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Ogólny pogld na rozwój literatury piknej
w Polsce.

KapisaJ

Stanisaw Tarnowski.

I.

Nie mamy zabytków jakiej pierwotnej przedwiecznej przed-

chrzecijaskiej poezyi naszych przodków. Nasze historyczne podania,

o Lechu i orem gniedzie, o Krakusie i smoku, o Piacie i anioach,

dowodz, e bya u nas wyobrania, bya zdolno poetyzowania

zdarze. W fantastycznych baniach, dzi jeszcze krcych midzy
ludem, moe tkwi jakie lady i resztki tego, co snua i roia nasza

fantazya w zamierzchych wiekach. Ale nie mamy po czem rozpozna,

nie moemy oznaczy, które to s w dzisiejszych opowiadaniach te

przedwieczne pierwiastki: nie moemy doj i wiedzie, kiedy po-

wstay podania o Lechu, o Krakusie i o Piacie. Nie doszed do nas

aden ksztat, aden uomek nawet, tego, co mogo by nasz pier-

wotn niewiadom poezy z przedchrzecijaskich czasów. Po wpro-

wadzeniu chrzecijastwa musiaa si ona utrzymywa w ustnem

podaniu, ale jej nikt nie spisywa, a stosunkowo musiaa i przygasa,

znika. Chrzecijastwo za nie wprowadzao, nie stwarzao innej,

bo jedyni ludzie pimienni, duchowni, którzy zrazu i dugo pisali po a-

cinie tylko, nie byliby umieli tworzy wierszy polskich, ani nie czuli, nie

rozumieli tej potrzeby. Kronikarze wiadcz, e byy jakie pieni

historyczne (o Kazimierzu Sprawiedliwym naprzykad), ale przecho-

wuj z nich kilka sów zaledwo. Moemy wierzy, e byy, nie mo-

emy wiedzie, jakie byy. Nie byo te poezyi religijnej, pieni ko-

cielnej. Ta, czy w owych wiekach, XI, XII, bya ju na zachodzie

i poudniu?

Nasze podanie, jakoby pie Bogu Rodzica piewan bya
ju od Chrobrego czasów, jest pikne, ale niepewne, raczej z pewno-

ci niedokadne. Niektórzy dowodz, e pie powstaa w wieku XIII,

Encyklopedya polska. XXI. 1
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a przypuszczaj, e na yczenie ksinej Kunegundy (witej Kingi).

Ona miaa si starad o rozpowszechnienie pieni pobonych midzy

ludem, jej ma zawdzicza swój pocztek Bogu Rodzica (dwie

pierwsze strofy; dalsze pochodz z innej pieni, a do tej byy

doczepione w rkopismach z XV wieku, i w tym ksztacie pie
dosza do nas). Przez cig wieku XIV musiay si mnoy i kazania

i pieni w jzyku polskim, w znacznej mierze zapewne przerobione

z czeskiego, wicej wyrobionego, a w owym czasie silnie wpywa-

jcego na polski, ale przechowao si ich bardzo mao. Jedna — to

z aciskiego tómaczona, po dzi dzie w zaledwo zmienionym

ksztacie piewana pie wielkanocna Chrystus zmartwychwsta
jest — i druga, ta wanie, która si staa dalszym cigiem Bogu
Rodzicy. To moe jedyne wiersze, jakie nam zostay po wieku XIV.

Wiek XV przyniós rozszerzenie pastwa, poczenie z Litw,

przyniós potg i znaczenie (Grunwald), przyniós rozszerzenie owiaty

i cywilizacyi (uniwersytet krakowski), przyniós znakomite dziea, pi-

sane w prozie, ale w poezyi zaledwie jej zarody i pocztki. ywsze
i wiadome przyjmowanie wrae, i potrzeba oddania tych wrae
w sowie wdzicznem, powabnem, zaczynaj si budzi, ale tylko

zaczynaj. W wieku XIII i XIV one si jeszcze nie objawiay, teraz

ju ten naród poczu si silniej w sobie, rozrós si w potdze,

a rozwin si umysowo; ju ten co pisze zdaje sobie spraw
z uczu i myli, potrzebuje ich wyrazu, chce eby ten wyraz odda-

wa dobrze myl i uczucie, i eby na nie dziaa. Wyraz staje si
czstszym, i staje si lepiej wyrobionym. To nasze pieni, kocielne

i wieckie, z XV wieku. Ale to dopiero pierwsze kroki, jeszcze sabe.

Jzyk tych pieni, modlitw, kaza, jest ju nieledwie gotów do pi-
knego uytku, do dzisiejszego zbliony wicej, ni ówczesny
niemiecki albo francuski. Instrument ju by, wcale sposobny, tylko

tego nie byo, ktoby go nastroi i na nim zagra. Na poetyczne ta-

lenta, na artystyczne wadanie jzykiem, byo jeszcze zawczenie;
spoeczestwo nie byo jeszcze do przesike owiat, jeszcze ona
nie do przesza w jego krew. Nasze pieni z XV wieku maj
wdzik szczerego uczucia i wdzik prostoty, naiwnoci: ju one s^
na drodze do poezyi, zmierzaj ku niej, ale stoj na pierwszym
szczeblu, na wysze si nie wznosz. Najwicej jest kocielnych,
a w tych oprócz pobonych modlitw jest nieraz i bysk poetycznego
uczucia, jest znak, e ten, co ów wiersz ukada, mia wspóczucie
dla cierpienia, e na nie patrza, e wnika w uczucie czowieka
cierpicego. Za dowód moe suy Skarga Matki Bolesnej pod
krzyem (z rkopismu to-krzyskiego). Widzi zwieszon gow Syna
chciaaby j podeprze, widzi krew spywajc po caem ciele, chcia-
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al)y j obetrze, a nie moe, bo on wysoko na krzyu. Jest w tern

rzewno, jest z ycia wzita znajomo litoci i cierpienia; ten autor

ju sobie wyobraa Matk Bolesn, z tern co ona mylaa, co chcia-

aby ZBobi. Bogosawiony Wadysaw z Gielniowa, jedyny dzi pe-

wny i dowiedziony autor pieni kocielnych, zatem pierwszy z imie-

nia wiadomy wierszopis polski ( kaznodzieja wielkiej sawy i wiel-

kiego wpyuTi), zostawi wiersz do dugi, prawie may poemacik

oMce Paskiej. W niektórych ju wiersz jest wcale wyrobiony

(Pie o Duchu -tym). Legendy o witych (-ty Aleksy) —
to ju mae opowiadania, wierszowane powieci. Nasza kolda Anio
pasterzom mówi, w cokolwiek odmiennym ukadzie, piewaa
si ju w pierwszej poowie XV wieku.

S pieni treci religijno-moralnej, nie modlitwa, ale nauki,

upomnienia, a w nich czy si refleksya z obserwacy. Tak jest

Skarga umierajcego i Rozmowa mistrza ze mierci.
Ale s pieni treci czysto wieckiej. Tak najstarsza ze wszystkich

O zachowaniu si przy stole, wiadomego autora (nazywa si
Zota), ciekawa jako lad ówczesnego obyczaju w yciu towarzyskiem;

tak wiersz satyryczny na chopów, pierwsza satyra polska: tak aosna
o zamordowanym przez mieszczan krakowskich Andrzeju Tczyskim,
Jest, najciekawszy ze wszystkich, wiersz miosny, list zakochanego

modzieca do jakiej pani czy panny, nie bez wdziku, ujmujcy
szczeroci uczucia i prostot wyraenia.

II.

By wic w wieku XV zrobiony pocztek: nie bardzo wietny,

ale nie bez dobrych przymiotów. Z tego pocztku moga poezya

rozwija si dalej. Wstrzyma ten rozwój, zwróci j w inny kieru-

nek prd wieku, podziwienie i naladow^anie staroytnych.

Poezya aciska zapanowaa w caej Europie. Dawaa saw,
stanowisko, dochody; znalaza adeptów wielu, oni znajdowali wiel-

bicieli. Naladowanie staroytnych byo caym celem i kresem ich

ambicyi. Wysokie rozumienie o sobie, wielka i zrczna dbao
o rozgos i zysk, talent w najlepszym razie naladowczy, warto
moralna maa a czsto adna — to w^spólna cecha tych humanistycznych

poetów, od których roiy si dwory i miasta. Znajomo literatur

staroytnych, powikszenie tej znajomoci, szerzy si u nas rycho

po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, po wielkim przypywie

dzie staroytnych, przyniesionych przez uciekajcych uczonych Gre-

ków. Zbigniew Olenicki daje silny popd temu kierunkowi. Grzegorz

1*



4 lii-bratuka pikna

z Sanoka pisuje aciskie wiersze. Ale aciski poeta z profesyi, ten

co w tej poezyi ma swój zawód i podstaw swojej egzystencyi, zja-

wia si dopiero w pocztkach XVI wieku. Z talentem maym stara

si naladowa Horacego, Owidyusza lub Marcyalisa, szczliwy jest,

jeeli w jecfo acinie niema bdów, a jego wiersz ma jak tak

miar; wicej od siebie nie da. Pisze wiersze pobone i wieckie,

elegie i epistoy, panegiryki i epigrammata, wszystko jednakowo

mierne.

Z takich najstarszym jest Pawe z Krosna, magister, póniej

profesor uniwersytetu krakowskiego, zmary w roku 1517. ywszej

myli, ywszego uczucia w nim nie znad. Jego ucze Jan z Wilicy,

modo zmary, kusi si w Bellum Pruthenum o poemat boha-

terski, ale zdolnoci mia nie wicej od swego mistrza. Odznacza si

midzy nimi Andrzej Krzycki, sekretarz królowej Barbary Zapolskiej,

biskup przemyski, w kocu prymas (zmary 1535). Nawet talent jest

cokolwiek wyszy, a w kadym razie jest ciekawa wybitna indywi-

dualno. Zrczny dworak, umiejcy doskonale posugiwa si swoj
poezy dla swojego stanowiska, w wierszach powanych i pochwal-

nych raczej konwencyonalny, w epigrammatach ywy, zoliwy, city,

w wierszach erotycznych rozpustny i rubaszny. Przez to typowy

humanistyczny poeta swego czasu. Ale gdy chodzi o niebezpiecze-

stwa groce kocioowi i pastwu, Krzycki okazuje si przy tern

rozumnym i powanym, kiedy o tych niebezpieczestwach mówi.

Jego Religionis et Reipublicae Querimonia (1522) jest naj-

wczeniejszym w literaturze wyrazem tej obawy o przyszo, która

bdzie cech tej literatury w wieku XVI. Jan Dantyszek (zmary 1548),

pose króla Zygmunta do cesarza Maksymiliana i do Karola V, w kocu
biskup warmiski, pisze w tym samym zakresie, w tych samych ro-

dzajach, co Krzycki, nieraz na te same przedmioty i wypadki. Znawcy
przyznaj mu mniej talentu, mniej wybitnych cech wasnych ni
tamtemu. Pod wzgldem dobrego uczucia i rozumnej troski o przy-

szo nie zdaje si, eby mu ustpowa.
Jedyny z tych aciskich poetów talent prawdziwy — to Klemens

Janicki (zmar 1543). Pierwsze, jakie spotykamy, usposobienie artysty-

czne, pierwsza widoczna w sowach ywo uczu i wrae, pierwszy
jzyk i styl nietylko poprawny, ale pikny. Natura sympatyczna, uj-

mujca, szlachetna i wdziczna, talent za niezwyky. Móg by by
pierwszym polskim poet. Na nieszczcie uniesiony prdem czasu
pisa! tylko po acinie. Gdyby by poy duej, gdyby by doczeka
silniejszego rozkwitu pism polskich, moe byby spróbowa pisa
w wasnym jzyku i wyprzedzi Kochanowskiego.

Sowo polskie zaczyna si oywia, pisma polskie zaczynaj si
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mnoy jeszcze za jego ycia. Druki polskie — to zrazu tylko modlitwy,

ale ju we wczesnych latach XVI wieku ukazuj si ksiki wieckie
i to wiksze; okoo roku 1520 i po nim zaraz ju liczba i wieckich
i pobonych staje si do znaczn. Dowodzi to. e jest i e si sze-

rzy ch i potrzeba czytania w polskim jzyku, e to spoeczestwo
wznosi si na wyszy szczebel owiaty. Potrzebie i chci czytania

odpowiada, wie si z ni, ch pisania, a za prób idzie wprawa,

wiksza biego, ksztaci si, cho jeszcze nieznacznie, sztuka pisa-

nia. Pie o pruskiej porace, w setn rocznic bitwy grun-

waldzkiej (1510), jest jzykiem i wierszem zupenie podobna do pieni

pobonych XV wieku (chocia niektórzy przypisuj j Górnickiemu).

Wiersze Bernarda Lubelczyka (Biernata z Lublina) s ju wicej wy-
robione. Uwaany za pierwszego pisarza wieckiego w jzyku pol-

skim, skoro jego ksika (zatracona niestety) wysza w roku jeszcze

1515, lekarz i autor ksiki o leczeniu koni, przetómaczy bajki

Ezopa: pierwsze to bajki i pierwsze przysowia polskie, jakie do nas

doszy (w drugiem wydaniu z roku 1578). Nie jest to jzyk i wiersz

pikny, ale jest dobry; nie poezya jeszcze, ale powolne zblianie si
do niej, przygotowywanie.

Nadchodzi wreszcie i wietno literatury (jeszcze nie poezyi),

wystpuj pisarze z myl mdr (Modrzewski), z niepospolitym ta-

lentem (Orzechowski), i wystpuje ten, co pierwszy i jedyny pisa

tylko po polsku, i to z zamiarem, ze szlachetnego a roztropnego

uczucia obowizku, co pisa wiele i pismami swojemi wiele dziaa,

a w nich odbija jak moe aden z wspóczesnych umysowo wi-
kszoci, ogóu szlachty swego czasu, i dlatego uwaany jest poniekd
za twórc literatury polskiej — Mikoaj Rey.

Wogóle talent poetyczny jest czci najmniejsz zasugi i war-

toci Reya. Wierszem pisa on wiele, za swoje wiersze, pierwsze

tak liczne, pierwsze rozpowszechnione, chciwie czytane, ceniony by
i chwalony bardzo przez wdzicznych wspóczesnych. Ale w prozie,

cho czsto rozwleky, gadatliwy, powtarzajcy si, ma w jzyku
i stylu oprócz wdziku pierwotnoci i prostoty czsto jdrno, si,

w oburzeniu i upomnieniu powag, bywa wymownym. W poezyi te

zalety wystpuj rzadziej i sabiej, wady czciej i liczniej. Dobre

uczucie, zdrowy sd, dbao o ojczyzn, trafna obserwacya, daje si
widzie w poezyi jak w prozie; dla poznania XVI wieku, jego stanu

umysowego, usposobie, opinii, obyczaju, poezya Reya jest nie mniej

od prozy pomocn, warto historyczn, informacyjn ma wielk.

Tylko artystycznej niewiele. Wyobrani brak, wraliwo jeszcze

sabo rozbudzona; obserwacya i zmys satyryczny wystpuj czsto,,

i nieraz dobrze, uczucie wyraa si zwykle niedonie, pospolicie;
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humor i dowcip jest prawie zawsze rubaszny; forma, budowa i dwik
wiersza, dobór wyrazów i rymów bardzo jeszcze pierwotne, sabe.

Taki jest jego wielki poemat Wizerunek (z aciskiego przero-

biony), taki Zwierzyniec (zbiór epigramów). Figi i ki s grube

i rubaszne bardzo; dowcipne i zabawne nie s. W staroci, moe
pod wpywem obaw o przyszo ojczyzny, mianowicie w^e Wspól-

nem narzekaniu wszej korony, ma Rey byski ywszego uczu-

cia, akcenta przejmujce. Pisarz wielkiej zasugi i wielkiego znacze-

nia, odbija doskonale i daje pozna swój czas, liczb i wag swoich

dzie posuwa bardzo naprzód literatur polsk; ale jego wiersze,

cho liczne, historycznie ciekawe, szanowne dobr myl i dnoci,
poezy jeszcze nie s.

Ale zjawia si wreszcie i poezya prawdziwa, szlachetna, z my-

l, z uczuciem, z form. Kochanowski zacz od poezyi aciskiej.

W latach pierwszej modoci i nauki, we Woszech i we Francyi,

pisa tylko wiersze aciskie. Naladowane z Horacego, z Tibulla

i z innych, podobne do caej humanistycznej poezyi europejskiej

(prawie wycznie miosne), maj jednak te elegie, pomimo chara-

kteru konwencyonalnego, ogólnikowego (jak u wszystkich), nieraz

cech ywego, szczerego uczucia i cech talentu; miay za ten do-

bry skutek, e przez upodobanie i wpraw w piknej formie mody
poeta przej si ni, sta si artyst w pisaniu, i pikn form
umia nadawa wasnemu jzykowi, kiedy w nim pisa zacz. Ale

nie pikn form tylko: on pierwszy wniós, tchn w poezy polsk
t si uczucia, to wysze usposobienie, które nazywamy natchnie-

niem. W formie by wielkim artyst, w duszy by poet. Dotd
mielimy polskie wiersze (mniej lub wicej niedone), teraz weszo
soce poezyi.

Zrazu, przez kilka lat po powrocie z zagranicy, pisze Kochanow-
ski tylko Pieni (i Fraszki). Te pieni, na staroytnych wyrobione,

s czsto naladowane, czasem konwencyonalne. Ale maj dwik
wiersza, maj poetyczny styl, i maj ywo, wdzik, si uczucia.

To pierwsze pikne wiersze polskie, i pierwsze w polskim jzyku
pikne wyrazy uczu, wdziczne albo wzniose, smutne albo pogo-
dne, a zawsze szlachetne, zawsze powabne, nieraz gboko przejmu-
jce. Pierwsza poezya uczu, pierwsza liryczna. Pierwsza miosna.
W rónych rodzajach: powana, smutna, czasem gorzka, albo lejsza,

wesoa, zalotna, ale poezya prawdziwa zawsze. Niemniej prawdziwa,
nieraz przejmujca gbok myl i potnym tonem w pieniach na
historyczne zdarzenia; pierwsza prawdziwa liryka patryotyczna. Pa-
tryolyczne uczucie i polityczna myl wyday to, co nazwaby mona
dydaktyczn poezy Kochanowskiego: Zgoda jest tak otwarcie,
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Satyr w zamiarze zapewne gównie satyryczny, ale pozbawiony

ironii i sarkazmu, jest waciwie take dydaktycznym tylko. Wierszy

tego rodzaju nie brak u nas przed Kochanowskim, byy u Reya, ale

te s pierwsze dobrze pisane, w swoim rodzaju pikne.

Fraszki, czsto nieprzyzwoite, czasem rozpustne, nie s grube,

i nieestetyczne, karczemne. art swawolny, czsto bardzo miay, ale

art czowieka dobrze wychowanego, cywilizowanego. ródo za ob-

fite, nieoszacowane, do poznania strony towarzyskiej, obyczajowej

XVI wieku.

Dugo przestawa Kochanowski na samych drobnych formach

tworzenia: wiksze dziea, zupena wietno jego talentu, przypada

na ostatnie dziesi lat ycia.

Sobótka — to may poemacik, waciwie zbiór kilkunastu pieni,

wielkiego wdziku a pogodnego sielankowego charakteru; liczna

jest, ale do wielkich jego dzie si nie liczy. Jest takiem dzieem
Psaterz. Przekad tylko, ale w tym przekadzie jzyk i styl docho-

dz do zupenego wyrobienia. Ma moc, ma majestat, ma rozmaito
tonów i gitko form, staje si doskonaym i do wszystkiego zdol-

nym, sposobnem narzdziem wielkiej poezyi i wielkiej wymowy. Tak
piknego przekadu Psalmów nie ma podobno aden jzyk.

Odprawa posów greckich, przejta na wskro greckimi

wzorami, greckim duchem, ma w tych pozorach i formach polskiego

ducha, polityczn i mdr tendency. Jest w niej surowa nagana

i wyrzut, i jest wezwanie gorce, silne, do wielkiego przedsiwzi-

cia, do wojny moskiewskiej, ma te ustpy wspaniae. Pierwszy

w Polsce dramat, i na dugo najlepszy. Naladowców nie znalaz,

szkoy nie stworzy, pozosta wyjtkiem; moe dlatego, e ogó nie

by do wyksztaconym, by si na nim pozna. Odprawa nie jest

doskonaym dramatem, ale który z wspóczesnych dramatów wo-
skich, francuskich lub niemieckich jest od niej lepszy, który choby
jej równy?

Treny — to by szczyt poezyi polskiej a do jej wielkiej epoki

w XIX wieku. Nie wydaa ona, a do Mickiewicza, nic coby byo
od Trenów wysze; a dzi, po wiekach i po wietniejszej wikszej

poezyi, one nic nie straciy ze swojej piknoci i swojej ywotnoci.

Najwyszy wyraz osobistego uczucia poety, i najwyszy wyraz liry-

zmu w poezyi polskiej, a do Mickiewicza. Zarazem wyrane, najdo-

kadniejsze odbicie indywidualnoci poety.

I jego piew abdzi. Po Trenach (przez ostatnie lata ycia)

pisa ju bardzo mao i same rzeczy mniejsze, i raczej sabsze.

Przed nim nie byo w Polsce poezyi, od niego jest. To jego

chwaa, to jego stanowisko w naszej nietylko literaturze, ale historyi.
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On nam da ten pikny kwiat cywilizacyi, on to jej uzupenienie,

wybi na nas to jej pitno, które si nazywa sztuk, poezy. Nie jest

tak wielki, tak uniwersalny jak Dante lub Szekspir, nie jest taki

jak Mickiewicz, ale jest wielki przez to, e stworzy poezy tam,

gdzie jej nie byo, a przez zbiór i harmoni swoich wadz i darów

jest w swoim zakresie doskonaym, jest na prawd i na zawsze

piknym. Wielki artysta znalaz pikn form dla swoich myli
i uczu, a szlachetny, mdry czowiek wlewa w t pikn form
pikn tre. On kade uczucie odda, i tak, e po wiekach zgo-

dnym dwikiem zawtóruje mu kade ywe serce ludzkie. Jego po-

waga, sia, jego bagalna proba, jego surowe upomnienie lub wyrzut,

jego ao po stracie ukochanej istoty, jego wdzik, kiedy si ko-

chance zaleca albo narzeczon zaprasza do domu, maj tak nie-

wyczerpan ogóln ludzk prawd, e zawsze dziaa musz.
W swoim zakresie, na swoim stopniu poety lirycznego, nie-

wi6lu ma równych sobie, tak harmonijnych, tak przejmujcych uczu-

ciem a pocigajcych orm. Przez t harmoni w swojej poezyi,

w swojej naturze i w swojem yciu, jest ujmujc, wdziczn, roz-

koszn i poetyczn postaci. Przez rodzaj usposobienia i ycia jest

wiernym, ale poetycznym, idealnym typem polskiej natury. Przez

swoje dziea jest doskonaym produktem i wyobrazicielem swego
czasu i jego cywilizacyi, ale w jej stopniu najwyszym, wykwintnym,
wyborowym.

F^ostawi poezy polsk na tak wysokim szczeblu, e z niego

moga ju wzbija si coraz wyej, a do najwyszych szczytów.

III.

Nie wzbia si, bo po nim, jak po królu Stefanie, nie byo ró-

wnych jemu nastpców. Kochanowski by podziwiany i naladowany.
.lego wpyw daje si widzie dugo na poetach modszych. Przejmuj
od niego formy, zwroty, wyraenia; jedni naladuj niewolniczo, dru-
dzy tylko z niego korzystaj, ale ksztac si na nim wszyscy. Ua-
twi im pisanie, poda im gotowe formy, wic te wystpi teraz
poetów wicej.

Do schyku XVI wieku jest ich bardzo mao, waciwie jest
Kochanowski jeden. Teraz si mno, pisz coraz wicej. Tylko no-
wego i wasnego przynosz mao, nie dodaj do tego, co on stwo-
rzy, wyrobi, zostawi. Ich osobisto, jak ich zdolno nie jest wy-
bitna, nie narzuca si oczom i uwadze. Wyobrania nieczynna, uczu-
cie dobre, ale w mierze redniej. Odznacza si midzy nimi jeden.
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Sp Szarzyski. Ten ma w uczuciu si; ma czasem gboko w my-
li; ma jzyk i wiersz pikny, dwiczny, jdrny. Trudna forma so-

netu jest mu powoln: znak, e jzyk przez Kochanowskiego wyro-

biony nabra gitkoci. W tej formie mieci myl — pobon lub

wieck — powan, rozumn. W wierszach na mier i chwa
polegych rycerzy okazuje dar obrazowania i kae przypuszcza, e
by w nim moe talent epicki. Ale umar wczenie, pisa mao, z tego

co napisa wiele zagino, wpywu na dalsze losy poezyi nie wywar,
nie podniós jej na stopie wyszy.

Klonowicz mia szlachetne uczucie, mia mio ojczyzny gorc,
mia rozumne i trafne widzenie rzeczy, mia zmys spostrzegawczy,

ale poetycznego talentu mia niewiele. W prozie byby moe zna-

komitym pisarzem, w poezyi nie stoi wysoko. Jzyk i wiersz ma nie-

zy, ale nie pikny; smak niewyrobiony, albo ju nadpsuty; zmys
artystyczny saby. Jedyny utwór, w którym przebija, daje si pozna
usposobienie poetyczne w uczuciu i w kreleniu obrazów, Roxo-
lania, pisany jest po acinie. Najlepszy zapewne ze wszystkich

Worek Judaszów jest historycznie ciekawy jako lad ówczesnych

obyczajów, a dlatego moe najlepszy, e na rzeczywistoci, na obser-

wacyi oparty; satyryczny w zamiarze, jeeli nie w wykonaniu, nie

wymaga silniejszego uczucia. Yictoria Deorum jest pena zdro-

wych, dobrych, szlachetnych myli, jest pisana w najlepszym celu,

jako traktat prozaiczny miaaby zapewne wielk warto i zasug,
ale jako poemat, wielkich rozmiarów a do tego aciski, jest cika,
nuca. Jeden jej ustp, przetómaczony przez samego autora na
polskie jako Poar wojny tureckiej, gorce wezwanie do tej

wojny, jest podobno najlepszym Klonowicza wierszem.

Grochowski Stanisaw, ksidz, jest naladowc Kochanowskiego
wiernym, ale nieszczliwym. Pisze wiele Trenów na wzór Trenów
tamtego, ale te treny liczne i dugie s zimne. Znalaz szlachetne

wino u Kochanowskiego, ale rozpuci je w masie swojej dolanej

wody. Jzyk i wiersz niezy, ale mdy. Wielka liczba wierszy po-

bonych, po wikszej czci przerabianych z modlitw kocielnych

(znowu rozwodnionych), i wiksze utwory, zakrawajce ju na poe-

mata (wita Cecylia), nielepsze.

Andrzej Zbylitowski, w Drodze do Szwecyi konwencyo-

nalny, obojtny, zimny, w ywocie szlachcica na wsi ma par
ustpów miych, z natury krelonych.

Piotr Zbylitowski, tamtego krewny, zostawi po sobie tylko trzy

satyry. Moe dlatego, e ten rodzaj nie wymaga wyszego uczucia

i tonu, jest w tych satyrach do ywy, a ciekawy przez rysy oby-

czajów, jakie podaje.
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Miaskowski wyrónia si midzy nimi ywszym temperamentem

i wyszym talentem. I on naladuje Kochanowskiego, ale zdarzaj

mu si wiersze wcale szczliwe, a uczucie ma ywe, indywidualno

wyraniejsz. W wierszach pobonych nieraz duo przejcia, rzewno-

ci; nieraz i gbsza rozumna myl, kiedy prosi o opiek i pomoc dla

swojej ojczyzny. W wierszach politycznych, pisanych pod wpywem
rokoszu Zebrzydowskiego i poprzedzajcych go wypadków, duo jdr-

noci, siy, nieledwie namitnoci.

Wszystkich tych poetów z pocztków XVII wieku przewysza

Szymonowicz. On jest gównym reprezentantem i ozdob poezyi

w tym okresie czasu. Ostatni z dawnej europejskiej szkoy poetów

humanistów, z nauki wysoko przez swoich i obcych ceniony, w mo-
doci by nietylko humanistycznym, ale aciskim poet. Elegie, dwa

dramata (raczej sabe) Castus Joseph i Penthesilea, pisane s
po acinie. Wiersz polski zjawia si u niego dopiero w Lutni ro-

koszaskiej (przeciwnie jak Miaskowski stoi on po stronie rokoszu).

Ale waciwe pole znalaz i niezwykym talentem zajania dopiero

w Sielankach. Sielanka ta, na wzór staroytnych i nowoczesnych

humanistów woskich i francuskich, moe by rodzajem zawsze sztu-

cznym, a naladowcz by musiaa, Ale Szymonowicz umia mimo
to tchn w ni ycie i wdzik, i umia w t poyczon form tchn
swojski rodzimy charakter. To nie jest konwencyonalna jakakolwiek

Arkadya, to jest wie polska z woni swoich pól i lasów, z rysami

swojego ycia. Oprócz tego jest wdzik w tych obrazkach, jest wie-o i szczero w uczuciach tych pasterzy, w ich wesooci czy

smutku, w arcie czy skardze. Mona nie lubi sielanek, mona twier-

dzi (nie bez susznoci), e u Szymonowicza nie wszystkie s równe,

niektóre s obojtne, ale nie mona zaprzeczy, e s i liczne, i e
nasza poezya nie wydaa w tym czasie nic lepszego, nic adniejszego

pod wzgldem i treci i formy.

Wpyw Szymonowicza, jego tradycya, dawna szkoa humanisty-

cznej sielanki, odezwie si póno jeszcze, na schyku XVII wieku,

u Bartomieja Zimorowicza.

Ale ju od pocztku tego wieku zaczynaj si zjawia u poetów
jakie pierwiastki nowe, jaki niejasny instynkt i szukanie form no-

wych. U Zbylitowskich (zwaszcza u Piotra), u Miaskowskiego, znaj-

dzie si tu i ówdzie rysy z rzeczywistoci wzite, pierwiastek reali-

zmu w pomysach i zwrotach. Staroytna i humanistyczna poezya
ju daa co moga; dugo powtarzana i naladowana stawaa si je-

dnostajn. Obudzio si pragnienie zmiany, uczucie, e ona potrzebna:
trafne byo, nieszczciem byo niejasne, nie do wiadome siebie,

a poeci nie mieli w sobie do siy i talentu, eby pragnienie
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urzeczywistni, tworzy poezy odmienn od dawnej, a pikn. S
usiowania, skutek nie jest zupeny; zjawiaj si nowe rodzaje i formy,

ale w wykonaniu pozostaj miernemi, redniemi. T potrzeb nowo-

ci i zmiany, ten instynkt zasilenia poezyi nowymi pierwiastkami,

daje si rozpozna w liczbie coraz wikszej drobnych powieci, no-

wel, przerabianych zwykle ze róde woskich lub niemieckich, ale

te powieci, które wspóczesnych zajmoway i podobay im si bar-

dzo, artystycznej wartoci maj mao, talentu w autorach nie poka-

zuj. Jest ch pisania u jednych, ch i ciekawo czytania u dru-

gich, ale pisarz jak czytelnik przestaje na maem, rad jest, e jak
historyjk napisa lub j przeczyta z ciekawoci i przyjemnoci,

wicej nie da, nie pyta, jaka ona jest. To naprzykad powiastki

najstarszego z Morsztynów, Hieronima. Oznaczaj one obudzon cie-

kawo, potrzeb zajcia wyobrani i zabawiania si pobien lekk
lektur. Bardzo by moe, e sama Jerozolima Tassa lubiona bya
jako zbiór ciekawych, nadzwyczajnych przygód, a róne przygodowo-

awanturnicze powieci wierszem, które teraz zaczynaj si zjawia,

a bd si zjawiay dugo, czyni zado tej potrzebie i w ówczesnym
wiecie peni t sub, jak w póniejszym obj romans. Powieci
Hieronima Morsztyna s bardzo naiwne, bardzo pierwotne. Niektóre

otwarcie i wycznie moralizujce (wiatowa rozkosz), inne

(Antypasty maeskie) wicej romansowe, a skadane i prze-

rabiane z obcych, po czci z Bocaccia. Ucieszna historya o kró-

lew^nie Banialuce, której pocztku i pochodzenia badacze dotd
nie doszli, miaa wielkie powodzenie, jak wskazuje znaczna liczba

wyda. Warto artystyczna oczywicie bardzo maa.
Mno si take dyalogi. W nich znajd si nieraz rysy z ycia

wzite, na gorcym uczynku schwycone, z pewnym humorem oddane,

materya na komedy rodzim, wasn, yw. Ale nie przyszed nie-

szczciem aden pisarz z talentem, któryby z materyau by zdoa
komedy wyrobi; dyalogi pozostay dyalogami, bez akcyi, bez bu-

dowy i treci komedyi.

Ten instynkt i potrzeba form i rodzajów nowych, rozszerzenia

zakresu i horyzontu poezyi, wyday jedno dzieo znakomite, i takie,

które mogo by dobroczynnem w skutkach, gdyby byo wywaro
wicej wpywu, gdyby poeci byli na niem i z niego ksztacili swój

zmys artystyczny. Piotr Kochanowski przetómaczy Jerozolim
wyzwolon Tassa i Ariosta Orlanda szalonego. Te poemata

mogy byy wprowadzi poezy polsk w ywy zwizek z nowsz
europejsk, otworzy przed ni skarby nowych pomysów i nowych

form. Przekad by wietny; w Jerozolimie, atwiejszej do tóma-

czenia, wietniejszy i wierniejszy ni w^ Orlandzie, ale oba s
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takie, e lepszych przekadów tych poematów nie posiada podobno

adna literatura. Ale skutku nie wywary, poezyi polskiej nie pod-

niosy. Jerozolima bya wiele czytan, miaa wyda kilka, musiaa

si podoba i zajmowa, a nowsi badacze wykazuj jej wpyw
na naszych poetów epicznych XVII wieku, na Twardowskiego

i *otockiego. Niestety wpyw ten dostatecznym nie by; moe
ci poeci podziwiali Tassa i byliby chcieli go naladowa, ale nie

przyjli, nie nauczyli si od niego sztuki tworzenia i pisania. Nala-

dowanie zostao w zamiarze, skutku nie wydao. Orland szalony

nie ukaza si wcale za ycia Kochanowskiego, i nie zaraz po jego

mierci, a dopiero bardzo póno, w kocu XVIII wieku, i to w czci
tylko: cao wysza w druku pierwszy raz dopiero w roku 1905.

Do, e podczas dugiego panowania Zygmunta III poezya

polska nie idzie w gór, owszem obnia si. Utrzymuje j na pe-

wnej wysokoci Szymonowicz i Piotr Kochanowski. Prócz nich jeden

jeszcze, wczenie zmary mody poeta, Szymon Zimorowicz ^ Jego

Roxolanki albo Ruskie panny, zbiór kilkudziesiciu drobnych

wierszy, po wikszej czci miosnych, maj wiele wdziku, nieza-

przeczon wieo i rzewno uczucia, rozmaito i gitko formy^

zalety niepospolite i pikne, zapowiadajce moe wietn przyszo
i szczliwy wpyw tego poety; gdyby by poy duej, byby moe
i sam wicej dokaza i na innych dobrze dziaa.

Dokonywa si zmiana w poezyi, ale cho bya nieunikniona

i potrzebna, nie wychodzi jej na dobre. Wpyw literatur staroytnych

nie ustaje, ale staje si gorszym, powierzchownym. Mitologii i na-

ladowa nie mniej, ale sztuki piknego pisania, znajomoci jego

warunków, coraz mniej. Smak si psuje: zaczyna dziaa smak wo-
ski, ju skaony, manierowany, konceptowy. Zmys i sd artystyczny

przytpia si, zamiast si ksztaci. Znakomitsze talenta nie wyst-
puj. Std pragnienie zmiany i form nowych nie wydaje dobrych
skutków.

Samuel Twardowski ma to pragnienie, i ma miae, wielkie

przedsiwzicie. Chce pisa wielkie poemata bohaterskie; wiek XVI
takich nie wyda. Ale talent na to nie wystarcza, a zmysu i wy-
ksztacenia artystycznego brak: std i smak i nawet sam jzyk ju
znacznie skaony. Te wielkie poemata (Przewana legacya
ksicia Krzysztofa Zbaraskiego, Wadysaw IV, Wojna
domowa z Kozaki i Tatary) mieszcz w sobie wiele cieka-

> Twierdzenie prof. Hecka. jakoby by jeden tylko Zimorowicz poeta, Bar-
Uoiniej, i ten cz swoich wierszy wydal pod imieniem zmarego brata, cho
popierane licznymi argumentami, nie jest do dowiedzione, iby mona przyj
je za pewne.
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wego historycznego materyau, wiadcz o dobrych uczuciach i o nie-

zym rozumie autora; napisane proz byyby z pewnoci dobr kro-

nik wspóczesn albo pamitnikiem, ale jako poezya s sabe, ci-
kie. Rzadkie byski talentu gin w nucej jednostajnoci i w sztu-

cznych, niby poetycznych, zwykle nienaturalnych i napuszystych

ozdobach. Satyr na twarz Rzeczypospolitej, w formie nala-

dowany z Satyra Kochanowskiego, ma uwagi trafne, ma szanown
i sympatyczn dbao o Rzeczpospolit; dowcipu, ironii, satyrycznego

pierwiastku brak. Dafnis, przerobiona z libretta jakiej opery, pie-

wanej w teatrze Wadysawa IV, jest co do formy najudatniejszem

moe z dzie Twardowskiego. Nadobna Pasualina, z hiszpa-

skiego przerobiona powie, rycersko-romansowej treci z moraln
i pobon tendency, ma niektóre szczegóy ciekawe pod w^zgldem
obyczajowym, wartoci artystycznej i literackiej nie ma.

Przychodz czasy Jana Kazimierza: wojny kozackie, szwedz-

kie, moskiewskie, pierwsze zerwanie sejmu, rokosz Lubomirskiego,

stopniowe chylenie si Rzpltej do upadku. Poezya ma byski talentu,

i byski patryotycznego uczucia, bólu, ale si nie podnosi, cho si
mnoy na liczb. Pocig do pisania ronie, ale nie sztuka pisania.

Nowsze odkrycia dobywaj na wierzch z rkopisów duo wierszy

nieznanych, nawet nazwiska zapomnianych poetów% a samo najzna-

komitsze dzieo poezyi tego czasu, Wojna chocimska Wacawa
Potockiego, po pótora wieku dopiero wysza na wiato dzienne

tj. w druku. Zauw^aono susznie, e Polak ówczesny lubi pisa wier-

sze, pisze wic duo, ale dorywczo, od niechcenia, nie dba o to, jak

pisze. Nawet ci poeci z zawodu, przez wspóczesnych wysoko cenieni

i sawni, nie dbaj do o form, nie ksztac si do ani na wzo-

rach, ani w teoryi. Zmienia si take smak, ale si nie poprawia. S
to ostatki wpywu woskiego, a pierwsze pocztki francuskiego. Ten
woski objawia si w sielankach naladowanych z Guariniego i Ma-

riniego, francuski w* ulotnych wierszykach, madrygaach i epigramach.

Poemat rycerski, wojenny, tchncy patryotycznym duchem, odpowiada

dobrze wypadkom i potrzebom czasu; sodka a mda sielanka jest

z nim w sprzecznoci dziwnej, racej. Uczucie tych poetów jest za-

wsze dobre, myl nieraz rozumna, ale ich wyraz rzadko kiedy dosta-

teczny, prawie nigdy bardzo pikny.

Satyry Krzysztofa Opaliskiego byyby bardzo dobre, gdyby

byy pisane proz. Jest rozum, jest jasne i trafne widzenie wielu

spraw i potrzeb, wielu wad naszych. Tre polityczna ma duo war-

toci, jest ciekawa i rozumna. Ale forma jest tak nieudolna, tak

niedona, e poj nie mona, jakim sposobem czowiek owiecony

móg tak le pisa. O tem ju nie mówic, e Opaliski nie mia
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prawa przyganiad drugim, bo sam nie by lepszy od nich, tylko

gorszy.

ukasz Opaliski w satyrycznym wierszu Co Nowego ma
i myl i form dobr: jego Poeta jest pierwsz u nas »sztuk

rymotwórcz«, jest dawniejszy ni Art po6tique Boileau'a, na

Horacym oparty i nie bez ycia pisany.

Andrzej Morsztyn ma talent, ma wiersz czasem szczliwy, ma
upodobanie w pisaniu i pisze przez cae ycie. Za modu to drobne

wiersze, erotyczne w wikszej czci, rozpustne i nieprzyzwoite cz-

sto, zgrabne i lekkie rzadziej. wiatowy, dworski kawaler, rad e
moe wierszem prawi komplementa damom, albo modych przyja-

ció zabawi. Wiersze powane, religijne lub patryotyczne, s nieliczne;

midzy niemi par wcale dobrych. Forma atwa, swobodna, niekiedy

zaniedbana. Wyobraa on przejcie i przemian smaku. Jeszcze jest

pod wpywem woskim, a ju pierwszy wprowadza wpyw francuski

i daje pocztek jego dugiemu panowaniu. Tómaczy Cyda z Cor-

neille'a i miejscami wcale dobrze. Psyche, powie przerobiona

z rónych dawniejszych, pisana dobr oktaw, swobodna w tonie,

ma ustpy adne. Talent istotny, moe nawet niezwyky, ale talent

dyletanta, bez silniejszych wadz uczucia czy wyobrani.

Sielanka w czasach tak smutnych wyglda dziwnie, przykro;

a widocznie jest lubiona i poszukiwana, i uprawiana do licznie.

Bartomiej Zimorowicz pisze j podug dawnego typu, z wzorem
Szymonowicza przed oczami, bez zarozumiaoci i pretensyi, z ywem
i rzewnem uczuciem nieraz. Przeciga tradycy i szko humanistycznej

sielanki do ostatniej wierci XVII wieku. Kiedy wspomina i opowiada

okropnoci wojen kozackich (w sielankach!) jest historycznie ciekawy

przez swój patryotyczny ból. Gawiski, równiejszy, moe poprawniej-

8zy od niego w wierszu, jest konwencyonalny, mdy; ale miewa
czasem jaki wierszyk udatny, miy, Sielanka w rodzaju woskim,
dramat czy komedya na wzór A min ty Tassa a zwaszcza Pastor
fido Ouariniego, podoba si bardzo i nci do naladowania. Jerzy

Lubomirski, marszaek w. k., tómaczy Wiernego pasterza,
i wcale zrcznie. Jego syn Stanisaw Herakliusz pisze z wasnego
wymysu takie pasterskie komedye(Erm i da) sabe, i inne nie paster-

skie, naladuje z teatru hiszpaskiego widocznie, ale nieudolnie. Nie
wydaje wszake ani jednych ani drugich. Wicej talentu i wiersz

ogóem dobry okazuje w powieci Tobiasz wyzwolony.
Wojna chocimska Wacawa Potockiego jest dzieem talentu

istotnie niepospolitego. Wysza z tego samego popdu do wielkich

heroicznych poematów, co poemata Twardowskiego, ale od tamtych
jest nierównie wysza. Oywiona rycerskim patryotycznym i chrze-
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cijaskim duchem, ma pikne ustpy, przejmujce szlachetnem uczu-

ciem, ma duo ycia w obrazach bitw i obozu. Cho od dzie Twar-

dowskiego daleko wysza, ma jednak wady podobne. Autor mia
oczywicie wielki talent, ale tego talentu nie wyksztaci, nie wyrobi.

Std wiele dugoci, powtarza ; skupienia, ujcia i artystycznego

uszykowania przedmiotu brak. Historya to wierszem, cile za Komen-
tarzem Jakóba Sobieskiego spisana, obfita w pikne ustpy i tchnca

szlachetnym, rycerskim duchem, ale nie pikny, bohaterski poemat.

Jednak talent musia by niemay, kiedy bez dostatecznego

wyksztacenia potrafi zdoby si na takie dzieo. W innych, do
licznych poematach, talent Potockiego nie okazuje si na tej samej

wysokoci. A r g e n i d a, z dydaktycznego romansu Barclaya przero-

biona na poemat, jest ciekawa w swoich politycznych uwagach

i naukach. Syloret, peen przygód awanturniczo-rycerskich, nie ma
takich uwag i nauk, ale nie ma te i wartoci. Mniejsze powieci

wierszem, Wirginia, Tressa i Gazela, nie wicej. Nowy za-

cig, poemat pobony o mce Paskiej, jest w formie saby, styl

i ton niski, rubaszny, wiersz niezgrabny. Iovialitates, arty
i Fraszki s grube, nieprzyzwoite, ale niezabawne, niesmaczne.

P ery ody, treny na mier syna, wywouj wspóczucie dla ojca,

ale nie podziwienie dla poety. Czowiek szlachetny, sympatyczny,,

poeta z talentem, ale ten talent nie wyrobiony, nie wyda dzie ta-

kich, jakie przy swoich zaletach móg wyda.
Kochowski pisa przewanie same drobne wiersze. Dwa razy

próbowa si w wikszych formach (Kamie wiadectwa
i Dzieo boskie Wiednia wybawionego). Okaza w nieb

zrazu miay popd i nawet dar obrazowania, ale pocztek poematu

zapowiada wicej, ni dotrzyma krótki i raczej konwencyonalny

wiersz. Ogród panieski i Chrystus cierpicy wiadcz
o pobonem uczuciu autora, mniej o jego talencie. Ale Nieprónu-
jce prónowanie, zbiór wierszy lirycznych w piciu ksigach,

pod sztucznym, maoznacznym tytuem kryje rzeczy wcale wdziczne,

ujmujce nietylko szczerem, prostem uczuciem, ale nawet udatn
form. Z poetów tego czasu Kochowski ma najwicej harmonii, ró-

wnoci, i smak najmniej zepsuty. Nie naladujc lepo Kochanowskiego,

nie okradajc go, ma go widocznie za wzór i przypomina go ze

wszystkich nastpców najwicej. Uczucia ma duo, czasem nawet

prawdziwie silne, zaw^sze szczere, proste, wiee. Co stanowi wielk

cz jego wartoci i susznej chway, to, e ze wszystkich wspócze-

snych poetów on najwicej pisze pod wraeniem i natchnieniem

biecych wypadków. Od mierci Wadysawa IV do wyprawy wie-

deskiej wszystkie waniejsze zdarzenia, ze czy dobre, zwycistwa
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<jzy kltjski, s wspomniane w jego lirykach. Nie wszystkie równe,

ale niektóre przejmujce si.-} uczucia, gbokoci alu, gorycz su-

sznych wyrzutów. Ten historyczny i patryotyczny charakter nosi

przedowszystkiem jego Psalmodya. Pisana proz, jzykiem i sty-

lem psalmów (przez to w niejakiem podobiestwie do Ksig piel-

^rzymstwa Mickiewicza i do Anhellego Sowackiego) jest

w niektórych psalmach tylko wyrazem wasnych uczu i prób poety,

ale w innych jest albo gorc, aosn modlitw w potrzebach oj-

czyzny, albo, po bitwie wiedeskiej, takim wybuchem radoci i try-

umfu, jak równego, ani nawet bliskiego, nie znale u wspóczesnych.

Psalmodya jest najbardziej oryginaln i najbardziej natchnion

czci poezyi Kochowskiego. Podobno i caej poezyi polskiej tego

czasu.

Utrzymuje si i zdaje si wzrasta ciekawo i potrzeba po-

wieci, ale nie zmienia si ich forma i nie podnosi si ich warto.

W drugiej poowie XVII wieku ju nasz wiat dworski czyta z za-

paem francuskie romanse, ale wiat piszcy jeszcze nie próbuje ich

naladowa. Cign si dalej wierszowane powieci. Po Pasquali-

nie Twardowskiego nastpuje Syloret Wacawa Potockiego i jego

róne mniejsze: Tressa, Gazela i Wirginia. Powie polska pi-

sana proz nie zjawia si i jeszcze nieprdko si zjawi.

Z rkopisów, z dawno zapomnianych a rzadkich druków, wy-

dobywaj badacze wiele wierszy z XVII wueku. S one charaktery-

styczne, s historycznie ciekawe, s wyrazem dobrych uczu a cza-

sem i dobrych myli, ale nie s w niczem wysze od tych, co s
oddawna ju znane. Jzyk, styl, wiersz, smak taki sam; wybitniej-

szego talentu, wikszej siy uczucia lub twórczoci wyobrani, nie

zna. I tak samo w zbadanych po raz pierwszy przez prof. Grabow-

skiego poetach kalwiskich i aryaskich: ciekawi s jako wiadectwo
czasu, zdolniejsi od innych nie s. Wszystko razem wziwszy, jest to,

w porównaniu z wiekiem XVI, poezya, jak i caa literatura, w upadku.

Ratuj j niektóre pikne, sympatyczne byski uczucia i talentu, poeci

w których jest zdolno (cho na nieszczcie niewyrobiona) i jest

dusza, uczucie, myl, a forma, cho czsto wadliwa, czasem jdrna,

energiczna albo wdziczna. Nie jest to jeszcze upadek zupeny, ale

jest schyek.

IV.

Ten upadek zupeny przyjdzie niebawem: dla poezyi, dla lite-

ratury w ogólnoci, jak dla Rzeczypospolitej, najsmutniejsze s czasy

saskie.
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Najg-orszy — to dwie trzecie czci XVIII wieku. Za Augusta II, z po-

ród wielu ksiek i pieni pobonych bez adnej wartoci, wychyla si
jedno znane imi poety. Jan Stanisaw Jabonowski, wojewoda ruski,

jest produktem i mieszanin ciasnej miejscowej edukacyi i takieje

pobonoci, i zarazem francuskiego wpywu. Pierwsza wydaje jesro

poezy pobon: Zabawa chrzecijaska i kilka innych, druga
wieck: przekad Telemaka wierszem i Nowego Ezopa, czyli

zbiór bajek. Jedno jak drugie tak niedone, tak ze pod wzgldem
jzyka, wiersza, stylu i smaku, e poj nie mona, jakim sposobem
czowiek rozumny (a zna skdind, e takim by), z pewnoci staran-

nie chowany, owiecony, móg pisa tak okropnie i nie spostrzedz si.

Za Augusta III nie jest dobrze, ale jest przecie cokolwiek mniej

le. Drubacka, z wielk atwoci pisania, z pewnym zmysem spo-

strzegawczym, niedotknita silniejszymi obcymi wpywami, pisze po

prostu, bez wielkiego talentu, bez natchnienia, ale pisze daleko lepiej

ni Jabonowski, poemata i religijne (Daniel, MaryaEgipcyanka
i t. d.) i wieckie, rycersko-przygodowe, z tendency pobon a przy-

najmniej moralizujc (Ksina Eufrat a, Ksi Adolf).

Ostatnie to powieci poetyczne, zamykaj szereg rónych Sylo-

retów, Pasqualin i Banialuk. Powie prozaiczna polska jeszcze si
nie zjawia. Jabonowski na wiersz przerabia Telemaka, Minasowicz

francusk powie Le beauPolonais. Ciekawoci i pragnienia

powieci proz, romansów, dowodz tómaczenia, i zapewne czyni
im zado, skoro tómaczony z niemieckiego Koloander Leonil-
dzie wierny cieszy si wielkiem i dugiem powodzeniem.

Wpyw francuski, który na Jabonowskiego dziaa, ale bez a-
dnego skutku, u Wacawa Rzewuskiego ju wydaje dziea nieze:

tragedye na wzór francuskich, ale z historyi polskiej (ókiewski,
Wadysaw pod Warn). Jzyk i wiersz jest raczej dobry, tre
i budowa rozwanie uoona, niektóre ustpy adne. Podobnie w jego

Zabawach wierszopiskich, rodzaju »sztuki rymotwórczej « na

wzór Boileau'a. Pierwsza to u nas tragedya z historyi polskiej, pierwsza

pisana ze wiadomoci czem tragedya by ma, i pierwsza w stylu

francuskim. Nie mona takich zalet przyzna tragedyom ani pobonym
poematom, ani drobnym wierszom Józefa Andrzeja Zauskiego, biskupa

kijowskiego. Czowiek wielkiej erudycyi i wielkiej zasugi okoo lite-

ratury i cy\\'ilizacyi przez zaoenie biblioteki i pobudzenie innych

do pracy na polu naukowem, bibliograficznem, wydawniczem, sam
by poet bardzo sabym. Ale jak w historyi Rzpltej czas Augusta III

oznacza pewien postp przez to, e wiadomo upadku i mio
ojczyzny zrodziy pragnienie dwigania si, tak w literaturze w tych

samych latach zjawia si wiadomo zacofania, zdziczenia i sta-

Encyklop«dya polska. XXI. 2
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ranie wydobycia si z tego stanu. Jest to widoczne i w naukach,

i w prozie (Konarski), i, cho mniej, w poezyi. Drubacka, Rzewuski,

oznaczaj ju pewien postp. Minasowicz z talentem niewielkim, re-

dnim, pisze ju poprawnie, dobrym jzykiem i wierszem: literat nie

poota, ale literat poyteczny, znajcy warunki dobrego pisania i sze-

rzcy ich znajomo przez swoje pisma, na swoim przykadzie. Postp

nie jest znaczny, nie jest wietny, ale jest rzeczywisty i przygotowuje

ten znaczniejszy i swietniejszy, który si niebawem dokona.

Podniesienie, mona powiedzie odrodzenie literatury a z ni

i poezyi, dokonao si za Stanisawa Augusta. Jego powodem i pier-

wiastkiem gównym byo ywe uczucie upadku, upokorzenie, zawsty-

dzenie, a z tern prs^nienie i postanowienie dwigania si, dorówna-

nia innym. Z tego samego uczucia wyszo coraz silniejsze denie
do poprawy Rzpltej. Pierwiastek drugi — to rzetelne wyksztacenie,

nauka, usilne prace znaczniejszej ju liczby ludzi i niezaprzeczona

zdolno niektórych. Trzeci — to wpyw owiaty, nauki, literatury

zachodniej, przedewszystkiem francuskiej, dziaajcy na pojcia,

w literaturze i poezyi na formy. Skutek tego denia — to rzeczywiste

podniesienie owiaty i nauki na stopie nie widziany od wieku XVI;

w literaturze, w poezyi wyrobienie jzyka, który na nowo staje si

piknym, poprawa smaku, nabyta znajomo dobrych form. Literatura

staje si na nowo owiecon, cywilizowan, godn narodu cywilizo-

wanego.

Wpyw francuski by nieuniknionym, by poniekd szkodliwym,

bo zbyt wycznym, jednostronnym, i zbyt trwaym, ale mia przecie

ten dobry skutek, e przywróci wiadomo warunków dobrego

pisania, poda wzory, a w tych poyczonych i naladowanych formach

jest przecie wyrany, ywy charakter i duch wasny, polski. Cech
Stanisawowskiej literatury i poezyi w niej jest szlachetna, patryo-

tyczna dno do owiecania, podnoszenia, poprawiania narodu.

W tej dnoci jest stao, czynno i czno si wielu. Z tej za
pracy wielu, z tych usiowa zbiorowych, wystaj postaci najzdol-

niejszych pisarzy, tych co istotnie dwignli poezy z gbokiego
upadku, ze stanu niemal zdziczenia i rozkadu.

W rozmaitoci temperamentów i uzdolnie jost u wszystkich

dno reformacyjna, cywilizacyjna, patryotyczna. Pojcia i zasady
moralne (z maymi wyjtkami) zdrowe. Pojcia religijne (znowu
z maymi wyjtkami) zdrowe, wstrt do filozofii materyalistycznej

i ateistycznej; wiara i pobono niegorca, ale wyznawana slale.

Wogóle u starszych wicej rozuniu, rozsdku, trzewoci, jak zapau
i wyobrani. Pierwiastek liryczny odzywa si sabiej ni dydaktyczny
i satyryczny.

I
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Pierwsze miejsce w tej poezyi Zdjmuje Ignacy Krasicki. Przez

liczb, przez rozmaito swoich pism, przez wielkie ich przymioty,

warto i wzito, on najwicej ze wszystkich ksztaci, dziaa cy-

wilizacyjnie. Przez form tych pism on najwicej przyczyni si do
odrodzenia, do uszlachetnienia poezyi. Jzyk mia na prawd bardzo

pikny, wzorowy, rozum niepospolity, .smak i zmys artystyczny

trafny i wyksztacony, dowcip miy a czsto wietny. Zapau mao,
rozsdku i dobrej woli bardzo wiele, \yszystkie niemal jego dziea

maj zamiar i tendency szlachetn, obywatelsk, reformacyjn. ale

dziaaj przez rozum i rozsdek na rozum i rozsdek wicej ni na

uczucie. Pogodny, wesoy, zawsze w niezachwianej równowadze,
pisze doskonale to, co nie wymaga poetycznego natchnienia (Satyry,
Bajki, Listy); na czyst liryk brak mu silniejszego uczucia, jest

chodny, na wielkie poetyczne przedsiwzicia (Wojna eh o ci m-
ska) brak wyobrani. W powieciach dydaktycznych (pisanych pod
wpywem Anglików) pierwiastek tendencyjny, dydaktyczny jest do-

skonay, powieciowy sabszy.

Ale Dowiadczyski i Pan Podstoli to s pierwsze

powieci polskie. Wyranie dydaktyczne, moralizujce, przez to w za-

oeniu faszywe, rodzajem czce si z caym podobnym romansem
(francuskim a zwaszcza angielskim), maj przecie, oprócz dobrej,

rozumnej tendencyi, zalety i piknego jzyka i bystrej obserwacyi.

S z polskiego ycia wzite, na polskim obyczaju osnute i do niego

zwrócone, a typy rónych wad lub zdronoci krelone s z yciem
i z humorem.

Talent niezaprzeczony, niezwyky, zasugi i znaczenie wielkie:

jeeli nie zupenie odrodziciel, to dzielny, skuteczny reformator poe-

zyi i literatury.

Naruszewicz, gbszy od Krasickiego, w uczuciach gortszy,

nawet namitny, w prozie pisarz doskonay i znakomity odrodziciel

historyi, w poezyi jest ciki, w formach zaleny jeszcze od dawnego
zuytego typu Ody, Elegii lub Sielanki, w jzyku i stylu czsto

sztuczny i napuszony. Uczucie silne i gorce zaledwie czasem zdoa si
ywo wyrazi, wyobrani wcale. Rozum, dar spostrzegawczy i dobra,

szlachetna tendencya sprawiaj, e jego satyry stoj wyej od jego

liryków, ale wietne nie s i one, brak im albo dowcipu i ironii,

albo mocy i ognia w oburzeniu.

Trembecki jest z nich najdoskonalszym mistrzem formy. Jzyk
i wiersz ma bardzo pikny, zwaszcza w latach póniejszych. Duo
siy, duo take (w epigramaci) lekkoci i dowcipu. Poetycznego

natchnienia, wyobrani, daru opisowego brak (nawet w Zofiówce).

W piknych formach tre czsto przykra, raca nawet. Charakter

2*
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drobnych wierszy — o ile nie s erotyczne, a wtedy s zrczne

i lekko rozpustne — jest tendencyjny, dydaktyczny, polemiczny, ale

w tym rodzaju pisane s wietnie.

Wgierski, podobny do niego rodzajem talentu (tylko na mniej-

sz skal), podobny take pojciami moralnemi i lilozoficznemi, w uczu-

ciach patryotycznych od niego lepszy, stoi ju w drugim rzdzie

poetów tego czasu.

Poza t poezy urzdow (eby si tak wyrazi), literack, zja-

wia si i odzywa ten pierwiastek uczuciowy, na którym jej zbywa.

Zjawia si za jako liryzm patryotyczny. Pierwsze nieszczcia, pier-

wsze akty gwatu, wstrzsy uczuciem i wywoay konfederacy

Barsk, wywo.iy take poezy bezimienn, samorodn jak poezya

ludu, ale wypowiadajc ból, oburzenie, wiar w pomoc bosk

i w zwycistwo, albo ao, gorycz, niekiedy opis doznanych gwa-

tów i okruciestw. W tej poezyi, — Mickiewicz nazywa j susznie

konlederack, bo si skupia okoo czteroletnich barskich bojów, — w tej

poezyi przechowuje si ówczesny patryotyczny ból, i ona w dziejach

naszej poezyi wyobraa w owym okresie pierwiastek uczucia z wi-
ksz moc, ni poezya znakomitych zreszt pisarzy. Smutne wypadki

i gorszce grzechy przeciw ojczynie wywouj naturalnie znaczn

liczb paszkwilów, po wikszej czci bezimiennych, ulotnie pod

wraeniem pisanych, ale w nich siy sarkazmu i oburzenia mao;
talent piszcych musia by niewielki.

Wzruszone, wzburzone uczucie zaczyna si szerzy i przejmuje

modszych pisarzy i poetów. Nie sam jednak smutny stan ojczyzny

jest powodem tej zmiany. Uczucie upomina si o swoje prawa we
wszystkich literaturach europejskich: z Schillerem wzbija si na nie-

docignione wyyny, Rousseau wywiera wpyw powszechny i potny.
Uczuciowo, tkliwo (jak wtedy mówiono), wchodzi w obyczaj,

w upodobanie, staje si potrzeb i mod, a obok wielkich wydaje

skutki i bahe take, sztuczne, w yciu jak w literaturach.

Ten wpyw europejski, ogólny, i ten drugi miejscowy, patryo-

tyczny, daje si rozpozna w naszych ówczesnych poetach lirycznych,

jak Knianin, Karpiski i Woronicz. Sztuczne sielanki, przesadne,

manierowane tkliwoci — to moda czasu; wiersz drgajcy aoci lub

oburzeniem (jak Knianina Do ojczyzny)— to z wasnego gruntu,

2 polskiej duszy bolejcej i gniewnej. W kadym razie z tymi poe-

tami wraca liryzm dawno niewidziany, niezawsze wietny, ale nie-

raz istotnie przejmujcy i wstrzsajcy. Nie liryzm patryotyczny tylko:

wraca i liryzm religijny, modlitwa, proba, gorca, rzewna.
Jako nowo zjawia si lud wiejski: konwencyonalna sielanka

idzie swoim torem, ale w Cyganach Knianina, w Kra ko w i a-
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kach i góralach Bogusawskiego jest ju pierwiastek rzeczywi-

stoci, prawdy.

Mno si komedye (z francuskich naladowane): po wikszej
czci sabe, dowodz przecie, e s podane, e jest ch podnie-

sienia teatru, a rozwijania literatury w rónych kierunkach. Wreszcie
komedya Zabockiego jest ju dobra: ma znaczne bdy, ale ma hu-

mor, dowcip, yw charakterystyk postaci, adny jzyk i dyalog; to

ju nie jest niezrczna próba, to jest osignity skutek.

Rónica ogromna od tego co byo jeszcze w poowie XVIII wieku;

postp dokonany we wszystkich kierunkach i rodzajach pimiennictwa;
stopie jeszcze nie bardzo wysoki, ale ju nie niski.

Sejm czteroletni, 3-ci Maj. nastpnie konfederacya Targowicka,,

wojna roku 1792, sejm grodzieski, wj^wouj wyrazy radoci i na-

dziei zrazu, potem oburzenia, pogardy, nienawici, w wierszach liry-

cznych, zwaszcza w namitnych, gorzkich paszkwilach. Po drugim
rozbiorze, i ju do koca XVIII wieku, poezya odzywa si bardzo

mao. W wierszach Woronicza (wczeniejszych jak póniejszych),

ao i ból cz si z wiar w przyszo, ufnoci w sprawiedli-

wo bosk, z nadziej odrodzenia ojczyzny: pierwsze dwiki tych

uczu i myli, które kiedy wydadz wielk poezy XIX wieku.

V.

Rozbiór, utrata niepodlegoci: Polska wchodzi w now epok,
w now form swego bytu — straszn. Zdawaoby si, e ten gwat,
ta zbrodnia, to nieszczcie, wywoaj w poezyi sowa gbokie, po-

tne,, grone. Tego niema. Poezya w pocztkach XIX wieku jest

w formach podobna do Stanisawowskiej, wicej ni tamta trzynia

si francuskich regu i wzorów. Poeci nie maj takich talentów jak

Krasicki i Trembecki; krytycy, literaci maj ciasny pedantyzm (Osi-

ski, Stan. Potocki). Na pozór jest to dalszy cig tej samej poezyi,

taki sam, tylko cokolwiek bledszy. Ale w tych pozorach kryje si
jednak duch inny, inne usposobienie. Mio ojczyzny, rozpomieniona

ju w ostatniej wierci XVIII wieku, przez drugi rozbiór, przez po-

wstanie Kociuszki, przez trzeci rozbiór i utrat ojczyzny, potguje

si w duszach, dochodzi do egzaltacyi, staje si alem za przeszoci,

pragnieniem przyszoci, nienawici najezdcy i postanowieniem su-

enia tej przyszoci. To uczucie, jak staje si pobudk i spryn
wszystkich dziaa, tak jest i dusz wszystkich pism. Pisarze i poeci

ówczeni wyraaj swoje uczucia sztywnie, akademicznie, ale wszystko,

co pisz, to w tej myli; wyraz uczucia wydaje nam si chodnym.
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ale uczucie jest gorce. Wszystkie usiowania tych pisarzy i tych

poetów, skupione w Towarzystwie Przyjació Nauk, maj ten cel, t
dno, to wiadome przykazanie, eby pami i mio utraconej

ojczyzny przechowa, utrwali, wbi w serce jako wity obowizek,

jako pierwiastek i warunek ycia. T dno, ten cel, ma widocznie^

Woronicz, kiedy pisze Sybill, Hymn do Boga, Niemcewicz

kiedy pisze elegie i piewy historyczne, Komian i Wyk,
kiedy pisz ody na zwycistwa Napoleona. Ale i to, co na pozór

z t tendency nie ma nic wspólnego, gorliwe usiowania i próby

stworzenia polskiej tragedyi, komedyi, powieci, pyn z tego samego

uczucia i popdu, maj uzupeni literatur polsk tern, czego dotd

nie miaa, a przez te dziea dziaa na uczucia i na wyobrani,

sawi bohaterstwo przesze, zagrzewa do niego w toczcych si

walkach. Formy byy francuskie a talenta ogóem drugorzdne, ale

duch by polski, i gorcy, i zdrowy, czysty, rycerski.

Usposobienie najwicej uczuciowe, liryczne, rzewne a zarazem

do egzaltacyi skonne, ma Woronicz (Hymn do Boga) — form
ma cik, nieraz wyszukan, przez to nieprzyjemn.

Niemcewicz, najpodniejszy ze wszystkich i najrozmaitszy, pi-

szcy wierszem i proz we wszystkich moliwych rodzajach, naj-

mniej literat, najmniej zaleny od w^zorów francuskich a obeznany

z angielskimi, ma wielk atwo pisania, ma usposobienie raczej

spostrzegawcze i satyryczne jak liryczne, ma w duszy namitno,
ale w poezyi wyraa swoje uczucie raczej chodno Form ma czsto

zaniedban, bo si zawsze spieszy, bo chce tem, co pisze, dziaa
czemprdzej, w-ywrze wraenie, osign skutek. Tendency, i ten-

dency patryotyczna, jest dusz jego pism. adne z nich nie jest

bardzo dobrem, ale kade suyo, dziaao; znaczenie i zasuga jego

jako pisarza jest raczej wiksza od jego zdolnoci. Ma te znaczenie

czysto ju literackie tylko, przez to, e si nie zamyka w pojciacli

i formach francuskich, zna i naladuje inne take, a w ten sposób (bez

wiadomego zamiaru) toruje drogi przed nowym zwrotem w poezyi.

Komian nie naladuje Francuzów; wpatruje si tylko w Rzy-

mian. Za modu w odach i listach naladuje Horacego, w poematach,

dzieach dojrzaego wieku i staroci, w Ziemiastwie i w Czar-
nieckim Wirgiliusza. Jdrnoci jzyka i stylu, doskona popra-

wnoci wszystkiego, co pisze, si wyrae (zwaszcza w oburzeniu
i gniewie) przewysza wszystkich. Wada jzykiem tak dobrze jak

Trembecki, czuje i myli lepiej od niego. Klasyk zacity, namitny.
uparty, ale klasyk prawdziwy, powany i zdolny.

Pragnienie tragedyi polskiej jest silne, próbuje si w niej poetów
kilku. Tragedya to z historyi polskiej, w francuskiej formie Corneille'a
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i Racine'a. Najlepszem dzieem, wyszem z tych usiowa, jest Bar-

bara Feliskieero.

Wyk wicej i lepiej od innych wspóczesnych zna i nowsze

teorye estetyczne i teatr niemiecki; zna (moe jedyny midzy nimi)

teatr grecki i w modoci ju tómaczy Edypa króla. Ale te zna-

jomoci i wpywy daj si widzie w jego pismach teoretycznych,

w jego rozprawach; tragedye z tych lat pisane s podug wzorów
francuskich. Póniejsze, ju z jego staroci, s o wiele wysze.

Zacz si do nas dostawa wpyw nowych poj estetycznych

(Lessinga, Schlegla), lepsza znajomo i przykad odrodzonej poezyi

Niemców i Anglików. Do nas dochodzio to póniej i dziaao zwolna,

ale dziaao. Poezye Niemcewicza, rozprawy Wyka, byy dalekiemi

poszlakami przygotowujcego si zwrotu, ale wskazyway ju obu-

dzone pragnienie form now)ch, uczucie ich potrzeby. Jak dugo
trway wojny napoleoskie, uwaga bya zbyt opanowana wypadkami
historycznymi, iby moga zwróci si wyraniej i czynniej do kwe-

styi literackich, ale zaledwo nasta wzgldny spokój Królestwa Kon-

gresowego, zajcie to wydobywa si na wierzch i szerzy si. Wy-
stpuje Brodziski. Ucze szkó galicyjskich, przez to wadajcy j-
zykiem niemieckim, z zapaem wielbi Schillera, a ksztaci swoje po-

jcia na Lessingu, Herderze i Schleglu. Jego rozprawy roznosz te

pojcia: ucz, e klasycyzm francuski nie jest ani jedynie, ani zu-

penie klasycznym: jego przekady rónych pieni ludów sowiaskich
wskazuj rodzim poezy jako ródo odmodzenia. Ale zarazem zo-

staje Brodziski jeszcze pod silnym wpywem estetyki i poezyi da-

wniejszej, jeszcze lubi konwencyonaln sielank, szanuje i lubi tra-

gików francuskich, nawet zupenie drugorzdnych. Uczony, rozumny,

z temperamentu spokojny i agodny, jest nowatorem umiarkowanym,

pojednawczym, chce poredniczy i godzi. W poezyi ma wdzik
szczerego, szlachetnego, prostego uczucia; nie ma do siy i do
wyobrani, eby tworzy dziea znakomite. Szanowny, miy, sympa-

tyczny, jako talent poetycki jest redni; dlatego jest tylko poprzedni-

kiem, zwiastunem nowej odrodzonej poezyi, nie jest jej twórc. Ale

poprzednikiem i zwiastunem jest prawdziwym, godnym wdzicznej

pamici i czci.

Pragnienie powieci polskiej coraz wiksze. l*odnosi je znajo-

mo i wielka sawa powieci francuskiej. Mno si tómaczenia.

Sam Staszyc przekada Num Pompiliusza z Floriana; a nie-

bawem zaczy si zjawia powieci polskie. W samych pocztkach

XIX wieku drobne powiastki pani Mostowskiej, naiwne, niemiae,

bez pretensyi pisane, albo niby historyczny, nieudolny Leszek,
ksi polski ksidza Krajewskiego. Mai win a ksinej Wirtem-
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berskioj oznacza ju pewien postp i jest ciekawym zabytkiem czasu.

Julia i Adolf Kropiskieufo, bardzo w swoim czasie sawne, na-

laduje Now Heloiz Jana Jakóba Rousseau niezbyt szczliwie.

Lejb i Siora Niemcewicza jest powieci tendencyjn o sposobie

rozwizania kwestyi ydowskiej w Polsce, nie bez zajmujcych szcze-

\[6iów obyczajowych. Pocztki powieci, w dzisiejszem rozumieniu

rzeczy, ju s; jej rozwój przyjdzie z czasem.

VI.

Zwrot stanowczy dokona si, nowa poezya przysza na wiat

w Wilnie.

Zrodziy j dwa wpywy. Jednym byo powszechne w caej

Europie zwycistwo nowych poj estetycznych, pragnienie i urze-

czywistnienie nowych form; ten wpyw wyrabia teoretyczne pod-

stawy poetyczneg'0 tworzenia, rozszerza jego zakres, dostarcza wzo-

rów, wykszaca formy. Wpyw drugi, wycznie polski a waniejszy,

to nieszczcie narodu. Wszystko co on przeby, czego dowiadczy,

wszystkie boleci i krzywdy, wszystkie chwilowe a zawiedzione na-

dzieje, gwat speniony na wszystkich boskich i ludzkich prawach,

oburzenie i protest ludzkiego sumienia, wszystko co zbierao si
w duszach od lat a mio ojczyzny w nich rozpomieniao — to mu-

siao si wypowiedzie, wybuchn. aden naród nie znalaz si
w pooeniu tak bolesnem, adna poezya nie potrzebowaa by wy-

razem takich uczu. Poeci klasyczni mieli mio ojczyzny, mieli

idea wiernoci, powicenia, bohaterstwa, ale wyraz, jaki tym uczu-

ciom dawali, by akademiczny, chodny, nie oddawa tego ognia, jaki

by w duszach. Nowa poezya miaa to zrobi: mio ojczyzny, pa-

tryotyczny ból — to miao by jej dusz, natchnieniem, jej cech gó-
wn, midzy wszystkiemi poezyami wiata.

Nie od pierwszej chwili wszake. Zrazu ci modzi poeci z za-

paem szukaj nowych dróg, nowych róde natchnienia i form ar-

tystycznego tworzenia. Podziwiaj Niemców i Anghków, a chc wy-
zwoli poezy z krpujcych francuskich pseudoklasycznych regu.
Naprzeciw takiej poezyi stawiaj romantyczn; chodzi im zrazu o ar-

tystyczn tylko spraw i zwycistwo. Uniwersytet wileski skupia
w sobie najwikszy zastp tych modych ludzi usposobionych poety-

cznie i patryotycznie, rwcych si do pisania i tworzenia, o chciach
szlachetnych, gorcych, skonnych do egzaltacyi.

Midzy nimi by Adam Mickiewicz.

W roku 1822 wyszy jego Ballady i Romanse, w 1823 r.

Dziadów cz druga i czwarta i Grayna.
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Odrodzenie poezyi polskiej stao si faktem. Dokona go talent,

jakiego nigdy przedtem w poezyi tej nie byo. W tych pierwszyci

dzieach modoci jest jeszcze widoczna zaleino od obcych wpy-
wów i od upodoba czasu, ale jest ju nigdy przedtem u nas nie-

widziana sia uczu i sia wyrae, i a dotd mao w naszych poe-

tach czynny pierwiastek tworzenia — wyobrani. Ballady s produ-

ktem obcym do nas przeniesionym, ale i tym nadaje Mickiewicz

nieraz charakter rodzimy, polski, i cech swojej wasnej indywidual-

noci. Oda do modoci (nie drukowana jeszcze, ale ju napisana)

ma popd, polot uczucia, natchnienie w lirycznej poezyi naszej dotd
w tym stopniu niewidziane. Dziady, w formie bardzo podówczas

lubionej dramatu fantastycznego, s (cz czwarta) pierwszym u nas

poematem miosnym, pierwszym wyrazem mioci namitnej, wszech-

wadnej, a tak piknym, tak oddajcym wszystkie tony i odcienia

nieszczliwej mioci, e pikniejszego nie mamy. Grayna poka-

zaa w maych rozmiarach wyjtkowy talent epicki Mickiewicza, jego

dar obrazowania: dowioda, e to nietylko wielki natchniony poeta

uczucia, ale i wielki artysta, zdolny osign doskonao w sztuce.

Mickiewicz przecign odrazu wszystkich modych poetów, ale

doda im bodca, otuchy, odwagi, i uatwi im zadanie, bo poda

wzór, przykad. Jego jzyk i wiersz przyswajali sobie inni; na nim

si ksztacia ta grupa modych poetów, któr nazwano szko litew-

sk (Odyniec, Korsak, Chodko i t. d.). Ale obok nich jest inna

grupa, odmienna: to Ukraicy. Nie tak po literacku wyksztaceni,

nie tak zajci literackiemi kwestyami, maj wicej cechy wasnej,

charakteru i kolorytu ukraiskiego. Bohdan Zaleski dwicznoci,
piewnoci swego wiersza góruje nad wszystkimi, wdzikiem mo-
doci, wieoci uczu pociga i podbija. Jego dumki (zwaszcza

historyczne, o rycerskich i zakochanych Kozakach) zastpuj dosko-

nale w naszej poezyi ballad, s niejako ballad rodzim, na wasnym
gruncie wyros, oryginaln, wdziczn, artystycznie pikn.

Drugi Ukrainiec, Goszczyski, ma wicej wyobrani jak Zaleski,

w uczuciach wicej namitnoci: pisze poemat na tle rzezi huma-
skiej. Zamek kaniowski; w drobnych wierszach lirycznych, po

wikszej czci patryotycznych i rewolucyjnych, daje wyraz polity-

cznym namitnociom i nienawiciom, ale jego uczucie wyraa si

cho gwatownie to raczej zimno, a w poemacie wyobrania, nie

do kierowana trafnym zmysem artystycznym, wpada w nadmiar

okropnoci.

Ukraisk cech nosi na sobie take, cho poeta z adn szko
si nie czy. Mary a Malczewskiego. Obok poematów Mickiewicza

i po nich poemat najznakomitszy, najpikniejszy jaki wyday pierwsze
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lata poezyi romantycznej. Wp>w Byrona (w owym czasie naturalny

i prawie nieunikniony) widoczny jest w budowie poematu i w jednej

z jego postaci. Ale w tych pozorach i formach jest wiat i charakter

polski. Pierwszy raz, odkd jest poezya polska, zjawi si w niej

prosty, story szlachcic jako poetyczny bohater, w tragicznej sytuacyi:

jego córka jest take pierwsz poetyczn postaci niewieci w na-

szej literaturze. Charakterystyka postaci, pobiena, szkicowa, jest ywa,

plastyczna, doskonaa. Smutny, ponury liryzm, rozlany po caej po-

wieci, ale skupiony zwaszcza w niektórych dygresyach, ma i dzieu

nadaje urok prawdziwie rzadki. Bardzo pikne dzieo wielkiego ta-

lentu, nieszczciem jedyne.

Przeladowanie uczniów wileskich, wywiezienie niektórych do

Rosyi, midzy tymi Mickiewicza.

Wpyw i skutki objawi si z czasem, na razie adnej zmiany

widocznej. Modzi poeci wilescy pisz dalej tak samo: poezya ro-

mantyczna zdobywa coraz wiksz wzito i saw; toczy si walka

midzy klasykami i romantykami. Porodku midzy obu stronami

stoi Brodziski i Morawski, jeszcze mao znany, mao swoich rzeczy

ogaszajcy drukiem, ale obdarzony rzeczywistym miym talentem:

duo uczucia i duo humoru, rozum niezwyky a wysoko wykszta-

cony, jzyk i wiersz atwy, dwiczny, pikny. Poza wszystkiemi

literackiemi kwestyami i walkami rozwija si samodzielnie komedya
i dochodzi do swego po dzi dzie najwyszego szczytu: wiksza
cz komedyi Aleksandra Fredry powstaje midzy rokiem 1822

a 1830

Powie robi znaczny krok naprzód pomidzy rokiem 1820

a 1830. Wielka sawa Walter-Scotta zachca do naladowania, a ua-

twia je jego wzór: za cigy, stay zamiar krzewienia pamici i mio-
ci ojczystych dziejów wysuwa naprzód powie historyczn. To Niem-
cewicza Jan z Tczyna i (od niego lepszy) Zygmunt z Szamo-
tu Wyka, to wreszcie najlepsza w tym rodzaju, istotnie adna
Po jata Bernatowicza. Powie wspóczesna, obyczajowa, staje wyej
przez Fryderyka Skarbka (Pan Starosta) i przez pani Jaraczew-
sk (Pierwsza modo, pierwsze uczucie). Klementyna
Taska (Hofmanowa) pisze w tym czasie dwie adne powiastki na
tle zdarze domowych z koca XVIII wieku: Listy Elbiety
Rzeczyckiej i Dziennik Franciszki Krasiskiej.

Mickiewicz w Rosyi zrazu prawie si nie odzywa. Pisze tylko

Sonety. Pierwsze doskonae form, pierwsze wietne w poezyi
polskiej, jedne s tylko wyrazem wasnych uczu, tsknoty, w^spo-

mnie dawnej mioci, wrae nowej przelotnej; drugie. Krymskie,
przejte s tern samem panujcem uczuciem tsknoty, ale na tem tle
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krel obrazy, widoki, krótkie, pobiene, potne. Pierwszy raz sonet

w swojej ciasnej skupionej formie pokusi si by opisowym, a trudne

zadanie rozwiza w sposób niezrównany. Poczenie za obrazów

z wasnem zbolaem uczuciem nadaje Sonetom krymskim osobny

wielki urok.

Ale przez czas, kiedy pisze tak mao, myli Mickiewicz wiele,

przebywa wielk zmian w duszy: w wileskiem wizieniu mio
ojczyzny, uczucie jej krzywd i nieszcz, wzio gór nad wszelkiem

innem cierpieniem. Pobyt w Rosyi podniós to uczucie do wyszej
potgi: poeta obj teraz i zgbi ca potg nieprzyjaciela, przez

to ywiej jeszcze uczu nieszczcie swojej ojczyzny. Jej mio
wzmoga si podniesion nienawici ciemizcy. Te uczucia zbieray

si, rosy, paliy si w jego duszy jak wulkan w gbi ziemi, a
wreszcie wybuchy Wallenrodem.

Niedoskonaoci i bdy artystyczne wykazywano wiele razy,

i niewtpliwie susznie. Poemat pisany by z pewnym przymusem,

przerabiany w cigu tworzenia, co mogo zaszkodzi jego budowie.

Prawda take, e (bez naladowania) pisany jest pod wpywem By-

rona: nietylko forma powieci, ale sama posta bohatera przypomina

powieci i wpywy tamtego. Suszny take jest zarzut, e myl pod-

stawna jest moralnie faszywa: zemsta i zdrada wystawiona jako

bohaterstwo, jako czyn pikny, chwalebny. Ale piknoci — nawet

artystyczne — czyni sowicie zado /a wszystkie jakie by mog
usterki, a sia i wznioso uczucia wybija na tem dziele pitno

wielkoci. Takiego wyrazu uczu narodu ujarzmionego nie byo przed-

tem, potniejszego nie byo i potem. To jest wielko Wallen-
roda. W nim dopiero, przez niego, ten patryotyczny ból, który si

zbiera w duszach polskich od rozbiorów, znalaz wyraz potny,
sowo dorównao uczuciom. Poezya romantyczna, a dotd zajta

osobistemi uczuciami poetów i pragnieniem nowych form tworzenia,

w Wallenrodzie zmienia charakter, staa si poezy patryotyczn

narodu w niewoli. Ten charakter zostanie i bidzie w niej panowa
wycznie przez dugie lata nastpne.

Oprócz tego wpywu, który wyda Wallenroda, przej Mickie-

wicz ze swego pobytu w Petersburgu wpyw drugi, odmienny: za-

ród tego mistycyzmu, który z czasem wemie gór w jego usposo-

bieniu i yciu, pocz si teraz, pod wpywem malarza Oleszkiewicza.

Oprócz Wallenroda napisa Mickiewicz w tym czasie (w Pe-

tersburgu) Farysa.
W tych latach pisze ju Sowacki swoje pierwsze powieci,

naladowane z Byrona, i swoje dwa pierwsze dramata, zapowiadajce

jego wielki talent. Krasiski pisze powieci proz, nie zapowiadajce
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przyszego wielkiego poety. Mickiewicz jest w zagranicznej podróy,

w Rzymie, kiedy przychodzi powstanie roku 1830.

Z niem zwrot w sanie i w historyi narodu, a wic i zwrot

w jego poezyi.

Nowa klska, nowy ból, przypomina, odnawia, podnosi do wy-
szej potgi wszystkie uczucia, nagromadzone od rozbiorów. Wród
nich pytanie (które si w poezyi odzywa nieraz cho niewyranie),

jakim sposobem i dlaczego opatrzno boska dopuszcza gwaty i uci-

ski, a sprawiedliwo boska zwycistwo spraw zych nad dobremi,

gwatu nad prawem. To pytanie czy si z wybuchem silniejszej,

gW8toXvniejszej boleci i silniejszej, gwatowniejszej nienawici nie-

przyjaciela. Poezya polska staje si od tej chwili przewanie a prawie

wycznie wyrazem patryotycznego cierpienia. Skupia w sobie i od-

daje wszystkie boleci i skargi teraniejszoci, aonie wspomina

przeszo, a niespokojnie, gorczkowo pyta o przyszo; chce odga-

dn, przewidzie, jak ona bdzie, kiedy i jak skoczy si straszny

stan obecny.

Na tem stanowisku staje poezya przez Trzeci cz Dzia-
dów Mickiewicza. Obecne nieszczcia, uczucia i boleci Polski po-

rozbiorowej skrelone s na tle osobistych przej poety i jego przy-

jació, wizienia i przeladowania uczniów wileskich (obraz i wyraz
najwyszy w opowiadaniu o wywoeniu kibitek). Z tego stanu rze-

czy wynika nienawi i pragnienie zemsty (Pie zemsty) i owo
pytanie, jak Bóg moe takie rzeczy dopuszcza i znosi. To pytanie

doprowadza poet do buntu, do blunierstwa, do wyzwania Boga
(Improwizacya). To osdzone jako grzech, jako pycha. Nie szturmem
i buntem, ale pokor i wiar trafia si do Boga. Oznaczenie tego

zwrotu religijnego, który si w duszy Mickiewicza pocz i postpuje.
Ale jest i pocztek tego mistycyzmu, który si w nim rozwija. Dla-

czego Bóg znosi zwycistwo zego? dlaczego ten los Polaków? Od-
powied na te pytania znajduje si w Widzeniu ksidza Piotra.

Mka Paska powtarzajca si na Polsce: ona jest ofiar za grzechy
i na odkupienie wiata, a po ofierze, po mce, przyjdzie zmartwych-
wstanie.

Tu, w Trzeciej czci Dziadów, jest ródo caej póniej-
szej poezyi, zwróconej w przyszo, przepowiadajcej, wieszczej; tu
take ródo tego wytómaczenia losów Polski przez ofiar, które
z rónemi zmianami znajdzie si u Krasiskiego i u innych. Przepo-
wiada za, wieszczy, zechc odtd wszyscy niemal wspóczeni
poeci polscy, a do najsabszych.

Mickiewicz wypowiedzia sam tre swojej myli i wiary; po-
tem uzna za swój obowizek przystosowa j do praktyki, poda
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narodowi regu ycia. Napisa Ksigi pielgrzymstwa. Emigra-

cya ma si pojmowa i zactiowywa jako apostolstwo sowa i zakonu

boego wród zepsutych, zmateryalizowanych ludów Europy. Tre
moralna, moralne nauki Ksig pielgrzymstwa s suszne, pikne,

wzniose. Mylnem jest w nich pojcie Polski jako najlepszego z na-

rodów: w szczegóach s niezgodnoci z history (polsk i powsze-

chn) i z rzeczywistoci ówczesn. Ksigi oznaczaj ju wzrost

pierwiastku mistycznego w Mickiewiczu.

Zaraz potem — dziwnie e zaraz — j^go dzieo ostatnie, naj-

pogodniejsze, najwiksze take, najpikniejsze, najdoskonalsze: Pan
Tadeusz. Poemat z domowego szlacheckiego ycia, ale na tle wo-

jen napoleoskich i ówczesnych polskich nadziei i bojów, zatem nie

domowy i sielankowy tylko, ale podniesiony w godnoci, w wysokim
charakterze uczu i spraw, a wykonany z takiem yciem, z tak
plastyk figur i scen, z tak przytem prostot i wdzikiem, e ze

wszystkich jakie s poematów epickich chrzecijaskiego wiata a-
den (susznie mówi to Klaczko) nie zblia si tak do Homera, jak

ten poemat Mickiewicza. To jest arcydzieo Mickiewicza i jedno

z wielkich arcydzie poezyi wiata. Szczyt, po dzi dzie najwyszy,

poezyi polskiej, który oby by kiedy jeszcze docignitym, ale który

przecignitym nie bdzie nigdy.

Ostatnie to poetyczne dzieo Mickiewicza. Zwrócony ca dusz
w stron moralnego i religijnego odrodzenia narodu (jako warunku
i podstawy jego odrodzenia politycznego), Mickiewicz uwaa za marne
i bahe wszystko, co do tego celu bezporednio nie suy, a to jedy-

nie jest co warte, »co ludzi prowadzi do Boga«. Z tego usposobienia

wynikaj jego czynne starania o religijne podniesienie emigracyi,

z tego jego coraz gbsze wczytywanie si w mistyków; z tego, po

latach kilku, stanowcze przechylenie si do mistycyzmu w nauce

Towiaskiego, w mesyanizmie.

W tym samym roku. w którym Mickiewicz pisa Tadeusza,

napisali swoje dziea ci dwaj, co mieli stan przy nim jako po nim
najwiksi: Krasiski i Sowacki. Z zasiewu Trzeciej czci Dziadów
wyrosy zaraz dwie odrole: Wacaw Garczyskiego i Sowackiego
Kordy a n. Treci obu jest przeobraenie czowieka pod wpywem
mioci ojczyzny, jak tam przemiana Gustawa w Konrada. Garczyski,

przez Mickiewicza (w Kursach literatury sowiaskiej) przed-

stawiony jako najgbszy z poetów polskich, mia obok niepospolitego

moe umysu filozoficznego talent poetyczny niezbyt wysoki, a jego

poemat nosi na sobie widoczne lady wpywu Fausta, Manfreda

i Dziadów, ale nie dowodzi wielkiej siy natchnienia i twórczoci.

Kordyan, po modocianych poematach Sowackiego, pierwszy po-
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kazai, e w nim by talent naprawd<j wielki. Mistrzowstwo w formi-

pikno jzyka i wiersza, waciwa Sowackiemu rzewno i sm-
tno uczucia, objawiy si w Kordy anie jeeli jeszcze nie w caym
swoim blasku, to z takim wdzikiem, z tak wietnoci, e usterki,

wrodzone sabe strony tego talentu, cho s, nie przewaaj zalet

i piknoci poematu.

Krasiski napisa w roku 1833 Niebosk komedy. Jego

pocztki nie zapowiaday wielkiego poety. Dwa lata przeby w bole-

snem rozdarciu midzy przywizaniem do ojca, jego z saw jako

Polaka (przesadzon, niezupenie sprawiedliw) i wasnem pragnie-

niem poprawienia tej sawy na polu bitwy. Zamiaru wykona nie

móg. Ta walka z sob samym, kolizya dwóch obowizków, wyrobia

w modziecu smutne ale gbokie patrzenie na sprawy wiata,

a umys (jak si pokazao wyjtkowy) dy do samego gruntu, do

przyczyn tych smutków i spraw, i umia je uj w poetyczne obrazy.

Poezya Krasiskiego jest przewanie — rzec mona wycznie —
poezy nie uczu i usposobie ludzkich, ale kwestyi politycznych

i spoecznych. Walka klas, rewolucya spoeczna, odrodzenie narodów
podbitych i jego warunki, dalej przyszo Polski, przyczyny jej upadku
i drogi jej zmartwychwstania — to s przedmioty jego myli i jego

poetycznego tworzenia.

Niebosk komedya, napisana jednym rzutem, bez dugiego
poprzedniego namysu, ma za tre walk spoeczn, a za koniec

zniweczenie wszystkich si, które t walk prowadz. Jedni gin, bo

wiat, którego broni, nie ma ju w sobie si i pierwiastków ycia;

drudzy gin, bo w ich pojciu wiata nowego, jaki chc stworzy,
niema prawdy, niema pierwiastków mioci i czci, które daj ycie,

niema Boga. Wyniszczyli si wzajemnie, a nad ich polem walki

ukazuje si krzy, znak sprawiedliwoci, ale i znak zmiowania: Ga-
lilaee yicisti; z tego zwycistwa rozwinie si wiat nowy. Poe-
mat krótki, szkicowany, imponujcy gbokoci pomysów, charakte-

rystyk postaci, ponur groz scen, jedyny tej treci w poezyi euro-

pejskiej.

Irydy on, pomylany dawniej, ale pisany dugo, poprawiany
i przerabiany przez trzy lata, to w formie dramatu kwestya odro-

dzenia narodów podbitych. Czy ono jest moliwe i jakimi rodkami?.
Grek chce pomci swoj ojczyzn na Rzymie. Ta nienawi, ta zemsta
przechodzia dziedzicznie z ojca na syna przez pokolenia i wieki, a
docz-kaa takiego osabienia Rzymu, e moga mie nadziej spe-
nienia. Irydyon skupi w swoim rku wszystko, co nienawidzi Rzymu,
co pragnie jego upadku. Siostr powici dzy Heliogabala, bo przez
to osign wadz nad nim, nad pastwem, i t wadz ich zgubi.
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Zdrada si nie udaje, Irydyon przegrywa spraw. W epilogu odbywa
si nad nim sd. Szatan domaga si jego potpienia, bo nienawidzi;

anio prosi o przebaczenie, bo kocha Grecy. Wyrok z nieba posya
go do ziemi mogi i krzyów na prób. Jeeli zniesie wszystko, »cho
zwtpi o braci swojej, choby mia o Bogu samym rozpacza, a b-
dzie czyni zawsze i bez wytchnienia, zmartwychwstanie z pracy

wieków«.

Myl i nauka poematu jest ta, e nienawi, e zemsta, e na-

wet powicenie i bohaterstwo nie zbawi sprawy, nie oswobodzi i nie

odrodzi upadej ojczyzny, ale cigy czyn, cigy triid dobrej woli.

Mio ojczyzny, jeeli ma by zbawcz, musi by tak czyst, tak

cnotliw w praktyce, jak jest w swojem pojciu idealnem, w swojej

zasadzie.

Wykonanie jest wspaniae. Przeciwnie jak w Nieboskiej
komedyi obszerne, wykoczone, wypracowane. Postacie oddane
z wielk si; tak te, przez które pokazuje si zepsucie i upadek
Rzymu, jak te, które jeszcze przechowuj resztki jego dawnego du-

cha, jak chrzecijanie (jeszcze w katakumbach). Bohater sam, Irydyon

ma wielkie rozmiary bohatera, moe udwign t sum nienawici

i to dzieo. Jego za towarzysz i mistrz, Massynissa, szatan który mu
radzi zo, uwodzi go do zego na to, by mio ojczyzny i dobra

sprawa nie moga zwyciy, jest tak wielki w swojej nienawici

Boga, e moe miao stawa obok Szatana Miltona.

Po Irydyonie nastay lata cikiej pracy umysu: Krasiski

szuka jakiej prawdy, jakiej zasady, któraby mu wytómaczya dzieje

wiata i Polski. Zagbia si w systemach filozoficznych. Ta praca

doprowadzi go z czasem do wasnego systemu filozofii historyi, któ-

rego pierwszem objawieniem bdzie Przedwit. Ten za proces

formujcego si w jego umyle systemu, ale jeszcze nieustalonego,

niedojrzaego, odbija si w Trzech mylach Ligenzy. Trzy

krótkie poemata pokazuj, jak on wtedy wyobraa sobie i rozumie

istot i przeznaczenie czowieka, jak los swego narodu, jak wreszcie

przyszo Kocioa, a przez to przyszo ludzkoci. Trzy myli
bardzo wane jako dokument do ledzenia dziejów i dróg myli
poety, pod wzgldem poetycznej i artystycznej wartoci stoj daleko

od Nieboskiej i od Irydyona. Tak samo Noc letnia i Pokusa-

Sowacki, rozdraniony, rozgoryczony pobytem w Paryu, prze-

by dwa lata w Genewie, stamtd odby podró do Woch i do Egi-

ptu, do Ziemi witej. Po powrocie bawi we Florencyi, w r. 1838

osiad na nowo w Paryu.

W tych latach okazuje si w najwietniejszym rozwoju swego

talentu. Powstaj dziea liczne i znakomite. Bujna fantazya snuje
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pomysy coraz nowe; forma dramatyczna, na pozór niezgodna z uspo

sobieniem wraliwem i subjektywnem Sowackiego, udaje mu si^

z poetów polskici dotd najlepiej. Mazepa ma sytuacye zbyt na

prone, drczce (moe pod wpywem ówczesnego dramatu francu

skiego), ale ma w niektórych scenach i w trzech postaciach rzadki

urok rzewnego uczucia i poetycznego wdziku. miay zamiar od

tworzenia przedchrzecijaskiej Polski i wydobycia z tych krytycznych

dziejów tragedyi, jak swoj wydobyli z niej Grecy, zrodzi Balia

dyn, która zamiarowi poety nie odpowiedziaa w zupenoci, która

zapoycze i obcych wpywów ma wiele, ale o talencie jego mimc

to wiadczy niezaprzeczenie. Z mioci, nietyle rzeczywistej, ile poe

tyzowanej pod wpywem tsknoty, powikszonej w wyobrani pc

rozstaniu, powsta cudny poemat W Szwajcaryi. Z podróy na

Wschód powsta na pó artobliwy poemat tego tytuu, któregc

dwa ustpy: Noc nad Zatok Korynck i Grób Agam
mnona s z najcelniejszych, najpikniejszych utworów Sowackiego

Ojciec zadumionych, pod wzgldem artystycznym doskonao
arcydzieo, jest przejmujcy tragiczn, niezmiern boleci. Anhelli
pod alegoryczn oson Sybiru, jest obrazem »tego, co naród cierpi

i tego, co on czyni« (wyraenie Maeckiego), a cierpienie oddane

z rzewnoci niezrównan, uczynki i bdy z surowoci suszn
mdr, gron. Myl podstawowa i konkluzya (zbawienie ojczyznj

przez cich, biern ofiar) moe by myln, znaczenie alegoryi moe
by w szczegóach niejasnem, ale waciwe Sowackiemu przymioty

smtno i rzewno uczucia, dar obrazowania i jego patryotyczny

ból, nigdy nie okazay si pikniej jak tu.

Piast Dantyszek, Beatrix Cenci (w tej s sceny niektóre

bardzo pikne) nale do sabszych dzie Sowackiego — Lilia We-
neda do jego dzie najwyszych. Powróci do dawnego pomysu
dramatów z przedchrzecijaskich dziejów Polski i z hipotezy nie-

których historyków o najedzie Lechitów na pierwotne plemi We-
nedów stworzy wspaniay, rozdzierajcy obraz uczu narodu pod-

bitego, gincego. W postaciach, tak Wenedów jak Lechitów, s
wielkie tragiczne rozmiary, jest wielki charakter i poetyczny wdzik,
Sab stron poematu jest jego konkluzya rozpaczliwa i to, co si
u Sowackiego nieraz zdarza i powtarza, niedostateczna rozwaga,

niedostateczna dojrzao i wiadomo pomysu w wyobrani zro-

dzonego. Mimo to jednak, w caem dziele Sowackiego Lilia zaj-

muje jedno z miejsc najwyszych.

Z innych poetów na emigracyi Bohdan Zaleski, niezmiernie

podziwiany i ulubiony, wydaje Dumy i Dumki, tak dwiczne, ta
pene tsknego, rzewnego uczucia, jak jego modociane poezye, aU
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cokolwiek jednostajne w tej samej dwicznoci i tsknoci. Chce

rozszerzy swój zakres, zamierza i zaczyna wielkie poemata, ale te

(Zota duma, Ksina Hanka) wychodz dopiero po jego mierci,

niedokoczone. Przenajwitsza rodzina. Duch od stepu,

skoczone i przez samego poet zaraz wydane, nie s w swoich

wikszych rozmiarach wiksze i wysze od jego drobnych wierszy.

Goszczyski (w Galicyi a do roku 1838) pisze poemata ogóem
sabsze od jego Zamku kaniowskiego, póniej, na emigracyi,

pisze ju mao. Konstanty Gaszyski, miy talent redni, z pikn
form na Mickiewiczu wyrobion, ma duo uczucia a nieraz i wdziku.

Lucyan Siemieski, w tych latach jeszcze wicej poeta jak prozaik

i krytyk, ma podobne zalety i zawsze pikn form, wykwintny j-

zyk i wiersz. Stefan Witwicki, do tych obu do podobny, ma te

same zalety, tylko w stopniu cokolwiek niszym. Antoni Górecki

z wiekiem powtarza si coraz wicej, a nigdy nie sta wysoko.

Wielcy poeci i wielu mniejszych — na emigracyi; w kraju zostali

tylko starzy klasycy, którzy pisz zawsze, ale (z wyjtkiem Moraw-

skiego) nie ogaszaj tego, co pisz. Z modszych a znaczniejszych

jest na ziemi polskiej tylko Pol. Ten Pieniami Janusza, dosko-

naem odbiciem i przypomnieniem uczu i bojów roku 1831, zdoby

sobie odrazu saw i mio. Podniosa j jeszcze Pie o ziemi
naszej. Przygody Benedykta Winnickiego s zapowiedzi

jego póniejszych gawd staroszlacheckich, a z tych maj moe naj-

wicej ycia. Edmund Wasilewski, Krakowianin, talent niewielki

a niewyksztacony nauk i prac, ujmujcy jest swojem dobrem

uczuciem i rzewnem przywizaniem do swego rodzinnego miasta.

Nasta w dziejach poezyi zwrot, wywoany wystpieniem An-

drzeja Towiaskiego. Mickiewicz przej si jego nauk, i jak od lat

kilku ju by zarzuci poezy, tak odtd odda si wycznie subie
tej »sprawy«, któr tak bardzo wzi do serca. Sowacki take przy-

lgn do tej nauki, a cho po jakim czasie wystpi z »koa« i nauk
na swój sposób dla siebie modyfikowa i przetwarza, to pod jej

wpywem zosta ju do mierci.

Wczeniejsze od tego wpywu, zatem wolne od niego, s jeszcze

niektóre jego dziea. Naprzód Beniowski (w piciu pierwszych

przez poet wydanych pieniach). Poemat z czasów konfederacyi

Barskiej, zachwycajcy yciem i ruchem figur a wdzikiem niektó-

rych, piknoci opisów i lirycznych dygresyi. Szkodzi mu jego ar-

tobliwo, na wzór Ariosta jak mówi poeta, raczej na wzór Don

Juana Byrona. Uy Sowacki tej formy na to, by w niej wypowie-

dzie swoje ale do ludzi, do krytyki, swoj zdawna nagromadzon

gorycz. Jego ale za, cho czsto dowcipne, nawet jeeli suszne,

Encyklopedya polska. XXI. 3
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s raczej obojtne dla czytelnika nie znajcego ani ich powodu, ani

ludzi, w których godz. Nio zawsze za s suszne, jak naprzykad

w zakoczeniu pitej pieni ustp o Mickiewiczu. Mona wiele ao-
wa w Beniowskim, ale nie mona nie widzie w nim wielkich,

licznych, rzadkich piknoci. Oprócz niego jest Horsztyski. dra-

mat z domowego ycia na tle ostatnich przej niepodlegej Rzeczy-

pospolitej, konfederacyi Targowickiej i powstania roku 1794. Na nie-

szczcie nie jest cay. Brak nie tylko zakoczenia, ale w rodku dra-

matu najwaniejszej, rozstrzygajcej, przeomowej sceny. Gdyby by
caym, byby Horsztyski najpikniejsz i najbardziej oryginaln

z polskich tragedyi. Nowa Dejanira (w wydaniach: Niepopra-

wni) jest skoczona, ale jest w poowie akcyi przerzucona na inny

tor, przez to skrzywiona. Szkoda tern wiksza, e figury s znako-

micie stworzone, a dwa pierwsze akty i jedna scena ostatniego bar-

dzo pikne.

To s ostatnie dziea Sowackiego, w których niema jego mi-

stycznej doktryny i wiary.

W roku 1 843 wyszed Przedwit Krasiskiego. Punkt zwrotny

w caej jego twórczoci, rezultat dugiej pracy myli i sformuowania

tej prawdy, do której t prac doszed, a zarazem wyraz najzupe-

niejszy, szczyt tego kierunku wieszczego, przepowiadajcego, w jaki

wesza poezya polska po roku 1831. Zrozumie i wytómaczy los ojczy-

zny, przeczu, odgadn, przewidzie jej przyszo— to jest pragnieniem,

deniem poetów (powoaniem i obowizkiem w ich przekonaniu). Mic-

kiewicz zrobi to w Widzeniu ksidza Piotra i w Ksigach
pielgrzy mstwa, Sowacki rozwizywa to samo pytanie swoim spo-

sobem w AnhellimiwLilli Wenedzie, Zaleski w Duchu od
stepu. Krasiski dochodzi do tego samego celu drog rozumowa-
nia. adnych widze, adnych uud wyobrani: dowodzenie logiczne,

cise, rozumowe, oparte na historyi, na dowiadczeniu wieków, na

obecnym stanie wiata. Ten wiat jest w rozprzeniu, w rozkadzie,

jak by niegdy wiat staroytny. Doszf»d do tego stanu przez za-

przeczenie, przez gwacenie praw boskich. Podnie si moe tylko

przez ich lepsze poznanie i rzetelne penienie. Niegdy chrzecija-
stwo uratowao nie pastwo rzymskie, ale ludzko; teraz ta sama
opatrzna opieka przyjdzie z pomoc i da odrodzenie ludzkoci przez

zrozumienie woli boej i wiadome, dobrowolne zjednoczenie si
z ni. A jak w polityce najwikszem zaprzeczeniem boego prawa
by rozbiór Polski, tak jej odrodzenie, jej wskrzeszenie musi by
pierwszym warunkiem odrodzenia ludzkoci, nowej wyszej epoki

i cywilizacyi.

Taki jest tok myli Krasiskiego, takie znaczenie tej trzeciej
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ery w historyi, któr on nazywa epok Ducha w. Polska w rozbio-

rach, w niewoli, nieodpowiedzialna za zo, jakie si w tym wieku

dzieje, przed rozbiorami ju wchodzca na drog poprawy, a majca
przez wieki (cho niezupenie wiadomie) ducha mioci i powice-
nia, przebywa teraz »prób grobu«. Jeeli wyjdzie z niej uszlache-

tniona, nietknita zepsuciem innych, bdzie od nich silniejsz, wysz,
moe sta si dla nich wzorem i wprowadzi ich na drog lepszej

przyszoci, prawdziwej wedug myli boej cywilizacyi. Nadzieja

odrodzenia ojczyzny, wiara w to odrodzenie, podobna jak u Mickie-

wicza, ale wolna od mistycyzmu, na rozumowaniu oparta. » Chrystu-

sowa ofiara« Polski, mylna tu jak tam. nie jest tak zuchwale myln,

jak niektórzy rozumiej, bo Krasiski widzi w rozbiorze Polski tylko

figur mki Paskiej, jej powtórzenie w dziejach ludzkoci, a nie

tosamo.
Przedwit przyjty by z zapaem, jako obietnica lepszej

(a pewnej, jak mniemano) przyszoci. Chwytano obietnic, mniej

zwaano na warunki, od których miaa by zalen.

Poemat w treci swojej polityczny i filozoficzny, zatem dydakty-

czny, jest zarazem dzieem potnego, wzniosego natchnienia poety-

cznego. Pod tym wzgldem naley do najwyszych w poezyi polskiej.

Po Przedwicie — Psalmy przyszoci. Napisane z po-

wodu zamiarów i przygotowa do jakiego niby powstaczego chwy-

cenia za bro, wykonanego w roku 1846, Psalmy przestrzegaj

przed niem, wstrzymuj od niego w imi mioci ojczyzny, dla której

taki poryw bez monoci zwycistwa bdzie klsk, jeeli nie zgub.

Dwa pierwsze Psalmy, wiary i nadziei, s wyrazem i skadem
historyozoficznych poj Krasiskiego; trzeci, Psalm mioci, jest

jednym z najwyszych na wiecie wyrazów mioci ojczyzny, w walce

z ojczyzn sam w zalepieniu pchan do zguby i do niej pcha si

dajc.
Sowacki odpowiedzia Krasiskiemu Wierszem do autora

trzech Psalmów. Wiersz pisany w zalepieniu i zudzeniu, cha-

rakterystyczny dla swego autora brakiem zastanowienia, nieznajomo-

ci czy lekcewaeniem rzeczywistoci, przez to w myli i treci

faszywy, a przykry przez to, e zarzuca przeciwnikowi maoduszno
i strach, form pikny (rzecz zwyka u Sowackiego), w niektórych

„ustpach jest tak pikny, jak nawet u niego rzadko.

m Wypadki niebawem rozstrzygny spraw. Rze galicyjska roku

1846 dowioda, e suszno mia Krasiski nie Sowacki. Ten musia

to zrozumie, bo wiersza swego nie ogosi. Wydrukowany by ju
po wypadkach bez wiedzy Sowackiego.

Sow^acki tworzy odtd pod silnym, przewanym wpywem
3*
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nauki Towiaskiey:o (przez siebie zmienionej, do wasnych wyobrae
zastosowanej). Wpyw ten widoczny jest na jeg-o dwóch dramatach:

nie Salomei i Ksidzu Marku; w ich formie wpyw Calde-

rona. Hodziwienie dla hiszpaskiego poety wydao cudny przekad

jegro Ksicia Niezomnego.
Wreszcie ostatni i najwikszy z poematów Sowackiego, Król

I) u (' h. Woy on w niego wszystko, co w ostatnich latach ycia

myla o Polsce, o jej przeszoci i przyszoci. W przedmowie do

rapsodu drugiego mówi poeta, e Polska znajdzie tu »tajemnic

pocztku i koca, Alf i Omeg wiata, a zatem i ojczyzny«. Pod-

staw tego wykadu tajemnicy dziejów jest wiara Sowackiego

"W wdrówk dusz. »Król Duch wciela si w rónych ludzi« a sku-

pia w sobie wszystkie siy i losy narodu. Podnosi go wyej swoj
zasug i cnot, przyprawia o upadek swoim wystpkiem i win.

Szereg tych ywotów, tych rónych wciele Króla Ducha daby cae

pasmo dziejów narodu i wytómaczenie powodów jego dzisiejszego

stanu, ale poemat nie jest skoczony, urywa si na Bolesawie miaym.
Ten wykad dziejów i losów nie zgadza si z rzeczywist hi-

story, nie opiera si na niej, zatem nie moe by jej wytómacze-

niem. S to dzieje i losy. zasugi i winy, nie jak byy w istocie, ale

jak je poeta w swojej wyobrani skada. Poemat cieszy si obecnie

wielkiem powodzeniem, mimo to nie moe by tern, czem go poeta

mie chcia, »tómaczeniem pocztku i koca, Alf i Omeg wiata
i ojczyzny «.

Krasiski po roku 1846 i pod jego wpywem napisa Dzie
dzisiejszy, obraz rónych polskich opinii i dnoci, i upomnienie
przeciw obdom i ich skutkom; i Ostatniego, may poemat w mo-
doci jeszcze (jak si zdaje) zaczty, teraz uzupeniony i zakoczony
(jak Dzie dzisiejszy) nadziej lepszej przyszoci. Wreszcie napisa
dwa ostatnie Psalmy. Pierwszy, Psalm alu, jest odpowiedzi na
Sowackiego Wiersz do autora trzech Psalmów, odparciem
jego oskarenia o strach i jego politycznych wyobrae i nauk.

Drugi, Psalm dobrej woli, jest ostatniem sowem myli Kra-

siskiego, jego wiary w przyszo i jego poezyi. Myl, nauka, wiara
w przyszo jest janiejsza i prostsza, ni kiedykolwiek. Wiara zawsze
tak samo pewna, oparta na tych samych podstawach, mylna przez
zbyt pikne pojcie przeszoci i przez zbyt ufnie wskazywane oznaki
szczliwego koca, ale wiara warunkowa, zasadzajca odrodzenie
ojczyzny na dobrej woli, czyli na moralnem odrodzeniu narodu.
Bez tej dobrej woli zgotujemy sobie na dnie przepaci nicestwo;
z niej i przez ni moemy zbawi si wród sdu tego, który si
zacz nad nasz epok.

I
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Jako poetyczne natchnienie i jako forma Psalm dobrej
woli jest zapewne najwspanialszym Krasiskiego wierszem; jest

zarazem ostatnim rezultatem caej pracy jego myli, wyrazem naj-

prostszym i najwyszym jego filozofii historyi i jego mioci ojczyzny.

Jest te ostatnim wyrazem tego kierunku w naszej poezyi, który

po roku 1831 poczty, zwraca si przedewszystkiem do przyszoci,

chciaby odgadn, przewidzie, przepowiedzie.

Po roku 1846 wystpi po raz pierwszy mody poeta. Kornel

Ujejski. Wyda (1847) Skargi Jeremiego. W uczuciu duo siy

i ognia, przytem wielki dar sowa, jzyk i wiersz na wielkich poe-

tach ksztacony, ale niezwykle pikny. W tym maym tomie jest

piknych wierszy wiele, ale jeden szczególnie trafi do serc i pozy-

ska je dla poety, bo wypowiada doskonale, wietnie to, co byo
w sercach polskich po roku 1846: to Chora. Oddawa on tak wier-

nie i tak piknie polskie uczucie, e sta si powszechnie przyjtym

narodowym hymnem. Ten pierwszy krok Ujejskiego by bardzo

szczliwy: mody poeta jednym skokiem stan wysoko. Ale tym
pierwszym skokiem doszed te i swego szczytu; wyej ju si nie

wzniós.

Mickiewicz zarzuci poezy oddawna, Sowacki umar (w kwie-

tniu roku 1849), Krasiski y jeszcze lat dziesi, a nawet pisa, ale

nie wyda nic prócz Glossy w. Teresy i Resurrecturis; tak

wic na jego Psalmie dobrej woli w roku 1848 koczy si ta

wielka epoka poezyi polskiej, która si zacza w roku 1822, Przebya

z nami wszystkie koleje i bóle tego czasu, daa wyraz cierpieniom

narodu ujarzmionego tak potny i wzniosy, jak podobno adna inna

na wiecie, podniosa i pokrzepia w nas mio ojczyzny a pojmowaa

j i nas pojmowa uczya wysoko, szlachetnie. Suya dobrej sprawie

przeciw zej. To jednak nie caa jeszcze jej zasuga i chwaa. Ona
dopiero daa nam po raz pierwszy poezy prawdziwie wielk, posta-

wia j tak wysoko, jak nie staa przez wszystkie poprzednie wieki

swego ycia. Twórcz si wyobrani, gbokoci a czsto prawd
myli, doskona piknoci formy (w najrozmaitszych rodzajach,

ksztatach i tonach) ona staje midzy wielkiemi poezyami wiata,

a jeeli nie wszystkie przewysza, jeeli niektórych nie dochodzi, to

adnej nie potrzebuje si wstydzi i ma prawo do miejsca midzy
niemi, moe miao stawa obok wszystkich. Wspóczenie w wieku

XIX niema (od mierci Goethego) adnych poetów, którzy z naszymi

trzema mogliby si mierzy. To jest zdobyte, to jest pewne, to jest:

a z tego wysokiego miejsca, na którem stana, nic ju poezyi polskiej

cign, nic jej go odebra nie moe, choby nastpne jej epoki nie

byy tak wielkie, jak ta.
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Poezya dochodzi do szczytu na emigracyi — powie rozwija si

w kraju. Kraszewski zaczyna jeszcze w roku 1829; zrazu to powieci

raczej sabe, przesadne w przedstawieniu scen i postaci, ale niezwyky

talent wyrabia si z latanii, bezprzykadna pracowito wydaje coraz

nowe dziea, a powie Wnika coraz bardziej w róne objawy i sto-

sunki wspóczesnego ycia, i oddaje wielkie usugi, porusza róne
kwestye i przyzwyczaja do czytania rzeczy polskich. Po roku 1840

talent ten dochodzi do zupenej dojrzaoci: powieci wiat i poeta.

Sfinks, Ulana, maj ogromne powodzenie. Korzeniowski, dugo
wycznie oddany komedyi i dramatowi, wystpuje ze swojemi pierw-

szemi powieciami: Spekulant, Kollokacya, nale do jego

najlepszych. Henryk Rzewuski w Pamitkach Seweryna So-

plicy stwarza w swoim rodzaju arcydzieo, obrazki szlacheckiego

ycia z wieku XVIII, znajduje naladowców, midzy którymi odznacza

si Chodko z Obrazami litewskimi, i staje si ojcem staro-

szlacheckiej gawdy, powtarzajcej si nie tylko w prozie, ale i w poe-

zyi. Jego Listopad, romans historyczny z czasów konfederacyi

Barskiej, moe podlega niektórym zarzutom, ale by w tym rodzaju

najlepszy a do wystpienia Sienkiewicza. Micha Czajkowski, po-

wstaniec z roku 1831, emigrant, w póniejszem yciu muzumanin,
a w staroci prawosawny, pisze z talentem mae powiastki ze szla-

checkiego lub kozackiego wiata na Ukrainie, i wiksze powieci,
midzy temi dwie adne: Stefan Czarniecki i Owruczanin.

•VII.

Nastpny okres poezyi polskiej nie móg by tak wietnym.
Wielkie epoki nie przychodz rycho jedna po drugiej. Wielcy poeci

zeszli: ci, co zostali, byli od nich mniejsi. Najwiksz saw zapewne
i najwiksz zdolno mia z poetów yjcych Wincenty Pol. Zapra-
gn rozszerzy zakres swojej poezyi: tworzy poemata, jedne ze
staroszlacheckiego ycia (Senatorska zgoda, Sejmik w Sdo-
wej Wiszni), inne z wyszym zamiarem i szerszym rozmiarem,
2 bohaterskiem zaciciem i kolorytem (Mohort, Hetmaskie pa-
chol). Powodzenie i wzito mia wielkie, ale tym poematom
brak jest dwóch pierwiastków wanych: wyobrani a std plasty-
cznoci i ycia, i artystycznego zmysu, budowy i proporcyi. adne
ustpy s, ale waciwem polem, na którem talent tego poety oka-
zuje si w swojej sile i pociga, jest zawsze drobny wiersz uczu-
ciowy. Midzy takimi jest w tych póniejszych latach Pola wiele
piknych.
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Syrokomla, podobny do Pola rozmiarami i gawdowym chara-

kterem swoich poematów, talentem od niego sabszy, tre swoich

powieci bierze czsto z ycia wiejskiego ludu, z jego niedoli. Mio
ludu przechodzia niekiedy w gorycz i al do szlachty, i wbrew woli

autora moga by naduyt do propagandy nienawici spoecznych.

Dramata. nieliczne, nie s wysze od powieci; tiómaczenia (z poe-

tów polsko-aciskich) bardzo adne.

Lenartowicz ma wicej od Syrokomli wybitnej wasnej indywi-

dualnoci, ale ta indywidualno uczuciowa, tskna, sielska, pomimo
caej swojej szlachetnoci a czasem i wdziku, staje si jednostajn,

powtarza si, wpada w prostot szukan, sztuczn, w afektacy (je-

eli nie w manier) sielskich i sielankowych tonów. Wiksze poe-

mata, jak Bitwa racawicka, Gladyatorowie, Wanda, s
sabsze od maych obrazków, jak Zachwycenie, i od drobnych

wierszy lirycznych.

Ujejski w Melodyach biblijnych, w Zwidych li-

ciach ma zawsze pikny jzyk i wiersz, a nieraz i pikny, silny

wyraz uczucia, ale te póniejsze zbiory jego poezyi nie dochodz
Skarg Jeremiego,

Improwizacye Deotymy miay wielki rozgos, wiele przesadnych

pochwa: dowodziy niezaprzeczenie talentu, ale ten talent by raczej

dziwny, jak poetyczny. Wiadomoci, erudycyi wicej, ni wyobrani
i natchnienia. Poezye póniejsze, ju nie improwizowane ale pisane,

przedsiwzicia miae (jak Polska w pieni, szereg poematów
Ti historyi polskiej), miay w sobie tych pierwiastków wicej, zwaszcza
Sobieski, ni modociane improwizacye.

Gabryela (Narcyza michowska) miaa duo uczucia i uczucie

szlachetne, miaa dobr form, miaa niezaprzeczenie duo talentu,

duo rozumu take, i czsto duo trafnego widzenia i sdu. Ale te

przymioty i dary nie wypowiadaj si jasno i pewnie, rozpywaj
si w nieokrelonych konturach, w^ subtelnych dociekaniach i rozu-

mowaniach. Talent jednak rzeczywisty i niezwyky. Proz pisaa wi-
cej ni wierszem.

Odyniec przez wszystkie lata dawniejsze przestawa na drobnych

wierszach i na przekadach. Mia zawsze dobr form, nieraz wdzik
uczucia i humoru. W póniejszym wieku zapragn rozszerzy zakres

swego tworzenia: spróbowa si w dramatach. Ale Felicyta, Bar-

bara Radziwiówna, Jerzy Lubomirski miay tylko wiersz

dobry i duo romantycznego idealizmu z wileskich filareckich cza-

sów; dramatycznego zmysu i talentu mniej.

yli jeszcze, ale schodzili z pola jeden po drugim starzy klasycy.

Pierwszy Kajetan Komian. Od roku 1831 nie drukowa nic, nie chcia
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si naraa na krytyki i przeksy romantyków, ale wierzy zawsze

w zwycistwo swojej sprawy, klasycznej poezyi, i pisa. Przez wier
wieku prawie pisa, poprawia, Stefana Czarnieckiego, a kiedy

go ostatecznie wykoczy, umar. Jak Ziemiastwo byo nalado-

waniem Georgików, tak Czarniecki mia by polsk Eneid.

Cokolwiek mona mu zarzuci - zbytek historycznego materyau

i zdarze, brak plastycznoci w figurach i ogólnikow ich charakte-

rystyk — , nie mona zaprzeczy, e z takich po literacku robionych

na wzór Wirgiliusza bohaterskich poematów jest podobno najlepszy.

Nierównie lepszy od Henryady Voltaire'a lub Wojny eh o ci m-

skiej Krasickiego. Przymiotami, jak wadami, podobny jest (w swoim

rodzaju) do Mesyady Klopstocka. Ma za ustpy niezaprzeczenie

pikne, jdrne," silne, powane myl i tonem. Drobne wiersze Ko-

miana z jego staroci, i mae epigramata, maj te same zalety.

Jenera Morawski nie przesta nigdy drukowa. W tych latach

wyda jedyn swoj kom pozycy, may poemat, Dworzec mojego
dziadka; sabszy jednak od jego drobnych wierszy i od bajek. Te

pisa do ostatka: bajki cite, pene dowcipu, z doskona form, s
obok bajek Krasickiego najlepsze w polskim jzyku. Drobne wiersze

liryczne, zawsze pene szlachetnego, rzewnego, ujmujcego uczucia.

Ostatni z trzech umar W^yk. Ten w swojej staroci okazuje

wicej uczucia, siy, ognia, jak za modu. Jego dwa dramata (B e z-

królewie pierwsze, i drugie) s nierównie wysze od Bar-

bary lub Gliskiego; a mae wiersze, czasem artobliwe i we-

soe, czciej smutne i rzewne, zajmuj w liryce polskiej miejsce

bardzo zaszczytne.

Lucyan Siemieski, w tych latach ju wicej prozaik i krytyk

ni poeta, nie zarzuca poezyi przecie, puci w wiat od czasu do

czasu jaki wiersz drobny, ale peen uczucia i wdziku, albo zabawn
zoliw bajk politycznej treci. Z upodobaniem bierze si do tó-

macze (Michaa Anioa, mistyków redniowiecznych woskich, obok
nich Horacego): to niby zapowied czy przygotowanie do jego prze-

kadu Odyssei.

Stanisaw Komian, podobnie jak on, uwaa proz za swoje

gówne pole, ale poezyi wyrzec si nie moe. Wierszy oryginalnych

pisze mao, ale te, co napisze, maj wag uczucia i myli. Pracuje

za, od lat wielu, nad tym przekadem Szekspira, który wraz z prze-

kadami Paszkowskiego i Ulrycha ukazuje si póniej, a jest najle-

pszym, jaki dotd posiadamy.

W roku 1859 umar Krasiski. Po jego mierci znalaz si
i wyszed Niedokoczony poemat, dorobiona do Nieboskiej
komedyi jej cz pierwsza, bardzo wana do poznania historyo-
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zoficznych poj poety, poetycznie nisza od Niebo skiej i od Iry-

dy o na. W cig-u lat, znacznie póniej, odkryway si (po wikszej

czci w listach) liryczne wiersze Krasiskieg-o. Duo póniej jeszcze

fragment poematu Wanda, pisanego prawdopodobnie okoo r, 1839,

i Myli pobone, zbiór modlitw pisanych dla kochanej niegdy
pani Bobrowej.

Wystpuje w tym czasie dwóch modych poetów. Jeden, Mie-

czysaw Romanowski, zaczyna swój zawód i koczy go teraz: zgin
w roku 1863. W poezyi modzieca jest duo uczucia, duo patryo-

tycznego cierpienia i zapau, jest ton przewanie smutny, moe
przeczucie mierci. Jak ten talent byby móg si wyrobi, gdyby

by mia czas dojrze, próno pyta, bo odpowiedzi by nie moe.
Ale talent by: najsilniej objawi si moe w dramacie Popiel
i Piast, pomimo mnogich niedoskonaoci, naturalnych przy modym
wieku poety i przy braku wprawy.

Drugi, Józef Szujski, w tej pierwszej modoci widzia przed

sob zawód poety, a ze szczególnym zapaem marzy o dramacie.

Pisa ju duo, drukowa cokolwiek (ustpy Sugi grobów, fra-

gment Tajemnica mierci hetmaskiej, Powane chwile,

wita Kinga, Pie o husarzach, Dwa hymny). Z drama-

tów Halszka z Ostroga bywaa ju grywana na scenie, Jerzy
Lubomirski by skoczony i drukowany (sabszy); Wal las si
pisa, a niektóre jego sceny wyszy w druku.

Toby byy gówne kierunki, dziea i przedstawiciele poezyi

polskiej pomidzy rokiem 1850 a 1863.

Powie zawsze reprezentuje gównie Kraszewski, to jego okres

najwietniejszy, i Korzeniowski. Henryk Rzewuski od Listopada
sabnie ju coraz bardziej. Zjawiaj si do licznie modzi: z tych

najwiksz wzito i powodzenie mia Zygmunt Kaczkowski.

W zmienionem pooeniu narodu nastpi musiaa zmiana w jego

poezyi. Nadzieja bliskiego zwycistwa sprawy polskiej, wiara w to

zwycistwo, nie moga by (jak bya dotd) gównym tonem w na-

tchnieniach poetów. ao za, zrozumienie rozmiarów i skutków

klski, odzyway si wicej i silniej w prozie, ni w poezyi.

Starzy poeci umieraj jeden po drugim. Pierwszy Pol, po nim

Fredro (po którego mierci wyszy na jaw jego nieznane komedye)

Goszczyski, Bohdan Zaleski, Odyniec, Syrokomla, Siemieski, Sta

nisaw Komian, Lenartowicz; na ostatku najmodszy z nich, Ujejski

Z dawniejszych zosta przy yciu tylko Faleski i Deotyma (f 1907)

Z modych wystpi teraz, i znalaz odrazu wielkie powodzenie i saw
Adam Asnyk. Talent niezaprzeczenie niezwyky, liczna forma, git

ko i rozmaito wiersza, rytmu, pikno jzyka, duo uczucia
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i wdziku. Uczucie smutne, nieraz gorzkie; wdzik w rzewnoci,

w tsknocie, w rozmarzeniu. Orcanizacya rzetelnie i niezwykle arty-

styczna, ale raczej wiotka, niezrównowaona, chwiejna. Talent ukazuje

ai w swoim caym * blasku czy wdziku w wierszach lirycznych,

w dramatach s tylko niektóre pikne ustpy.

Dramat by/ wielkiem prag-nieniem poetów tego czasu: próbuje

fi w nim wielu (Becikowski, Julian z Poradowa, towski, Fale-

ski, Sowiski). Licznie (a dziwnie, bo nie w harmonii z ówczesnym

stanem narodu) zjawia si komedya: po czci pod wpywem Fran-

cuzów, jak Narzymski, Zalewski, Okoski, po czci wolna od

zewntrznych wpywów, jak Bliziski i poniekd Aleksander Fre-

<lro, syn. Komedya — a czasem i dramat domowy — z ycia ludu,

<lochodzi do znacznej, przedtem niewidzianej, wysokoci przez

Anczyca.

Józef Szujski, w tych latach coraz wicej oddany pracom hi-

storycznym i biecym sprawom politycznym, nie zarzuca poezyi,

owszem w niej rozmiowany powica jej wszystkie wolne chwile.

Jepo marzeniem, szczytem jeg-o ambicyi jako poety, jest dramat hi-

storyczny. Zwrotne tragiczne chwile polskiej przeszoci, tragiczna

walka midzy ratunkiem Rzeczypospolitej a jej upadkiem — to pole

i przedmiot jego poetycznego natchnienia i tworzenia. W jego dra-

matach jest jeden bd kardynalny, zasadniczy, powtarzajcy si nie-

mal we wszystkich: to nadmiar historycznego materyau i history-

cznej dokadnoci, a nie do przebrakowania, uszykowania tego ma-
teryau. Forma take, jzyk i wiersz, nieraz zawie. Ale gboko
myli, sia uczucia, charakterystyka postaci i sytuacyi, s zawsze,

i nadaj dramatom Szujskiego warto dzi nie do ocenion, nie-

mniej znakomit, i w dziejach polskiej tragedyi miejsce wysokie.

Powagi, siy, historycznej i moralnej prawdy, a przez to przystoso-

wania i nauki, jest w tych dramatach tylej e innym nieatwo
"Z niemi si równa.

Szujski nastpuje po romantyzmie emigracyjnym, patryotycnym
i mistycznym, ale podobny do niego nie jest. Mistycyzmu niema
w nim nic: jest tylko naród, który z upadku swego winien si
dwiga z szlachetn wol wzniesienia si jak najwyej, ale z roz-

tropn wiedz, e cudem i odrazu do swego celu nie dojdzie, tylko

stopniowo, trudem i zasug, mdroci i cnot. Idea jest ten sam,
co u wielkich poetów, ale czy si z rzeczywistoci, jest bliszy
rzetelnej, czystej prawdy. Przez to oznacza Szujski nowy zwrot,
przybytek nowych pierwiastków w poezyi polskiej, moe i w polskiej

wiadomoci siebie.
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Znaczna w tym czasie^ wiksza ni kiedykolwiek, liczba tóma-
cze poetów obcych. To Szekspir Komiana, Paszkowskiego i Ulrycha;

Dante Korsaka i Stanisawskiego; Odyssej a Siemieskiego, póniej

Iliada Szmurty i Pawa Popiela; Eschyl i Sofokles w przekadach

Morawskiego, Czubka, Szujskiego, Dzieduszyckiego; Byron, Calderon,

poeci prowansalscy (nie w caoci) Porbowicza; póniej jego Dante.

W powieci przez dugie lata nie wida postpu. Kraszewski,

pomimo pónego wieku nie ustaje, owszem pisze tak wiele jak za-

wsze i podejmuje miae przedsiwzicia. Pod przybranem nazwi-

skiem Bolesawity pisze powieci zczone z wypadkami roku 1863,

duo wspóczesnych, niektóre z czasów saskich, wreszcie chce obj
ca history polsk w cyklu powieci. Zamiar nie speniony: przysza

mier. Jednak nie mona zaprzeczy, e o ile w pierwszych z tych

powieci (Stara ba) wieci jeszcze cay niezwyky talent autora,

to w póniejszych zaczyna on stopniowo przygasa. Powieci i ich

autorów jest duo, ale wietniejszych talentów brak. Zdawao si,

e powie chyli si do upadku, kiedy niespodzianie wzniosa si na

wysoko, o jakiej przedtem ani si nie marzyo. Henryk Sienkiewicz

zacz od drobnych powieci. By w nich pierwiastek pesymizmu,

melancholii, ale by widoczny wielki talent wielka sia uczucia,

wielka poezya w duszy. Naraz, po jednej takiej powiastce z dawnych

czasów, po Niewoli tatarskiej, ukazao si Ogniem i mie-
czem, w lad za niem Potop i Pan Woodyjowski. Znalaz

si w powieci ten wielki charakter, ten ton, ta sia natchnienia

i mioci ojczyzny, ta twórcza zdolno w postaciach i scenach, jakiej

wspóczesna poezya da nie moga. Zapa, powodzenie, byy niesy-

chane, nie u nas tylko, ale w caym wiecie, na obu pókulach wiata.

Powieci obyczajowe, psychologiczne, z wspóczesnego ycia, Bez
dogmatu i Rodzina Poanieckich, byy inne, ale byy w swoim

rodzaju znakomite. Quo vadis, powie z czasów Nerona i pierw-

szego chrzecijastwa, rozszerzya twórczo Sienkiewicza na przed-

mioty nie specyficznie polskie, i podniosa jeszcze, ukoronowaa jego

saw. Nigdy jeszcze dziea literatury polskiej nie byy tak caemu
wiatu znane, tak podziwiane, jak powieci Sienkiewicza. Bya w tern

pociecha, bya dla narodowej mioci wasnej radosna satysfakcya,

i byo pewne pokrzepienie w nieszczciach narodu.

Obok Sienkiewicza pisarzy powieci liczba do znaczna— zna-

komity, prawdziwie wyszy talent podobno jeden, Elizy Orzeszkowej.

Pierwsze powieci, z lat modych, maj duo niewprawy, dugoci,

zbyt wyranej tendencyi, ale tyle byo poezyi w duszy, tyle siy

w wyobrani, tyle gorcego uczucia w sercu, e modociane usterki

znikay, a wielkie przymioty ianiay coraz bardziej. Powie Nad
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Niem nem oznacza ten dokonany postp i rozwój talentu, a nastpne*

wiksze czy mniejsze, utrzymuj si na tej niezwykej wysokoci ai

do mierci autorki.

Roso tymczasem nowe pokolenie, podlegao wpywom nowszych,

rozmaicie zmienionych poezyi zasrranicznych, i rónych poj filozo-

licznych, i zaczo tworzy najnowsz poezy polsk. Zmiana w jej

treci i duchu ta, e w miejsce dawnej nadziei wojny, powstania,

oswobodzenia ojczyzny, wystpuje jej mio pod form kwestyi

spoecznych, mioci ludu (która czsto jest nienawici bogatszych).

W formie wpywy i zmiany róne. Bardzo wyrany (nieraz dominu-

jcy) wpyw Sowackiego z jego lat ostatnich. Wpywy zagraniczne

róne: francuskich naturalistów, impresyonistów, parnasistów, sym-

bolistów; w dramatach wpyw Ibsena, Ilauptmanna, Sudermanna itd.

W pojciach moralnych i filozoficznych wpyw Schopenhauera^

Hartmanna, Nietzschego. Wreszcie wpyw najnowszych poj i teoryi

estetycznych, podug których wszystkie sztuki maj dy do zlania

si w jedn sztuk, a wszystkie formy poezyi do zatarcia rónic

midzy rodzajami i formami. Wpywy te paday na wrodzone i na-

turalne u poetów pragnienie oryginalnoci, odrónienia si, stworze-

nia czego nowego, nigdy niewidzianego. Z tych pierwiastków po-

staa poezya, która si zowie modernistyczn.

Nie naley jeszcze do niej Marya Konopnicka. Podlega bardzo

wpywowi Sowackiego, na nim widocznie ksztacona, ma pikny
jzyk i wiersz, ma duo uczucia, duo wdziku w tsknem rozma-

rzeniu i w obrazach natury: ma zawsze jasn wiadomo swojej

myli i trafny, wykwintny zmys artystyczny. Lucyan Rydel, w dra-

macie fantastycznym Zaczarowane koo, w dramacie z wspó-
czesnego polskiego ycia Na zawsze, ma i form pikn, i duo
uczucia, duo poetycznego natchnienia, i niezaprzeczony zmys dra-

matyczny. Jego trylogia, Zygmunt August, jest dzieem ju zu-

penie znakomitem, najlepszym dramatem historycznym jaki dotd
mamy. Na polu dramatu odznaczy si obok niego Karol Rostwo-
rowski: jego Judasz jest dzieem niezwykego talentu. W drobnych
lirycznych wierszach Rydla duo wdziku. Przekad Iliady (daleki do
koca) jest wietny. Kazimierz Tetmajer w poezyach z lat modych
namitny i do zbytku zmysowy w mioci, burzliwy i rozpaczliwy,
kiedy dotyka kwestyi ogólnych, spoecznych, talentu ma niezaprze-
czenie wiele, i ma dobry, pikny jzyk i wiersz; ale póniej zaczyna
si powtarza, staje si jednostajnym.

Z poród wielkiej liczby poetów treci i form zupenie mo-
dernistycznych wyrónia si i staje na czele tego kierunku trzech-
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Kasprowicz, smutny, ponury, namitny, w niezgodzie z Bog-iem

i wiatem, jest typowym moe wyobrazicielem tego usposobienia, które

nowsza krytyka nazywa prometeizmem. Mio ma u niego charakter

pasyi dochodzcej do histeryi. Ale szczerego uczucia ma wicej od

niejednego z wspóczesnych, w sposobie tworzenia i pisania wicej
prostoty, mniej sztuczek i umylnie szukanych efektów. Z drobnych

wierszy niektóre pikne, ujmujce uczuciem. Przekady niektórych

tragedyi i komedyi Szekspira ogóem bardzo dobre.

Przybyszewski jest najwyraniejszym, i u nas najniezdrowszym

produktem niezdrowych wpywów. Na podkadzie filozoficznej teoryi

o nieograniczonej adnem prawem indywidualnoci czowieka i jego

dz— potoki sów o niedocieczonem znaczeniu, i zmysowo rozp-

tana, rozszalaa. Chaotyczny odmt pomysów i sów, midzy któremi

niema zwizku. Jeeli talent, to zniszczony zarozumiaem zudzeniem

wasnej wielkoci i zudzeniem, e dziwactwo jest oryginalnoci,

a brutalno si. Oprócz tego za oznacza ta poezya postp zepsu-

cia. Tak rozpasanego, tak wyuzdanego nie byo dotd nic w polskiej

literaturze.

Wyspiaski mia, i ma jeszcze, wielkie powodzenie. Jego dra-

maty maj by zapowiedzi i objawem tej ewolucyi, jak przebywa
ma poezya. jej podwyszeniem i odrodzeniem. Wszystkie formy, tra-

dycye, reguy, prawa nakadane poezyi (i przez wszystkie wieki

uwaane za wypywajce z jej istoty) maj by zamane i zniesione.

Wszystkie sztuki maj si zla w jedn sztuk, a wszystkie rodzaje

i formy poezyi w jak zjednoczon form now. Ludzie, czy wy-

padki lub sytuacye, nie s tem, czem si na pozór by wydaj, ale

s symbolami czego, co si pod niemi ukrywa. Poezya Wyspia-
skiego jest istotnie urzeczywistnieniem tych teoryi. Kruszy i amie
nie tylko znane dawniej formy i zwyczaje, ale i prawa logiki, prawa

zwizku midzy mylami (lub midzy zdarzeniami poematu); prawa

gramatyki take, te na których zawis sens kadego zdania. Ale te

symbole, te przeskoki myli, to kojarzenie pomysów, które nic?

wspólnego z sob nie maj, czy to jest oryginalno, czy tylko eks-

centryczno i dziwactwo? czy tworzenie form nowych, czy negacya

wszelkiej formy?

Dramatów z potocznego ycia, czy komedyi, liczba do dua:

w formach i sposobach pisania zmieniony cokolwiek dawny wdrame

bourgeois«, przykrojony do mody czasu, albo do stosunków pol-

skich, czasem podszyty jak ide czy tendency, oparty o jaki

wzór zagraniczny, czy Ibsena czy Maeterlincka, czy Hauptmanna

albo Sudermanna.
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W powieci, obok Sienkiewicza i Orzeszkowej, wystpuj
modsi. eromski ma wiele rozgosu i powodzenia, i niezaprze-

czenie duo talentu: stanowisko moralne jest co najmniej dziwne,

czasem wprost gorszce. Duo powieci z ycia ludu wiejskiego:

midzy temi odznaczaj si bard20 niezwykemi zaletami Chopi
Reymonta.

Takie byy przemiany i koleje poezyi i powieci polskiej w cigu
wieków jej istnienia.



Poezya polska redniowieczna.

Napisa

Wilhelm Bruchnalski.

Mówic o poezyi polskiej redniowiecznej, naley mie na oku
przedewszystkiem pewien okres czasu, na który ywot jej przypada,

dalej zasób cay treci, która wyrazia si przy pomocy czyto jzyka-
ogólno-europejskiego, aciny, czy te polszczyzny i nakoniec form,
jaka suya za oson osnowy, przez kilka stuleci wypeniajcej
twórczo poetyck.

Ze wzgldu na okoliczno pierwsz cae pimiennictwo re-

dniowieczne zamknite jest dwoma terminami: a quo rokiem 966/7,

t. j. chwil zuniwersalizowania si historyi Polski i zokcydentalizo-

wania si jej kultury duchowej i materyalnej, ad gueni za epok,
która bya kocem redniowiecczyzny a urodzinami nowoytnoci,
t. j. pocztkiem XVI stulecia.

Postawienie dat. roku 966/7 i pierwszej wierci XVI stulecia, jest

niezwykej wagi, czasokresy te bowiem, porównane z wielkiemi sta-

dyami ewolucyjnemi w powszechnej historyi Europy, prowadz do

zrozumienia rozwoju i wytumaczenia charakteru pimienniczej twór-

czoci polskiej na kadem polu prozy czy poezyi. Wikszo podziaów

europejskiego medium aevum na okresy kadzie na lata od poowy
IX do koca XIII wieku okres drugi, kocem XIII i kocem XV lub

pocztkiem XVI wieku okrela okres trzeci redniowiecza, za przej-

cie za cakiem widoczne od wiata redniowiecznego do nowoy-
tnego uwaa schyek XV i pocztek XVI stulecia, ograniczony wiel-

kimi ruchami reformacyjnymi.

W jakime stosunku do medium aevum europejskiego pozostaje

Polska ze swojemi dziejami politycznemi a nastpnie kulturalno-pi-

mienniczemi? Data 966 i 967, pod któr w t. zw. wRoczniku wito-
krzyskim dawnym« zapisano sowa: Duhrovka venit ad Miskonem

i Mysko dux baptisaur^ s pierwsz dat cile historyczn, do

Polski si odnoszc, a zarazem metryk urodzenia si narodu pol-
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skiego. Gdyby literatura w Polsce bya si pocza równoczenie

z pastwem polskiem, przypadaby na pocztek II okresu wieków

rednicii w rozwoju ogólnym narodów europejskich — i to byaby

owa wzgldna modszo duchowego ycia Polski, czyli literackiej

jej kultury. Gdy si mówi zatem o redniowiecznej literaturze pol-

skiej, nie mona myle o niej jako o owocu redniego rozwoju

w polskiej przeszoci, ile raczej, e literatura owa przypada tylko na

pewien okres teoretycznie t. zw. wieków rednich.

Majc na uwadze okoliczno powysz, dojdzie si do konse-

kwencyi, e literatura polska redniowieczna, szczególnie za jej cz,
której cech jest ars. arie facere, nie moe by oryginaln, ani

co do treci swojej, ani jej wyboru, ani traktowania, przedewszyst-

kiem za pod wzgldem formy, która gdzieindziej i dawno ju zo-

staa urobiona i doprowadzona do doskonaoci. Jest to objawem

o tyle naturalnym, o ile konieczno tego mona wyrozumie i wy-

tumaczy z kulturalnego i duchowego rozwoju Polski historycznej.

Kiedy na Polsk przysza taka dojrzao, e moga zaj miejsce

wród cywilizacyi europejskiej, cywilizacya ta bya ju urobiona przez

starszych od niej i kultur i hi storycznoci Wochów, Niemców,

Francuzów i t. d. Przybysz nowy musia stosowa si cile do obo-

wizujcych w tej cywilizacyi przepisów, jeeli chcia nadal i pozo-

sta w jej szeregu i by czonkiem jej czynnym, tem bardziej, e byy
to praecepta immuabilia, któremi do posad wstrzsny dopiero

czasy póniejsze. Jeeli kultura zachodnia narzucia najwidoczniejsze

wizy na ycie polskie wogóle, nie zostawia wolnymi od nich take
objawów ycia duchowego, przedewszystkiem pimiennictwa we
wszystkich jego kierunkach.

Literatura, któr po wiecie staroytnym za podstaw swej li-

teratury sztucznej, uczonej, przyjy Niemcy, Wochy, Francya i t. d.,

bya czem w swoim rodzaju skoczonem — do czego, wedug
ówczesnego przekonania, nic doda nie byo mona. Pimiennictwo
klasyczne stworzyo wszystkie rodzaje literackie i poetyckie, i to

w najwikszej czystoci; przekazao wiatu póniejszemu pody od
najbardziej prostych do kreacyi wysoce rozwinitych, zadziwiajcych
mnogoci szczegóów i misternoci ich obrobienia; zostawio po
sobie dla nauki nastpców ca gam rozwoju sztuki poetyckiej; dao
wreszcie kulturze ogólnej utwory, na podstawie których tworzono
dawniej i tworzy si dotd teorye estetyczne i literackie, poetyckie

i retoryczne i t. d.

Ale klasyczny wiat staroytny stworzy jeszcze dla myli swoich
wielkie narzdzie — jzyk. Rzym, dotyczcy bliej redniowiecza,
urobi mow, nie tylko nieprzecignion na polu prawa, ale tak
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take, która suya dyscyplinie tak retorycznej, jak dziejopisarstwo —
i tak eleganckiej, jak epistolografia — i takim fachowym, prozaicznym

cakiem naukom, jak polowanie, gospodarstwo, egluga i t. d. A có
dopiero mówi o jzyku, który on urobi dla ars sandissima, divina,

ars artitim, dla poezyi lub dla idcej w lad za ni poetyki i towa-

rzyszki tej ostatniej, retoryki?

Sawiona susznie, przedmiotem troski a zarazem dumy Rzy-
mian bdca czysto jzyka aciskiego, od czasów zaprowadzenia
chrzecijastwa zacza si zaciemnia i w zaciemnianiu tem post-

powaa coraz dalej, w miar jak coraz wicej narodów barbarzyskich

stawao si uczestnikami kultury aciskiej. acina staa si narzdziem
powszechnoci, narzdziem zapomoc którego wszystkie jej denia
duchowe, mogy si wyrazi. Lecz waciwoci, cechy charaktery-

styczne, denia i pragnienia owoczesnych narodów byy bardziej

wyraziste i ostrzejsze, ni dzisiaj; sekundoway im, jak naturalna, po-

jcia odmienne od rzymskich i nie majce nic wspólnego z umarym
wiatem rzymskim. Musiano zatem tworzy setki i tysice nowych
wyrazów i zwrotów, których acina klasyczna zgoa nie posiadaa,

które dla ywego ucha rzymskiego byyby nawet zupenie obce.

Dwa szczególnie czynniki wpyway z jednej strony na recepcy
jzyka aciskiego jako towarzyskiego i naukowego, z drugiej za na

zmian, bardzo czsto niesychanie daleko idc, w jego formie,

ksztacie gramatycznym i bogactwie sownika. Czynnikami tymi byy:
chrzecijastwo, którego widom gow by papie i hierarchia ko-

cielna, nastpnie za wadza wiecka, skupiajca si od pewnego
czasu, jako w ognisku idealnem, w cesarstwie niemieckiem.

atwo zrozumie, e instytucya cesarstwa niemieckiego, które

ideowo nie byo iczem innem jak odrodzeniem cezaryzmu rzym-

skiego, moga si posugiwa jedynie jzykiem cesarskim, t. j. aci-
skim; z tego powodu acina staa si jzykiem dyplomatycznym
i jedynym w sprawach midzynarodowych.

Nie inaczej byo w Kociele. I tu, od gowy najwyszej w Rzy-

mie poczwszy, a skoczywszy na najniszym bracie, mówiono i pi-

sano tylko po acinie, a e caa suba boa bya aciska, boska

tedy i ludzka strona Kocioa wyraaa si w jzyku aciskim.

Bujno nowoytnego, modego a rozmaitego co do pochodzenia

i usposobie spoeczestwa Europy, pocigaa za sob potrzeb coraz

to nowych poj, zwrotów, definicyi, obrazów na wyraenie coraz to

nowych drgnie duchowego i materyalnego ycia. Wobec aciny,

która ju dwustronnie ycie to cisna, która take z nauki i wie-

dzy wszelkiej wypdzia linguam harbaram, musiano acin uzupe-

nia neologizmami. Wówczas to powstaa acina redniowieczna,'

Encyklopedya polska. XXI. 4

I
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pomiewisko czasów póniejszych, która odziedziczywszy po Rzy

mianach cae vocabuarium klasyczne, zaszczepia na umarym pnii

jego gazki wiee, wynik hodowli zupenie odmiermej. Na tej pod

stawie jedynie zrozumiaa jest ywotno i liberalno aciny rednio

wiecznej, tego jedynie udaego usiowania, które dyo do tego, bj

stworzy ogólny, przynajmniej naukowy jzyk, iinguam cotnmunem

natura, m«m, conauetudine factam. ywotno aciny redniowieczne

sprawia, e bya ona nie tylko jzykiem uczonych i literatów, alt

stawaa si take poniekd mow ludow. Liberalno znowu i de

mokracya aciny redniowiecznej pozwalaa jej rozwija si nie ty

powo, w pewnych, cile zamknitych granicach, ale indywidualnie

std inn jest ona u Francuzów, inn u Niemców i t. d., bo nikomi

wówczas nie chodzio o jaki idealny, zmartwychwskrzeszony jzyt

aciski, ale o mow acisk, odpowiadajc rzeczywistym potrzebonr

intelektualnym i materyalnym. Barbarzyskim jzykiem lainiiat

medii aevi nie bya, bo barbarzyskim nie jest jzyk, który urabiai

si naturalnie i prawidowo, stworzy tak olbrzymi zasób rodkóM
do wyraania myli, tyle nowych terminów dla wiedzy i umiejtno
ci, dla ycia i najrónorodniejszych jego form i objawów, dla naj

rozmaitszych zaj i stanów, — terminów, niewyparowanych zgoe

przez renesansistów, a istniejcych dotychczas u wszystkich narodó^w

kulturalnych.

Najwaniejszymi momentami w historycznym rozwoju kulturj

literackiej wieków rednich jest naprzód ten fakt, e caa ta kultura

mianowicie Zachodu i Poudnia, owoc wspólnej pracy narodów ger

maskich i romaskich, opieraa si nie tylko na przekazanej prze2

staroytno kulturze rzymsko-helleskiej. ale take na chrzecijan

skiej, — powtóre za, e kultura duchowa redniowieczna stworzya
dla myli swoich narzdzie, nacechowane indywidualnoci, acina

redniowieczn.

Jak w ogólnej kulturze redniowiecznej Europy pierwiastek

narodowy za mao na jaw wystpuje, chowajc si na plany ostatnie

tak samo ma si rzecz z jej kultur pimiennicz. Z tego powodu
pimiennictwa narodowe owoczesne — powiada bardzo trafnie Eberl
(Geschichte der christlich-lateinischen Literatur) — naley uwaa ra-

czej za czonki tego samego zjednoczonego organizmu wiatowej li-

teratury, ni za gazie jednego drzewa. Podstaw takiego twierdzenia
iest i to, e wszystkie redniowieczne aciskie pimiennictwa oy-
wiaj te same idee, i to, e te idee pojawiaj si w nich w takich
samych zupenie lub w podobnych formach. Trzeba te • stwierdzi,
e literatura redniowieczna aciska wypiastowaa literatury naro-
dowe i wychowaa je, daa im bowiem nie tylko przykady i wzory
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dla poszczególnych rodzajów, ale take pod jej wpywem urobiy si
formy poetyczne i. co waniejsza, styl prozaiczny literatur narodowych.

Zanim literatury narodowe, in potentia tkwice w zjednoczonym
organizmie wiatowej literatury redniowiecznej, wyoniy si jako

samoistne jednoci, zrónicowane o tyle, e mogy utworzy to, co na-

zywamy wanie literaturami narodów emi, musiay wykona prac tak,

jak wykonay cae wieki, by stworzy jzyk aciski literacki, kla-

syczny czy redniowieczny. To wyjania w wielkiej czci, dlaczego

jzyki germaskie i romaskie tak póno stay si literackimi, dla-

czego tak póno powstaa narodowa literatura germaskich lub ro-

maskich narodów. W pracy tej znow^u przez wieków szereg wyr-
cza owe narody istniejcy jako ywy jzyk aciski, jzyk ogólny

i wspólny redniowiecznego ycia i redniowiecznego pimiennictwa
europejskiego; a do swego wyparcia przez dojrzae i urobione jzyki
nowoytne acina pozostaje przy wadzy niepodzielnej we wszystkich

literaturach i we wszystkich rodzajach literatury i nauki, powoli

dopiero ustpujc miejsca budzcej si sile jzyków nowych.

Oprócz omówionych trzech czynników: Kocioa, cesarstwa i stanu

jzyków europejskich nowych, bya jeszcze jedna okoliczno nader

wana, która acinie nadawaa jedynowadztwo nad pimiennictwem
redniowiecznem.

Wyobraenie i prawd, e umiejtno, wiedza, umienie i poe-

zya, czyli ogólnie mówic, e kada praca pióra, bez wzgldu na to,

czy suy nauce, czy piknu, jest samoistn w yciu potg, okupiono

trudami i ofiarami wieków. Twórczo grecko-rzymska, mimo ca
swoj wielko, nie miaa nigdy niezalenoci od potg i wadz
ziemskich, a przedewszystkiem od pastw^a. Dopiero Koció chrze-

cijaski — przyznay mu t zasug badania historyczne — przea-

ma szranki, przez staroytno uwicone, i pierwszy a zasadniczo

odj wadzy pastwowej dziedzin sumienia, prac nad duchem. Od-

td take pimiennictwo jako potga duchowa, najbliej z Kocioem
spokrewniona, przez Koció przedewszystkiem usamowolniona, na

Kociele opiera si bdzie, nie tylko jako nainstytucyi zorganizowanej

tak silnie jak pastwo, ale take jako na jedynej rozsadniczce idei

najwyszych, kultury i cywilizacyi najwyszej. Odtd caa literatura,

pikna czy naukowa, nazwie si na setki lat ancilla dominae, su-

ebnic Kocioa i teologii, i przez setki lat pimiennictwa tre
istotn stanowi bdzie Koció, jego urzdzenia, prawa, nauki, pra-

gnienia, dzieje, denia, pieni, legendy i t. d. Nawet wtedy, gdy

pimiennictwo chrzecijaskie zwróci si do skarbów duchowych

staroytnego wiata po wzory lub przykady, wybierze z nich prze-

dewszystkiem takie utwory, którym bdzie mogo przeciwstawi
4*
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tre, zaczerpnit z Pisma w. Taki sposób postpowania w two-

rzeniu trwa bdzie dugo, rozwinie si bardzo w poezyi renesan-

sowej, nawet w pimiennictwie reformacyjnem nie straci na sile,

owszem przybierze jeszcze na niej. Pimiennictwo redniowieczne

nawet wtedy, gdy bdzie si na seryo zajmowao literatur staro-

ytn, gdy — nadspodziewanie — bdzie miao niezaprzeczony dla

niej entuzyazm, nie bdzie si zajmowao t literatur z tych po-

wodów, co humanizm lub renesans, t. j. aby si rozkoszowa jej

podami i upaja si odore eloueniae antiuae^ lecz aby wydoby
z nich prawd dla dobra czowieka chrzecijaskiego i dla powik-

szenia chway Boga.

Wobec okolicznoci omówionych zrozumiaem jest posugiwa-

nie si jzykiem aciskim przez Koció, — wyczne prawie posu-

giwanie si nim przez poetae ac scriptores christiani, którzy wy-

chowali si pod skrzydami Kocioa rzymskiego, — przez literatur

wogóle, która obok Kocioa i przy nim powstaa, któr ten Koció
usamowolni, z której wreszcie uczyni obok siebie i obok pastwa
trzeci z rzdu potg w cywilizacyi narodów nowych. Jeeli stosunki

co do ogólnego zapanowania aciny tak si uoyy u narodów histo-

rycznie starszych, germaskich i romaskich, tem bardziej nie mogy
uoy si inaczej u narodów historycznie modszych, które o wiele

póniej stay si uczestnikami kultury chrzecijaskiej nie przez kogo
innego, tylko przez Koció.

W obliczu takich czynników kulturalnych wogóle a literackich

w szczególnoci znalaza si Polska, kiedy wysza ze stanu ludu, aby
wej w stan wyszy narodu. Jak dzieje jej jako narodu, nalecego
do modszych, poczynaj si dopiero w w. X, podobnie take jej

pimiennictwo wici narodziny swoje midzy wiekiem XI a XII,

t. j. w epoce, w której redniowieczna literatura aciska i jej na-

rzdzie, redniowieczny jzyk aciski, doszy do szczytu najwyszego.
Ju zatem w swojem poczciu miao pimiennictwo polskie drog
wytknit, po której musia i jego rozwój: z jednej strony jzyk
aciski, uwicony wiekowem panow^aniem, z drugiej imitatio, na-

ladownictwo wzorów gotowych, normowane obc praktyk i prze-

pisami obcej teoryi retorycznej i poetyckiej.

Jeeli przytoczone czynniki z zewntrz pynce, natury ogólnej
i siy niezwycialnej, naznaczay z góry pimiennictwu, w Polsce
powstajcemu, pewne drogi, nie mona pomin take okolicznoci,
z kultur miejscow cile zwizanych, a rka w rk idcych z czyn-
nikami ju omówionymi. Pod tym wzgldem znamiennem jest, e
podmiot, w Polsce literatur tworzcy, by elementem napywowym,
ze stanowiska kasty do stanu duchownego nalecym, nie majcym
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Z twórczoci etniczn miejscow adnego zwizku, ani nie mogcym
dla niej obudzi w sobie adnego interesu; — e tak samo miaa si
rzecz z podmiotem , wobec tworów literatury biernym , na który

równie skadali si obcy, na grunt Polski przeniesieni, a jeeli tu-

bylcy, to w duchu przybyszów urobieni i w szkoach cudzych, z nimi

przyniesionych, uksztaceni. W takich okolicznociach poczta i zro-

dzona literatura musiaa nie tylko przetwarza obce zasoby mylowe
i wyobraniowe, posugiwa si obc form i obcym sposobem wy-
dania treci, ale take co do najbardziej wewntrznej strony swojej

zmuszona bya tak si urabia, aby przedstawiaa jeden z czonków tego

samego zjednoczonego organizmu wiatowej literatury. Konsekwen-
cye z takiego stanowiska pyny dla literatury polskiej trojakie: pod
wzgldem ducha internacyonalno, — pod wzgldem róde twórczoci
nie wewntrzny popd do tworzenia i konieczno wyzwalania si
jednostki z trapicych j stanów, ale w stopniu znaczniejszym ni
gdzieindziej, zewntrzna potrzeba, utylitaryzm i okazyonalno,— pod
wzgldem celu wreszcie tendencye nauczania umoralniajcego na

tle religijno-kocielnem. Szlaki, po których dya literatura w Polsce,

i oblicze, jakie naday jej wpywy i stosunki tak zewntrzne jak

wewntrzne, ulegy przemianie, kiedy ywio polski, w szkole obcej

przygotowujcy si do ycia duchowego a skutkiem tego ograniczony

do biernego przyjmowania dobrodziejstw owiaty i do nieprodukty-

wnego wobec niej stosunku, zacz zaznacza si czynnie na polu

pimienniczem. Stao si to w rónych czasach i na rónej drodze,

mianowicie przez to, e ywio polski zdobywa dla jzyka narodo-

wego miejsce w pimiennictwie od drugiej poowy XIII w., powtóre

przez to, e organizmowi swojemu przyswoi obce etnicznie pierwiastki:

niemieckie, czeskie i t. d., a z nimi wszelkie intelektualne dobytki, na-

stpnie e do ycia obudzi poza duchowiestwem przedstawicieli

wieckoci a przynajmniej zasoby myli i uczucia wieckiego. Skut-

kiem takich kroków ywio polski uczyni si sam podmiotem w lite-

raturze twórczo-produktywnym i dlatego stanowiska zdoa, od dru-

giej poowy XV w. poczynajc, ka szerokie i trwae podstawy

rozwoju, przy których pomocy jednym z dawnych swoich nauczy-

cieli dorówna, innych w zupenoci przewyszy.

"Wspomniane dopiero co fakta, doniose ze wzgldu na rozwój

caej literatury redniowiecznej w Polsce, wykrelaj zarazem drogi

dla traktowania dziejów jej poezyi, mianowicie wskazuj, e dwu-

jzyczno dzieli j na poetyczn literatur acisk i polsk, —
dwurodzajowy za pierwiastek osnowy, nie zawsze i nie koniecznie

atoli zczony z tym lub owym stanem pisarza, na poezy o treci

duchowej i wieckiej.
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I.

redniowieczna poezya aciska w Polsce.

Literatura w sowie aciskiem, mianowicie jako nowoaciska,

zbudowana na fundamencie pimiennictwa staroytnego, lub jako

odrodzona literatura posraska, oddziaywa na polsk, podobnie jak

na wszystkie inne literatury nowoytne, trermaskie i romaskie, od

pierwszych chwil powstania pod postaci pobudki i przykadu,
udzielajc aspiracyom duchowym, przeszczepionym lub sarhodzielnie

si budzcyrn, nie tylko rodków przedstawiania i form, ale take

tworzywa samego, — ustpuje za z pozycyi rzdzcej powoli tylko

jzykowi wulgarnemu polskiemu, jakkolwiek nigdy, a do czasów

najnowszych, nie traci wpywu na jego pody artystyczne.

Na stanowisku wieków rednich stojc, które przez poezy,

szczególnie gdy acisk ma si na myli, rozumiay tylko to, co

ubrane byo w form wiersza, o jakiejkolwiek osnowie, a skutkiem

tego mogo nosid nazw versus^ versiculus, carmen, rhythmus, metrum

i t. d.. — naleaoby uwzgldni przy rozpatrywaniu poezyi polskiej,

do tych czasów nalecej, te jedynie pody literackie, które zmieszcz

si w pojciu wierszopistwa lub rymotwórstwa. Szkic niniejszy za-

sadniczo oprze si równie na tej wytycznej, danej przez epok,

odstpi za od niej jedynie w przypadkach nielicznych, tam miano-

wicie, gdzie w prozie zaznaczaj si niewtpliwie pierwiastki poe-

tyczne w znaczeniu dzisiejszem.

I. redniowieczna poezya aciska o tennatach wieckcich.

W twórczoci poetyckiej, posugujcej si w Polsce jzykiem
aciskim, na plan pierwszy wysuwa si literatura wiecka z powodu
Bwej niewtpliwej liczebnej przewagi nad literatur o wtkach reli-

gijnych, bd duchownych, bd kocielnych. Zawizkiem jej wogóle

a miem w zakresie wymienionym w szczególnoci bdzie ta cz
pracy pimienniczej, która rozpoczyna take kad poezy niearty-

styczn t. j. ludow, nie posugujc si piórem, a opiera si pod

wzgldem formy i materyi na ywiole historycznoci czyli opowia-

dania. Jak u kadego ludu najwczeniejsze aspiracye intelektu, wyo-
brani i uczucia znajduj wyraz w epice, zaspokajajcej przedewszyst-

kiem ciekawo i interes natury dziejowej, a wic naprzód ch do-

wiedzenia si o przeszoci i podanie tej wiedzy przyszoci, nastpnie
uwiecznienie teraniejszoci na uytek i ku dobru czasów nadej
majcych (podania, byliny, banie, pieni historyczne, epika egotyczna
czyli liryka epiczna i t. d.), tak samo ma si rzecz z kadem pimien-
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nictwem w jego pocztkowem stadyum istnienia. Podobnie te byfo

w Polsce. I tu ywio historyczny czyli epiczny naturalnym biegiem

rzeczy wysforowa si naprzód: rozpocz i pimiennictwo wogóle

i poezy w szczególnoci, wybijajc na obu pitno waciwe.

A) redniowieczna poezya aciska wiecka o ywiole opowiadania *.

Na czele pimiennictwa polskiego idzie jako najstarszy dotd
nabytek, w podwójnej redakcyi: »ycie..« i »Mczestwo w.
Woj ciech a«; obie redakcye nale do lat schyku X i pocztku XI

stulecia i pomimo e napisane rk obc, przecie zwizane s cile
z tym okresem dziejów przeszoci polskiej. Jako w proz przybrane,

»Vita« i »Passio« nie mog w myl teoryi redniowiecznej by zaliczone

do poezyi. niewtpliwie jednak treci swoj, jak równie sposobem jej

podania, wytyczaj caemu pimiennictwu drogi najblisze w kierunku

historycznoci, budujcym za celem w kierunku nauczania i mora-

lizowania. Najstarszy zabytek poezyi, z pocztku XI wieku pocho-

dzcy (Bielowski^ naznacza mu dat 1027 r., MP I, 323—4) dwu-
wiersz na rkopisie ksigi »Ordo Romanus«, ofiarowanej przez ksi-

niczk Matyld Mieszkowi II: »Hunc Ubrum regi Mathilt donat Mi-

segoni, (Juam genui clarus Suecorum dux Heriniannus«, równoczesny

dwom wspomnianym legendom prozaicznym, jest przez to z niemi

1 W caym przegldzie zabytków, które tutaj si wymienia, uwzgldniono
tylko rzeczy znane, t. j. drukiem ogoszone lub drukiem do wiadomoci podane.

Opuszczono rkopimienne, z pierwszej za grupy bardzo drobne i bez znaczenia,

tudzie takie, które — wedug wiadomoci piszcego — nale do literatury obcej

stanowczo. Podstaw ugrupowania zasadniczo stanowi rodzaj, a wród rodzajów,

o ile to moliwe, chronologia. Wielkie grupy wierszy, n. p. polskie utwory Ma-
ryjne, wród których chronologia trudna do przeprowadzenia, uoono alfabetycznie.

* Skrócenia tytuów dzie (liczba rzymska oznacza tom, arabska str.) i na-

zwisk autorów: ASF = Archiv fiir slavische Philologie. — B = Bielowski. —
BBz = Bruchnalski, O Budowie zwrotek w poezyi pols. do Kochanowskiego. —
Br = Bruckner. — BRD = Bobowski, Die polnische Dichtung. — BPK = Bo-

bowski, Polskie pieni katolickie. — D ^ Maciejowski, Dodatki. — DLp =
Biegeleisen, Dzieje liter. pols. — DWS = Zeissberg, Dziejopisarstwo polskie

wieków rednich. — HSP = Helcel, Starodawne prawa pols. pomniki. — K =
lvtrzyski. — M = Maciejowski. — MP = Monumenta Poloniae histor. — NAS
= Nehring, Altpolnische Sprachdenkmaler. — P = Maciejowski, Pamitniki. —
PAU = Pamitnik Akad. Um. Wydz. filolog. — PF = Prace filologiczne. — liWF
= Rozprawy Wydziau filolog. Ak. Um. — SKJ = Sprawozdania Komisyi j-
zykowej. — SKS = Sprawozdania Komisyi historyi sztuki. — Spr = Sprawo-

zdania z posiedze Akad. Um. — P = Bruckner redniowieczna poezya a-
ciska. — Win = Wisocki, Inkunabuy. — WK.M = Wojciechowski, O Kazi-

mierzu Mnichu.
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W niezgodzie, e wyraony heksametrami; ale zblia si do nich

obcem pochodzeniem i charakterem osnowy historycznej.

aciska poezya o elemencie epicznym, majca pój po szla-

kach, wskazanych ju dwoma pomnikami przytoczonymi, rozszczepi

si na gruncie polskim, podobnie jak na kadym innym, na dwa
kierunki: jeden z nich, liczniejszy znacznie, bdzie si stara oddawa
rzeczywisto bez przeróbki lub z przeróbkami takiemi, które prze-

cie nie powic cakowicie objektywnoci subjektywnym chceniom

pisarza, — drugi zmieni materya dany w to, co w twórczoci nosi

miano wiata podaniowo-wyobraniowego.

Kierunek pierwszy w zakresie poezyi acisko-polskiej zaznaczy

si kilku dziaami a mianowicie: 1) Wierszami o zdarzeniach
wspóczesnych, natury pub licznej lub prywatnej. 2) Wier-
szami o ludziach yjcych lub umarych. 3) Kronikami
rymowane mi. 4) Poemata.mi opisowymi. Polsko -aciska
poezya napisów, która pod wzgldem treci w wielkiej czci:

mogaby stanowi w szeregu zestawionym dzia pity, pomieszczona

i omówiona bdzie wród dydaktyki, aby nie rozrywa tego, co

wie w cao pewna specyalna forma.

1) Wiersze o zdarzeniach wspóczesnych.

Najliczniejsza ta niemal cz wród epiki o znamieniu histo-

rycznoci i aktualnoci, a skutkiem tego wyposaona w pewn bez-

porednio, która wynagradza w niej braki poezyi rzeczywistej, pod
wzgldem formy ma z reguy predylekcy do treciwego oddania
rzeczy, tak daleko nieraz posunitego, e pody jej nierzadko przyj-

muj posta t. zw. wierszy chronologicznych, — pod wzgldem
osnowy za obraca si w kilku tematach, powtarzajcych si stale

i przyjmujcych skutkiem tego cechy typowe.

Typ pierwszy, powicony bitwom, wojnom, napadom,
klskom i zwycistwom, tak polskim jak obcym, wypeniaj
zabytki nastpujce:

Dwuwiersz heksametrowy o napadzie Tatarów na Kra-
ków 24 grudnia 1287 r., z pierwszym wierszem nieczytelnym
(Noagus CracoYiam incenderat Tartarus urbem), moe pocztek du-
szego o tem zdarzeniu utworu (MP VI, 650). — Dwuwiersz,
podajcy rok 1299, jako dat napadu Krzyaków na Poznali
(MP III, 41). — Heksastych rymowany o klsce Krzya-
ków pod P owcami 1331 r., zachowany w kilku kodeksach
z pewnemi zmianami (MP III, 210 i V, 906). — Dwuwiersz
rymowany o napadzie Litwinów, nie datowany, w »Spominkach
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Gnienieskich« i » mieszanych « (MP III, 45 i 228).— Wiersz chronolo-

giczny, rymowany, na zwycistwo Polaków nad Krzyakami
pod Tuchol 1410 r. w roczniku . witokrzyskim (MP III, 85).

Wiersze o zwycistwie Grunwaldzkie m. Wierszy
o »magna strages«, »magnus conflictus« czy awielgiem pobiciu«

grunwaldzkiem, jak zauway Zeissberg (DWS, I, 59 i 243, uw. 3).

zachowao si »w liczbie okoo 50 w rozmaitych rkopisach«, lecz

nie wszystkie s znane i wydane. Najwaniejsze midzy nimi i dzi-

siaj dostpne srSiedmiowiersz y> lllusris princeps Wladislaus rexPolo-

noruinv^ pisany przewanie leoninami, w roczniku Traski, t. z. do-

penieniu szamotulskiem, po którego przytoczeniu pisarz powiada:

»item subseuentia metra idiomatis Polonici possunt similiter reci-

tari«, lecz wierszy polskich nie przytoczy i pozbawi poezy polsk
historyczn jednej wanej i ciekawej pozycyi (MP II, 868). — Tetra-

stych i)Anno milleno uadringenesimo deno, Augusto sub mens Cruci-

feri sraii sub ense<.<- w roczniku Miechowskim, przewanie w leo-

ninach (MP II, 894), Moe by, e oba powysze wiersze s tego

samego pióra. — y)Anno milleno uadragesimo duodeno, Sub men-
sis Julii die quindecima«^, temi idowy zaczynajcy si utwór aciski
o kilku wierszach, z których dwa powysze przytacza BieloW'Ski z r-
kopisu przy kronice Kadubka Jana Odelfa z drugiej poowy XV w.

(moe z r. 1471). (Wstp krytyczny do dziejów pols, Lwów, 1850,

str. 144, i MP II, 211). — y>JJlricus fecit bella Prutenis ipse magi-
seri(j jeden wiersz z utworu, podanego przez Mikoaja z Bonia
w ustpie, wtrconym midzy jego kazania, p. t. »De magna strage

alias o wielgym pobyczyu« (Strehlke, Scriptores rerum Prussicarum,

III, 439—42). — »Sat ecce Polonia, rui alti magister nb illa«, he-

ksametr, który nam poda proboszcz Piotr Weinknecht (Strehlke,

Scriptores rer. Pruss., III, 432). — y^Ense Polonorum cecidit genus

TeutonicorwtnK, poemat o 2<5 wierszach w rocznikach witokrzy-
skich (MP III, 85), pisany leoninami. — Mikoaja z Bonia, de-

kretów doktora i znakomitego kaznodziei, »Metra de lite Prutenorum

et Polonoruma, najlepszy i najduszy wiersz o fakcie dziejowym,

skutkiem którego niby nprzez propyleje sztandarami krzyackimi

ozdobionew Polska wkraczaa na aren dziejów wielkowiatowych.

Wyda go pierwszy z rkopisu Bibl. Jagiell. Xr. 2115 (De proelio Tan-

nenbergensi) Wiszniewski (Hist. lit. pol., III, 365— 6), z uzupenieniami

za i poprawkami Narbutt (w Atheneum Kraszewskiego, 1845, II,

179—83; zob. nadto Strehlke, Scriptores Rer. Pruss., III, 441—2).

(Zob. Ulanówski B., Mikoaj z Bonia... w RW histor., 1888, XXIII, 22 n.;

Morawski K., Hist. Uniwersytetu Jagielloskiego. Kraków, 1900, I,

247 n.). — »Z)e confliciu Polonorum cum Pruthenis^, poemat o 12 (?)

I
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wierszach, na str. 712 rkopisu ))Kroniki« mistrza Wincentego z r. 1450,

noszcego nazwisko X. Czartoryskie<ro (Bieiowski, Kronika Mistrza

Wincentego, Ml* II. 206). (Osuchowski II., Niektóre opowieci i wier-

sze o Grunwaldzie w XV i XVI w. w Sprawozdaniu gimnazyum

w Tarnopolu za r. 1905, str. 1—25; Kossowski St, Chwaa Grun-

waldu jako motyw literacki. Sowo Polskie, Lwów, 1910, Nr 295 n.).

Wiersze o ki sce Warne s k iej 1444 r. Wielkie zdarzenie

podWarn, poczone z rozstrzygniciem losu Konstantynopola na cae

stulecia i z bohatersk mierci króla Wadysawa III, w XV stuleciu

zostao uwiecznione dwoma utworami anonimowymi: o) Jeden z nich

p. t. y>Carmen in mortem Wladislai Warnensis, regis Foloniaen,

zachowany w kodeksie Nr. 1954 Bibl. Jagiell., napisany — zdaje

si — po jzyku sdzc, przez Krakowianina (a stanowczo przez

Polaka), midzy r. 1444— 1461, w 71 dystychach elegiackich, stanowi

cao (jak susznie zauway Briickner przeciw Zeissbergowi) niero-

zerwaln, jakkolwiek mona j na ustpy rozoy. Pod wzgldem
formy i faktury, przypominajc wiele podobnych obcych utworów,

jest w czci jakby epicedionem, woonym przez autora w usta

Wadysawa, w czci epicznem opisaniem wypadku, które poeta

koczy stereotypow prob do czytelnika o pobaliwo: »Si quid

oberravi, parcite posco mihi«. (Zeissberg, Analekten zur Geschichte

d. XV Jhdts. II. Erinnerungen an die Schlacht bei Warna, w Zeit-

schrift f. d. oesterreich. Gymnasien, 1871 r., XXII, 81 n., gdzie po

raz pierwszy przedrukowano na str. 108 wiersz p. t. wAnonymes
Lied aul die Schlacht bei Warna«, i tene: Dziejopisarstwo polskie

wieków rednich. Warszawa, 1877, I. 245. — Zob. take uwagi
Brucknera P w RWP^ 1892, XVI, 363 i 1894, XXIII, 293, dotyczce
treci wiersza i jego tekstu). — 6) Drugi wiersz na tensam temat, bez

tytuu: »Ego Wladislaua, Polonoruni uondam aderam 7aMS«, rzecz

anonima, lecz Polaka, jak dowodz w tekst aciski wplecione sowa
polskie Dprosch za namij panno Maria Syna«, napisana w poowie
XV w., w 93 niesfornych, rymowanych, dugich wierszach, znajduje

si w rkopisie Nr. 1317 Bibl. Czartoryskich, który ju w r. 1850

opisa Bieiowski we »Wstpie krytycznym do dziejów Polski«.

Pod wzgldem rodzaju, podobnie jak poprzednie wCarmen in mortem
WIadislai«,epicedion, wypowiedziane przez samego króla, tern w osno-

wie ciekawe, e zapowiada zjawienie si nieszczliwego w Polsce

(»iam apparebo ubi... regnorum ruinam videbo... Non tempus signabo,

nec apparitionum locum signilicabo... me breviter cernetis. Nunc non
scribo datam propter meorum impietatem«) i przypomina tonem i na-

strojem, tu i ówdzie wcale poetycznym, a obok tego form niewy-
robion, wiersze dziadowskie na wielkie i podobne co do treci wy-
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padki (motyw zasrinienia znacznej osoby) (Zeissberg, j. w., str. 110—2,

gdzie po raz pierwszy drukiem og-Joszony z odpisu Bielowskiego,

i tene, Dziejopisarstwo, j. w., str. 245; ponadto BrucknerP j. w.).

Wiersz Grzej^orza z Sanoka jako odpowied na wier-
sze Gabryela, biskupa erlawskiego, napisane na Polaków i odwrót
wojsk polskich ze lska w wojnie Kazimierza Jagielloczyka z Macie-

jem Korwinem, królem wgierskim, 1474 r. Wiersze te z kodeksu Bibl.

Ossoliskich z XV w.. Nr. 802 (k. 89—91) p. t. » FersMS Gabrielis

Epscopi Agriensis de fuga Polonoruin a Silesia^ i ytResponsum

Gregorii Sanocensisv. ogosi Zeissberg (Zeitschrift des Yereines fur

Gesch. und Alt. Schlesiens, 1870, X, 373 n.). (Zob. Miechowita, Chro-

nicon Polonorum. Grac. 1521, Lib. IV, cap. LXni str. CCCXXIV;
Zeissberg, Dziejopisarstwo polskie. 1877, II, 200 i HSP. I, str. 2). —
WierszJana z Gogowy na zdobycie Wiednia przez Ma-
ciej a Korwina, w trzech dystychach elegiackich, wpisany »1485 in

octava Corporis Christi« do ksiki J. Magni'ego j>Zophilogium« z r.

1467, bdcej wasnoci autora; rzecz przy epigramatyczno-epicznym

charakterze zabarwiona dydaktyzmem na temat »Discite, mortales, ni-

mis non idere muris«. (Win 305). — Uamek wiersza anonima
o najedzie Woochów i Turków na Polsk i o spusto-
szeniu Sambora w r. 1498. napisany w Rzeszowie 10 marca

1499 r. na ostatniej karcie inkunabuu: »Tractatus de martyrio Sanc-

torum«, w 33 poprawnych heksametrach i w poprawnym jzyku
{MP III, 253-4; Bruckner P w RWf 1892, XVI, 3H3).

Rzadszych przedstawicieli ma typ drugi, którego zadaniem byo
przekaza potomnoci w poetycznej formie zdarzenia natury
spoecznej, politycznej i religij n o-kocielnej.

Najstarszym jest w tym szeregu vertius, niewiadomo czy pol-

skiego pochodzenia, w roczniku Wrocawskim wikszym pod r. 1362
zapisany u schyku XIV w. (po r, 1371) w 4 rymowanych heksame-

trach, w formie wiersza chronologicznego; treci jego droy,
zna i tanio we Wrocawiu (MP III, 690). — Wiersz chro-

nologiczny (2 heksametry leoniskie), w mszale z XIV w., zapi-

sany w kalendarzu w miesicu lipcu, a odnoszcy si do czasów

biskupa Nankera iExpulsio cleri) (MP VI, 590). — WMersze o wi-
topietrzu, wedug przypuszczenia Bielowskiego utwór Minorytów

polskich, znajduj si w kodeksie, zawierajcym kronik Hermana

z Genui »Flores temporum«, po wCoUecta abbreviata ex Cronica Po-

lonorum «, pisanej wanie przez Minorytów midzy rokiem 1386 a

1432; nadto, znajduj si w redakcyi zmienionej (z licznymi waryan-

tami), wtrcone w rodek kroniki Janka z Czarnkowa w kodeksie

królewieckim (Bielowski, MP III, 288—9). — Wiersz aciski na
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supie W Radiowej z r. 1450, opiewajcy ugod szlachty z du-

chowiestwem (oh. Tytrodnik illustr. II, 507) \

Typ trzeci wypeniaj wiersze o fundacyach biskupstw,

kocioów i klasztorów, katal ogi wierszowane opatów i bi-

skupów, wreszcie wzmianki o zaoeniu miast i t. p.

Na czele tego rodzaju idzie wiersz chronologiczny, he-

ksametrowy, nierymowany, w »Spominkach Koprzywnickich« pod

r. 1207, dotyczcy Cystersów i mierci opata Mikoaja
Grota (MP III, 134—5). — Wiersz o pierwszych zakonni-

kach Lubia, w 49 heksametrach, mniej lub wicej wyranie

rymowanych, w których autor donosi, e przed Cystersami byli

w Lubiu Benedyktyni, sprowadzeni przez Kazimierza Mnicha,

wedug T. Wojciechowskiego z pierwszej wierci XIV w. (Wat-

tenbach, Monumentu Lubensia. Breslau, 1861, str. 6, 14; MP III,

708—10; WKM, str. 2—3). — Wiersz chronologiczny o Ka-

zimierzu Mnichu i — jak Ktrzyski utrzymuje — o ponownem
zaoeniu stolicy biskupiej we Wrocawiu, z XIII w.,

w 3 heksametrach, przerobiony przez autora jednego Katalogu lu-

biskiego biskupów wrocawskich na piciowiersz, zawsze z celem

utrzymania tradycyi o mnichowstwie Kazimierza I (Wattenbach,

j. w., str. 20; Ktrzyski, MP VI, 553; WKM, str. 3). Pierwsze dwa
wiersze z Katalogu lubizkiego powtarzano póniej w innych ródach
historycznych, jak n. p. w »Kronice ksit polskich«, napisanej

w latach 1382—97 (Wclewski, MP III, 545). — Katalog bisku-

pów kujawskich, »od Swidgera do ks. Henryka Lignickiego,

mieszczcy si w 4 heksametrach, powsta na pocztku XV w. i za-

wiera dugi szereg imion niezgrabnie w wierszu zestawionych«,

jak go charakteryzuje Biegeleisen Dzieje literatury polskiej (tom II

• Do tej grupy naleayby wier.sze, w czasie ruchów husyckich po Polsce

krce i Husytom sprzyjajce, jak niemniej Andrzeja Strzeyca z Krakowa
*Canticum de discordia praesuJiim et coronatione Elisabethae*, nie odszukane do-

td, o którem p. r. 1453 biskup przemyski, Jan z Targowiska, wspomina w swoich
zapiskacli (MP III, 235): »Cuius discordiae meminit uidam mgr. Andreas Strze-

iich dc Cracoyia in cantico, quem fecit de coronatione reginae (Elisabelhae),

dicens de consensu praesuluni discordantium (spór o pierwszestwo midzy arcy-

biskupem Janem a kardynaem Zbigniewem) vota sua monacho (Janowi lvapi-

stranowi) porrigentium: praefatus pater optimus supplet omnia« (Zob. Bruckner,
SPI w UWF 1892, XVI, 362—3). Czy epik byy wspomniane przez Leutschoviusa
(Aotiquitates Poloniae), nie wykryte dotd »quibus... res a Polonis... gestae con-
tinebantur, carmina...* a zebrane i opracowane przez Stanisawa Cioka, biskupa
poznaskiego, nie wiadomo (Zob. Wiszniewski, Hist. Lit. pols., III, 367; Ktrzy-
ski W., O nieznanej epopei z XV w. Sprawozd. Zakl. nar. im. Ossoliskich,
1887, str. 43, 54).
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str. 155). Wydany w MP JV. — Wiersz chronologiczny o wy-
borze Piotra Nowaka na biskupa wrocawskiego w r. 1447,

w siedmiu heksametrach rymowanych (Ktrzyski, MP VI, 585). —
Wiersz chronologiczny o zaoeniu klasztoru w Mo-
gile przez Iwona 1220 r., tetrastych heksametryczny rymowany,
moe wspóczesny, zanotowany jednak dopiero w »Chronicon Mo-

nasterii Claretumbensis«, napisanem przez Mikoaja z Krakowa
w r. 1504/5 (Ktrzyski, MP VI, 435). — Wiersz chronologi-
czny w rkopisie wrocawskim z r. 1426, o zaoeniu Torunia
starego (?), w 2 heksametrach (Ktrzyski, MP VI, 590).

2) Wiersze o ludziach yjcych lub umarych.

Jak w caej zachodnio-europejskiej aciskiej literaturze, tak

samo w polskiej, niezwyczajnie zaznaczaj si iloci ponad reszt

poezyi wiersze, majce za przedmiot czowieka, którego ycie lub

mier dostarcza rymotwórcy materyau do przerónego rodzaju

utworów w mowie wizanej. Tonem zasadniczym twórczoci tej,

w jakiejkolwiek formie si objawia, jest pochwaa, dca do tego,

by — z reguy w kolorach przesadnych — postawi w opiewanym,

ywym czy umarym, przykad i wzór do naladowania dla innych;

jedna to z najgówniejszych tendencyi caego pimiennictwa rednio-

wiecznego. Z tego powodu tak s licznie reprezentowane w niem prze-

róne elogia, panegiryki, laudes i t. d., jeeli odnosz si do

ywych, — epitafia, treny, elegie i t. d., jeeli do umarych;
w^yrazem ich wszystkich z jednej strony krótki, ucinkowy wiersz

chronologiczny, z drugiej duszy wierszowany utwór, przybierajcy

róne formy generyczne, w obu razach jednak fundament rzeczy

stanowi pierwiastek opowiadaniowy. Do wyjtków nale utwory,

któreby za tre miay nagan, wymianie, satyr i t. d., by
moe dlatego, e zbyt przemijajce aktualny ich charakter nie za-

pewni im, jak dzisiaj nie zapewnia pismom ulotnym, trwaoci;
zreszt wiersze ostatniego rodzaju, o ile s krótkie, znale mog
pomieszczenie wród epigramatów — w dydaktyce.

W pimiennictwie acisko-polskiem na plan pierwszy w grupie

omówionej wysuwaj si wiersze t. z. nagrobkowe, i to epitafia
w cisem sowa znaczeniu, t. j. takie, które rzeczywicie byy napi-

sami na monumentach grobowców, albo miay by nimi, — bd te
jako wiersze dusze, które wedug smaku epoki byy na mod epi-

tafiów stylizowane. Za najstarszy okaz w tym wzgldzie, albo przy-

najmniej najstarsze czasy na oku majcy, uchodzi t. z. Nagrobek
Bolesawa Chrobrego (Epitaphium Chabri Boleslai): y)Hic iacet
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in tumba princeps, generosa coIumbav, zachowany w tekcie, zapisa-

nym w r. 1490 przez Stanisawa Stroczakg, benedyktyna tynieckiego,

w kodeksie wGesta Romanorum«. W przekazie swoim, acz pónym,
nagrobek rzeczony przedstawia niewtpliwie cao, w stylu epitafi-

cznym XI— XIII w., cze-o dowodzi przedewszystkiem jego strona

wersyfikacyjna, na któr skada si 14 wierszy (heksametrycznych ?),

z rymami w cezurze i na kocu. Czy jednakowo mona go od-

nie do roku mierci Bolesawowej lub przynajmniej do najbliszego

mu czasu, jest rzecz sporn (B, MF I, 319—22; zob. ponadto lite-

ratur przedmiotu, podan w Zeissberga Dziejopisarstwie II, 196—7,

UW. 2, a w najnowszym czasie K. Potkaskiego: Napis grobowy

Bolesawa Wielkiego, w Spr. Ak. 1897, VI, 16—21). — Wiersz chro-

nologiczny na mier Bolesawa Krzywoustego w dope-

nieniach rocznika Kapituy krakowskiej, podajcy rok zgonu i lata

panowania ksicia (MP IV, 797). — Wiersz chronologiczny
o mierci w. Franciszka z Asyu 1226 r., w trzech heksa-

metrach nierymowanych, niewiadomo kiedy (najprawdopodobniej nie

w XIII w.) i czy przez Polaka napisany, a przytoczony w » Memoriale

Ordinis fratrum Minorum« Jana Komorowskiego (MP V, 86). —
Wiersz o mierci króla Czech, zabitego przez Rudolfa

w r. 1278, w tetrastychu heksametrowym o charakterze chronolo-

gicznym; pochodzenia prawdopodobnie nie polskiego, znajduje si
w roczniku Górnolskim, pochodzcym z XIII wieku (MP III,

716). — Wiersz chronologiczny o mierci ks. Henryka IV,

znajdujcy si w roczniku Górnolskim pod r. 1290 (MP III, 716).

Ten sam wiersz znajduje si take, lecz — jak si zdaje — w po-

prawniejszej lekcyi w »Spominkach Klarysek wrocawskich « (MP III,

695), a w czci i w roczniku Wrocawskim wikszym (MP 111,

689). — Epitafium ks. Bolesawa Wysokiego (1164-1201)

w kociele Cystersów w Lubiu, w 4 heksametrach, rymowanych
na kocu (aa, bb), wyjtkowo nie w stylu chronologicznym. Bielowski

odnosi go do w. XIII, Stronczyski — co prawdopodobniejsze —
do pierwszych lat XIV wieku (MP III, 711; Stronczyski, Pomniki
ksice Piastów. Piotrków, 1888, str. 164—5). — Dwa epitafia
witopeka, ks. pomorskiego, zm. 1266, dobrodzieja i fundatora

klasztoru w Oliwie, zachowane i przytoczone w wTabula fundatoruma
tego klasztoru. Pierwsze z nich, pod nagówkiem »Unde et metrice

sic scribitur de eodem (Svantopolco)«, zawarte jest w 16 heksametrach,

rymowanych parami i w cezurze, — drugie pod nagówkiem: »de-

cessit... A. D. 1266... et sepultus est in 01iva, ob cuius merita scri-

buntur talia metra«, w 30 heksametrach, rymowanych w nastpstwie
aa, bb, cc... (Pierwsze epitafium przedrukowa Starowolski w »Mo-
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numenta Sarmatarum Beatae Aeternitati adscriptorum«, Kraków,

1655, str. 335, p. t. »Encomium lUmi Priucipis Suantopolci a Patri-

bus huius Monasterii (01ivensis), eius contemporaneis, melrice scrip-

tum«; zreszt Ktrzyski, MP VI, 352—5). — Epitafium opata
Dytharda, zoone z 23 heksametrów, rymowanych w cezurze

i na kocu. Zdaniem Ktrzyskiego przypomina ono wtak dalece

wiersze o witopeku, e nie moe ulega wtpliwoci, i take jest

utworem XIII w.«; zdaje si atoli, e stosunek zachodzi odwrotny:

znacznie lepszy pod wzgldem ukadu i formy nagrobek Dytharda

móg by raczej wzorem dla kolawo napisanych nagrobków wi-
topekowych (Scriptores Rerum Prussicarum V, 644; Ktrzyski, MP
VI, 359—60). — Epitafia b. Prandoty, biskupa krakowskiego, zm.

1266 r. Dopenienia rocznika Kapitulnego krakowskiego po sowach:
»(Prandota),.. epitaphio propter sua gsta praeclara per ingentem

gloriam meruit perhennari« przytaczaj dwa nagrobki: pierwszy p. t.

»Epitaphium«, zawarty w 3 wierszach heksametrowych, podaje po-

chway bogosawionego, drugi p. t. »Aliter« podobnie, tylko przy-

brany jest w budow heksametryczn kunsztowniejsz (MP II,

808— 9). Ponadto wiersze o Prandocie znajduj si w dziele »Mira-

cula Venerabilis Patris Prandothae Eppi Crac.«, napisanem w XV w.,

po roku 1450. Treci odpowiadaj drugiemu epitafium w roczniku

Krakowskim p. t. »Aliter«, ale s znacznie dusze, obejmuj bowiem
wierszy 11. Tekst, zgodny z tekstem ))Miracula«, podaje z dawnych
autorów Paprocki w »Herbach Rycerstwa« (zob. wyd. z r. 1858, str. 502;

MP II, 809, przypisek 1; K, MP IV, 442—3) — Wiersz na
mier ks. Lestka, zasz 1298 r., w roczniku witokrzyskim,
w dwóch parach heksametrowych, z których kada ma jeden rym
w cezurach i na kocu (MP III, 77). — Epitafium chronolo-
giczne »Priczlaui de Pogrella, episcopi Vratislaviensis(f, zm. 1376,

w 5 heksametrach rymowanych w cezurze i na kocu (K, MP VI,

580). — Epitafium chronologiczne opata oliwskiego Alberta
Rodena, z r. 1378, w 4 heksametrach, rymowanych w cezurze i na

kocu (K, MP VI, 360). — Napis, powicony Piotrowi Wa-
stowi na tablicy jego grobowca {))Hic sius es Petrus... «),. przyto-

czony przez Dugosza pod r. 1144, wedug uszczkiewicza z XII w., we-

dug Mosbacha z XIV w., w 2 heksametrach, rymowanych w cezurze

i na kocu (Dugosz, Opera omnia, wyd. Przedzieckiego, XI, 14;

uszczkiewicz W,, Kocioy i rzeby Duninowskie, PAU III, 110).

Epitafia, pisane przez Adama wink, które zachowa

Dugosz: a) W^iersz na zgon bohaterski Zawiszy Czarnego
z Garbowa 1428 r., »opus dictatoris, regii notarii et canonici Cra-

coviensis«, dla nauki — jak mówi historyk — potomnych i urato-
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wania przed zapomnieniem czynów znamienitego rycerza, jest ju
waciwie elegi albo trenem, z zasadniczej formy nagrobka

rozwinitym. Dugosz, który go zachowa w swojej ))Historyi« pod

r. 1428, daje mu nazw epigramatu (extulit epigrammate), t. j. epi-

talium. Skada si z 36 dystychów elegiackich, na jzyk polski prze-

oonych przez Syrokoml. O ^epitaphium Zawissii Nigri« wspomina

Hielowski przy opisie kodeksu kroniki mistrza Wincentego, który

nalea do niejakiego Jakuba, ale nie podaje adnego tekstu. (B w MP
II, 213; Dugosz, Opera, wyd. Przedzieckiego, Xin, 357—8). —
b) nEpiaphium Hedvigis virginis, filiae WladislaU, zm. 1431 r.,

w 60 heksametrach (Dugosz, j. w., XIII, 467— 8) ». — Dwa epita-

fia królowej Jadwigi, napisane przez anonima, podaje pod r. 1399

Dugosz w »Historyi«: a) Pierwsze z nich w 30 dystychach elegia-

ckich, w których bardzo czsto rymuj redniówki heksametrów

z »caudae«, przesiknite w formie i materyi widocznie stylem

i duchem redniowiecza, mieci pochwa rodu i przymiotów du-

chowych Jadwigi, opowiada o jej mierci przy powiciu córki

i podaje dat zajcia wypadku, nakoniec zwraca si do Boga

z prob o przyjcie zmarej »in Paradisum«; b) drugie dusze
o 37 dystychach, wedug wszelkiego prawdopodobiestwa póniejsze,

w fakturze (szczególnie wersylikacyjnej) klasyczniejsze, obrabia po-

dobne motywa, co pierwsze, tylko o wiele wikszy nacisk kadzie

na zasugi Jadwigi wzgldem Akademii krakowskiej i nawrócenia

Litwinów (Dugosz, Opera, j. w., XII, 534— 7). — Epitafium An-
drzeja Odrowa, zm. 1465, napisane przez anonima w 79 he-

ksametrach, które autor wkada w usta brata nieboszczyka; wyda
A. Prochaska z kodeksu uniwersytetu praskiego VI, A. 7, pag. 193,

p. t. » Wiersz z powodu zgonu Andrzeja Odrowa« w rozpr. »Kon-

federacya lwoWska« (Kwartalnik historyczny, VI, 777— 8; zob. nadto

Bruckner, SP, 1894, XXIII, 317, który zarzuca wydaniu winterpunk-

cy myln i kilka bdów« w odczytaniu). — Epitafium Pio-
tra Odrowa, »palatini et capitanei Leopoliensisw, dobrodzieja

Mogiy, polegego w wojnie z Wooszczyzn 1450 r., tudzie synów
jego, Andrzeja i Jana, »de uibus extant — wedug »Chronicon Mo-
nasterii Claretumbensisw — in tabula metrice... metra«; nagrobek
liczy 12 heksametrów, rymowanych poszczególnie w redniówce i ko-
cówce (Ktrzyski, MP VI, 461— 2). — Epitafia, pisane przez Mar-
cina ze Supca, bakaarza krakowskiego 1437, magistra 1441 i pro-

fesora, odkryte i opublikowane przez prof. Brticknera: a) Epitaphium

« O wince pisze dalej Dugosz (XIII, a57—8): winka, de Porcariorum
doino, nobilis..., scribendi spiritu Pierico peritus, plura editurus in ornamenum
pairiae opera, nisi illum mors immatura rapuisse.
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Laskarii Archiepiscopi Posnaniensis, który siedzia na stolicy bisku-

piej 1414—26, kreli w 55 heksametrach, trzymanych w formie i stylu

panegiryków redniowiecznych, obraz ycia arcypasterza i wraenie

mierci jego na dyecezyanach. Zdaniem wydawcy autor naladuje

w treci poemat redniowieczny »Palaestra« i — zdaje si — epitafia

winki dla Zawiszy i Jadwigi, tudzie epitafium dla WJadysJawa

Jagiey Grzegorza z Sanoka. Orygina znajduje si w t. z. kodeksie

Jana ze Supcy w Bibl. publ. w Petersburgu (Br, P, RWf,
1898, XVI, 324—8). h) Epiaphmm Domini Yinceniii, heredis Sza-

tnouliensis et Gasellani Midzyrzecensis felicis memoriae, zmarego

w roku klski warneskiej. Wizerunek wybitnego ma w dziejach

Polski 1428—44 kreli autor metod, stosowan w panegi^ku na

askarza, lecz poemat o Szamotulskim wyej stoi od poprzedniego

pod wzgldem kompozycyi i formy. Napisany zosta w r. 1445, liczy

90 wierszy w 45 dystychach elegiackich, a mieci si w tyme, co

poprzedni, kodeksie (Br, P, tame, str. 325, 328—331). — Trzy
epitafia na Zbigniewa Olenickiego, zm. 1455, napisane

w heksametrach, wedug wszelkiego prawdopodobiestwa przez

Dugosza midzy r. 1460— 66; wyda ks. L. Piotrowicz w arty-

kule »Dyalog o Zbigniewie Olenickim. Wiersz aciski« (Archiwum

do dziejów literatury i owiaty w Polsce, II, 359—62; zob. nadto

Br, P, RWt, 1892, XVI, 363). — Epitafia przez Grzego-
rza z Sanoka: a) Epitaphiuni Regis Wladislai per Magisrum
Gregoriuni de Sanok, w 57 dystychach elegiackich, nazwane przez

autora ))oda nimbi«, jest zwyczajnym redniowiecznym panegirykiem

pomiertnym, zaczynajc od formy dwuwiersza, w którym heksametr

ma rym w cezurze i w kocówce, a koczc na wydaniu osnowy,

ale panegirykiem, który w niektórych wyraeniach przynajmniej

okazuje ju pokost renesansowy. Zachowa go Dugosz w ))Historyi«

pod r. 1434, czasem zgonu króla (zob. Dugosz, j. w., XIII, 530—33);

inny tekst z XV w., poprawniejszy od poprzedniego, odkry prof.

Bruckner w kodeksie petersburskim Jana ze Supcy i ogosi

w brzmieniu skorygowanem (P, RWf, 1892, XVI, 335—8).

b) Carmen celebrans nomen Sophiae, Poloniae senioris Reginae

Wladislai Lithuani, Poloniae Regis derelicae, zm. 1461, w 23 wier-

szach o formie dystychów elegiackich. Tylko niektórzy epitafium to

przypisuj Grzegorzowi, — Dugosz, który je zachowa, podaje tekst

anonimowo, chocia móg by dobrze poinformowany, czyjego by
pióra (Dugosz, j. w.. XIV, 328—9; Wiszniewski, Hist. lit. pols., III,

371). c) Oprócz powyszych mia jeszcze Grzegorz z Sanoka pisa

wiersze nagrobkowe dla ojca i dla brata Jana z Tarnowa, wojewody

krakowskiego, tudzie dla kilku kanoników groswardyskich, zmar-

Encyklopedya polska. XXI. d
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ych wówczas, gdy przebywa na Wgrzech u biskupa Gary (Zeiss-

berg, Dziejopisarstwo pols., II. 200) ^ — Epitafium dla Jakuba
Dbieskiego, kasztelana i starosty krakowskiego, obdarzonego

przydomkiem »fundator cleri« i »patronus«, zm. 1490 r., przez ano-

nima, w 23 wierszach, tu i ówdzie rymowanych, zawarte w »Chro-

nicon Monasterii CIaretumbensis« (K, MP VI, 468—9). — Epi-

gramat nagrobkowy na Mikoaja z Komina, zm. u schyku

XV w., w trzech dystychach elegiackich, pomieszczony w anonima

»Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin«. Przed wydaniem »Vita«

epigramat wymieniony opublikowa ks. J. Jaboski w ksice:

» Drzewo ywota z Raju na górze Lysiec posadzone«, Kraków,

1736 (Kwiatkowski Sat., MP V, 859—60). — Epitaphiuni breve

(loannis Waciga de Kanty, zm. 1473), napisane u koca XV w.

przez Mikoaja Tauchena z Nissy (zm. 1502) w 18 heksametrach

(W, In, str. 130). — Elogi supra sarcophayum Zbigniewa Olenic-

kiego, arcybiskupa gnienieskiego (f 1493), napisane przez Mikoaja

Kotwicz, archidyakona poznaskiego i kanonika gnienieskiego

(krytyka przysdza mu jeszcze poemat epiczny anonimowy, zob. niej),

w 6 klasycznych dystychach elegiackich, zakoczonych wielce pane-

girycznym zwrotem: »Florebat patria florente (Sbignaeo), sed alea

postuam Yersa est, gaudebat cum pereunte mori«. Elogium prze-

chowa Starowolski w wMonumenta Sarmatarum, Beatae Aeternitati

adscriptorumw (Kraków, 1655, str. 559). — Epitafium Uryela
Górki, biskupa poznaskiego, -|- 1498, w 4 dystychach elegiackich:

tPraesulis hoc sita sunt JJrielis ossa sepulcrooi (Pomniki Krakowa,

M. i S. Cerchów, z tekstem dra F. Kopery. Kraków, 1904, str. 124). —
Epitafium kardynaa Fryderyka Jagielloczyka, zmar.

1503 r., w trzech dystychach elegiackich. zaczynajcych si sowami
•Hic Federicus adest Casimiri clara propagoa, na pomniku w katedrze

na Wawelu (Zob. Starowolski, Monumenta Sarmatarum, Beatae Ae-

ternitati adscriptorum. Kraków, 1655, str. 17; Rastawiecki E., W^zory

sztuki redniowiecznej, 1873. Ser. III, Nr. 7; Pomniki Krakowa, j.w.,

str. 126).

Pochway, satyry, arty zajmuj w dziale omawianym
najblisze epitafiom miejsce co do iloci, chocia w ogólnej sumie

przedstawiaj si skromnie. czy je w cao ten wzgld, e za

temat maj czowieka, zwyczajnie ywego, do którego odnoszc si
w sposób dodatni czy ujemny, krocz, jak epitafia, drog pewnej
przesady panegirycznej, ganicej lub artujcej i, jak epitafia, maj

» Przypadajce tu epitafia Kallimacha opuszczono, jako e s renesansowe
i w poezyi odrodzenia powinny by traktowane.

I
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za podoe opowiadanie o barwie historycznej, a za cel umoralnienie

czytelnika. Najstarszym jest w tym zakresie:

Panegiryk mistrza Wincentego Kadubka na Piotra ar-

cybiskupa; autor powiada o nim »curus (Petri archipontificis), etsi

me rupero, merita dictis non asseuar, uippe hoc sunt versus«

i dodaje sze dystychów elegiackich, pisanych w formie elegiackich

leoniskich (Chronicae Polonorum Lib. IV, cap. 17, MP II, 420). —
Jana z Jarosawia wiersz na cze Spytka z Melsztyna,
napisany w XV w. przez lo. de la., przechowany zosta w t. z. »Spo-

minkach przeworskich«, w 19 heksametrach zepsutej formy. Tekst

zrekonstruowa prof. Z. Wclewski a signa autora — zdaje si —
trafnie rozwiza na: lohannes de Iaroslavia, który napisa panegiryk.

»odwdziczajc liczne dobrodziejstwa, jakie Spytek duchowiestwu
cigle wiadczya. (MP III, 276; Br, P, RWf, 1892, XVI, 363). —
Wiersz anonima na Kaspra Kriigelera, obywatela krakow-

skiego i dobrodzieja Mogiy. »Chronicon Monasterii Claretumben-

sis« p. r. 1420 pisze: »de quo (Kriigeler) habentur haec metra in

uodam missali scripta, quod et ipse donavit monasterio et est in

Czaczicz pro fratribus ibi pro tempore existentibus et in eodem
missali missas legentibus seu divina celebrantibus« i przytacza pa-

negiryk o 17 heksametrach, pod wzgldem rytmu kulawych, o rymie

assonancyjnym w redniówce i na kocu kadego stychu (K, PM
VI, 453—4). — Wiersze na Jana Ostroróg a, zm. 1501 r., od-

kryte przez prof. Ulanowskiego w kodeksie Mogilskim, dotd s
z treci nieznane, nie doczekay si bowiem opublikowania (Br, P,
1892, XVI, 363). — Wiersz satyryczno-komiczny o husycie
Bruchrinku, koczcy zmylony edykt przeciw niemu, bez miejsca

i daty, ale pochodzcy z r. okoo 1420; dowcip zawarty jest w piciu

heksametrach, poszczególnie rymowanych w redniówce i kocówce.
Znajduje si w kodeksie uniwers. praskiego, N. VI, A. 7, p. 163 a-b,

opublikowany przez A. Prochask (Codex Epistolaris Vitoldi w Mo-

numenta medii aevi, T. VI. Grac. 1882, str. 1065) (Zob. nadto niej

Satyry).

K 3) Eklogi.
* Wprawdzie z panegirycznego charakteru swego naleaby do

dziau dopiero co omówionego wikszych rozmiarów poemat drugiej

poowy XV w., znany p. t. »Dyalog o Zbigniewie Olenickim.
Wiersz aciski«, bo tre jego obraca si okoo wysawiania

cnót i zasug, tudzie obrony pamici kardynaa przeciw wszelkiemu

uwaczaniu, ale wanie rozdzielenie caej rzeczy midzy trzech in-

terlokutorów: Jana, Tomasza i Goriasa, przypominajc form utwo-
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rów Wergilegfo, mianowicie rozmów pasterskich, stasowan niejedno-

krotnie w duchowej i wieckiej poezyi tak redniowiecza jak rene-

sansu, a zwanych eklogami, usprawiedliwi umieszczenie tego wiersza

w grupie osobnej. Odszuka go, idc za przewodem K. Cichockiega

»Alloquia Osiecensiaw, 1615 r., wród rkopisów seminaryum sando-

mierskiego (sign. a. n. 282) ks. Ludwik fMotrowicz i ogosi z obszern

przedmow w wydawnictwach Akademii Umiejtnoci. Na podstawie

dokadnej analizy treci Piotrowicz przypisa autorstwo Dugoszowi,
który utwór ten napisa w czasie wygnania z Krakowa w 1. 1460—66;

trafnie oceni te wydawca wiersz pod wzgldem kompozycyi i formy,

zapowiadajcej deniem do czystoci jzyka, do poprawnoci w ryt-

mice i do unikania przesady w stylu zwrot ku klasycyzmowi. Utwór

liczy heksametrów 370; poezyi w nim, jak na ogó w renesansie,

mao — retorycznoc przewaa (Archiwum do dziejów liter, i ow.
w Polsce, 1882, II, 325-62; Br, P, 1892, XVI, 363).

4) Kroniki rymowane.
Jak dzia poprzedni, podobnie te omawiany obecnie znalaz

tylko jednego przedstawiciela w redniowiecznej literaturze polskiej,

w przeciwiestwie do literatur obcych, w których kroniki rymowane
tak w aciskim jak w nowoytnych jzykach s zjawiskiem pospo-

litem. Autor zabytku polskiego, pochodzcego z XV w. a zawieraj-

cego 24 wierszy, wspomina króciutko o ksitach polskich od Chro-

brego do Bolesawa miaego, poczem przeskakujc do okietka,

prowadzi szereg królów do Aleksandra, z opuszczeniem Jadwigi

i Warneczyka. Pod wzgldem formy ubiera rzecz sw w oktonar

akatalektyczny trochaiczny (16-zgoskowiec, rzadko w XV w. uy-
wany), z rymami lub asonancyami w .cezurze i kocówkach; na tym
szczególe formalnym si opierajc, naleaoby zabytek przysdzi
czasom wczeniejszym, nowsz za tre uwaa za kontynuacy lat

modszych. Kronika znajduje si w petersburskim kodeksie Mierzwy
Kuropatnickiego (str. 151), skd j przepisa Lelewel a z kopii Lele-

wela Bielowski, wyda za St. Lukas (MP III, 279—80; zob. nadto
Br, P, 1892, XVI, 363).

5) Opisy geograficzne.
Rodzajowi poetycznych opisów geograficznych, rozpowszechnio-

nych w obcem pimiennictwie redniowiecznem a w renesansie roz-

rodzonych w rozmaitego rodzaju wlaudes urbium«, ))terrarum«, nawet
nmundio, da wyraz znowu jeden tylko poeta w jednym wierszu,

mianowicie Stanisaw Cioek w nietytuowany-m utworze, majcym
za tre opis Krakowa. Panegiryk, w którym dostaj si najwysze
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pochway grodowi caemu, jego mieszkacom, obywatelom, matro-

nom, dziewcztom, klerowi, w kocu rodzinie królewskiej, a szcze-

gólnie Zofii, napisany zosta midzy r. 1427—34, a przybrany przez

humanist w redniowieczn, siedmiowierszow strof w zasadniczej

formie: 8a 8a 8a 8 a 8a 8a 7b (rym 7b zachodzi we wszystkich

10 zwrotkach, wród których dwie pierwsze maj — zdaje si —
skutkiem zepsucia ksztat nieco odmienny). Znajduje si w kodeksie

biblioteki uniw. praskiego N. VI. A. 7. K. 164 n, odkryty i ogoszony

drukiem przez A. Prochask (Codex epistolaris Yitoldi, j. w., 1882,

str. 1057—8: Morawski K., Historya Uniwersytetu Jagiell., Kraków,

1900, I, 309—10).

6) Pieni epiczne i powieci epiczne.

Z wierszy, na które obecnie kolej przychodzi, jedne tylko ze

wzgldu na nastrój, i to wyjtkowo, na form zewntrzn, zamknit
w zwrotki, tudzie na napis, jaki nosz z woli autora czy póniej-

szych przepisywaczy, mogce zwa si pieniami, s waciwie utwo-

rami epicznymi, — drugie, rónice si od pierwszych niestroficzno-

ci i odmienn barw uczuciow, nale xax' ioyji^/ do epiki i tylko

ze wzgldu na rozcigo nie zostay nazwane epopejami, lecz po-

wieciami epicznemi, — razem za oba rodzaje tworz dzia jeden.

1) Najstarsze z poród nich zasuguj na miano pierwszych okazów —
jak niejednokrotnie zauwaono — artystycznej poezyi, na gruncie

polskim wyrosej, i nale do w^ XII. Znachodz si w Speculum
principiun anonima Gallusa, dotd tradycyjnie a faszywie nazywa-

nem »kronik«, i obejmuj: a) Wiersz Boleslavus dux inclius...

po licie dedykacyjnym ks. I, powicony opowieci o cudownem
urodzeniu Bolesawa Krzywoustego i uczczeniu w. Idziego, pisany

nie, jak si ogólnie twierdzi, rytmami omiozgoskowj^mi, ale 16-zgo-

skowcem, wywodzcym si z podwójnego dymetru trochaicznego,

o rymie wyranym w cezurze i kocówce kadego wiersza (MP

I, 412; Galii Anonymi Chronicon rec. L. Finkel et S. Ktrzyski,

str. 34), b) Wiersz, któremuby mona da tytu Carmen lugubre

Boleslai Magni^ w zwrotkach trójwiers^owych, 15-zgoskowych (okto-

narów trochaicznych katalektycznych), przerymowanych: 15 a 15 a 15 a,

15b 15b lob i t. d. (MP I,' 412— 13; Finkel i Ktrzyski, str. 26).

c) Canilena de audacia et prohiae militum Boleslavi, pisana w zwro-

tkach dwuwierszowych, 15-zgoskowych (jak poprzednia) o rymie aa,

bb (MP I. 447; Finkel-Ktrz., str. 65l. d) De Boleslavi uidoria su-

pra Pomorano.s, w 60 wierszach a 20 zwrotkach, jak pie b), z t
rónic, e zwrotka ostatnia otrzymuje jeszcze rymy wewntrzne
i przybiera ksztat: 15a, 4b-f-4b-|-7 a, 4c4-4c-j-7a (MP I, 461—3;
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Finkel-Ktrz., str. 83—4). e) Oantilena Allemanorum de Boleslayi

probitate (»Boleslave, Boleslaae, dux gloriosissimen), w 20 wierszach

a 20 zwrotkach, formacyi jak pie c) (MP I, 470; Finkel-Ktrz.,

str. 92—4). — 2) Nid pieni epicznych, t. j. opowiada stroficznych,

majcych za podstaw fakta historyczne, a nadto — jak si zdaje —
take powieci czy rapsodyi historycznych, snuje dalej po mnichu-

anonimie ten, co wstpi w jego lady, Wincenty Kadubek, w swo-

jem dziele, nie bdcem take adn history, ani encyklopedy, ale

podobnie, jak rzecz Gallusa, speculutn principum, tylko z póniejszej

nieco epoki i sucem innym, zmienionym celom dynastyi. Cech
tego rodzaju produktów nosz w dziele mistrza Wincentego: a) Dwa
wiersze y>Vanda mari, Vanda terrae, aeri Vanda imperet. / Diis

intnortalibus Vanda pro suis victimeH, moe — jak prof. Wojcie-

chowski przypuszcza (WKM, str. 21) - pocztek wierszowanej

historyi o Wandzie i rozpaczy miosnej i samobójstwie niemieckiego

króla, przytoczony z oryginau przez mistrza albo — co dodaby
naleao — pocztek prozaiczny obcy, przez Wincentego przelany

w form stychiczn dwuwiersza, zoonego ciekawie z oktonara tro-

chtticznego katalektycznego i heksametru, poczonych w cao ry-

mem kocowym (MP II, 258). h) Pie-powiastka zabiera-
jcego skarby (u Galla: clerici pauperis), który »psallebat« 8 he-

ksametrów, wizanych rymami tylko zewntrznymi, eskimi, peno
brzmicymi: Nemo supe, si suppa... (hexametri caudati concor-

dantes) (MP U, 290). — 3) Na drug poow XII w. prof. Wojcie-

chowski pooyby zaginiony poemat o Kazimierzu Mnichu, któremu
dorabia tytu Carmen lub Historia de rege Casimiro, qui fui mo-
nachus. Prof. Wojciechowski dedukuje poemat ten z faktów i da-

nych historycznych, odtwarza nawet jego cao, cay pomys jednak,

mimo wietn konstrukcy, ma warto jedynie teoretyczn (WKM,
str. 1—29). — 4) W XIII w. mia istnie poemat o tragicznych
losach Piotra Wos to wica; rzeczywisto jego zawiadcza z je-

dnej strony autor »Kroniki lsko- polskiej « (MP III, 751), który

piszc o Duninie, powouje si na: Carmen Mauri (Maur — wedug
prof. Wojciechowskiego — imi autora, » prawdopodobnie mnicha
jednego z dwóch klasztorów wrocawskich, zaoonych przez Wo-
8towica« (WKM, str. 20), jako na ródo biograficzne: »Haec au-

tem plenius... in Carmine Mauri continentur« (MP III, 629), tudzie
Benedykt z Poznania, autor dzieka, napisanego 1520 r.: ))Historia

8ive cronica Petri, comitis ex Dacia, 77 ecclesiarum fundatoris«, który
znowu jako ródo, istniejce jeszcze w XVI w., cytuje w sowach:
»Vidi ego in Bibliotheca Monasterii divi Yincentii.in hbello uodam
pergameneo... rithmico contexiu descripam ragoediaftn<, niewtpli-

I
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wie poemat o Piotrze. Gdyby »Carmen Mauri« i »rithmica tragoe-

dia« nie byy t sam rzecz, naleaoby nawet przyj istnienie

dwócli poematów o przygodach i olepieniu Wostowica (B, MP
II, 521; Semkowicz A., MP III, 750; wikliski, MP III, 599 n.;

Mosbach A., Piotr syn Wodzimierza, Ostrów, 1865, str. 109; WKM,
str. 20; Br, P, RWf, 1892, XVI, 362). ~ 5) Jedynym zabytkiem

powieci romantycznej, blizko spokrewnionej z epik, jest powie
o Walcerzu i Heligundzie, przechowana w t. z. » Kronice

Wielkopolskiej« (Rozdz. XXIX) p. t.: »De proditione urbis Wysli-

ciensis«. Wprawdzie forma romansu, czysta mowa niewizana, bez

ladu rymu, w pojciu redniowiecza degraduje go z poziomu poezyi

w sfer prozy, mimo to jednak naley si zabytkowi rzeczonemu

w tem miejscu wzmianka ze wzgldu na teory. któraby widziaa
w nim niewtpliwie produkt wyobrani twórczej, jakote ze wzgldu
na historyczn krytyk, któraby znowu rada bya — opinia to prof.

Wojciechowskiego — upatrywa w przekazie kronikarskim przetwo-

rzenie na proz dawniejszego poematu acisko-polskiego, tkwicego
wielk czci swej treci w epopei »Waltharius« (napisanej okoo
940 r.) Ekkeharda z St. Gallen. Zgodnie z dzisiejszym stanem bada
opis przygód Walcerza i Heligundy, spopularyzowany u nas przez

Paprockiego, Marcina i Joachima Bielskich, mona uwaa jedynie

za przeróbk acisko -niemieckiego »Walthariusa«, bez poredni-

ctwa acisko-polskiego poematu; utwór Ekkeharda nalea do sze-

regu poda, które przyszy do Polski z mnichami cudzoziemskimi,

i zosta przerobiony (jak Wojciechowski przypuszcza, moe nawet

przez jednego z Benedyktynów tynieckich) metod przyswojenia

i akkomodacyi do stosunków miejsca i czasu (B, MP II, 510—15;

Rischka R., Yerhaltnis der polnischen Sag von Walther von Aqui-

tanien. Brody, 1879; Nehring W., Powie kronikarza polskiego

o Walterze i Helgundzie (Ateneum, 1883, III, 349-77); Heinzel R.

Ueber die Walthersage. Wien, 1888 — 6) Wiersz, znany p. i: »P le-

ni o Albercie, wójcie krakowskim«. Orygina, zacho-

wany w kodeksie zbioru ))Bibliotheca Rhedigerana Vratislavien-

sis« (S. XV, Nr. 290, pag. 96 ab), nie nosi adnego tytuu, okrelaj-

cego rodzaj utworu, tylko nadpis: »Sequitur de uodam advocato

Cracoviensi Alberto«; co do osnowy opiewa — jak wiadomo — losy

historycznego wójta krakowskiego, imieniem swem zwizanego
z buntem przeciw okietkowi 1311 r. Autor anonim, prdzej jednak

Polak ni Czech-acinnik (twierdzenie Brucknera w »Dziejach litera-

tury pols.ft, wyd. 2, I, 16), za wiele bowiem w wierszu miejscowej

prawdy dziejowej, napisa swój utwór niewtpliwie w XIV w., ubie-

rajc go w zwrotk, bardzo czsto uywan w poezyi, szczególnie

i
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kocielnej od XII stulecia, a powsta z 2 oktonarów katalektycznych,

w których pierwsz cz kadego oktonaru zdwojono i w wyniku

ostatecznym uformowano strof: 8 a 8a 7b Sc 8c 7b. Zdanie Chmie-

lowskiego, jakoby rzecz caa skadaa si z dwóch czci, z których

pierwsza o 14 zwrotkach (do »0 si, quod scio, scivissem«) przedstawia-

aby skoczon w sobie cao artystyczn «, druga za w 7 zwrot-

kach byaby wdodatkiem, wywoanym coraz bardziej wzmagajcem

si poczuciem odporu przeciwko ywioowi niemieckiemu« (Zota

Przdza, IV, 36), jest nieuzasadnione, raczej przypuci naley, e
wierszowi brak koca, jak wiadczy ostatni wiersz, zamykajcy si

sowami: »etc.« Po raz pierwszy wiersz »De Alberto« ogosi J. K.

Trojaski p. t. »De Alberto advocato Cracoviensi a. 131 1« (w »Mi-

Bcellaneorum Cracoviensium Fasciculus II«, Cracov., 1815, Nr. 10,

str. 83—7), — na jzyk polski przeoy go w wierszach, naladuj-

cych zwrotk oryginau, L. Kondratowicz. — 7) Wedug nastpstwa

naleayby tu moe zaginione, przez Stanisawa Cioka, biskupa po-

znaskiego (zob. wyej), zebrane i opracowane — jak mówi Leutscho-

vius w »Antiquitates Poloniae« — »antiquissima..., uibus... res a Po-

lonia... gestae continebantur, carminai^. a moe i jego wasne hymni

(czy wieckie?), chwalone »ob egregiam rerum gravitatem et nativam

sermonis elegantiam« (Wiszniewski M., Historya literatury polskiej.

Kraków, 1841, III, 367). — 8) Adam winka (zob. wyej) mia na-

pisa dugie poema heroiczne p. t.: »De rebus gestis ac dictis me-

tnorabilibus Gasimiri secundi, Foloniae Regis inditissimiv, które

w wasnorcznym autora rkopimie oglda Józef Zauski, biskup

krakowski, w bibliotece krakowskiej, jak wiadczy Janocki (Jano-

ciana, 1779, 11,272). — 9) Poemat epiczny anonima, opiewajcy

w 72 heksametrach zatargi midzy arcybiskupem gnienieskim.

Zbigniewem Olenickim, a Komidrem Gruszczyskim o Komin
w latach — zdaje si — 1485—1493, które miaa zakoczy rozprawa

orna midzy stronami walczcemi. Odkry go Dr. W. Ktrzyski
w rkpsie biblioteki Raczyskich, Nr. 171, k. 255, wyda i omówi
w osobnej rozprawie rzecz ca, nie waha si nazwa j ))epo-

pej« a autorstwo jej przyzna ksidzu Mikoajowi Kotwiczowi, z herbu

i z powoania zwizanemu z arcybiskupem Olenickim, któremu te
napisa epitafium (zob. wyej). Krytyka obniya zbyt wysok miar,
przez wydawc przyoon do poematu pod wzgldem wartoci hi-

storycznej i estetycznej w zakresie epiki acisko-polskiej, nadto wy-
kaz£^a, e utworowi brak nie pocztku i koca, lecz tylko koca,
uznaa za znaczenie owej »epopei« jako »wiadectwa o zatraconem

bogactwie poezyi XV w. i to poezyi ukadanej na nut szlacheck«.

Zaznaczy jeszcze naley, e — co si tyczy faktury w materyi i for-
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mie — uamek ten muzy szlacheckiej stoi na przeomie redniowie-

cza i renesansu i okazuje znaczne lady epoki nowej (Ktrzyski W.,

O nieznanej epopei z XV w., odczyt na walnem zgromadzeniu Zak.

nar. im. Ossol. Lwów, 1887, str. 25; Balzer O., Z powodu nieznanego

poematu XV w., który odnalaz Dr. Ktrzyski. (Ateneum, 1888, II,

311—34); Br, P, RWf, 1892, XVI, 306).

B) redniowieczna poezya aciska wiecka o ywole nauczania.

Nauczanie przesiko ca twórczo poetyck redniowiecza we
wszystkicli jej kierunkach, bez wzgldu na to, czy podoem jej wiat
zewntrzny czy wewntrzny poety (z epicznoci ogólna to cecha

kadej pocztkowej poezyi artystycznej). W epoce owej, tak w Polsce,

jak za granic, niema ani epiki ani liryki, której tendencye nie mia-

yby róda ostatniego w dydaktyzmie, mimo to jednak i dydaktyka

sama, jako cao rodzajowa, wystpuje bardzo wybitnie i biorc —
jak w literaturze polskiej — gór nad ubog liryk i jeszcze ubosz
(prawie adn) dramatyk, staje tu obok epiki a nawet pod wzgldem
objtoci niektórych swoich podów znacznie j przechodzi. W obrbie

dydaktycznej poezyi polskiej o charakterze bardziej zdecydowanym

i okrelonym dadz si wyróni cztery grupy: epigramaty, bajki,

satyry i utwory, specyaln nauk majce na celu.

1) Epigramaty.

Epigramaty pojawiaj si w dwóch rodzajach zasadniczych:

jako wiersze w cisem sowa znaczeniu epigramat y-

czne, o treci dodatniej lub ujemnej, chw'alcej lub satyrycznej, po-

wanej, humorystycznej i swawolnej, historycznie nauczajcej i t. p.,

wypowiedzianej z ucinkowoci i point a przybrane w przewaajcej

iloci wypadków w form napisu rzeczywistego czyli epigrafu—
albo jako sentencye, nie majce na oku ani pewnego czow-ieka,

ani pewnej rzeczy, tylko ogólno abstrakcyjn.

Napisy na przedmiotach kultu religijnego, obra-

zach, podwojach, budynkach i t. d., jak w poezyi obcej, tak

samo w acisko-polskiej stanowi gówn domen epigrafiki. Tu

nale: Napisy na kielichu i patynie, danymi rzekomo przez

ks. Dobrawk kocioowi w Trzemesznie; obejmuj 3 dystychy i 1 try-

stych — wszystko w heksametrach, rymowanych w redniówce i ko-

cówce (Przezdziecki A., Kielich Dbrówki z patyn w Trzemesznie.

Wzory sztuki redniowiecznej w dawnej Polsce. Warszawa i Pary,

1 863—5. Ser. I. pag. Xx—Y). Ktrzyski w notatkach trzemeszeskich

znalaz dwa napisy z kielicha i patyny, z których tylko jeden dystych

jest ten sam, co u Przezdzieckiego, drugi monostych {y>Goncorde8

fantur isi..A<) jest róny (K, MP V, 970). — Napis na drugim
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kielichu Dobrawki w Trzemesznie (»Uncto tam regum...«) w dy-

stychu heksametrowym, podobnej formy jak poprzednie (Przezdziecki A^

Drugi kielich Dbrówki w Trzemesznie. Wzory sztuki, j. w., pag. Yy).

—

Dwuwiersz na rkopisie ksigi y> Ordo Romanu8«^ czyli »Pseudo-

Alcuinw, ofiarowanej przez Matyld, córk ksicia Herimanna, Miesz-

kowi II okoo r. 1027, w heksametrach, jak powysze napisy; pocho-

dzenia nie polskiego, lecz cile zwizany z przeszoci Polski

(B, MP, I, 323—4). — Napis w trzech dystychach elegiackich,

nierymowanych, na supie romaskim w Koninie z r. 1151,

podany przez Dugosza w »Historyi« p. r. 1144 (Opera, wyd. Prze-

dzieckiego, XI, 15) w trzech pierwszych wierszach, z wytumaczeniem

treci, wyda w podobinie i transkrypcyi, z objanieniem rzeczowem,

\V. uszczkiewicz, 1891 i 1896 r. Za fundatora ))supa (drogowego

i kamiennego)«, wbrew Dugoszowi i Luszczkiewiczowi, prof. Woj-

ciechowski nie uwaa Piotra Wostowica (Comes de Skrzin), lecz

Piotra, syna Wszebora, palatyna u Bolesawa Kdzierzawego (uszcz-

kiewicz W., Sup koniski. Sprawozdanie Kom. hist. sztuki, 1891, IV,

27—31 i tabl. IX, X; tene, Napis na supie w Koninie z r. 1151.

Tame, 1896, V, str. CXIV; WKM, str. 19, uw. 1). — Napis na ta-

blicy Duninowskiej z XII w. (y>Has matri veniae...(.i) w dysty-

chu heksametrowym o rymie w redniówce i w kocówce (uszcz-

kiewicz, Kocioy i rzeby Duninowskie w Strzelnie na Kujawach.

PAU, 1876, III, 98). — Yersus sculpii in superluminari ecclesiae

d. Michaelis ant eccL s. Yincentii extra civiatem Vratislaviensem,

t. j. napis na dawnym kociele w. Michaa w Wrocawiu, fundacyi

Jaksy, zdaje si z XII w., wedug jednych w 4, wedug drugich

w 6 heksametrach, tu i ówdzie rymujcych cezury z kocówkami
(Mosbach A., Piotr, syn Wodzimierza. Ostrów, 1865, str. 45; Semko-
wicz A., Kronika Piotra Wasta. MP III, 784). — Napis z XII w.

na tympanonie kocioa w Strzelnie, fundowanego pod we-
zwaniem w. Anny przez Piotra, w dystychu heksametrowym, cz-
ciowo rymowanym w redniówce i kocówce (uszczkiewicz W.,
Kocioy i rzeby Duninowskie, j. w., str. 95 i tabl. VI). — Napis
na kamieniu kocioa, ufundowanego przez rodzin Piotra

Wasta, ))in arena Vratislaviae«, z XII w., podany w »Kronice o Pio-

trze Waciea przez Benedykta z Poznania (»jfifa« mater veniae...«\

w 2 heksametrach, rymujcych redniówk z kocówk (Semkowicz,

j. w., MP III, 766). Wersy tego dwuwiersza z waryantem podaje

uszczkiewicz ij. w., str. 98). — Napis z XII w. na jednej z bram
cysterskiego kocioa w Koprzywnicy, zaoonego w cza-

sach Kazimierza Sprawiedliwego OtHaec domus alnia Deia), w dy
stychu heksametrowym, rymujcym redniówk z redniówk, a ko

1
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cówk z kocówk (w poetyce redniowiecznej »cancrina«) (DJugosz,

Liber Beneficiorum, t. III, str. 377 przy opisie kocioa klasztoru

w Koprzywnicy). — Napis na uamku malowania cien-
nego w kociele franciszkaskim w Krakowie, przedstawiajcego

w. Ann Samotrzeci (»0 Mater Dei miserere meifi), z XIV w.

(SKS, 1891, IV, str. LVII—VIII). — Napis wierszem aciskim na
drzwiach mieszkania w. Jana Kantego, z XV w. (?),

w wierszu rymowanym {» Conturbare caveii). (DLp II, 292). — Napis
na wiey ratuszowej w Bieczu z XV w., w trójwierszu 6-ZQ:o-

skowym, o rymie aaa (»Chrisus nos renovaU) (SKS, 1891, IV, str.

LXXXIX).

Napisy na pieczciach wystpuj w Polsce nielicznie.

"W caem redniowieczu moe w trzech zaledwie okazach: Napis na

pieczci kapituy katedralnej krakowskiej z r. 1264 f»Sert;o

verifico«) (Piekosiski Fr., przy wspóudziale E. Diehla, Pieczcie

polskie wieków rednich. SKS, 1900, VI, 190). — Napis na pie-

czci Leszka Czarnego, ksicia sieradzkiego z r. 1287 {y>Sigillum

ducis Lestconis, Pars aiiilae. Pars Leonisa) (Piekosiski, j. w.,

str. 197). — Napis na pieczci Przemysawa, króla polskiego,

z r. 1295 {aReddidi ipse poens^...), w heksametrze (fMekosiski, j. w.,

str. 201). W nieco innem brzmieniu podaje napis St. Krzyanowski
(Dyplomy i kancelarya Przemysawa II. PAU, 1890, VIII, str. 156).

Wiersze epilogiczne w rkopisach zajmuj wród
epigramatów redniowiecznych miejsce bardzo poczesne, jako cha-

rakterystyczny dodatek i niezbdna ozdoba epigraficzna tak drogo-

cennej rzeczy, jak dla czasów owych byy manuskrypty. W litera-

turze obcej ju zwrócono na nie uwag ze stanowiska rónorakiego,

w literaturze polskiej natomiast dotd nie obudziy one interesu

szerszego. Poniewa niepodobna tu wyliczy ich w wielkiej iloci,

powtórzyoby si bowiem niemal katalogi rkopisów, wystarczy wy-

mieni po charakterystyce caoci najwaniejszych jej przedstawicieli.

Epigrafy epilogiczne mianowicie zawieraj kilka motywów trecio-

wych: podzikowanie Bogu, Matce Boskiej, witym i t. d., za do-

konanie dziea, — prob o bogosawiestwo, nagrod (czasem nie

bardzo przyzwoit) dla pisarza lub o przebaczenie, e prac niena-

leycie wykona, — jego imi i nazwisko, podane wyranie lub

w sposób enigmatyczny, — przeklestwo na zoczyc, któryby sobie

rkopis czy ksik przywaszczy, — dat napisania (epigramaty

chronologiczne) rkopisu i t. d.. a czasem kombinacy z wszystkich

lub niektórych wyej wymienionych szczegóów.

Najwczeniejszym wród wierszy epilogicznych, niewiadomo

jednak, czy polskiego pochodzenia, jest wiersz na kocu rko-

I
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pisu biblioteki seminaryurn duchów, w Poznaniu, obejmujcego

»Loctiones« a napisanego w r. 1282 w Paradyu. W kilku

heksametrach, rymujcych poszczególnie koniec z cezur, zawiera

on dat napisania, bogosawiestwo dla pisarza, przeklestwo dla

zodzieja i podanie miejsca powstania (Ml' V, str. 962).

W wielkiej iloci wystpuj tego rodzaju epigramaty dopiero

w XV w., kiedy ilo rkopisów, rk polsk dokonanych, wzrosa

nadmiernie w porównaniu z stuleciami ubiegi^emi. Oto ciekawsze:

Stanisaw de Yaszc/ew s. a. 1413 koczy rkopis » glori « dla

Trójcy w. i Matki Boskiej w trzech heksametrach rymow^anych

(IISP I, s. XXVIII). — Przepisywacz homilii z r. 1441 dzikuje Chry-

stusowi za dokonanie pracy a zarazem oskara si przed czytelni-

kiem: »Heu niale finiui, quia nonduin bene scribere sceuf« (PF \',

8. 66). — Wiersz na kocu rkopisu »Kroniki« mistrza Wincen-

tego, t. z. Macieja z Peczyna, z r. 1449, podaje w 4 heksametrach

nierymowanych dat i dziki le Temu. »gMi roseo redeniit nos san-

guine sacrom (MP II, 213). — Krótkie, szablonowe zakoczenie ma
rkopis z r. 1402: r>Laus Chriso detur. qui finis lihri hahetura^ i nie-

datowany bliej z rodka XV w.: y>Finis adest operis, mercedem

posco lnhorisi<i (HSP I, s. XXIII i s. XXXVIII). — Kopista »Gra-

nariusa«, przepisanego w r. 1460, epilog swój zawar w 9 kulawych

heksametrach, zoy w nim dziki Trójcy, tudzie sposobem naiwnej

szarady uwieczni si jako Mikoaj, syn Jana i Katarzyny ^PF V,

8. 13). — Imi pisarza Macieja podaj wierszyki epilogiczne

w kodeksie krakowskim z r. 1478 (HSP I, s. LII). — Walentyn
z Pilzna, mgr. artium, wpisa okoo 1480 do ksiki: Avicenna

Abduhali nCanonis libri V« z r. 1476, któr sam illuminowa, epi-

gramat z 2 dystychów elegiackich, porównywajcy strudzon rk
pisarza do byczków, spieszcych do spoczynku po zoeniu jarzma.

Najpikniejszy to wiersz w szeregu omawianym w literaturze pol-

skiej, w treci i formie zupenie renesansowy (Win, s. 53). —
W kodeksie dziea »Gesta Romanorum« z r. 1490, w U wierszach

rónej dugoci, rymowanych, na kocu umieszczonych, stwierdzono
nie tylko wfinem operise, ale take podano imi i nazwisko pisarza

Stanisawa Streczaki (MP I, s. 320). — Inkunabu »Copulata pul-

cerrima in novam Aristotelis logicam« rka (polska?) XV/XVI zako-
czya dwuwierszem: »Explici confeasio bona, / Est uia lux din.

dux via. nux dia pia MariaK, z których drugi ma niezwyk, sztu-

czn form heksametru o. rymie w kadej stopie (Win, str. 133). —
Dwuwierszem rymowanym (proweniencyi polskiej?) koczy si inku-

nabu z r. 1486: Barzizius G. ))Epi8tolae«, w którym wypowiedziano
kar na zodzieja ksikowego (Win, str. 59). — W podobnym
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duchu (przez Polaka?) skoncypowany, w. XV/XVI, dystych elegiacki

na kocu inkunabuu: Auximanus Nic. »Supplementum Summae
Pisanellae« oddaje ksig przed »fur maledictus« opiece Matki Boskiej

(Win, str. 51). — W trzech dystychach eleg-iackich przeklestwo

na zJodzieja rzuca w ksidze Bricot Th. »Textus totius logices ab-

breviatus« z r. 1492, moe Agricola Modszy (Win, str. 92) itd.

Epigramaty treci ogólnej (sentencye), tudzie na
ksiki i czytelnika. Rzeczy ucinkowe tego rzdu, wystpujce
w pimiennictwie obcem o wizanej formie niezmiernie bogato, w li-

teraturze polsko-aciskiej reprezentowane s skp liczb zabytków na-

stpujcych: Epilogus po licie dedykacyjnym ks. II Galla »Nobis

astate, nobis hoc opus recitatea w 12 heksametrach leoniskich

(MP I, 428). - Dwuwiersz w »Kalendarzu krakowskim*
z r. 1253, zoony z dwóch lieksametrów a 12 sów (kade z nich

wypisane nad poszczególnym miesicem), opiewa dobro i hojno
Boga dla wiernego (Bruchnalski, MP VI, s. 647— 8). — Cztery
heksametry, majce za tre ksik i czytelnika gupiego i m-
drego, znajduj si w kodeksie pockim »Liber iuris ecclesiastici«

z XV w. (K, MP V, s. 989). — Dwuwiersz nPhiton in suum
fusi coclear vin(m<(, w heksametrach leoniskich, znaleziony przez

Ulanowskiego w »tabula registri iuris« z XV w. (Archiwum Komisyi

prawniczej, 1897. V, 46). — »0 homo, memento nouissima tua<i.

12 sentencyi w^ 12 heksametrach o »vanitas mundi«, znalezionych

przez Ulanowskiego (tame). — Sentencye w 23 wierszach, zna-

lezione przez Ulanowskiego, wród których jedne zawieraj si
w jednym wierszu, drugie w dystychu elegiackim lub heksametro-

wym, najwiksza za cz, stanowica dla siebie cao, w 13 wier-

szach o niezwykle ciekawym ukadzie. Tre: »vanitas« pragnie
i prac, aby zosta »doctus« wobec Boga (tame, 47). — W ewange-

liarzu z kocioa parafialnego w Drzewicy, z drugiej poowy XV w.,

wypisano sentencye o podaniu wiedzy (Kopera F., Miniatury rko-

pisów polskich. SKS, 1903, VII, s. 442, 450). — Om leoninów
anonima mistrza krakowskiego na sawn ksig Piotra de Riga

»Auror« (y>Explicit Aurora, comprendens verba decoraa), znalezio-

nych przez Brucknera w rkpsie bibl. petersb. i Ossoliskich (RWf,

1894, xxiii, 296—7).

Epigramaty na osoby (mianowicie: panujcych i pisarzy),

na kraje i narody. Grup t skadaj: Dwuwiersz o w. Ja-

dwidze w ))Vita S. Hedvigis«, z koca XIII wieku (midzy r. 1296

a 1300), p. t. »quidam clericus de ipsa composuit istos versus«; s to

dwa heksametry leoniskie, sawice pobono witej (Semkowicz,

MP IV, 503, 539). — Dwa wiersze na króla Wadysawa
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Z r. 1457 na okadce kodeksu z XI/X1I wieku rk XV stulecia wy-

pisane (K, MP V, 991). — adysawa z Gielniowa »Rhythmi

de se.« Jest to oktostych, chronologicznie opowiadajcy o yciu Giel-

niowskiego, od wstpienia do zakonu Minorytów 1462 r.; przechowa

go J. Komorowski w » Memoriale ordinis fratrum Minorum« (MP

V, 292). — (Jbogo przedstawia si cz druga omawianej grupy,

epigramaty na kraje i narody. Maj one nastpujcych przedstawi-

cieli: Dwuwiersz heksametrowy y>Ex virute poli i t. d.«,

przerymowany w cezurach i kocówkach, odnoszcy si do Polski,

a zachowany w kilku ródach (n. p. w »Roczniku Maopolskim«,

w jednym z kodeksów »Kroniki« Mistrza Wincentego i t. d.) (B, MP
II, 212). — Dwuwiersz rymowany na Mazurów, z rkopisu

z XV w. ogoszony przez Brucknera: y>Dico vohis rite, fugie consor-

cium Mazovitae(i (PF V, 371). — Dystych elegiackio Woszech
i Polsce: y>Poloniani repeto vidique Ialica rc^na...«, zdaje si z samego

pocztku XVI w. (Komorowski J., Memoriale Ord, Fr. Min., w MP
V, 314) \

2) B a j k i.

Bajka w redniowieczu polskiem naleaa, jak gdzieindziej, do

najbardziej ulubionych rodzajów pimienniczych, tak ze wzgldu na

sam tre, czynic z niej doskonay przedmiot lektury, jak przede-

wszystkiem ze wzgldu na t utylitarn cech, która z jednej strony

pozwalaa stworzy z niej na bardzo dugie lata niezwykle przydatne

podoe dla nauki w szkoach niszych, z drugiej skarb niewyczer-

pany dla caego pimiennictwa osnowy umoralniajcej (kaza, trak-

tatów etycznych, adhortacyi i t. p.), w przewanej czci argumen-

tacyi swojej posugujcego si, miast wywodów rozumowych, przy-

kadami, parabolami, porównaniami i t. d., a z tego powodu zmuszo-

nego ka bajk w pierwszym szeregu rodków skutecznych. re-
dniowiecze polskie znao te bajk w zasobie, dochowanym bd po

staroytnych, pod postaci Aviana, Ezopa, Fedra, Romulusa i t. d.,

bd do epoki nowszej nalecym, jak n. p. Isengrima, Brunella,

Adolpha i t d., w razie potrzeby tedy nie byo zmuszone ucieka
si do twórczoci wasnej, znajdujc atwe jej zaspokojenie w lite-

raturze obcej. Z tej przyczyny stanowisko wyjtkowe na tern polu

» Epigramaty : *Homeri versu$, guibus Zeuxis wsis fui<i i *Homeri versus,

uihus Phidiaa usua fuiU, wpisane w inkunabule: Urceus A. C, »Orationes«,

Yenetiis, 1600, jak równie: trój- czy dwu-wiersz rymowany na herezyarchów

;

Mahometa. Wiklefa, Husa i Lutra, tudzie na Talmud, w inkunabule: Eibus Alb.

•Margarita poetica«, i wiersze p. t.: >Causae destructionis variarum nationum et

statuum diyersorumc, w inkunabule: Sched »Liber Chronicarum«, które prze-

drukowa W. Wisocki (Win, str. 161, 441—443, 626) nie s pochodzenia pol-

skiego.
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zajmuje mistrz Wincenty, który w »Kronik« swoj, dotd pod
wzgldem wartoci literackiej nie ocenion, wplót szereg silnie

skondensowanych lub artystycznie rozprowadzonych i opracowanych
wtków bajkowych, w formie wprawdzie prozaicznej, ale istot

swoj nalecych do twórczoci poetyckiej. Pomijajc pierwsze, które

sposobem krótkiej tylko wzmianki s w tekst wtrcone (jak n. p.

w ks. III wzmianka o boju midzy kretem i ostrowidzem, limakiem
i tygrysem, orem i chrzszczem; w teje ksidze podobna wzmianka
o starciu lwit z kozami, orów z kotami, tygrysów z antylopami;

w ks. IV o trzodzie owiec i wilkach, o krecie i kocie, o sowie i or-

ach; o pazach, majcych krzeczka za króla i t. d.), naley wymieni
w ks. rV: 1) yyParaholam filii Gedeonis<i o wyborze króla przez

drzewa, opracowan na podstawie Pisma w.; 2) »Libistyk« De-

mostenesa o wilkach, psach i pasterzach; 3) Bajk o kiebiach i królu

ich jelcu, o sumach i ich tyranie szczupaku, tudzie o wielorybie,

i wreszcie najdusze ze wszystkich: 4) »Exempluni pulcrutn de

Grifone et vi(lpecola«. Przytoczone bajki, mianowicie 2— 4, nabieraj

szczególniejszego znaczenia nie tylko w polskiej, ale take powsze-

chnej literaturze przez to, e dla 2-giej zdoano dotd wskaza ródo
porednio, dla 3-ciej i 4-tej natomiast róda nie odszukano; specyal-

nie za w historyi bajki polskiej Wincenty musi by uwaany za

pierwszego, oryginalnego twórc, gdy odkryci nowi, rzekomo polscy

bajkopisarze: Jan Barlin z XIV czy XV w. (Br, P, w RWf,
1892, XVI, 345—6] i Gwidryn z XV w. (Br, P, ibid., 1894, XXIII,

270—5, 279) okazali si autorami nie polskimi (Ibid., 1895, XXII, 47).

3) Satyry.

W redniowiecznej literaturze polsko-aciskiej satyra ma na

oku cel dwojaki: z jednej strony wytknicie wad ludzkich, wcielaj-

cych si w pewne stany lub pci (dworzanin, duchowny, urzdnik,

chop, kupiec, pijak, kobieta i t. d.), aby naprawi ycie zepsute

i obyczaje, niezgodne z przystojnoci idealn, — z drugiej polemik

z jednostkami poszczególnemi albo wystawienie na miech ich po-

stpowania, wygldu, postaci i t. d. Czasami, co zreszt w epoce

owej nigdzie nie jest nadzwyczajnoci, cel pierwszy czy si z ten-

dencyami specyalnemi, przedewszystkiem pedagogiczno - szkolnemi,

i wyciska na satyrze najwyraniej znami utworu dwurodzajowego:

satyry waciwej i rzeczy cile nauczajcej. Charakterystycznem jest,

e pierwszym wyrazem polskiej, na szersze rozmiary zakrojonej

twórczoci i kompozycyi jest wanie satyra, pióra nieznanego do

r. 1892 literaturze polskiej Frowina, na imi — zdaje si — Jana,

duchownego wieckiego w ziemi krakowskiej, yjcego w poowie
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XIV W. Dzieo jego p. i. Anic/ameratus.zapommemu wydarte przez

prof. Hracknera, a powstae okoo r. 1320, jest — jak mówi napis

na pierwszym druku — »libellus contineiis doctrinas contra vitia

grameratorum, quod est yitiosorum et vanorum«, wic niby ency-

klopedy moralnoci i naleytego zacliowania si w najprzeróniej-

szych stosunkach ycia i pooenia dla wszystkich stanów, a zarazem

spenia rol podrcznika dla szkolarzy, uczcego stylistyki, mianowi-

cie rozróniania t. z. aequivoca pod wzgldem iloczasu i znaczenia.

Liczy 430 heksametrów, leoninów, rymujcych redniówki i kocówki

ekwiwokami, a std pod wzgldem obszernoci materyi i sztucznoci

formy, dokonanej z trudem i mozoem, zajmuje pierwsze miejsce

w redniowicznej poezyi acisko-polskiej. (Br, P, w RWf, 1892,

XVI, 308-12).

Najbliej ))Antigamerata« barw satyryczno-moralnociow staje

poemat anonima »Z)e his inalia, quae agunur in hoc mundoK^ po-

chodzcy z koca XIV lub z pocztku XV w. a przechowany w ko-

deksie bibl. Jagielloskiej Nr. 2458. Przybrany w »okoo 250 wierszy

«

h-oniskich, wedug BrClcknera, który pierwszy zwróci na uwag,
jest odmalowaniem wszystkich zoci tego wiata i zbiorem skarg

na jego stany, zakoczonym wezwaniem do poprawy (Br, P,
w RWf, 1H94, XXIII, 284 n.). — Za wymienionym idzie poemat

anonimowy podobnej tendencyi: »Z)e curiae miseria et uali sun
curiales yradientes via et quae est eorum nequitia«, w tyme samym
znajdujcy si kodeksie, do tego nalecy czasu i o takiej samej formie

wierszowej. Osnow poematu jaskrawy obraz stanu dworskiego i jego

zdronoci (Br, j. w., str. 285 n.). Bruckner, odkrywca obu utworów
powyszych, za ródo ich treci ma przypuszczalnie dwór Kazimie-

rza W.. Wadysawa Jagiey, a nawet moe Wacawa IV, za miejsce

powstania Pozna lub Prag, za autora za (naturalnie, jeeliby si
zgodzio na proweniency polsk poematów) wieckiego duchownego
polskiego, mistrza Mikoaja, którego imieniem koczy si »miseria

curiatoruma (melos... magister hoc fert Nicolaus). Wywody te jednak

wymagaj jeszcze szczegóowego rozpatrzenia ^ najbardziej za w za-

wieszeniu pozostaje oryginalno obu satyr (mianowicie drugiej), która

wtedy dopiero moe sta si niewtpliw, gdy si porówna utwory
rzekomo pióra polskiego z. obcymi tej samej treci. — »Duodecwt
species ebrieiatis«, wiersz w manuskrypcie kaza Piotra z Miosawia,
odpisanych u schyku XV w., w kodeksie biblioteki petersb. Fol. I,

Nr. 222; form satyry dystych elegiacki, rymujcy cezury z. koców-

» Pomimo braku dowodów w tym wzgldzie Bruckner w »Dziejach litera

tury polskiej w sarysie* (I, 39—40) oba poematy bez zastrzee przyznaje Miko-
ajowi z Poznania.
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kami, — tendency wymianie pijaków (Br., Kazania redniowieczne

w RWf, 1897, XXV, 142). Niewiadomo, czy wspomniany wiersz,

zaczynajcy si sowami: »Non mireris bipes...«, jest tym samym,
który Bruckner odszuka w kodeksie bibl. Jagielloskiej Nr. 2458

;

Wisocki nie wymienia go w swoim »Katalogu« (Br, P, w RWf,
1894, XXIII, 284), jak równie, czy bez zastrzee mona go przy-

pisa poezyi acisko -polskiej, gdy materyau porównawczego

brak, a w literaturze europejskiej »versus de ebriosis«, »de moribus

ebriosorum« i o t. p, tytuach mnóstwo.

Pewn, specyalnie wymienion osob lub pewien specyalny przy-

padek maj na oku dwa nastpujce wiersze o podkadzie historycz-

nym:W iersz satyry czn okom iczny o husycieBruchrinku
o którym zob. wyej str. 67. Nadmieni wypada, e wedug Helcia

{HSP I, str. XXXI) w kodeksie, opisanym przez niego a pochodzcym
z lat 1455—60, maj si znajdowa »zoliwe wiersze o jakim Bruch-
niku«; poniewa Helcel tekstu nie podaje, rozstrzygn niepodobna,

czy to rzecz ta sama, co ogoszona przez Prochask. — Poemat po-

lemiczny Grzegorza z Sanoka przeciw wierszom biskupa Ga-

bryela o Polakach z powodu ich wypraw^^ i klski lskiej 1474 r.;

o nim zob. wyej str. 59.

4) Utwory cile dydaktyczne.

Wród dydaktyki, która w redniowieczu caem wzia gór
nad innymi rodzajami, miejsce wybitne zajmuj wiersze, z istoty

twórczoci nie nalece zupenie do poezyi, a mieszczce si w niej

mimo wszystko ze wzgldu na form. S to waciwie rzeczy fachowe,

mniejsze lub wiksze pisma, majce na celu uyteczno namacaln,
z reguy bez wszelkiego zwizku z elementem wyobraniowym
i uczuciowym, do godnoci za wyszej od prozy wynioso je zapa-

trywanie estetyczne redniowiecza, e kada rzecz, choby najpro-

zaiczniejsza, przez przybranie jej w wiersz czy zwrotk lub przy-

ozdobienie krasomowczemi figurami czy rymem, staje si szlachet-

niejsz, dostpuje honoru poezyi. Z podobnem zjawiskiem spotykamy

si take w dydaktyce acisko-polskiej. Tutaj grup utworów nau-

czajcych wypeniaj wiersze przewanie drobne, zwizek majce
z chronologi, czasem z potrzebami praktycznego ycia (materyalnego

lub moralnego), wyjtkowo z postulatami nauki, przyczem we wszyst-

kich przypadkach forma poetyczna nie tyle spenia rol czynnika ar-

tystycznego, ile raczej rodka mnemotechnicznego dla czytelnika czy

ucznia.

Encyklopedya polska. XXI. 6

I
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Wiersze kalendarzowe, prognostykowe
i chronologiczne.

Pierwsze miejsce zajmuj tu rytmy, treciowo zczone z ka-

lendarstwem, prognostykami i chronologi. Poczet ich nastpujcy:

Prognostyki na pewne dnie poszczególnych miesicy w tak zw.

»Calendarium Plocensew, wydanem przez Ktrzyskiego a pochodz-

cem z XIV w.; s to heksametry, rymujce cezur z kocówk (MP

V, 445— 61). — Mistrza Jana Polaka (Mgr. lohannes de Polonia)

itC&tnpuus manualis metricus, cum commento«, pisany heksametrami.

Jeden z trzech znanych tekstów tego poematu kalendarzowego, roz-

powszechnione<2:<) dobrze poza granicami Polski, zawarty w kodeksie

biblioteki Jagielloskiej z XIV/XV w. Nr. 1860, k. 77— 126, koczy si

sJowami, zawierajcemi dat: »Explicit Computus... a. d. 1394« (Wi-

socki. Katalog rkopisów, str. 443), z czego wynika, e praca nie

powstaa, jak BrUckner twierdzi, w XV, ale u schyku XIV w. (Br,

P, w RWf, 1892, XVI, 309 i 1894, XXIII, 296). — ^>Kubricela Dioe-

cesis Premisliensis, statutis synodalibus ex anno 1415 adnexa« za-

wiera: a) De yigiliis (r>De vigiliis Petrus et Andreas^ Paulusa.)

5 heksametrów; b) De octavis i szereg .innych przepisów liturgicz-

nych, ujtych w formuki heksametrowe, z sowami skróconemi;

c) Yersus de mensibus, t. j. dwanacie penta- lub heksastychów,

osnowy praktycznej, hygienicznej i moralnej, z których kady po-

wicony jednemu z miesicy w roku (Ulanowski B., Analecta ad

historiam iuris canonici in dioecesi Premisliensis Archiwum Komisyi

hist. V, 412—7). — Dwuwiersz chronologiczny, podajcy dat
1299 r. w roczniku Wielkopolskim z XV w. (MP III, 41). —
Charakterystyka w dwuwierszach poszczególnych miesicy
w »Calendarium Landense«, wydanem przez T. Wierzbowskiego,
pochodzcem z XV w. a znajdujcem si w bibliotece Nadwornej
w Wiedniu. Wydawca dystychów wymienionych nie podaje; nie

wiadomo zreszt, czy one polskiego pochodzenia (MP V, 463). —
Trój wiersz i dwuwiersz chronologiczny, podajce dat stwo-

rzenia wiata i narodzin (Chrystusa w heksametrach, w roczniku

witokrzyskim. Czy polskiego pochodzenia? (MP 111, 59). — Yersus

egregiua chronologiczny na »dies Annuntiationis«, napisany u schyku
XV w., w rkopisie kaza Piotra z Miosawia (Bibl. publ. Petersb.,

Lat. 1, Fol. Nr. 298), w 8 heksametrach-leoninach (Br, Kazania re-
dniowieczne, RWf, 1897, XXV, 141). — Georgiu s de Drohobycz:
r>lndicium pronoaicon Anni 1483. Ad Sanctissimum Dominum Sixtuni

papam quartum«, 15 dystychów elegiackich (Inkunabu unikat, ni>

1
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znany bibliografom polskim, Impressum Romae A. Dni 1483, die

Yeneris septima Februarii, wasno prywatna).

Wiersze dydaktyczne z zakresu praktyki, moralistyki
i n a u k i.

Drug grup dydaktyki, majc za osnow praktyk ycia co-

dziennego, naukowego lub moralnego, wypeniaj zabytki: \N'iersz

o rozmiarze anu frankoskiego, w 10 heksametrach, y^Fran-

conicus mansus perfecus sit tihi sensus...«, zawarte w kodeksie z lat

1455-60; odszuka i ogosi Helcel (HSP I, str. XXX) - Cato no-

vus. w rkopisie bibl. Jagielloskiej Nr. 2195, Marcina z czycy,
z r. 1466 znajduje si (str. 76—151) poemat p. t. y>Cao novns chri-

stianus. catholicus«. Zbiór krótkich nauk moralnych, pewnego ro-

dzaju katechizm obyczajów, przypisywany nieznanemu bliej Dio-

nysusowi Katonowi z czasów Konstantyna W. p. t. »Disticha de

moribusK, przez cae wieki rednie najpopularniejszy podrcznik

nauki szkolnej w zakresie jzyka aciskiego i moralnoci, by skut-

kiem tego jednym z utworów pimienniczych, najczciej przerabia-

nych i przekadanych na jzyki nowoytne. Za przeróbk o charakte-

rze kombinacyjnym, mianowicie za zlanie w cao now »Catona«,

pochodzcego moe z XII w. (znanego p. t. »Cato Novus«), i zbioru,

zwanego przez wydawców »Cato interpolatus«, uwaa Bruckner za-

bytek acisko-polski w rkopisie czycanina, wyznacza mu wród
przeróbek aciskich wogóle miejsce pite i przypuszcza, e »moe
nawet jaki mistrz krakowski dla uczniów swoich tekst ów uoy«
(Br, P, w RWf, 1895, XXII, 7-9). Mimo wszystko naleaoby jeszcze

cisej analizie podda stosunek tekstu powyej omówionego do

czterech przeróbek, które wyróni Zarncke, a przedewszystkiem da

tekstów, znajdujcych si w rkopisach polskich *.

Wielka ilo w literaturze obcej traktatów albo nawet dzie,

majcych za tre przedmiot naukowy na jakimkolwiek stopniu

a upoetyzowanych przez rym lub metra, w pimiennictwie acisko-

polskiem zaznaczya si jednym zabytkiem. Jest nim mianowicie

nieznanego zgoa ze szczegóów ycia Marka z Opatowa trak-

tat p. t.: y>Merificale«, napisany w 79 dystychach elegiackch. Tre-

» Na jeden z takich tekstów zdaje si zwraca uwag A. Bielowski w MP,

1872, II, 206, opisujc rkopis »Kroniki« mistrza Wincentego z r. 1450. W rko-

pisie tym znajduje si poemat, aleksandrynami pisany. Zaczyna si sowami:

•Lingua paterna sonat,. quod ei sapientia donat...*, znacznej objtoci, bo siga

od str. 621—711 kodeksu. Wiersz przytoczony jest wanie pocztkiem poematu

»Cato noYusf (o czem B. nie wiedzia), ale naleaoby zbada, do jakiej redakcy

naley.

6*
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ciowo zawiera on nauk »ars yersificandia, opart na »Doctrinale«

Aleksandra de Yilla Dei i cigle je naladujc. »Metrificale« znalaz

w rkopisie bibl. Petersb., Lat. XVII, Q. 18, w t. zw. kodeksie Jana

ze Supcy, na k. 446—8 a, prof. BrUckner, porówna je w krótkoci

z pierwowzorem i ogosi drukiem (Br, F, w RWf, 1892, XVI, 314-8).

C) redniowieczna poezya aciska wiecka o ywiole uczuciowym.

Liryka aciska w caoci redniowiecznej literatury polskiej

przedstawia si niesychanie ubogo. Powodem tego jest nie tylko

to, e w kadem pimiennictwie pocztkowem uczucie zbyt pomau,

analogicznie zreszt do t. zw, literatury ludowej, zdobywa sobie sta-

nowisko samodzielne wobec wszystko ogarniajcej epiki i wciela

si moe w formy i ksztaty, sobie waciwe i odpowiedne, ale

take okoliczno specjalna, zwizana cile z kultur Polski owej

epoki. Dla liryki aciskiej wieckiej nie byo poprostu miejsca

w Polsce redniowiecznej, bo nie byo publicznoci, dnej suchania

wylewów uczucia, z nastrojem wesela czy smutku, w jzyku obcym,

—

nie byo przedewszystkiem piewa dla kogo przy rzadkiej znajomoci

iaciny w szerszych warstwach narodu. Jeeli przypadkiem znajd si
w ródach wzmianki i notatki drobne o carmina, cantilenae i can-

tus, odnosz si z pewnoci do mao licznej klasy kleryków modych
lub scholarów M — z wszelk niemal stanowczoci mona to przy-

puci — do wierszy pochodzenia cudzoziemskiego, które w strony

polskie dostaway si przez wdrownych szpilmanów, duchownych
lub studentów, roznosicieli i krzewicieli po caym wiecie wszel-

kiego rodzaju goliardówek i t. p. Z liryk ma pewn wiksz wspól-

no i powinowactwo jedynie kilka utworów historycznych o cha-

rakterze pieni lub niektóre z epitafiów, o ile jako poematy nagrob-

kowe nosz znami elegii,— natomiast w mniejszym znacznie stopniu

monaby z ywioem uczuciowym sprzgn niektóre dydaktyczne

wiersze, — cakiem za wyjtkowo spotka si liryki czyste.

Tote nie dziw, e jedynym pomnikiem tej poezyi, i to eroty-

zmem zabarwionej, jest znajdujcy si w rkopisie biblioteki Berli-

skiej (Ms. lat., Q. Nr. 239) wierszowany list miosny aciski z r. 1450

(okoo), przeplatany zwrotami polskimi, p. t. ytEpistola ad Dominicel-
lama. Bruckner, który zabytek ten odkry, susznie uwaa go za

»najdawniejszy« wiecki wpolski wiersz miosny« i trafnie — zdaje

si — przysdza go »akowi krakowskiemu«; szkoda tylko, e »prze-

pisaa go Dcaego nie chcia«, rzekomo z braku poezyi, pomimo 7"

* Jak n. p. w wykadzie lekcyi niedzielnych z listów apostolskich, autora
Polaka, w którym czytamy: i>clerici tam religiosi quam seculares in ecciesiis et

monasteriis... cantantes cantilenas theatrales...* (Br, P w RWf, 1897, XXV, 168>

i
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tyle innych poezyi bez poezyi przedrukowa (Br, P, w RWf, 1895,

XXII, 59—60; W. Bruchnalski, Polskie listy miosne. Lwów 1907,

str. 14—16)1.

B) redniowieczna poezya aciska wiecka o ywiole dramatycznym.

Dramatu redniowiecznego aciskiego w Polsce, powanego
czy komedyi, nie dochowa si ani jeden zabytek. Tylko w ksidze IV

»Kroniki« mistrza Wincentego przytoczono exemplum o wdowie,

której trzod owiec, pomimo e syn jej naj stróów do strzeenia

dobytku, rozszarpay psy i wilki. Exemplum wspomiane — bo nie

aden to apolog — mia, wedug Kadubka, biskup krakowski Gedko
w formie udramatyzowanej i zapomoc aktorów (»matrona habitu

lugubri, vultu mestiore«, »filius matronae« i ))mercenarii«) zarepre-

zentowad Mieszkowi Staremu, aby odwie go od surowoci pano-

wania i naduy jego urzdników. Najprawdopodobniej atoli nie

mona sów kronikarza bra dosownie i uwaa przytoczonej po-

wieci o kroku nieustraszonego biskupa za fakt i rzeczywiste ode-

granie sztuki politycznej, ile raczej — jak susznie Bruckner przy-

puszcza — za pomys Wincentego do komedyi (oPocztki teatru

i dramat redniowieczny« w Bibl. Warsz., 1894, III, 107— 108) i —jakby
doda naleao— za pierwsz, historycznie udowodnion a na gruncie

polskim poczt ide dramatu z pocztku XIII wieku.

Dalszych prób jakichkolwiek na polu redniowiecznej komedyi

dotd u nas nie wykryto, natomiast stwierdzi si da niejednokrotnie,

lecz o 200 lat póniej, znajomo w Polsce t. zw. »comoedia elegiaca«,

tj. przela starszej, prawdziwej komedyi lub komicznej fabuy w utwory

o formie mniej lub bardziej epicznej (Br, P, w RWf, 1892, XVI, 321,

331—2, 353; 1895, XXII, 39, 46—8; 1894, XXIII, 290, 292), co wicej,

istnieje nawet lad pewnego, oryginalnego w tym kierunku usio-

wania, pod postaci odpisu poematu Gwaltera »De arte amandi«,

dokonanego w r. 1447 rk Mikoaja z Lublina, który w miejsce

niemianowanych osób oryginau wprowadzi ludzi z nazwiskami

polskiemi (Br, P. j. w., 1895, XXII, 53—6). Byaby to zatem pierwsza

próba przystosowania czyli akkomodacyi dyalogu obcego do osób

polskich.

Poza tem wród zabiegów wieckich do stworzenia dramatu

byaby do zaznaczenia notatka Filipa Kallimacha o Grzegorzu z Sa-

noka, który wporwany dowcipem i ywoci komedyi Plauta, nie

tylko codziennie powica si ich czytaniu, lecz nawet zacz pi-

» Przetoczony przez Brucknera {PI w RWf, 1897, XXV, 142) dystych

elegiacki, nalecy do erotica ohscoena: »Civileni agrestem verbis, agrestem mu-
nere vincis....«, jest wyjtkiem z wikszej caoci.
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sad ii.a ich wzór now komedy«, ale » przerwa to zajcie,

zmuszony udad si do Woch dla uzyskania wakujcej parafii wie-

lickiej« (»Vita et mores Greg-orii Sanocei«, cap. V).

Do komedyi elei^ijnych albo przynajmniej utworów dramatycz-

nych, treci niezupenie przystojnej, moe odnosz si sowa rkopisu

bibl. Petersburskiej (ad. I, F. Nr. 236), zawierajcego wykad lekcyi

niedzielnych z listów apostolskich, autora Polaka, przepisany 1449 r.:

»contra faciunt... clerici tam religiosi quam seculares in ecclesiis et

monasteriis suis cantanes poius cantilenas heatrales quam chorales,

ut populus inde delectetur... non in tragoediarum modum guttur

medicamine leniendae sunt et fauces, ut in ecclesia theatrales modi

audiantur« (Br, P, w RWf, 1897, }iXV, 168).

W braku innych ladów, poza przytoczonymi, miejsce dramatu

zastpuje w redniowieczu dyalog, jako rodzaj pimienniczy przy-

najmniej co do formy z dramatem w niezaprzeczonym pozostajcy

zwizku. Najstarszym jego przedstawicielem w poezyi polskiej jest

u wymienionego ju wyej Kadubka w IV ksidze »Kroniki« wiersz

z powodu mierci Kazimierza Sprawiedliwego 1194 roku. Przybrany

w strof, jedn z najulubieszych w wersyfikacyi kocielnej od XII w.,

zoon z 2 oktonarów katalektycznych, o zdwojonej czci pierwszej

(zwrotka sekwencyi Jacopona di Todi »Stabat mater«, 8a 8a 7b Sc

8c 7 b), zawiera skarg na niespodziewany zgon króla, rozdzielon

na rozmowy-deklamacye osób alegorycznych: lucunditas, Maeror,

Prudentia, lustitia i Proportio, w których udzia zdaje si bra take
Auctor. Pomimo pracy Zeissberga (Yincentius Kadubek... und seine

Chronik Polens. Wien 1869), który pierwszy dokadniejsz uwag
zwróci na ten dyalog, i Bielowskiego, który na podstawie wskazó-

wek, zawartych w caym szeregu kodeksów, usiowa sprostowa
pomyki co do tekstu i przedewszystkiem Co do podziau wierszy

na osoby poszczególne (MP II, 425). utwór ten mistrza Wincentego
pozosta niezupenie zrozumiaym a mglistoci jego nie usunie do-

kadna nawet znajomod scholastycznych pojd o poezyi. Jakkolwiek
jednak miayby si rzeczy, naley Kadubkow wuaerimonia moero-
ri8« uwaa za zwiastuna dramatu, nawet mona bliej go zdetermi-
nowa jako znany dobrze redniowiecznej poezyi t. zw. »conflictus<(,

w którym wystpoway osoby alegoryczne, niejednokrotnie przy

udziale autora, a który za przewodem i przykadem Wergilego
komponowano na wzór jego eklog. e dalszem stadyum rozwojo-
wem tego redniowiecznego »versus« jest odrodzeniem ju prze-

siknity ))Dyalog o Zbigniewie 01enickim«, przypisywany Dugo-
szowi, nie ulega wtpliwoci, tylko eklogiczny sposób Wergiliusza
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janiej i bardziej stylowo wyrazi si w kompozycyi, wicej ni dwa
stulecia póniejszej (zob. wyej Eklogi, str. 67—8).

U. redniowieczna poezya aciska o tematacli duchownych.

Do redniowiecznej aciskiej poezyi wieckiej poezya o tema-

tach duchownych staje w przeciwiestwie liczebnem. Byo to wyni-

kiem naturalnym stosunków ycia chrzecijaskiego na gruncie pol-

skim, którego wymagania ze stanowiska cile kocielnego czy mo-
ralnego, o ile zwizane byy z twórczoci poetyck, znajdoway
zaspokojenie zupene w niezwykle bogatej ju w obu wymienionych

kierunkach literaturze europejskiej. Przedewszystkiem liturgia Ko-

cioa polskiego moga nie oglda si cakiem na produkcy kra-

jow, bo bya ona rzecz zbdn; nastpnie wszystkie inne dziay pi-

miennictwa duchownego, szczególnie za dogmatyka i moralno,

—

wszystkie jego rodzaje: epika czy dydaktyka, liryka czy dramat, —
caa wreszcie t. zw, literatura do czytania, zarówno dla laików jak

dla ksiy, obfite i doskonae miaa ródo w poezyi wiatowej.

Z tego powodu w rkopisach pochodzenia polskiego same niemal

odpisy bd komentarze wielkich i uznanych powszechnie opisowych

i nauczajcych poematów autorów takich, jak Prudencyusz, Arator,

Prosper, Jakób de Teramo, Theodulf, Alanus ab Insulis, Piotr z Rygi,

Sedulius, Jan de Gallandria i t. d., nie liczc wielu anonimów, —
i podobnie odpisy i komentarze utworów lirycznych, poszczególnych

albo zbiorów caych, znaczenia liturgicznego czy pozaliturgicznego,

jak hymny i hymnaria, antiphonaria. carmina i versus rymotwórców
mianowanych i bezimiennych, prOzy, tropy, sekwencye i opera se-

uentiarum, rhythmi i t. d., w licznych kodeksach zawarte, po naj-

wikszej czci niezbadane i niepoklasyfikowane pod wzgldem za-

wartoci i oryginalnoci pomysów i motywów, formy i treci. Sa-

modzielno polskiego kolekcyonisty w liryce duchownej przyswojo-

nej objawia si niekiedy w tern usiowaniu, e starano si np. na-

da wyborowi z rónych autorów uczonkowanie realne (np. wedug
wit rocznych; por. Br, P, w RWf, 1894, XXIII, 300) lub zaopa-

trzy go w mniej lub bardziej samoistne objanienia.

Oryginalna twórczo polska w zakresie pimiennictwa aci-
skiego duchownego moga z jednej strony wyró tylko z rzeczywi-

stej potrzeby i z koniecznoci, z drugiej zmuszona bya i za pi-

miennictwem europejskiem, które odbijajc prdy i denia ówcze-

snego ycia rehgijnego, midzy r. 1050—1300 do dawnych tematów

poezyi religijnej, powiconych przedewszystkiem kultowi Boga Ojca

i Jezusa, dodaa kult witych i Matki Boskiej. Poniewa cay niemal

pocztek pimiennictwa polsko-aciskiego na t wanie epok przy-
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pad, musiao ono w caoci w zgodzie by z prdami i wymaganiami

czasu, fod wpywem tych czynników najwczeniejsze i nastpujce

po nich usiowania pióra polskiego na polu literatury religijnej, o ile

w niej ujawni si element wyobraniowy, wypowiedziay si pod

postaci utworów, powiconych czci witych. Z tego powodu na

czoo caej literatury polskiej, a wic take poezyi, wysuwaj si

»vitae«, »passiones«, »miracula« i »legenda« witych i patronów

polskich, w. Wojciecha, Stanisawa, Jacka, Kingi, Salomei, Jadwigi

i t. d., które wprawdzie, wedug przekona redniowiecza, nie mog
by liczone do rymotwórstwa, jako przybrane w form prozy, których

jednak pomin dzisiaj nie mona, gdy s bd co bd pomostem

do poezyi religijnej.

Foezy t, w caoci wzit, niezmiernie ubog, reprezentuj

zaledwie nastpujce znane dotd zabytki: Anty fo na na w. Grze-

gorza, »na pierwszej karcie kodeksu, zawierajcego najstarszy zbiór

prawa kanonicznego w Polsce, który suy za podrcznik w zarz-

dzie archidyecezyi gnienieskiej, w pierwszych latach chrzecijastwa

w Polsce « (DLp I, 356). — Anty fo na na w. Wojciecha w tyme
kodeksie (DLp I, 356—7). — Be sanco Adalbero Episcopo^ legenda

z XII wieku, wydana przez W. Ktrzyskiego (MP IV, 206 n.). —
Krótkie wierszyki w tekcie kroniki Galla do w. Wawrzyca
0>Maryr LaurenH^ populo succurre merenia) (MP I, 464; Finkel

i Ktrzyski, str. 85). — Psalmodya mnichów do w. Idziego,
przytoczona przez Kadubka w ks. II, pisana w dystychach elegia-

ckich leoniskich (MP II, 302). — De sto Adalberta historia, z nu-

tami, w rkopisie bibl. Nadwornej wiedeskiej Nr. 1795 z XV w.,

znaleziona i wspomniana przez Ktrzyskiego (MP IV, 353); zdaniem
odkrywcy jest ona t sam legend, która znajduje si w brewia-

rzach. — Pieni o w. Stanisawie. Szereg pieni o w. Stani-

sawie pierwszy wyda i ogosi z rkopisów XIV, XV i XVI wieku
W. Ktrzyski (MP IV, 353—4). S one bez tytuu, nosz te napis:

nYmpnus de sto iSianislaoii (rkps bibl. Nadw. wiedeskiej Nr. 1795),

albo: nHiatoria gloriosissimi Stanislai cantu permixta... ob veneracio-

nem eiusdem sti patris Polonorum solemniter peragenda«. Treciowo
cz si pieni o w. Stanisawie z biografik jemu powicon,
mianowicie osnow (szczególnie w czciach prozaicznych) czerpi
wprost z t. zw. »Vita Maior«, napisanej (zdaniem Ktrzyskiego) naj-

póniej w r. 1260/1 przez dominikanina Wincentego (niekoniecznie

Kieleckiego), formalnie za s mieszanin prozy i poezyi, przybranej
w strofy, przewanie 8-wierszowe, rymowane, rónej dugoci, z re-

frenem »alleluja«. Co do autorstwa rzeczonego utworu, ze sów Du-
gosza, pomieszczonych w »Liber Beneficiorum« (III, 447—8), wypy-
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waoby, e tak prozaiczna »historia vitae« witego, jak i wierszo-

wana legenda i piewy kocielne o nim wyszy z pod pióra »fratris

Yincentii de Kielce de ord. Praedicatorum«, zdania historyków je-

dnak: Ktrzyskiego i Wojciechowskiego (O yciu i pismach Win-
centego z Kielc, PAU, 1885, V, 36) s w tym punkcie rozbiene.

W zwizku z pieniami powyszemi naley wspomnie, e »Ympnus
de sto Stanislao« z rkopisu bibl. Nadwornej wiedeskiej w podo-

binie wyda Biegeleisen (Dzieje Literatury polskiej, I, tablica przy

str. 260), jakote, e o hymnach o tym witym, po rónych rko-
pisach rozrzuconych, wzmiankuje Bruckner (P, w RWf, 1894, XXIII,*

299— 300). — Pie o w. Stanisawie y)Jesu Chrisie, rex su-

perne...vi z graduau czyckiego, pisanego 1467 przez Mikoaja Se-

tesza, wikaryusza katedry krakowskiej, ogoszona w wyjtku przez

F. Koper (Miniatury rkopisów polskiego pochodzenia w bibl. Pe-

tersb., w SKS, 1903, VII, 424, 435); form jej zwrotka »Stabat Ma-

ter...« — Oratio ad beaam Hedvigem: y)Hedvigis clarissima stirpe

procreata..Ai^ liczca 7 zwrotek o formie 13 a 13 a 13 a 13 a, w Du-
gosza »Vita beatissimi Stanislai... nec non legendae sanctorum Polo-

niae« (Grac, 1511, k. 130— 1). — ))Ave Anna, fecunda poraa, cztero-

wiersz na w. Ann, pod obrazkiem familii w., o ciekawej budowie

9a-|-b 7c 9a-|-b 7c, z koca XV lub pocztku XVI w. Czy utwór

polski? (Win, 171). — Scultetus Clemens: Yersiculi ad stum

Christaphorum: »Gristophore sancte, virtutes suntihitanae«,w 4he-

ksametrach leoniskich z pocztku XVI (?) w. (Win, 458).

Jeszcze uboej przedstawia si druga cz poezyi religijnej,

odnoszca si do Matki Boskiej i Boga. W pierwszym wzgldzie do

zanotowania pozostaj: Dwie modlitwy do Matki Boskiej
z XV w. w ksice: »Tabula thematium dominicorum totius anni«,

wydane przez F. Koper (zob. tego »Spis druków z epoki Jagiel-

loskiej «. Kraków 1900, str. 17 i S. Dobrzycki w PF VI, 324—5). —
Pyszkowski Pawe, profesor uniwersytetu Jagielloskiego, autor

traktatów teologicznych i kaza, okoo r. 1447 napisa hymn na cze
N. M. P., przechowany w rkpsie bibl. uniwers. peszteskiego Nr. 64,

k. 264. (Br, P, w RWf, 1894, XXIII, 317). — Andrzej de Drzazno
na pocztku XVI w. (1512) skomponowa dystych elegiacki na M. B.,

wydany przez Ktrzyskiego (MP V, 981). — Jedyny hymn do

Boga »lmmense universi recor«^ anonima XV w. (niewiadomo

czy Polaka), dochowa si w rkopisie bibl. Jagiell. Nr. 2573,

k. 406. Wiersz ten, odszukany przez Brucknera i czciowo prze-

drukowany (Br, P, w RWf, 1894. XXIII, 319), zawiera 3 zwrotki

niezwykej, zdaje si trójdzielnej budowy, jak to przynajmniej wska-

zywaaby opublikowana 1 strofa, której moe naleaoby nada form
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nastpujc: V. I. 9a 6a 3a 3b 7b 4e V. II. 9c 6c 3c 3d 7d 4e

R. lOf 7g lOf 6g 3g 3h 7h 4e.

Miejsce osobne naley si tutaj pieni acisko-polskiej p. t. Tropi

de Res-urredione Domini, któr z podobizny kancyonaiu acisko-

polskiego z koca XV lub z pocztku XVI w., sporzdzonej w XIX w
a znajdujcej si wród rkopisów biblioteki Ossoliskich nr. 1482,

wyda S. Kossowski (zob. P. Chmielowski, Historya Literatury pol-

skiej... Wydanie nowe St. Kossowskiego. [1914], T. I, str. 115—116).

Jest to pie Wielkanocna o Zmartwychwstaniu Faskiem w po-
'czeniu z litani do Wszystkich witych, czego wydawca nie wie-

dzia, z osnowy za swojej zajmuje w hymnologii polskiej miejsce

ciekawe jako utwór, powstay niewtpliwie pod wpywem „Boga-

rodzicy".

W takich okruchach przechowaa si liryka duchowna polska

w jzyku aciskim. Nie znaczy to jednak, eby to byo wszystko, na

00 w tym kierunku zdobya si twórczo polska, bo nie tylko po

rkopisach naszego pochodzenia, ale take po kodeksach obcych, po

kancyonaach i hymnaryuszach, nalecych szczególnie do zakonów,

w Polsce rozpowszechnionych, wacicieli bogatych i licznych biblio-

tek i tu i za granic (n. p. Dominikanie i Franciszkanie), znajd si

z pewnoci dziesitki utworów, które po zbadaniu bdzie musiao

si przypisa pióru polskiemu. Doda ponadto naley, e pewna
liczba wierszy, o których istnieniu wie si stanowczo, zagina, eby
tylko wymieni nazwisko J an a odzi, biskupa poznaskiego, znawcy

muzyki i poety, który — wedug Janka z Czarnkowa — skada
prozy kocielne na Oczyszczenie i Wniebowzicie N. M. P., na w.
Wojciecha i na . Piotra i Pawa, — albo znowu, e pewne wier-

sze, istniejce faktycznie, dotd nie doczekay si opublikowania, jak

n. p. znany z bibliograficznych zapisek »Hymn do Matki B.« Sta-

nisawa Cioka, znajdujcy si w rkopisie uniwersytetu pra-

skiego z XV w. (Br, P, w RWf, 1894, XXIII, 317) i t. d.

Innych pól poezyi duchownej poza liryk pióro polskie nie

dotkno zupenie: z epiki i dydaktyki epicznej dla lektury i po-

trzeby polskiej wystarczay zupenie wielkie cudze poematy w stylu

n. p. ))Palaestra Christi«, — z legend legendy prozaiczne o witych
rodzimych czy te obcych (wierszowana legenda Kalimacha » Car-

men in vitam s. Stanislai«, acz z XV w., jest dzieem renesansowem)
albo o takich osobach N. T. jak Judasz, Piat i i d., — dramaturgia

za kocielna zaznaczya si wprawdzie pewnymi ladami t. zw. dra-

matu liturgicznego, ale zawisymi cakowicie od róde zagranicznych.

(Windakiewicz S., Dramat liturgiczny w redniowiecznej Polsce. RWf,
1902, XXXIV, 340-56).
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II.

redniowieczna poezya w jzyku polskim.

Sowo polskie uprawnienie w pimiennictwie zdobywa sobie

dopiero w XIII w., t. j. wtedy, kiedy najwyszy rozwój redniowie-

cznej aciskiej poezyi europejskiej mia si ku schykowi i kiedy

jzyki krajowe obok powagi jednej wiatowej mowy, uznanej przez

dwie najwysze potgi, zaczy zdobywa sobie miejsce równorzdne.

W Polsce podczas tego zmagania si nowych aspiracyi duchowo-

kulturalnych z dawnemi, ugruntowanemi, staa si rzecz dziwna, e
nie tylko pierwsze, ale take niemal wszystkie nastpne w tym
kierunku usiowania, przeszo 200 lat trwajce, miay gówne, niemal

e wyczne ródo w stanie, który przedewszystkiem z tradycyi,

z obowizku i powoania powinien by pozosta na zawsze dawnych

stosunków obroc — w duchowiestwie. To zjawisko wycznoci
pod wzgldem zainicyowania i — co waniejsze — dalszego, du-

giego promowania literatury w jzyku ojczystym przeciwstawia kul-

tur polsk znamiennie kulturze narodów europejskiego Zachodu

i Poudnia, ale zadziwia nie powinno. Na obudzenie szerokie d-
noci duchowych, w dalszem nastpstwie na organizacy ich, z jednej

strony produktywn, z drugiej biern, móg w Polsce redniowiecznej

zdoby si tylko stan, który po drogach tych przez szereg stuleci

kroczy ju z ca wiadomoci celów i zada, który nawet wtedy,

kiedy owa rola organizatorska zacza przechodzi na element

wiecki, niekocielny, niemal do r. 1500 stanowiska kierujcego nie

straci albo przynajmniej wszystkich postanowie i zamiarów na tern

polu pozosta najlepszym wykonawc. Jeeli ksia, zakonni czy

wieccy, moe wycznie a moe z maymi wyjtkami spenili rol

zaoyciela i twórcy literatury wogóle na gruncie polskim, szcze-

gólnie za aciskiej, oni take i oni jedynie mogli stworzy litera-

tur w sowie polskiem, jako ci, co mieli wszelkie po temu warunki,

by tylko wymieni i subjektywne chcenie tworzenia, urobienie wyo-

brani i uczucia, wreszcie posienie najwaniejszego mechanicznego

rodka powstania kadej literatury tj. znajomo pisma i wiadomo
wanoci ortografii.

1, redniowieczna poezya polska o tematach duchowno-
kocielnych.

Wpadnicie pimiennictwa w rce jednego tylko stanu du-

chownego, majcego wyczne prawo do nazwy „uczonych** i „poe-

tów" a tem samem do wytykania mu pewnego kierunku, moe po

I
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wikszej czci wytJumaczy, dlaczego tak zbytnio rozgazi si pier-

wiastek religijno-kocielny w polskiej poezyi redniowiecznej, z za-

niedbaniem I szkod pierwiastku wieckiego. Tu take tkwi przy-

czyna, dla której, w przeciwiestwie do poezyi aciskiej tego okresu,

poezya religijna bierze gór nad wiatow i wchodzi na jej stano-

wisko, iloci i jakoci znacznie silniejsza.

A) redniowieczna poezya polska duchowno-kocielna o ywiole uczuciowym.

Jeeli naturalnem cakowicie zjawiskiem byo, e polsko-aciska

poezya o ywiole epicznym sza na czele pocztkowej wogóle lite-

rackiej twórczoci polskiej, naturalnym tak samo bdzie fakt, e
w nastpnej bezporednio lazie rozwoju, która zaznaczy si uywa-
niem jzyka krajowego, stanowisko epiczne przewodzce zluzowane

zostanie przez liryk. Mówic o liryce kocielno-duchownej, rozumie

si przedewszystkiem pie, która u nas, podobnie jak wszdzie

indziej, okae oblicze najrozmaitsze. Pod wzgldem wic charakteru

i znaczenia bdzie pieni liturgiczn lub pozaliturgiczn (okoliczno,

szczególnie w Polsce, nie zawsze do stwierdzenia pewnego), pod

wzgldem formy przybierze ksztat sekwencyi, kantylen (tropów),

hymnów, oficyów itp., przyobleczonych w odpowiednie stychy

i strofy, pod wzgldem róde osnowy i jej typów wcieli si w wier-

sze i pieni o Bogu, Matce Boskiej, o witych, na uroczystoci,

o wtkach biblijnych, albo we wiersze i pieni o podmiotowo-nastro-

jowem znamieniu itd.

Dochodzenia w sprawie pocztku religijnej pieni polskiej roz-

janiy jej genez, stwierdziwszy, e rozwina si z okrzyku „kyrie

elejson", a jak zdaje si take z „alleluja", który wierni czyli pod
postaci refrenu z pewnemi partyami pieni liturgicznej (czy konie-

cznie aciskiej?), nuconej przez osoby, bliej z kocioem zwizane.
Ta okoliczno zadecydowaa o tem, e najstarsza pie religijna

polska musiaa skada si z dwóch czci: krótkiego tekstu, co naj-

mniej dystychicznego i „kyrie elejson" lub „alleluja", tj. przedsta-

wiaa budow trójdzieln la 2a 3 refren, wyraz konieczny kadej
pierwotnej, piewanej liryki. Co do czasu powstania, naley stwier-

dzi, e jakkolwiek powszechne posugiwanie si pieni kocieln
polsk nawet w XV w. jest rzadkie, mimo to jednak nie mona
mówi o nieistnieniu jej w XIV (a moe i w XIII w.), o nieistnie-

niu lakiem, z któremby nie czyo si piewanie zbiorowe wier-
nych wieckich.

Ogniw. porednich w rozwoju pieni kocielnej midzy piewem
refrenowym a refrenowym w poczeniu z jakim tekstem brak zu-

penie, jako najstarsze bowiem okazy wystpuj tu dwie pieni
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O budowie skoczonej, niekiedy bardzo artystycznej, przytem o treci

szerokiej. Opierajc si atoli na obecnej materyalnej znajomoci pol-

skiej poezyi religijno-kocielnej, jakote na znajomoci jej dziejów,

naley uwaa za podstaw i zawizek caiego pieniarstwa religij-

nego, liturgicznego czy pozaliturgicznego, wanie wspomniane pieni,

niewtpliwie z XIV w. pochodzce, tj. przedewszystkiem »Bogaro-
dzic« i pie wielkanocn »Chrystus z martwych wstaJ
jest«.

1. Bogarodzica

(niesusznie »Bogurodzic« od pewnego czasu nazywana), jak dowo-

dnie wskazuje jej wtek, naleca niewtpliwie do XIV w., acz-

kolwiek najstarsze jej spisanie z XV pochodzi, moga si sta przed-

miotem umiejtnego roztrzsania dopiero od pracy R. Piata: »Pie
Bogarodzica« (PAU, 1880, IV, 1— 114), w której, po zestawieniu

wszystkich do owego czasu zna'iiych jej redakcyi w liczbie XXXII,

uoono je w grupy i dokonano restytucyi tekstu. Badania dalsze

do chwili obecnej dotyczyy: genezy, formy i rodzaju » Bogarodzicy «.

W pierwszym wzgldzie przypisywano bezpodstawnie powstanie

pieni Kindze, a ju zupenie niedorzecznie chciano z niej zrobi

pie rusk, któr Polacy przeoyli tylko na swój jzyk; co do

formy domylano si w niej tz. lejzu albo antyfony (niesusznie), co

do rodzaju za uwaano niepodzielnie za pie Maryjn.

Dochodzenia tymczasem, oparte na poezyi kocielnej ogólnej,

szczególnie aciskiej, niemieckiej, francuskiej i czeskiej, zdaj si
prowadzi do rezultatów nastpujcych: a) »Bogarodzicaff wypyna
z potrzeb Kocioa polskiego, który dla utwierdzenia wiary i cilej-

szego zwizania wiernych z religi musia im da najskuteczniejszy

po temu rodek: pie, i to stosown do najrozmaitszych okoliczno-

ci religijno-duchowego ycia, b) Powstaa w Krakowie i wysza
z kultury pimienniczej zakonu franciszkaskiego, c) Pod wzgldem
formy, w niektórych czciach niezwykle artystycznej, przedstawia

typ sekwencyi t. z. przekwitajcej. d) Co do rodzaju jest litani do

Wszystkich ., odpowiadajc najidealniej, przy braku jakiegokol-

wiek bogatszego pieniarstwa w jzyku polskim, warunkom, w pun-

kcie pierwszym wyuszczonym. e) W wtku caym i w jego wypo-

wiedzeniu: trójdzielna strofa i refren »Kyrie elejson« (na pocztku)

czy tradycy najdawniejszego pieniarstwa polskiego z epok nowsz.

f) Redakcye dusze lub krótsze nie wiadcz bynajmniej za tern, e
))Bogarodzica« nie jest caoci jednolit, ile raczej wiadcz za jej

charakterem litanijnym, który — wedug potrzeby — dopuszcza

skrótów, wzgldnie rozszerze. (Bruchnalski W., O t. z. Bogarodzicy,
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pomniku duchowej poezyi pols. z XIV w., Spr. 1904, nr. 7, str. 3— 8,

i Znaczenie pieni t. z. Boufarodzicy w hymnologii pols. Ksiga Pa-

mitkowa Maryaska, 1905, I, 137—46). Za najstarszy, rkopimienny

przekaz pieni poczytuj t. z. I i II tekst krakowski; najstarszym

jej drukiem druk 1606 r. u J. askiego »Commune inclyti Poloniae

Regni Privilegium«, z póniejszych najwaniejszym ten, który Ma-

teusz z Kociana sporzdzi 1543 r. w ksice »Constitutio Sarmati-

carum ecciesiarum ad antiquam... religionis observationem«.

Najwaniejsza literatura o Bgcy:

Nehring W., Ub. d. Einflusa d. altechiscben Sprache u. Literatur auf d. alt-

polnische. (ASF, 1876, I, 60—81). — llymarkiewicz J , Pie Bogarodzica. Pozna
1878, — Kalina A., Rozbiór krytyczny pieni B-ca. Lwów 1880. — Bobowski M.,

Die polnische Dichtung d. XV Jh. I. Mariengedichte. Breslau 1883 (str. 14—4).—
Nehring W., Altpolnische Sprachdenkmaler. Berlin 1886 (str. 160—7). — Hipler F.,

Bogarodzica. Untersuchungen. Braunsberg 1897. — Bruckner A., »Bogurodzica«,

rozwizanie zagadki. (Bibliot. Warszaw., 1901, IV, 81— 106). — Franko I., Zu

.Bogarodzicai Strophe 2. (ASF, 1902, XXIV, 150—4). — Fijalek J. ks. Boguro-

dzica. (F^amit^tnik Liter., Lwów, 1903, II, 1 n , 163 n., 353 ri) — Polski A., Pie
Bg. pod wzgldem muzycznym. Warszawa 1903. — Bruckner A., Spór o B-c.

(Pam. Liter , Lwów, 1904, III, 686 n.) — I. Heck K., Uwagi nad najstarszymi tekstami

B-cy. II. Chmiel A., Uwagi archiwalno-paleogr. nad pieni B-ca... (RWf, 1906,

XL, 165—208). - Heck K., Spór o B-c. (Przegld Powsz., 1905, LXXXVI, 16 n.) —
Chybiski A., Z bada nad B-c. (Lutnista, Warszawa, 1906, Nr. 1—5). — Szczu-

rat W., Grunwaldka pinia. Zowkwa, 1906. — Barwikyj B »Bogurodzicza*..

Szczurata. (Ruslan, Lwów, 1906, Nr. 260—7, 270-7). — Szczurat W., Dwi statji

pro Grunwaldku piniu. Widpowid' prof. Briicknerowy. Zowkwa 1906. — Chy-
biski A., Bogurodzica pod wzgldem historyczno-muzycznym. (Przegld Powsz.,

Kraków, 1907, XCIV, 373 n., i XCV, 65 n., 213 n . 370 n.) — Jaworskij J. A., No-
waja gipoteza o proischodeniji t. n. Orunwaldskoj pieni. (Cztenija Tow. Nestora.

Kijów, XX). — Bruckner A, Bogarodzica. (ASF, 1908, XXIX, 121-36). — Tene,
Literatura najnowsza o B-cy. (PF, 1908, VI, 637—44). — Jagió V.. Korollarien

Eum Bogarodzica-Lied. (ASF, 1909, XXX, 47—57). — Wierzbowski T., Bogaro-
dzica. Wykad wstpny. Warszawa 1909.

2. Pie Wielkanocna.

IMe na Zmartwychwstanie Paskie »Chrystus zmartwych
wsta je, Ludu przykad da je..« w jednej zwrotce czterowierszo-

wej, 6-zgo8kowej, z refrenem »Kyrie elejson« — to druga pie tego sa-

mego, co »Bogarodzica«, znaczenia. Umieszczona na kocu graduau
katedry pockiej, pisanego rk witosawa z Wilkowa r. 1365, jest

nie tylko najstarszym wogóle zapomoc pisma przekazanym tekstem
polskiej pieni duchownej, ale take z jednej strony zawiera w sobie

dowód wolny, e ju w XIV w. lud polski w kociele piewa pieni
w jzyku ojczystym (bo pocóby doczono dopiew: Kyrie elejson),
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wanie tak zbudowane, jak ona, z drugiej za stanowi ródo, z któ-

rego wypyny inne tego rodzaju pieni XV w., oparte na aci-
skiem »Surrexit Ciristus hodie«. (Bersohn M., Ksigozbiór katedry

pockiej. Warszawa, 1899; Bruckner, Archivf. slav. Phil., 1902, XXIV, 190).

Na tle i podstawie tych dwóch zabytków wznosi si budowa
polskiej duchownej poezyi redniowiecznej, czy pojawi si pod po-

staci pieni, czy wiersza, jak inne utwory poetyckie. Cao zawiera

w sobie dziay nastpujce: 1) Poezy Maryjn, 2) Pieni adwentowe,

3) Pieni na B. Narodzenie i koldowe, 4) Pieni wielkopostne, 5) Pieni

wielkanocne, 6) Pieni o Duchu w., 7) Modlitwy i pieni o B. Ciele,

8) Poezy Chrystusow, 9) Pieni i wiersze o ., 10) Inne pieni

i wiersze duchowne ^

1) Poezya Maryjna.

Najbogatsza to cz twórczoci w zakresie nie tylko duchow-

nej, ale caej wogóle redniowiecznej poezyi polskiej. Byo to wypy-
wem naturalnym faktu, e wówczas, kiedy pióro polskie zaczo
pracowa intensywniej, kult Matki Boskiej wzi gór nad kultem

Pana Jezusa i innymi i by polem, na którem liryka duchowna moga
wypowiedzie si najgbiej i najszerzej.

Zabytki poezyi Maryjnej^: »Anieli sodko pie-
wa i... «, pie na Wniebowzicie P. M., w fragmencie XV w. wy-

dana przez Seredyskiego (SKJ, 1880, I, 160). (BPD, 100, XVII; NAS,

180, nr. 16; BPK, 71, XVI; Bystro J., Fragment pieni o W^niebo-

wziciu N. M. P. z w. XV. Spr. 1892. W^ydz. filolog., str. 55). —
»Anno wita i nabo na/M i o ci wa i pokorna«, pie o Na-

rodzeniu M. P., nazwana mylnie pieni o w. Annie, z XV w., z nu-

tami, odkryta i ogoszona przez T. Wierzbowskiego (PF, 1895, V,

99 n.). Zdaniem Brucknera s to jednak dwie pieni, z których drug:
/>0 Anno, pani szlachetna« dopisaa rka póniejsza (RWf XXV,
238 n.; ASF, 1897, XIX, 205), prawdopodobnie bernardyna Mikoaja

Sokolnickiego (Br, DLp I, 46). Pie powysza miaa ukad zwrotek

alfabetyczny, który popsuty zosta przez odpisywacza. — »Anna,,

niewiasta niepodna/Sprawiedliwa i nabona«, druga

pie o Narodzeniu M. B , w rkpsie bibl. Krasiskich (Nr. 41) zna-

leziona przez Wolskiego i udzielona Brucknerowi, który o niej po-

^ Podzia niniejszy przyjto z malemi zmianami z Bobowskiego: Polskie

pieni katolickie.

- Poezy Maryjn dla lepszej oryentacyi uoono abecadowo, wedle

pierwszych sów utworów.



96 L.1TKKAI l"t.x rlKKNA

da wiadomo (RWf XXV, 224) i czciowo przedrukowa (DLp I, 46),

w caoci opublikowana zostaa, po wiernym odpisie z oryginau, przez

F. Puaskiego (Spr. Tow. nauk. warsz., 1912, V, z. 1, str. 9— 11) i zesta-

wiona z pieni poprzedni. Jest ona tak samo abecadowa, jak redakcya

Wierzbowskiego, tylko poprawniejsza w ukadzie, a co do wydania

treci, jakkolwiek pokrewnej, nie zgadza si z ni zupenie. Obie

wedug wszelkiego prawdopodobiestwa wyszy z jednego, niewy-

krytego dotd róda aciskiego lub ruskiego. — »Bd wiesioa.
Panno Maryo«, pie o siedmiu radociach N. P. M., znaleziona

przez B. Krzepkiego, lecz dotd nie ogoszona. (Br, RWf XXV, 224). —
»C wiatek czysty, smutnego sierca«, wiersz czy pie (?) na

M. B., w urywku z XV(?) w., znalaz Ktrzyski, wyda Nehring (AS,

295, nr. 17). (BPK, 74, XIX). — ))Daj nam. Panno, wspomo e-
li i e«, pie o M. B., w urywku z XV w. (z r. 1462 (?) wydana przez

Maciejowskiego (P II, 368). (BPD, 102, XIX; NAS, 180, nr. 17; BPK,

73, XVIII). — ))Ju si anieli wiesiel/Na niebie sodko
piewaj «, w 26 zwrotkach, pochodzca z koca XV lub pocztku
XVI w., odkryta przez Wolskiego w rkpsie bibl. Krasiskich (Nr. 41)

i udzielona Brucknerowi, który o niej poda wiadomo (RWf XXV,
224). Po raz drugi wyda j Puaski p. t. »0 mierci i wniebowzi-
N. M. P.« (Spr. T. nauk. warsz., 1912, V, z. 1, str. 12—4).— »Królewno
niebiaska/Matko chrzecijaska«, antyfona do M. B., z XV
w., ogoszona przez Maciejowskiego (D, 142), jest przekadem niedo-

sownym pieni aciskiej ))Regina coeli laetare«, przybranym w ory-

ginaln form zwrotkow (BBz, RWf, 1886, XIII, 41). (BPD, 98, XIV;
NAS, 175, nr. 9; BPK, 68, XIV). — »Marya, czysta dziewice«,
modlitwa preambuliczna, przez pierwszego wydawc Maciejowskiego
(P II, 352 n.) nazwana » Pozdrowieniem Maryi«, oznaczona dat 1400 r.

i przybrana w strof trójdzieln; wedug Brttcknera, który powtórnie

j wyda z rkpsu bibl, Petersb. (RWf, 1897, XXV, 218 n.), majca
ksztat zwrotkowy 8a 8a 7(6)a, stanowia wstp do kaza, w którym
predykant uprasza ask M. B. dla siebie i suchaczów. Powstanie
jej Br. przypisuje w XIV, rkopisowi za naznacza lata 1410—15.
(BPD, 44, nr. II; NAS, 167, nr. 2; BPK, 36, II). — »Marya, panno
azlachetnaa, hymn do M. B., z XV w., wyd. przez Maciejowskiego
(P II, 368); zdaje si przekad z aciny. (BPD, 101, XVIII; NAS, 170,

nr. 5; BPK, 72, XVII). — aMocne boskie tajemnoci«, trafnie

nazwana przez pierwszego wydawc Maciejowskiego (D, 122) »pieni
o M. P. Nawiedzeniucc, z poowy XV w., w zwrotkach trójdzielnych,
odkryta nowo przez BrOcknera w kodeksie bibl. Petersb. i wydana
w RWf (1897, XXV, 210 n., 215 n.). Drugi odkrywca przypisuje j
mistrzowi Maciejowi (moe z Racia, autorowi kaza) i przeciwsta-

i
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wia jej poprawno formaln i treciow innemu przekazowi, póniej-

szemu, znanemu z t. z. pieni ysogórskich (witokrzyskich) a wy-
danemu przez Maciejowskiego (zob. wyej). (BPD, 75, IX; NAS, 179,

nr. 13; BPK, 55, XIX). — »Nasza nadziejo przemia«. modlitwa

piewana do M. B.. z t. z. kancyonau Przeworszczyka 1435 r., wy-
dana przez Juszyskiego (Dykcyonarz poetów pols., Kraków 1820),

(BPD, 53, IV; NAS, 172, nr. 7; BPK, 41, IV). — »0 Marya, kwiatku
panieski « z rkpsu bibl. Krasiskich, zawierajcego »Wigilie

za umare ludzie«, wedug Bobowskiego wmoe uoon zostsJa

w XV w.« (BPK, 69, XV). Bruckner uwaa j za utwór bernar-

dyski, w którym Bernardyni sprzeciw Dominikanom, przeciw

ich nauce i rzebie krakowskiej (Mary rodzc otaczaj »babki«)

broni niepokalanego jej poczcia« (Br, DLp I, 45). — »0 na-

droszy kwiatku panieskiej czystoci, urywek pieni,

z rkpsu wocawskiego, z nutami, z r. 1481, wyda H. opaci-
ski (PF, 1893, IV, 749 n.; por. Br, RWf XXV, 224). — »0 prze-

nasawniejsza Panno czystaw, hymn, z dat 1493 r.,

wyda Maciejowski (P II, 373); prawdopodobnie jest przeróbk ory-

ginau obcego. (BPD, 95, XII; NAS, 170, nr. 4; BPK, 66, XII). —
»Posa przez Ani oy/T worzec swe poselstwo«, z poowy
XV w., przekad pieni P. Abelarda »In annuntiatione b. v. Mariae«

(wMittet ad virginem...«). Odkry Bruckner w rkpsie bibl. Petersb.

i wyda w RWf (1897, XXV, 209 n., 214 n.). (Por. BPK, 236, CXXII:

» Proza abo pie, któr w adwent na roraciech piewaj « z XVI w.).—
»P o s u c h a j c i e, bracia m i a«, pie, wydana przez Maciejowskiego

(D, 122 n.) p. t. » Uczucia M. B. w wielki pitek «, opatrzona dat
»przed r. 1470« i przypisana Andrzejowi ze Supia. Stanowi cz
t. z. zbioru ysogórskiego. Trafniejszy tytu daje jej Bobowski: »Zale

M. B. pod krzyem«, gdy odpowiada poematom a., znanym p. n.

»compassio« albo wplanctuscc (BPD, 64, VI; NAS, 179, nr, 12; BPK,

48, Vr). — »Pozdrowienie to jest pirw e«, pie o siedmiu ra-

dociach P. M., z XV w., wyd. przez Chomtowskiego (SKJ, 1880,

I, 147) i niesusznie nazwana »Pozdrowieniem NPM.« (BPD, 93, XI;

NAS, 180, nr. 15; BPK, 64, XI). Prawdopodobnie przekad lub prze-

róbka jakiej pieni a. »De septem gaudiis b. Mariae virg.« (BBz,

10, nr. 3). — »Rado wam po wi a da m«, pie na Zwiastowanie,

opublikowana przez Maciejowskiego (D, 122 n.) p. t. »Pie o królowej

niebiosa, opatrzona dat »przed r. 1470«, naley do zbioru ysogór-

skiego (BPD, 67, VII; BPK, 50, VII). T sam pie, z nutami, w rkpsie

klasztoru nienazwanego, zawierajcego kazania aciskie Jakóba de

Voragine, odkry Lubicz i wyda p. t. »Pie o Zwiastowaniu« (PF^

1893, IV, 587 n.); wedug wydawcy liczy zwrotek 24 (o 2 wicej ni

Encyklopedya polska. XXI. 7
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W redakcyi znanej dotd), pochodzi »z w. XV, z pierwszej poowy
(moe z samego pocztku) i jest odmiank jednej z pieni... w rko-

pie ysogorskimw. — »Salve Regina«. Hymn »Salve Regina mise-

ricordiaew, uoony przez Hermana Contractusa w XI w., by, jak

gdzieindziej, tak i w Polsce niezwykle w przekadach rozpowszech-

niony, czego dowodzi liczba znaczna tekstów polskich, dotd odkry-

tych i ogoszonych. 11 tekstów, znanych do r. 1893, zestawia R. Lu-

bicz (Kilka zabytków jzyka staropolskiego, PF, 1893, IV, 611 n.)

i dodaje do nich 12-ty z rkopisu, bliej nieznanego, z poowy XV w.;

13-ty tekst z rkpsu bibl. Petersburskiej, z poowy XV w., ogosi

Brilckner (RWf, 1897, XXV, 208); 14-ty tekst u Lubicza (j. w., str. 619);

15-ty tekst z rkpsu bibl. 1'etersb. wydany przez Brilcknera (RWf,

1895, XXIV, 94—5); 16-ty tekst, znaleziony przez Nehringa w rkpsie

miejskiej bibl. wrocawskiej, z XV w., prozaiczny (ASP, 1893, XV.

536); 17-ty tekst, znaleziony przez Ktrzyskiego w bibl. kapitulnej

kieleckiej, wydany przez Nehringa (j. w., str. 536— 7); 18-ty tekst, zna-

leziony przez Brucknera w rkpsie bibl. Petersbursk., ze zbiorów Za-

uskiego (RWf, 1897, XXV, 222); 19-ty tekst, ogoszony przez tego
a znaleziony tame (RWf, 1897, XXV, 223). Por.: BPD, 49 n., III; NAS,

173, nr. 8; Malinowski L., Tekst polski Salve Regina podug rkopisu

nr. 379 bibl. Ossoliskich z r. 1438, oraz stosunek jego do innych

tekstów z w. XV. (RWf, 1889, XIII, 303 n.); Chodyski St. ks., Kilka

urywków dawnego jzyka polsk. (Przegld katolicki, 1891, str. 41);

BPK, 38, III; Brtickner A., Z rkopisów petersburskich. I. Kazania

husyty polsk. (PF, 1893, IV, 567 n.). — Wiersz, nazwany przez Bo-

bowskiego »We z wdanie do piewania pieni o M. B.«: » Wy-
kad SopuchowskiegOK, czstka t. z. zbiorku ysogórskiego, wydanego
przez Maciejowskiego (D, 122 n.), zatytuowana przeze »Wstp do

nowych pieni (BPD, 74, VIII; BPK, 54, VIII). — wZdrowa bd
Nawitsza królewno«, przekad a. »Ave pulcherrima regina«

za porednictwem tumaczenia czeskiego, w zwrotce trójdzielnej ze-

psutej, ogoszony po raz pierwszy przez Maciejowskiego (P II, 359),

z dat 1440 (y); w wydaniu poprawnem z rkpsu bibl. Petersb. powtó-
rzy Brtickner w RWf (1897, XXV, 221). (BPD, 57, V; NAS, 169,

nr. 3; BPK, 44, V). — »Zdrowa, gwiazdo morska«, pie do
M. B., wyda z dat » przed r. 1500« Maciejowski (D, 142). Jest to

przekad a. pieni Fortunata ))Ave maris stella«, dokonany w zwrot-
kach 6a 6a 6b 6b. (BPD, 97, XIII; NAS, 171, nr. 6; BPK, 67, Xni).—
»Zdrowa, królewno w yborn a«, wydana przez Maciejowskiego
(D, 122) z t. z. zbiorku ysogórskiego, nazwana przeze ))Hymnem
do N. P.« i opatrzona dat wprzed r. 1470«, jest waciwie glosowa-
nem* »Salve Regina«, które autor przetworzy na utwór o 11 zwrot-

i
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kach 8a 8a 8b Sb z przypiewem wChrysta Nazareskiego«. Prof.

Bruckner (DLp I, 46) na podstawie tego, e Wadysaw z Gielniowa

kade kazanie zaczyna od sów »Jezus Nazareski, król ydowski

«

i coraz inaczej je wykada, radby t pie przypisa take Gielniow-

ciykowi. (BPD, 88, X; NAS, 178, nr. 14; BFK, 62, X). — ))Zdrowa
od anioa pozdrowienie wzia«, tekst odkryty przez Koper
na ostatniej karcie »Ortografii« Zaborowskiego, z r. 1526, i ogo-

szony w tego ksice: »Spis druków epoki Jagielloskiej w zbiorze

E. hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie « (Kraków 1900, str. 107). Pie
powysza, acz zapisana w XVI w., jzykiem atoli i form wskazuje

wczeniejsze pochodzenie, moe koniec XV w. (Por. Dobrzycki S.,

PF, 1907, VI, 325 n.j.

2) Pieni adwentowe.
Z pieni, adwentowi powiconych, dochowa si jeden zabytek:

»Zdrów bd królu anielski, k'nam w ciele naszym
przyszy..«, w rkopisie kaza Piotra z Miosawia, zebranych midzy
r. 1459—1466 a odpisanych w kocu XV w. (kodeks bibl. Petersb.);

utwór, o zmiennej budowie wierszy, zdaje si, e jest tylko mo-

dlitw, »oratio«, w pewnych miejscach majc rymy. (Br, RWf, 1897,

XXV, 143). Ten sam tekst w trzech odpisach znaleziony ogosi Brtlckner

z manuskryptów bibl. Petersb. (RWf XXV, 224—6).

3) Pieni na Boe Narodzenie i kolendowe.

Z pieni na Boe Narodzenie i t, z. kolendowych — te ostatnie

maj do koca XV w. jeszcze bardzo mao pierwiastku kolendowo-

kantyczkowego — doszy zabytki nastpujce: »Augustus kiedy

kr ólowa,/Wszytkiemu wiatu panowaa, z koca XV lub

pocztku XVI w., w 23 zwrotkach o alfabetycznym porzdku, zna-

leziona przez Z. Wolskiego w rkpsie bibl. Krasiskich (Nr. 41) i udzie-

lona Brucknerowi, który o niej poda wiadomo i w wyjtku maym
przedrukowa w RWf (XXV, 227-8). Po raz wtóry ogosi j w ca-

oci F. Puaski (Spr. T. nauk. warsz., 1912, V, 18— 21). — »Chry-

stus si nam narodzia z kancyonau Przeworszczyka 1435 r.

w uamku (?) ogosi Juszyski (Dykcyonarz poetów pols., 1820,

wstp). (NAS, 181, nr. 2; BPK, 75, XX). — )>Dzikujmy wszyscy/

Z tej Boej dobroci«, parafraza rozszerzona sekwencyi Grzego-

rza W. ))In galli cantum«, moe ju z XVI w., przechowana w po-

dobinie bibl. OssoHskich Nr. 1482, p. t. »Alia prosa de Nativitate

Christi in vulgari«, opublikowana przez Brucknera (ASF X, 401

i RWf XXV, 226—7. Por. BPK, 138, LXIV). — Rotua kolendowa:

sPanna Pana porodzi a«, jedna z piciu kolend, przerobionych
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wolno z aciny (jak ma dowodzi nieopublikowany dotd tekst ta-

ciski, przy nich si znajdujcy), które w pewn cao, naksztat

wizki, zczone (rotula) w rkopisie XV w. (z drugiej poowy) zna-

laz i oirosi Seredyski (SKJ 1, 155 n.). Ma ksztat trójdzielny. (BBz,

KWf Xin, 59-60). (HPK, 77, XXXII, a). — ))Nu wy bielscy pa-

nowie«, druga z rotuy kolendowej. (BPK, 77, XXXII, b). — »Me-

syasz, wierny Chrystus nasz«, trzecia z tego róda, co po-

przednia; podobnie budowy trójdzielnej (BB/, j. w., str. 51— 2). (BPK,

77, XXXlIc.). — »Staa sie nam nowina/Nigdy taka nie

bya«, czwarta z rotuy. (BPK, 77, XXXII d). — » Mary a. Panna
czysta/Raczy by ordownica«, pita z rkopisu Seredy-

skiego. (BPK, 77, XXXII e). Krek (w Pamitniku Literac, 1905, IV,

88) odrzuca dla powyszych 5 wierszy »nazw« rotuy, jako »zu-

penie nieuzasadnion«, tymczasem w samym rkopisie po ostatnim

utworze znajduj si sowa »finis rotulae«; zreszt byo to zgodne

z praktyk redniowieczn nazywa tego rodzaju wizanki rotuami. —
»Staa si rzecz wielmi dziwna«, wydana przez Maciejow-

skiego (P II, 361) i opatrzona dat 1442 r., jest przekadem z ory-

ginau czeskiego, który oddaje do dokadnie pod wzgldem formy

a wiernie pod wzgldem treci. (BBz, RWf XIII, 67; NAS, 180.

nr. 1; BPK, 76, XXI; Karowicz J., Pie staroczeska o narodzeniu

Jezusa, PF, 1888, II. 578—9).

4) FMeni wielkopostne,

uprawiajce kilka motywów z mki P. Jezusa, jak krzy w.,
twarz P. J., rozpamitywanie mki itd., zachoway si w zabytkach

nastpujcych:

»Bd pozdrowie krzyu wity«, pie z pocztku
XVI w., o 4 zwrotkach, nieregularnej budowy, znaleziona przez

Brucknera w rkpsie bibl. Petersb. (RWf XXV, 234). — »Chwaa,
sawa, wszelka czesda, przekad a. pieni Teodulfa » Gloria,

laus et honor«, w 6 zwrotkach 4-wierszowych, ogoszona przez Ma-

ciejowskiego (P II, 357) i mylnie do roku 1400 odniesiona, tak samo
mylnie przez Nehringa do r. 1440 (AS, 182). BrUckner susznie j prze-

nosi na lata 1510-20 (RWf XXV, 232. Por. BPK, 80—2). — »Ja8ne
Krystowo oblicze/Wicej ni suce wiecc e«, z koca
XV lub pocztku XVI w., w 27 zwrotkach 4 wiersz., w rkpsie bibl.

Krasiskich Nr. 41 odkryta przez Z. Wolskiego. Wiadomo o niej

poda BrOckner (RWf XXV, 232), w caoci za z oryginau, majcego
napis ))alia coram Veronicae effigiew, wyda F. Puaski p. t. »0 obli-

czu Jezusowemw w Spr. T. u. w. (1912, V, z. 1, str. 14—7). Najprawdo-
podobniej pie ta wysza z literatury redniowiecznej a., która ma
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b. wiele utworów »De facie« lub »Ad faciem Salvatoris«, i to ty-

powo w zwrotkach 3 lub 4-wierszowych (Mon. Lateinische Hymnen,
I, 153). — »Jezus Chrystus Bóg czowiek, mdro oca«,
pie o /iwrotkach 4-wierszowych, 13-zgoskowych, o rymie zasa-

dniczo aabb, przeróbka bardzo rozpowszechnionego a. hymnu
))Horae canonicae Salvatoris« (»Patris sapientia, veritas divinao, Moe,
Lateinische Hymnen, I, 106 n.), niewiadomego autora, zachowaa si
w trzech odpisach (redakcyach?), odkryta przez Brucknera: a) w rkpsie

bibl. Petersburskiej, z warszawskiej uniwersyteckiej, z pocztku
XV w. (okoo 1420 r.), wydana w RWf (1897, XXV, 229 n.); b) w r-

kopisie bibl. Petersb., niegdy Zauskich, z poowy XV w., wydana
tame (str, 208— 9) i c) w rkpsie królewieckim z koca Xy lub po-

cztku XVI w., wydana w ASF (X, 402). — »Jezusa Judasz prze-

da za pienidze ndzne« Wadysawa z Gielniowa, pie pa-

syjna, zwana take »Zotarz Dawidów«, z XV w. (1488 r.), jedna

z najpopularniejszych dawnych pieni polskich, nucona po kazaniu.

Pod wzgldem formy oparta, jak Briickner trafnie zauway, na

pieni »Jezus Chrystus, Bóg czowiek«, zachowaa si w 3 odpisach

XV lub pocztku XVI w^ i w 2 drukach XVI w., z nutami. Pierwszy

z rkpsu wyda j Chomtowski (SKJ I, 144), nastpnie Nehring (AS,

str. 184—5, Nr. 3, z odpisu Ktrzyskiego, str. 296—301, i w ASF,

1893, XV, 537—9), wreszcie Bobowski (BPK, 82, XXV). Dobrzycki

w rozpr. »Z dziejów redniowiecznego pimiennictwa polsk.« (PF,

1899, V, 977 n.) i »Studya nad redniowiecznem pimiennictwem
polsk.« (RWf, 1901, XXXIII, 106, Nr. 8) dowodzi przeciw Bruckne-

rowi, który owiadczy si za oryginalnoci »Zotarza« (RVV'f XXV,
231, i Kwartalnik Historyczny, XIV), e Gielniowczyk nie by auto-

rem »cantileny« powyszej, lecz albo sam przetumaczy j z jz.

czeskiego, w którym taka pie istnieje, albo tekst owej pieni,

znanej w^ Polsce w XV w. i krcej w skróceniu po polsku, roz-

szerzy i uzupeni. — »Mk Bo wspomi naj my«, pie pa-

syjna, moe raczej dydaktyczna, oparta na siedmiu sowach Chry-

stusa na krzyu, jedna z t z. »Pieni Sandomierzanina«, które odkry

i pierwszy ogosi Maciejowski (Pimiennictwo, I, 369, i D, 133 n.).

Maciejowski, nie zrozumiawszy osnowy pieni »Mk Bo wspomi-

najmy «, le tekst rozczonkowa, rozbijajc go na czci, których nie

mia. Dopiero Bruckner (róda do dziejów literatury i owiaty

pols., Bibl. Warsz., 1893. I, 278—9) trafnie wyróni w caoci tylko

dwa utwory, z których pierwszy o 21 zwrotkach jest wanie pieni
wyej wymienion (For. NAS, 229 n., nr. 7; BPK, 88, XXVI). -
»0 krzyu nawitszy bd pozdrowiona, w 4 zwrotkach

4-wiersz., przekad a. pieni »0 crux, ave spes unica«; ogosi j
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Maciejowski (D, 36—7) i opatr/y mylnie dat 1399 r., zamiast

1450-1500 r. (NAS, 184, nr. 2; BPK, 82, XXIV). — wWszego
wiata wszytek lud«, w rkpsie bibl. Ossoliskich Nr. 812, k. 118,

napisana przez Tomasza z Krajkowa 1407 r., w strofie trójdzielnej;

po raz })ierwszy drukiem ogosi j Brdckner (ASF, 1887, X, 389),

powtórnie Nehring (tame, 1893, XV, 534). ~ »Zawitaj, o krzyu,
nadziejo nasza j edy na«, przek. lad. wyej wymienionej pieni

»0 crux, ave«, w rkpsie bibl. Ossoliskich nr. 1589, z r. 1493, odkry

i ogosi BrOckner (RWf XXV, 234).

5) Pieni wielkanocne,

odgrywajce, jak wyej zaznaczono, rol pierwszorzdn w ge-

nezie poezyi duchownej polskiej w ogólnoci, a szczególnie ze wzgldu
na pie religijno-kocieln, dochoway si, poza zwrotk w »Boga-

rodzicy«: »Nas dla wsta z martwych syn Boy« w kilku pom-

nikach:

»Chrystus z martwych wsta jest« w wiadomej ju
a najstarszej redakcyi witosawa z Wilkowa z r. 1365 (zob. wyej)

pojawia si w kilku przeróbkach póniejszych lub moe wspócze-

snych, rónicych si tylko drugim wierszem, który waryuje midzy
lekcy historycznie najstarsz wLudu przykad da je« a lekcyami

•Nam przykad da jest« albo »Nam na przykad dan jesta. Na za-

notowanie zasuguje odpis w rkopisie Mikoaja ukasza z W. Ko-

mina, pochodzcy z r. 1412— 30, który znalaz L. Malinowski (RWf,

1895, XXn, 344), i w rkopisie kaza Piotra z Miosawia (w bibl.

Petersburskiej), przy kocu XV w. napisanym, w którym trzykrotnie

wspomniane jest »canticum laetitiae«: wCristus szmartwich wsta
yesta (Bruckner, RWf, 1897, XXV, 138) itd. (Por. NAS, 187, nr. 5).—

•Chrystus Pan dzisiaj zmartwychwsta. Alleluja« z »kan-

cyonau b. dawnego« ogosi Juszyski Dykcyonarz (NAS, 186, nr. 2:

BPK. 91, XXIX, tekst II). — »Chrystus zmartwywsta jest

Bóg W8zechmogcy« z rkopisu bibl. kapitulnej w Pradze,

z pierwszej poowy XV w., wyda Patera (asopis 6esk. Mus., 1880,

str. 535); iest to przekad pieni czeskiej »Buoh vSchmohuci«. (NAS,

187, nr. 4; BPK, 93, XXX). Pocztek tej samej pieni, tylko bez

pierwszego wiersza, który i tak do niej nie naley, znalaz Bruckner

w kodeksie, zawiefrajcym poslyle aciskie, nazwane przez niego

•kazaniami husytyw. Kaznodzieja nieznajomy przytacza na r. 1106

pocztek pieni ))propter hec decantemus Bog wsyemoganczy wsta
z martwich* (Br, PF, 1893, IV, 567, 572). — »Nasz Zbawiciel,
Pan Bóg Wszechmogcy«, »pie o zmartwychwstaniu Pana
Jezusowem barzo nabona i wesoa«, liczca 62 zwrotek, moe by
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zaliczona(?) — zdaniem Brucknera (DLp I, 48) — take do XV w.

(BPK, 242, CXXV). — »Przez twe wite zmartwychwsta-
nie« z agendy rkopimiennej arcybiskupa Trby po raz pierwszy

wyda Juszyski (Dykcyonarz), nastpnie z innego poprawniejszego

rkopisu, z nutami, z drugiej poowy XV w. Patera (asopis esk.

Mus., 1878. str. 431). Zdaniem Briicknera (DLp I, 20) pie rzeczon

naley odnie do XIV w. (NAS, 186, nr. 3; BPK, 90, XXVII). —
)>Wesoy nam dzie n astaJ,/Gdy Pan Chrystus zwyci-
y« ogosi drukiem z niewiadomego róda rkopimiennego XV(?) w.,

wraz z inn pieni wielkanocn: »Przez twe wite zmar-
twychwstani e« (zob. wyej), Juszyski (Dykcyonarz, wstp). (BPK,

91, XXVIII). — »Wesoy nam dzie nasta, /Gdy syn boy
zmartwychwstaa w »tropi de resurrectione Dominia po acinie

i po polsku, z podobizny bibl. Ossoliskich Nr. 1482, której orygi-

na — zdaje si — nalea do XVI w., wyda w podobinie i trans-

krypcyi S. Kossowski (Chmielowski, Hist. lit. pols. Wyd. 2, str. 115—6).

(Por. Bruckner, RWf XXV, 238). — »Z mierci wsta ninie

Chrystus Pan«, przekad a. hymnu »Surrexit Christus hodie«,

ogosi z t. z. kancyonau Przeworszczyka z r. 1435 Juszyski w Dy-

kcyonarzu (NAS, 185, nr. 1; BPK, 91, XXIX).

6) Pieni o Duchu w. (na Zielone witki).

Zachoway si w 6 utworach, wród których pewne okazuj

blisze z sob pokrewiestwo. Mianowicie: »Dusze wity za-

witaj k'nam«, w 4 zwrotkach 3-wierszowych, z 2-giej poowy XV w.,

znalaz na karcie pergaminowej, uamku dokumentu krakowskiej

dyecezyi, F. Menc^ik; pie wydana w RWf 1889, XIII, str. XXIII—IV.

Nie jest przekadem znanego hymnu »Veni sancte Spiritus«. (Por.

Bruckner, RWf XXV, 237). — »Pomó mi. wity Dusze,
twoje chwa mnoy «, hymn, wydany przez Maciejowskiego

(P II, 371), z dat 1493 r. Osnuty, zdaje si, na motywach poezyi

aciskiej, jest — jak jednogonie zauwaono — jednym z najpik-

niejszych utworów muzy polskiej XV w., zalecajcym si gbokoci
i wzniosoci treci, jako te artystycznem jej wydaniem w niezwy-

kej 4-wierszowej 1 3-zgoskowej zwrotce. (BBz, RWf Xin, 16—7;

NAS, 188, nr. 2; BPK, 94, XXXII). — »Popromy witego D u-

cha,/Bychom byli prawej wiary«, pie zachowana tylko

w dwóch przytoczonych wierszach, znaleziona zostaa wraz z wyej
wymienion »Dusze wity, zawitaj k'nam«, z któr bya, niby wstp,

zczona (RWf XIII, str. XXIII—IV). W odpisie dwie pieni wyróni
dopiero Bruckner (RWf XXV, 237). — ))Przydzi k'nam wity
Duszew, z rkpsu XV w. bibl. Petersburskiej ogosi Briickner (RWf
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XXV, 236). Pie znajdowaa si w kazaniu p. t. ».Sermo de sto Spi-

ritu«. ~ »Przydzi, Dusze wity, k'nam«, inna ni poprzednia,

wydana z rkpsu XV w. przez J. Szujskiego (RWf, 1874, I, 40 n.), jest

przekadem ad. sekwencyi »Veni sancte Spiritus«. (BBz, RWf XIII,

20-1; NAS, 188, nr. 1; BPK, 93, XXXI). — wwity Dusze, za-

witaj k'nam«, innej znowu redakcyi, z rkpsu bibl. Petersb. ogosi

Bruckner (RWf XXV, 236-7).

7)0 B o e m Ciele.

Utwory o B. Ciele dochoway si pod form nastpujcych mo-

dlitw lub pieni:

»Anielski chlebie powitaj«, modlitwa w t. z. Ksieczce

Nawojki, w 2 zwrotkach 5-wier8Zowych, niezwykej budowy: 8a 8a

Sb 8b 3c. zrekonstruowana trafnie przez F. Kr6eka (RWf XXIII,

251— 2). — »Jezu Chryste, nasza ra.do«, pie o formie 8a

Ba Sb 8b, pora pierwszy wyda Maciejowski (P II, 355, i D, 85— 6)

i opatrzy dat 1440 i 1428 r. Pora wtóry z rkopisu petersbur-

skiego wydrukowa j BrOckner (RWf, 1897, XXV, 219—21), odpis

jej przysdzi 1. 1430—45 a powstanie »okoo r. 1420«, uchylajc take

przypuszczenie Nehringa, jakoby bya naladownictwem czy przeka-

dem czeskiej pieni husyckiej. (Por. NAS, 190, nr. 2; BPK 99, XXXV).—
j»0 ciao Boga ywego«, z XV w., w trzech odpisach czy re-

dakcyach zachowana: w t. z. Ksieczce Nawojki (Króek, RWf XXIII,

252— 3). w t. z. zbiorze ysogórskim (Maciejowski, D, 127 n.) i w zbio-

rze widziskiego (Chomtowski, SKJ I, 143 n.), które niekrytycznie,

trafnym sdem Brucknera (RWf XXV, 237-8), Bobowski (PK, 96.

XXXIV) w jedn cao zczy. (Zob. nadto NAS 191, nr. 3). Bruck-

ner (DLp I, 45) pie powysz, o ile si mieci wród tekstów y-

sogórskich, uwaa przypuszczalnie za rzecz pióra Wadysawa z Giel-

niowa. — »Witaj mie wite Ciao«, w rkpsie bibl. kapituy

pockiej odkryta przez Ktrzyskiego, ogoszona przez Nehringa (ASF,

1S93, XV, 534), obejmuje zwrotek 10 (jeli nie wicej), przewanie
4 w., 8-zgoskowych, przerymowanych. i zdaje si by zoeniem
kilku pieni drobniejszych. Prawdopodobnie proweniencyi czeskiej

(Br, RWf XXV, 238). — »Witaj miy Jezu Chrystec, z samego
pocztku XV w., przeoona z oryginau czeskiego, w 3 zwrotkach

4-wierszowyeh. Pierwszy wyda j dwukrotnie Maciejowski (P II,

354 i D, 76) z dat 1408 i 1419 r. (NAS, 189, nr. 1; BPK, 95, XXXIII;

Br, DLp I, 49).

8) Poezya Chrystusowa.
Poza utworami, czerpicymi tre z przepowiada przyjcii

narodzeniu, mki, zmartwychwstania J. Chr., lub odnoszcymi si d<
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takich uroczystoci jak Boe Ciao, caa poezya chrystologiczna do
koca XVI w. przedstawia si skpo, do schyku za XV wieku za-

znaczya si — jak dotd wiadomo — tylko jednym wierszem, mo-
dlitw rymowan:

»Jezu, Zbawicielu ludzki,/Prosz Ciebie czowiek
grzesznyw, w 7 zwrotkach 4-wierszowych, wydan z rkpsu bibl.

Krasiskich (Nr. 41) przez F. Puaskiego (Spr. T. n. w. 1912, V, z. 1,

str. 17— 8) p. t. »Hymn do Jezusa«. Zatytuowanie nietrafne, gdy nie

hymn to, ale modlitwa, proba do P. J. o siedm darów, którym od-

powiada siedm zwrotek.

9) Pieni i wiersze o witych.
Jeeli pominiemy zwrotki w pieni wBogarodzicao, powicone

witym, bo, jako cz litanii do Wszystkich ., nie mog by z niej

wyczane, przypomnimy nastpnie wzmianki o istnieniu tego ro-

dzaju utworów w XV w., lub wymienimy tytuy przekazanych do-

piero w odpisie albo druku XVI w., to naley stwierdzi, e polska

poezya hagiograficzna w.XV w. przedstawia si skromnie.

Do kategoryi utworów, które tylko porednio mog by odnie-

sione do XV w\, nale: pie o w. Barbarze (Wiszniewski, Hist

lit., VI, 504; M, D, 137; NAS, 194; BPK, 113, XXXVIII); o w. Jop(b)ie,

anonima, a w 32 zwrotkach (BPK, 395, CLXX1X; Br, Bibl. Warsz.,

1893, 1, 271); o w. Katarzy nie, w 28 zwrotkach (BPK, 401, CLXXXI;
Br, Bibl. Warsz., 1893, I, 272), zdaniem Brucknera (DLp I, 43) po-

chodzi z poowy XV w.; o w. Krzysztoforze, w rkopisach

i drukach XVI w. dochowana, w 18 zwrotkach, wydana przez Wi-

szniewskiego (Hist. lit., VI, 425— 7), wedug wszelkiego prawdopodo-

biestwa powstaa w XV w. i opiera si na oryginale cciskim
(Bruchnalski, O ródach niektórych utworów poetycznych, Przegl.

Powsz., 1884, IV, 76). (BPK, 330, CL); o azarzu, »b. dawna pie«,
wspomniana i w wyjtku podana przez Knapskiego (Br, Bibl. Warsz.,

1893, I, 272); o w. Mikoaju, zaginiona (Maciejowski, D. 137);

»modlitwa ku pitnastu witym pomocnikom«, zawarta

w ksice do naboestwa, przypisywanej Zygmuntowi I (Hanusz,

O ksice do naboestwa króla Zygmunta I. RWf XI, 44 n.), wedug
Brucknera (Bibl. Warsz., j. w., 273) nalee^aby take do XV(?) w.

a nawet mogaby by przypisana Wadysawowi z Gielniowa (Por.

BPK, 130. LIX); pie o w. Sebastyanie, w 9 zwrotkach, któ-

rby Bruckner chcia zrobi starsz (j. w., 272, 278), nie moe by
z powodu formy swojej: strofy safickiej, przeniesiona do w. XV
(BPK, 394, CLXXVni).
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Jedynemi zachowanemi z XV w. pieniami polskiemi o wi-
tych s:

Pieni o w. Annie: 1) »Anna, matrona wita,
u Boga barzo wzita«, w 18 4-wierszowych zwrotkach, zna-

leziona przez Krzepkiego (BrUckner, RWf XXV, 239). 2) »Anno,
matko matki Boej, /Nie racz gardzi proby mojej«,

zdaje si, ju z XVI w. i proweniencyi czeskiej, ogoszona przez

Bobowskiego (BPK, 128, LVin; Bruckner, DLp I, 47). (Inne pieni

wrzekomo o w. Annie zob. wyej wród »Poezyi Maryjnej*). —
Pie legenda o w. Dorocie, znaleziona przez Brucknera

w rkpsie bibl. Petersburskiej, napisana okoo 1420 r. Co do treci:

opiera si na oryginale czeskim, przepeniona nadto czechizmami —
co do formy: zawiera 12 strof trójdzielnych, zepsutych, 11-wierszo-

wych, o postaci Vi aaaa(?), V2 bbbb(?) R ccc(?). (Brilckner, Neue
Quellen.. ASF, 1892, XIV, 507— 12). — Pie legenda o w. Sta-

nisawie »Chwaa tobie, Gospodzin ie«. Ogosi j po raz

pierwszy Maciejowski (I), 37) z rkopisu kórnickiego XV w., nastpnie

Z, Helcel (SP I, str. XXIX, uw. 2) — zdaje si — z tego samego

kodeksu, zawierajcego róne traktaty z r. 1455 i 1460, w obu ra-

zach w uamku, o 3 zwrotkach (wedug Helcia) z nutami i z dopi-

skiem na kocu »ulteriora non habeo«. Cao teje pieni pojawia

si dopiero w drukach XVI i XVII w. (NAS, 193, nr. 4; Briickner,

Bibl. Warsz., 1893, I, 271; BPK, 110, XXXVII). — Pie o Wszyst-
kich witych, znaleziona w rkpsie XV w., bliej nieokrelonym,

przez R. Lubicza (PF, 1893, IV, 622—6). Zawiera 3 zwrotki: 1. do

w. Stanisawa, 2. do w. Tworzyana (Floryana), 3. do w. Bernar-

dyna. Lubicz przypuszcza (str. 624), e trzy zwrotki powysze s
uamkiem wikszej pieni o witych, a trzeba doda, czy przypad-

kiem nie litanii do Wszystkich . (Por. Briickner, RWf XXV, 239).

10) Inne pieni i wiersze duchowne.
Do innych moe by zaliczony jedyny zabytek:

»Dies irae«, przekad polski z koca XV lub pocztku XVI w.

prozy Tomasza de Celano p. t. sProza o umarychw, z rkpsu bibl.

Jagielloskiej nr. 3301 wyda W. Bruchnalski (RWf XIII, 22). (Por.

Brttckner, ASF, 1887, X, 403, i RWf XXV, 256).

B) redniowieczna poezya polska duchowna o ywiole opowiadania.

Poezya polska duchowna o ywiole epicznym, schodzca zu-

penie w cie wobec poezyi lirycznej, przecie wie si z ni te-

matami samymi i tem, e prawdopodobnie posugiwaa si piewem.
Oprócz kilku wierszy czy pieni, zajmujcych si opowiadaniem ycia

i
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Pana Jezusa i Matki B., szczególnie niektóre wiersze o . mpnaby
zaliczy do dziaJu utworów formalnie lirycznych, treciowo opowia-

dajcych. Naleayby tu mianowicie wiersze o w. w. Dorocie, Jobie,

Katarzynie i Krzysztoforze, które z jednakiem uzasadnieniem mog
zajmowa miejsce wród pieni ze wzgldu na budow swoj (wiersz

o w. Dorocie ma nawet typowo liryczn budow, strof trójdzieln),

jak wród epiki z powodu przewagi materyau biograficznego.

Dziaem, w któryby wszystkie doskonale si zmieciy, byaby
legenda, tak szeroko w redniowiecznej literaturze europejskiej

uprawiana, jeeli jednak tutaj nie wlicza si ich do legend, dzieje

si to jedynie z tej przyczyny, e roziiar ich sprzeciwia si nieco

pojciu poematu epicznego. Jedyn natomiast legend, która i treci
i dugoci i faktur zasuguje na to miano w redniowiecznej poe-

zyi polskiej, jest:

Legenda o w. Aleksym.

Znaleziona przez Wisockiego w kodeksie biblioteki Jagiello-

skiej nr. 2317, wród aciskich traktatów teologicznych, jako »Vita

sti Alexii in vulgari rhytmice«, wydana zostaa przez odkrywc
p. t. » Legenda o w. Aleksym, wiersz polski z r. 1454« (RWf, 1876,

IV, 314 n.). Co do rozcigoci jest najduszym wród dochowanych
utworów duchownej poezyi polskiej XV w., liczy bowiem w odpisie,

chocia brak mu koca, wierszy 240. Przybrany w szat epiczn, bo

wiersza 8- zgoskowego, parami rymowanego, caoci osnowy, jakote

poszczególnymi motywami opiera si na wzorach obcych, mianowicie

aciskich i niemieckich, moe przez porednictwo czeskich (Bruch-

nalski, O ródach niektórych utworów poetycznych... Przegld
powsz., 1884, tom IV). W toku cechuje »w. Aleksego« prostota na-

iwna i atwe do stwierdzenia usiowanie autora, by tre bd co

bd obc przystosowa nie tylko do polskiego sposobu wyraania
si, ale take jakby do polskiego ycia, i z tego powodu przyzna

mu Wisocki charakter pieni dziadowskiej (NAS, 195, VIII, i tene
ASF II, 372 n.; BPK, 101, XXXVI).

C) redniowieczna poezya polska duchowna o ywiole nauczania.

Za najstarsze zabytki poezyi dydaktycznej naleaoby uwaa
partye rymowane w »Kazaniach witokrzyskich« i »Gniezieskich«

(miejsca rymowane w gniezieskich zestawi Nehring w RWf, 1897,

XXV, 26—7), gdyby bya pewno, e oba te pomniki we wzgldzie

wymienionym s odbiciem rymowanych kaza, nierzadkich w za-

granicznej literaturze europejskiej, albo e wiadomie wypeniaj je-

den ze zwyczajów zdobniczych redniowiecznej prozy, pozwalajcy
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W pewnych miejscach stosowa spadki rymem wizane. Poza tern

poezya dydaktyczna zaznaczya si zabytkami nastpujcymi:

1) Dziesicioro przykazania.

Dekalog w kadej literaturze nowoytnej odgrywa rol wielk

z powodu krótkiego ujcia caej etyki, obowizujcej chrzecijanina.

Tern da si take wytumaczy, e ju dawno zaczto przekada

go z aciny na jzyki krajowe i nadawa mu, podobnie jak caej

masie np. prawnych sentencyi, form wierszowan. Dziao si to

przedewszystkiem ze wzgldów praktycznych, aby tak wana osnowa

wraaa si atwo w pami' i moga by atwo reprodukowana czyto

mówieniem, czy piewaniem (Maciejowski, D, 137: wcantantur cantica

de decem praeceptis«). Naturaln jest rzecz, e dekalog móg two-

rzy materya nie dla samych suchoformukowych obrobie, ale take
dla utworów szerszych, o wikszej aspiracyi artystycznej. Std wy-

stpuje on w redniowiecznej literaturze polskiej, jak i innej, w dw^óch

zasadniczych typach: krótkiego i zwizego, w którym kade
(cho niekoniecznie) przykazanie ujte jest w jeden wiersz lub dy-

stych, a cao moe mie ponadto krótki wstp i epilog, — i roz-

szerzonego, para frastyczn ego, w którym pod wzgldem formy

zachodz zwrotki, w treci za do rzeczy waciwej przycza si
interpretacya poszczególnych myli, nauki moralne itd., a niektóre

z dekalogów rozszerzonych mona, na podstawie bardzo trafnego

spostrzeenia Brticknera, uwaa nawet za rymowane kazania.

Dekalogi polskie grupy pierwszej (tak rymowane, jak prozaiczne)

zachoway si, jak dotd wiadamo, w 44 rkopisach, dzielc »i wi-

docznie na kilka redakcyi, a nale wycznie do XV i pocztku
XVI w. (data r. 1399, przyznana jednemu z rkopisów, nie ma pod-

stawy realnej). A do r. mniej wicej 1893 znane wszystkie przekazy

•Dziesiciorga przykazania« usiowa filiacyjnie uoy Bobowski
(BF^K, str. 114-21) i wyróni wród nich 5 redakcyi. Liczba wszyst-

kich tekstów, którymi on. operowa, wynosia 21 (zestawienie podaje

Bobowski przy kadej redakcyi); poszukiwania póniejsze dorzuciy
do niej 22 tekstów nie/.nanych dawniej albo nie uwzgldnionych.

Do odszukanych midzy r. 1893— 1913 nale dekalogi: 22) Ry-
mowany, z XV w., odnaleziony i wydany przez Brucknera (PF, 1893,

IV. 56.S). 23) Rymowany z XV/XVI w., znaleziony i ogoszony przez

Lopaciskiego (przedtem przez ks. S. Chodyskiego w Przegldzie
kat., 1891, Nr. 49). (PF, 1893, IV, 743). 24-30) Rymowane lub pro-

zaiczne dekologi, zestawione przez Lopaciskiego (1 F, 1893, IV,

743—9; co do dodanych przez Lopaciskiego redakcyi, mianowicie
2. z kaza gnienieskich, por. Nehring, Kazania Gnienieskie, RWf,

J
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1897, xxv, 96—7). 31) Rymowany dekalog z XV/XVI w., znaleziony

przez Ktrzyskiego, ogoszony przez Nehringa (ASF. 1893, XV,

539—40). 32—42) Rymowane lub prozaiczne dekalogi z XV7XVI w.

odkryte lub przynajmniej wzmiankowane przez Brucknera (RWf,

1895, XXIV, 94-5; 1897. XXV, 240—3, 276; PF, 1893 IV, 567—8; V,

31). 43) Dyalog moe rymowany, dopisany na kocu ksiki: »Vori-

longus. Opus., super libris sententiarum«, z r. 1496, wedug Wisoc-

kiego »manu exeuntis s. XV adscriptus« (Win, 559). 44) Rymo-

wany z XV w., odkryty przez F. Koper i ogoszony w tego ksice
»Spis druków epoki Jagielloskiej « (Kraków 1900). (Por. Dobrzycki,

PF, 1907, VI, 324/5).

Literatura.

Bystro J., Rozbiór porównawczy znanych dotd najdawniejszych (z w. XIV

i XV) tekstów modlitwy Paskiej, pozdrowienia anielskiego, sWadu apostolskiego

i dziesiciorga przykazania. (PF, 1886, I, 345—90). — NAS, str. 200-6. — opa-
ciski H., Regua Trzeciego Zakonu w. Franciszka i drobniejsze zabytki jz.

polsk. z XV i pocz. XVI w. iPF, 1893, IV, 743-9). — Puaski F.. Pieni religijne

XV w. Z rkopisów bibl. ord. hr. Krasiskich. (Spr. T. n. w., 1912, V, z. 1, str. 5—6).

Druga grupa dekalogów, rozszerzonych, ma tylko jednego re-

prezentanta, godnego wspomnienia, mianowicie wiersz, który

pt. »Pie bernardyska o naleytem przestrzeganiu
dziesiciorga przykaza boych « (Cantio de observatione

debita X praeceptorum Dei) wyda Wisocki (RWf, 1884, X, 134— 43).

Pochodzi z pocztku XVI w., a skada si z 21 zwrotek: wstpnej

i 20 pouczajcych; z tych ostatnich co para odnosi si do jednego

przykazania, podajc w pierwszej czci jego tre, w drugiej inter-

terpretacy. (NAS, 207, nr. 2; PF,1886, 1, 653- 4; BPK, 170, LXXXVIII).

Bruckner (DLp I, 47 n.) uwaa »Pie bernardysk« za utwór Wa-
dysawa z Gielniowa i ma j za kazanie rymowane.

2) Wiersze o spowiedzi.

Najbliszy »Dekalogom«, osobny dzia w rymowanej dydaktyce

religijnej stanowi wiersze o spowiedzi i pouczenia o przymiotach

i wasnociach spowiedzi naleytej, jak nie mniej o przygotowaniu

do niej. Tu nale:
Wstp do spowiedzi powszechnej, z rkopisu acisko-

polskiego z glosami z XV w. ogosi R. Lubicz (PF, 1893, IV, 631—2).

Restytucya tekstu na wiersze dokonana przez Brucknera (tame,

str. 632) bez uzasadnienia; wogóle wtpliwem jest, czy »W^stp« jest

poematem. — Gonfessio generalis, spowied powszechna, 27

wierszy, z XV w., z rkpsu petersburskiego ogoszona przez A. Ka-
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lin (ASF, 1879, III, 621 n.) — Conditiones bonae confessio-

nis, przepisy o spowiedzi naleytej, tetrastych 14-zgoskowy, prze-

oony z aciskiego oryginau (»Sit humilis, simplex confessioa..),

przechowa si w przeszo 10 tekstach, mao rónicych si midzy

sob, datowanych albo niedatowanych, nalecych jednak do XV w.

Odszukali je i wydali: Maciejowski (P II, 17); Wisocki (Katalog r-

pisów, 1877 81, str. 597, nr. 2503); Polkowski (Katalog rkopisów

kapitulnych, 1884, str. 90); Kauniacki (Kleinere altpolnische Texte,

1882, str. 18); Malinowski (Zabytki jz. pols., PF, 1886, I, 476); Nehring

(Beitrage, ASF, 1893, XV, 533—4) i BrOckner (kilka odpisów w ASF,

1894, XVI, 605-6, i w RWf XXV, 243-4). (Por. NAS, 128, nr. 4).

3) Wiersze o »opera corporalia« i »spiritualia«.

Koo poprzednich w ssiedztwie bezporedniem mog stan
nastpujce wierszyki religijno-nauczajce:

W rkopisie biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu, z XV/XVI w.,

znalaz Ktrzyski dwa czterowiersze p. t. : a) »0 p e r a c o r p o r a 1 i a«

(wNakarmi cznego, napój z aski pragncego..*) i b) wOpera spi-

ritualia« (wPorad gupiemu, odpuci gniew obraonemu..«). Struk-

tura obu tetrastychów ciekawa, w obu taka sama, skada si z 4 wier-

szy przerymowanych rymami zewntrznymi i wewntrznymi: 6a-|-8a,

6a-f8a, 6a+8a, 6a-|-8a. Ogosi je Nehring (ASF, 1893, XV, 540).

4) Inne wiersze duchowne nauczajce.

Inny typ w dydaktyce duchownej przedstawia om ustpów
rymowanych, które z rkopisu, bliej nie okrelonego, przedrukowa

Maciejowski (D, 133—41) z dat 1497 r. i tytuem »Sandomirzanina

pieni i dzieje wierszem opowiadane*. Zasuggestyonowani przez Ma-

ciejowskiego, który wyróni w swym przedruku odrbne ustpy
od a—d' a niektórym od siebie pododawa napisy, historycy literatury

widzieli w zabytku t. z. Sandomierzanina take jedn pie du-

chown, »w której wypiewane s sowa, przez Chrystusa wyrze-

czone ostatecznie na krzyu«, i kilka wieckich, o podkadzie histo-

rycznym (np. Nehring, AS, 229, nr. 7). Dopiero BrUckner radykalnie

zmieni pogld na cao owych »omiu kawaków rymowanych*
i wyróni w nich bardzo trafnie dwie odrbne czci. Za pierwsz
z nich uwaa wanie Pie o sowach Chrystusa na krzyu
(od sów »Mk Bo wspominajmy* a do koca ustpu »Racz

nam dobre da skonanie. Amen*), wraz z przykadem o zbrodnia-

rzach i kostyrach, co Go z sukienki upi, i o wypadku w Budzinie

na Wgrzech, zgodnie zreszt z tytuem oryginau, przeoczonym
przez innych: »Cantica optima et utilis de VII yerbis Christi..., cum
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uno exemplo terribili, quod in Budzy uni contingit« (D, 133). Za

odrbnoci tej czci od pozostaych ustpów przemawia take jej

budowa stroficzna, mianowicie zwrotka 4-wierszowa, 8-zgoskowa^

o rymie aa bb. (Brackner, RWf XXV, 244 i DLp I, 54—5).

Pie o gniewie Paskim (monaby j równie dobrze na-

zwa pieni o zlitowanie Paskie), wedug analizy Brucknera, jest

to druga cz wyej przytoczonego zbioru Sandomierzanina, u Ma-

ciejowskiego ustp £—d-, od sów: »Mamy wszyscy k'temu si dzi
bra« do » Wszytki by by Rzymiany pobi« (D, 137—141). Od pierw-

szej róni si ta cz inn budow stroficzna, mianowicie zwrotk
piciowierszow. O obu powyszych pieniach: »0 siedmiu sowach
J. Chr.«, jak i »0 gniewie Paskim« Brtickner (j. w.) przypuszcza,

e wyszy z jednego pióra, a w drugiej upatruje nawet moe ))je-

dyne ocalae kazanie wierszowane Wadysawa z Gielniowa (?)«.

D) redniowieczna poezya polska duchowna o ywiole dramatycznym.

Obacz niej ten sam rozdzia na kocu poezyi polskiej wieckiej.

II. redniowieczna poezya polska o tematach wieckich.

Ilekro mówi si o poezyi polskiej doby najstarszej i re-

dniowiecza, na plan pierwszy wysuwa si spraw, e Polacy przed

powstaniem pimiennictwa w sowie wasnem mieli literatur lu-

dow. ,U Polaków — twierdzi si — jak u innych ludów na t li-

teratur skaday si pieni, powieci, podania, gadki, banie itd.,

które kryy w tradycyi ustnej, — które moe czasem wcieliy si

w jakie tu i ówdzie ustpy dzie pierwszych historyków, — o któ-

rych niejedn wiadomo pozytywn zachowali dziejopisowie pó-

niejsi albo z których zanotowali nawet pewne resztki, przekazujc

je w ten sposób potomnym. T. z. jednak poezya ludowa, niezapisana

przez nikogo, nie obchodzi historyka literatury, który owoc takiej

duchowej twórczoci narodu zostawia do badania etnologii. Druga

znowu cz poezyi, o której istnieniu przechoway si nie tylko

daty historyczne, ale z której — co wicej — pewne rzeczywiste

szcztki doszy ^do chwili teraniejszej, moe nie by dla dziejów

pimiennictwa obojtn, jakkolwiek pewn wtpliwo musi w nich

obudza choby dlatego, e nie wspóczesno o nich napisaa. Tego

rodzaju notatki o polskiej poezyi ludowej (?) uwzgldniajc, wypadnie

zaznaczy, e a do koca XV w. stwierdzono u nas istnienie nast-

pujcych pieni, dotyczcych historycznych osób lub wypadków:

O Kazimierzu Restauratorze, 1040 r. wracajcym do kraju (»A wi-

taje, witaj, nasz miy gos pody nie«); o zwycistwie wojska

polskiego nad Romanem pod Zawichostem 1205 r. (Dugosz); o za-
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mordowaniu Ludgardy 1283 r. (Dugosz i Bielski); zdaje si o Wi-

toldzie (»Wito td idzie po ulicy..«; Stryjkowski); o wypadkach, maj-

cych zwizek z wojnami krzyackiemi, tureckiemi i wooskiemi ())Hej,

Polanie, / Bogiem na nie..«, »Byli Turkom groni kie-

dy..*; Stryjkowski), »Za króla Olbrachta wygina szla-

cht a«; Bielski) itd., albo nakoniec o osobach historycznych takich,

jak o rycerzu-rabusiu, Krzysztofie Szafracu z Pieskowej Skay, ci-

tym 1482 r., o którym jeszcze za Bielskiego mieli piewa chopi itd.

(NAS, 213-20).

Gdy jednak spuci si z oczu przytoczone zabytki szcztkowe,

których bliej analizowa nie mona, z materyaem literatury wiec-

kiej prawdziwym spotka si dopiero w XV w. i spostrzee si, e
w zakresie jego miejsce pierwsze zajmuje, nie — jakby naleao si

spodziewa — epika, ale dydaktyka.

A) redniowieczna poezya polska wiecka o ywiole nauczajcym.

ywio nauczajcy przejawi si w utworach poetyckich czwo-

rakiego rodzaju: 1) w religijno-umoralniajcych, czcych niejako

poezy wieck z duchown; 2) w majcych obyczajno lub zwyczaj

na oku; 3) w satyrycznych i epigramatycznych i 4) w cile naucza-

jcych. Dziwi moe, e z okresu do pierwszych lat XVI w. nie do-

chowaa si ani jedna polska bajka.

1) Wiersze religi j no-umoraln iajce.

Stanowisko naczelne wród utworów religijno-umoralniajcych

zajmuje De morte prologu s, zwany take poematem mistrza
Polikarpa o mierci albo »Rozmow Mistrza ze mier-
cio. Najduszy to poemat redniowiecza polskiego, bo, acz niedo-

koczony, liczy przeszo 490 wierszy; za lemat ma matery,, w owym
czasie bardzo popularn zarówno w sztuce plastycznej jak w sowach,

o mierci, jej okropnociach i niepokonalnem wszech wadztwie, wcie-

lon w dyalog a ubran w form powszechnie obowizujcego dla

opowiada omiozgoskowego dystychu rymowanego. Pod wzgldem
inwencyi jest ))Rozmowa« przeróbk aciskiego, w redniowieczu

a szczególnie w XIV wieku czstego traktatu p. t. »Colloquium inter

mortem et magistrum Polycarpum« (take »Porphyrium«); wykaza
to Bruckner, który pora pierwszy opublikowa orygina aciski
w dwóch redakcyach w ASF (1888, XI, 613 n. i 1892, XIV, 502 n.).

W literaturze polskiej zajmuje »Prologus« (albo »Sermo de morte«)

stanowisko wybitne ze wzgldu na obszerno i temat, jakote ze

wzgldu na opracowanie, gdy pomimo charakteru przeróbkowego
jest wiele samodzielnoci w jego technice i w fakturze, szczególnie

I
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przez dodawanie ciekawych szczegóów z obyczaju i zwyczaju pol-

skiego. Autor albo raczej przerabiacz »Rozmowy«, jak zu-yczajnie

z XV w., nieznany, wedug przypuszczenia Brucknera (DLp, I, 51— 3)

tnoe ten sam, co napisa legend o w. Aleksym. Pierwszy raz

ogosi »Rozmow« na podstawie odpisu Ktrzyskiego, uskutecznio-

nego z kodeksu aciskiego bibl. Pockiej, z koca XV w., Nehring

(AS, 281— 93, nr. 15, p. t. »Ein unbekannter Dialog zwischen dem
Tod und dem Magister«) — po raz wtóry Rozwadowski J. »De morte

prologus i ale konajcego« (Materyay i Prace Kom. jzyk., 1901, I,

177—206. — Recenzy tego wydania przez Briicknera zob. Pa-

mitnik Liter., 1903, II, 286— 7). Obacz nadto: Bruckner, Fremde
Vorlagen und Fassungen slavischer Texte. ASF, 1888, XI, 613—8;
tene, ASF, 1892, XIV, 502; tene, róda do dziejów literatury

i owiaty polskiej. V. Wiersze polskie redniowieczne w Bibl. Warsz.,

1893, I, 279—84; tene, DLp, I, 51—3. — »Skarga umieraj-
cego« (»Ach, mój smtku, ma a

o

ci..«), poemat w zwrotkach

4-wierszowych, 8-zgoskowych, o rymie aabb, uoonych akrosty-

chicznie porzdkiem abecada, znajdujcy si w tym samym rko-

pisie, co poprzedni, t sam rk pisany i prawdopodobnie tego sa-

mego autora. Z tego rkopisu, przez porednictwo Ktrzyskiego,

ogosi po raz pierwszy »Skarg« Nehring (AS, 293—5, nr. 16). Po-

nadto zachoway si dwa przekazy poematu: a) drugi Ktrzyskiego,

w pisowni zmodernizowanej, zbliony do tekstu w AS, ale zmie-

niony o tyle, e nie zna porzdku strof wedug abecada i wolno

traktuje pewne myli i 6j w rkopisie bibl. kapitulnej wrocawskiej,

z r. 1419 (zwróci na uwag Ktrzyski). Przekaz wrocawski jest

nowem opracowaniem tej samej osnowy formalne m, gdy monolog

umierajcego, oskarajcego siebie i wiat, skruszonego przytem

i przestrzegajcego innych — jak jest w rkopisie pockim — usi-

uje zmieni na dyalog midzy dusz a ludmi i anioem, i mate-
ryalnem, gdy przeksztaca tre i dodaje zakoczenie opowiada-

jce (Nehring, Beitrage zum Studium altpolnischer Sprachdenkmaler.

AS, 1893, XV, 540—4). Pod wzgldem oryginalnoci jest »Skarga«

przeróbk — jak stara si wykaza Dobrzycki — czeskiego wiersza

»0 rozdelenij Dusse s Telem« (Studya nad redniowiecznem pimien-

nictwem polskiem. RWf, 1901, XXXIII, 106—14). (Bruckner, Bibl.

Warsz., 1893, I, 285; tene RWf, 1897, XXV, 244—55. Nowe wydanie

»Skargi« da Rozwadowski, zob. -w^ej). — Urywek t. z. wiersza
o mierci (»Oto usta ju zamkni o na,/C o wczora si tar-

go waa«), znaleziony w rkopisie toruskim i wydany przez Wierz-

bowskiego (SKJ, 1884, III, 59). Bruckner usiuje wprowadzi — moe
i susznie — wiersz powyszy w pewien zwizek z »Prologiem

Encyklopedya polska. XXI. 8
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O miercift. (Br., Literatura religijna w Polsce redniow. I. Kazania

i pieni, 1902, str. 220—1).

2) "Wiersze kategoryi nauczajcej, powiconej obycza-
jowoci i zwyczajom

reprezentuj zabytki:

Pie (?) albo raczej wiersz »o maJestwiew czyli o »wybo-

rze ony« ())Nie wybieraj, junochu, oczyma«..), znaleziony przez

BrOcknera w kilku rkopisach z drugiej poowy XV w. (w bibl. Pe-

tersburskiej) i tak przeze nazwany, jest uamkiem — by moe —
wikszej caoci i stanowi przyczynek ciekawy do wanej w rednio-

wieczu kwestyi »de matrimonio« albo »de ducenda uxore«, lecz

pomimo napisu aciskiego »vulgaris cantilenac (w rkopisie »Kaza«
Piotra z Miosawia) trudno go uwaa za rzecz ludow. Zachowa
si w dwóch redakcyach: krótszej i duszej, istotnie nie rónicych

si midzy sob; wydany i omówiony przez odkrywc (ASF, 1892,

XIV, 504-5; RWf XXV, 136-7. 145). — »0 ganiebna luboci,/
I nie dbasz niebieskiej s od ko ci«, urywek znaleziony i wy-

dany przez Brtlcknera a zarazem nazwany przez niego »wierszem

przeciw wiaroomstwu maeskiemu« (ASF, XIV, 506).

—

j)Ile tu mia zych luboci,/Te le tam dadz mk i sil-

nych przeciwnoci, urywek z wiersza, moe majcego jaki

zwizek z poprzednim, w zbiorze postyl aciskich z poowy XV w.

znalaz i wyda Bruckner (PF, 1893, IV, 567, 570). — »Zachowanie
przy stole« raczej »0 chlebowym stole«, odnaleziony przez

Brucknera w rkopisie bibl. Petersburskiej poemat, przypominajcy

tego rodzaju aciskie rzeczy, noszce tytu »Fagifacetus«, albo nie-

mieckie »Tischzuchty«, chocia nie da si odnie do adnego wzoru
obcego. Autor jego »Sota, grzeszny suga« (moe de Zota), z Kra-

kowem zwizany, prawdopodobnie »clericus«, zna — jak stwierdza

odkrywca — poezy szkoln i szko poetyck czesk, czego »do-

wodzi forma wiersza, znane krótkie pary, po najwikszej czci
8-zgoskowe, z nagromadzonymi rymami a a a, bbb itd.« (szczegó ten

przypomina faktur- »Alexandreid« czeskich), »nastpnie pewne dwor-
skie myli, odnoszce si do frauendiensfuw. Tre poematu, zawie-

rajcego cenny materya kulturalny, stanowi stoowe savoir vivrey

które obejmuje przepisy zachowania si zewntrznego i moralnego
przy stole. Poemat powsta okoo 1400 r., a odpis znaleziony po-

chodzi od aków krakowskich (?) z r. 1415. Brtickner, który wiersz

odkry, ogosi go naprzód w Ateneum (1891. 1, 183—91), nastpnie
wiernie przedrukowa w ASF (1892, XIV, 496—502). (Zob. nadl>

Br, DLp I, 49—51).

I
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3) Wiersze epigramatyczne i satyryczne.

Wiersze treci ,epigramatycznej, aforyzmy, przysowia (zwykle

jako wiersze epilogiczne w rkopisach lub ksikach) i satyry do-

choway si w maej liczbie i rozmiarach skpych:

)>Gorze temu na dworze, komu sie leczy, gorze!«
i »Mam ja ma puchnc z a«, dwa aforyzmy czy przysowia ry-

mowane z XV w. znalaz Bruckner w rkpsie petersburskim (PF, 1898,

V, 372). — »Tak prawi sówka: sobie rzy ówka«, przyso-

wie znalezione w rkpsie Mikoaja z Lublina 1447 r. (bibl. Jagiell.)

przez Brucknera (RWf, 1895, XXII, 50). — »Miy Boe, daj po-

kój, mi r/A k temu pokratkchlebai czeski ser«, dwuwiersz,

dodany do erotyku »Ach miy Boe, to boli«.. (zob. niej), znajdu-

jcy si przy kocu dziea kanonicznego z r. 1460 przez Piotra

z Bydgoszczy (Briickner. Literatura religijna.. I. Kazania i pieni.

Warszawa, 1902, str, 141—2). — »Dum bibo piwo, Stat mihi
kolano krzywo«, wiersz humorystyczny na rkopisie XV w. (Br,

j. w.). — »Panie Boe królu wszechmogcy/Racz prze-
egna ten lud na tych ksigach cztcy«, dwuwiersz
z r. 1454, w rkopisie acisko-polskim, odnalezionym przez opa-
ciskiego (PF, 1893, IV, 758— 9). — Podobnie dwa dwuwiersze po-

wane epilogiczne: »A za brata Antoniusza procie Boga
miego..« i »P rocie siostry za pisarza Boga miego..«
w rkopisie Jagielloskim nr. 3407, uamku » Reguy Trzeciego Za-

konu w. Franciszka« z r. 1506. (opaciski, j. w., 793). — Dwu-
wiersz swywolny: »By stary móg a mody miaa. « z pocztku
XVI w. na ksice: Aristoteles, De anima, Lypczk, 1500 (W^isocki,

Incunabula, str. 40). — sKapanie, chcesz polepszy dusze
swej, /Nie mów czsto: piwa nalej..«, satyra na ksiy, dopi-

sana 1414 r. przez Lutosawa z Chrociejowa do traktatu teologicznego

(Br, DLp., I, 56). — Wiersz satyryczny, trawestujcy pie kocieln
z r. 1483 »Chrystus zmartwychwsta jest / Strzelecki
zdrajca jest«, nawet z refrenem ))Kyrieleison« (Monumenta Medii

Aevi XVI, 645). — Satyra na chopów »Chytrze bydl z pany
kmiecie«, najciekawszy okaz tego rodzaju utworów, ogoszony

przez J. Szujskiego z rkpsu 1483 r., pisany w dwójkach 8-zgoskowych

aa, bb, daje folg gniewowi szlachcica na paszczynian, obudn
robot chopów (Szujski, RWf L 74—80).

4) Wiersze cile nauczajce.

Rymy nauczaniu cisemu odday przysug w zakresie maym,
mniejszym ni w poezyi polsko-aciskiej; gwoli tylko wzgldom
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praktycznym i pedagogicznym ubierajc przedmioty prozaiczne

w form poezyi, bynajmniej nie czyni ich poetycznymi. Do tej ry-

mowanej polskiej pracy redniowiecznej nale przewanie cisio-

jany, sowniki i wyjtkowo rzeczy inne.

Cisiojany tj. wierszowane kalendarze dochoway si w dwóch

postaciach: ukJadu rymowanego uroczystoci pewnego tylko okresu

albo wit caorocznych. W wszej postaci dwuwiersz »Duch,

krzy. Lucyja, po popielcu roda pirwa..«, podajcy posty,

które kady wiedzie ma, znany jest w kilku redakcyach, mao tylko

rónicych si midzy sob. Ogosi Briickner z XV w. (ASF XIV,

506), Wisocki z lat 1427/51 (Katalog rkopisów bibl. uniw. Jagiell.,

str. 463, nr. 1928) itd. Cisiojan na cay rok, w formie zbioru

krótkich, na kady miesic kolejno, tetrastychów, wyliczajcych wita
stae i witych gówniejszych, znany jest tylko jeden, u schyku
XIV w. powstay a przepisany na pocztku XV w. Wydany zosta

przez osia (Materyay i Prace Komisyi jzyk., 1912, V, 436—443. Por.

rec. Brucknera w Pam. Liter., 1913, XII, 94—5).

Sowniki (glossarze) rymowane, odgrywajce znaczn rol
w literaturze obcej (np. niemieckiej), a w czeskiej majce przedsta-

wiciela w wielkim »Bohemariusu«, wród zabytków polskich wyst-
puj tylko pod postaci lunych wierszy.

Sownik ac is ko-p olski, uoony w pary wierszowe: »fa-

villa-pyrzyna, annona jarzyna« itd., odnaleziony przez Brucknera

w rkpsie bibl. Petersburskiej a pisany 1455 r. rk Juliana de Cru-

chowo (ASF, 1892, XIV, 485, 493) — wModiolus pyasta, radius
stpica est zwono cantus«, heksametr acisko-polski, znaleziony

i wydany przez tego (ASF, XIV, 506). — Podobnie w heksametr
acisko-polski ujto wiersze sownikowe: »Esttribulus oset —
la cepy itd.«, w ro/aryuszu bibl. Ossoliskich (Rkps. nr. 3297), zna-

leziony i wydany przez Brucknera (PF, 1895, V, 17—18). — oEst
auilo pónoc austerue poudni e«, w rkopisie kaza z po-

owy XV w., znaleziony i wydany przez tego (tame); — »Est A 1-

bertus Olbrath, Adalbertus sit tibi W oj ciec h«, w rko-
pisie aciskim z poowy XV w., znaleziony i wydany przez Lubicza
{FF, 1895, V, 60).

Traktat nauczajcy, szkolny.

Rzecz szkolnie nauczajc ubra w rymy polskie przed r. 1500
tylko Jakub, syn Parkosza, z órawic, dr. dekretów, kanonik kra-

kowski i rektor w 1. 1439—41, który swój traktat o ortografii pol-

skiej, napisany okoo 1445 r., poleca czytelnikowi i podawa w stresz-

czeniu wierszowanem. » Wiersze jego wcale niezgorsze — powiada

1
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Briickner — i aujemy, e^ autor niecierpliwy urwa je nagle, wy-

oywszy tylko trzy pierwsze litery (a, b, c)«; wersyfikacya zreszt

redniowieczna, pary wierszowe rymowane, omiozgoskowe, jakich

wymagaa dydaktyka i epos owego czasu. — (Bandtkie J. S., J. Par-

cosii de Zórawice antiquissimus de orthographia Polonica Libellus.

Pozna 1830. — Maciejowski, D, str. 95—6, i Pimiennictwo, I, 336.

—

o J., Jakóba syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej. (Ma-

teryay i Prace Komisyi Jz., 1907, II, 379—426). — Bruckner A.,

Traktat Parszoszów ortograficzny. (PF, 1908, VI, 644—50).

B) redniowieczna poezya polska wiecka o ywiole epickim.

Skpa pozostao artystycznej epiki polskiej redniowiecznej

ograniczona jest tylko do dwóch utworów:

Pie husycka ks. Jdrzeja Gaki z Dobczyna, baka-

arza i magistra krak., a w 1. 1436 i 1441 dziekana wydziau arty-

stów, napisana przed r. 1449. Przybrana w zwrotk 6a6a6b7b6b
(liczy ich razem 14), stosowan szczególnie w poezyi czeskiej z doby

ruchów i wojen husyckich, ju sam form stwierdza powinowactwo

swoje z husytyzmem, w treci za zjadliwie ksa duchowiestwo
rzymskie a panegirycznie wychwala Wiklefa, duchowego ojca husy-

tyzmu. Pie o Wiklefie pierwszy raz ogoszona zostaa w Pamitniku
Warszawskim, 1816, zesz. z sierpnia, str. 457—60, nastpnie przez Wi-

szniewskiego, Hist. Lit. pol., III, 425. Zob. BBz, RWf XIII, 41 n.; Mo-

rawski K., Historya Uniwersytetu Jagie. Kraków 1900, I, 458 n.

Pie o zabiciu Tczyskieo-o, dochowana w rkopisie

bibl. Zamoyskich z XV w., ma za tre zdarzenie 1461 r. midzy
Andrzejem Tczyskim a mieszczanami krakowskimi, zakoczone

zamordowaniem magnata i kar mierci zabójców. Autor, zapewne

szlachcic, dyszcy nienawici przeciw mieszczastwu, napisa utwór

swój moe w r. 1462, po wykonaniu egzekucyi na przestpcach i da
mu form epicznego 8-goskowca, dwójkami rymowanego. Po raz

pierwszy wydrukowa zabytek niniejszy K. W. Woycicki p. t. »Pie
polska z 1462 r. o zabiciu A. Tczyskiego« (Album Literackie, War-

szawa 1848, str. 300 n., z podobizn tekstu). (Zob. Papee F., Zabicie

A. Tczyskiego w Krakowie w r. 1461, szkic historyczny. Sprawo-

zdanie Zak. nar. im. Ossoliskich za lata 1882/3. Lwów 1883)').

* Zwyczajnie do pieni historycznych, nalecych do epoki redniowiecznej,

licKono jeszcze »Pie o pruskiej porace*, któr L. Rzyszczewski ogosi z rko-

pisu z r. 15101?) w Bibl. Warsz. 1843. III, 374 n. Przj-puszczenie, e jest ona

wspóczesn pogromowi grunwaldzkiemu i e zostaa napisana w letn jego

rocznic albo e w setn rocznic zostaa odpisana z manuskryptu starego

z XV w., zostao zachwiane silnie, jakkowiek — mimo wszystko — nie cakiem
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C) redniowieczna poecya polska wiecka o ywiole lirycznym.

Liryka polska redniowieczna przechowaa si tylko w 5 za-

bytkach, barwy erotycznej, a do tego w uamkach, niekiedy zepsu-

tych; brak w niej zupeny pieni miosnej. Szereg ich nast-

pujcy:

aMiuj mia, miuj wiernie«, tetrastychiczna przypowie

miosna (Liebesspruch), ogoszona po raz pierwszy przez Maciejow-

skiego (13, 44); Bruckner mylnie daje jej miano pieni (Bruchnalski,

Polskie listy miosne. Przewodnik Nauk. i Liter., 1907, XXXV, II,

NAS, 222, nr. 2). — ^)Ach mio, co uczynia,/Ee mie
tak o le pi a.. «. tak samo tetrastych, jak poprzedni, i przez Macie-

jowskiego (D, 43) wydany. (Zob. j. w., Bruchnalski, str. 10; NAS,

221—2, nr. 1). — »Ach miy Boe, to boli, / Kiedy chop ki-

jem gow goli...«, z rkopisu przepisów kanonicznych, spisanych

1460 r. przez Piotra z Bydgoszczy, wyda Przyborowski J. (Wydanie

krak. dziea Jana z Turrekrematy. Przegl. bibl. archeol.. Warszawa

1881, I, 187). Take typowy »Liebesspruch«. — »Nigdym temu
"wierzy nie chcia...«, uamek dwuwierszowy z jakiego erotyku.

(Brflckner. Literatura religijna w Polsce redniowiecznej. I. Kazania

i pieni. Warsz. 1902, str. 140). — » I) aw nom zw^iedzi cudze
8trony...«, urywek 6-wierszowy z erotycznego poematu, moe rymo-

wanego listu miosnego (nie pieni, jak Bruckner utrzymuje), znale-

ziony przez Ktrzyskiego w rkopisie bibl. katedralnej wocawskiej,
zawierajcym formularz, a wydany przez Nehringa (ASF, 1893, XV,
544—5; Bruchnalski, j. w., str. 11, gdzie w caoci podany).

D) redniowieczna poezya polska wiecka o ywiole dramatycznym.

Z literatury dramatycznej redniowiecznej, tak duchownej jak

wieckiej, tj. z misteryów i dyalogów (oprócz utworów niedrama-

tycznych, dyalogicznie traktowanych albo do formy dyalogicznej d-
cych), aden zabytek nie doszed do czasów obecnych. O istnieniu

dramatu lub tylko o ladach jego istnienia pod jakkolwiek postaci

w kulturze polskiej ogólnej czy pimienniczej dowiadujemy si drog
poredni, z zapisków historycznych i rozporzdze wadzy wieckiej

czy kocielnej o przedstawieniach widowiskowych w kociele i poza
kocioem, ale cay ten materya i opierajca si na nim kwestya
jest przedmiotem innego dochodzenia: historyi teatru staroytnego
w Polsce, której powicono ju takie dziea, jak Chómtowskiego

stanowczo przez S. Windakiewicza, który, opierajc si na cytacie J. Kochanow-
skiego, przyzna j ukaszowi Górnickiemu. Pogld Windakiewicza bez za-

strzee przyj Briickner.

I
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»Dzieje teatru polskiego od czasów najdawniejszych do 1750 r. (War-

szawa 1870), Woycickiego » Teatr staroytny w Polsce« (Warszawa

1841), klasyczna rozprawa Nehringa »F*ocztki poezyi dramatycznej

w Polsce« (Roczniki Tow. przyj, nauk Poznask., 1887, XV, 191 n,),

Brucknera »Pocztki teatru i dramat redniowieczny« (Bibliot. Warsz.,

1894, II, 417 n., III, 78 n.), [Chmielowskiego »Nasza literatura dra-

matyczna« (Petersburg 1898, !. I), Windakiewicza »Teatr ludowy

w Polsce « (Kraków 1902) i tego »Dramat liturgiczny w Polsce

redniowiecznej. Z dwiema tablicami«. (RWf, 1902, XXXIV, 340 n.) itd.

Bibliografia historyi poezyi polskiej redniowiecznej i).

Balicki A. E., Bolesaw miay i w. Stanisaw Szczepanowski w poe-

zyi polsk. Szkic. Odb. z »Echa Przemyskiego*. Kraków 1905. (Wieki rednie

str. 1—IH). — Bielowski A., Pierwsze pomniki jzyka polsk. (Bibl. Warsz.,

185S, III, 25 n.) — Bobowski M., Die polnische Dichtung des XV Jh. I. Marien-

gedichte. Breslau 1883. — Tene, Poezya polska kocielna do XVI w. War-

szawa 1885. — Tene, Pieni katolickie polskie od najdawniejszych czasów do

koca XVI w. (Rozpr. Wydz. filolog. Ak. Urn., 1893, XIX. — Hec. Tretiak,

•Sprawozdania z Posiedze, 1891, Wydz. filolog., str. 17—19). — Bruchnalski W.,
ródach niektórych utworów poetycznych polskich XV i XVI w. (Przegld

Powsz., Kraków 1884, IV, 60 n.). — Tene, Legenda Aurea w literaturze pols.

XV w. (Rozpr. Ak. Um. Wydz. filol.. 1886, XI, 219 n.). — Tene, O budowie
zwrotek w poezyi polsk. do J. Kochanowskiego (tame, 1889, XIII, 1 n.). —
Bruckner A., Cber die alteren Texte des Polnischen (Arch. fiir slav. Phil., 1888,

X, 365 n. Recenzya i uzupenienie klasycznego dziea Nehringa »Altpolnische

Sprachdenkmalert). — Tene, Fremde Vorlagen in Fassungen slavischer Texte

(tame, str. 468 n., 613 n.). — Tene, redniowieczna poezya aciska w Polsce.

Cz I. (Rozprawy Wydz. fil., 1892, XVI, 304 n.). Cz. II. (tame, 1895, XXII,

1 n.). Cz. III. (tame, 1894, XXIII, 268 n.). Arch. f. slav. Phil., 1897, XIX, 202 n.). —
Tene. Neue Quellen zur Geschichte d. polnischen Sprache und Literatur (tame,

1892, XIV, 481 n.). — Tene, róda do dziejów literatury i owiaty polskiej. V. Wier-

sze polskie redniowieczne. (Bibliot. Warsz., 1893, I, 256 n.). — Tene, Kazania

redniowieczne. Cz. I. (Rozpr. W^ydz. filolog., 1895, XXIV, 38 n. W tekcie przytoczo-

nych kilkanacie zabytków poezyi XV w.). — Tene, Drobne zabytki jzyka polsk.

XV w. Pieni, modlitwy, glosy (tame, 1897, XXV, 206 n.). To. Cz. 2. Drobne zabytki

polszczyzny redniowiecznej (tame, 1900, XXXIII, 120 n.). — Tene, Autoreferat

o rozpr. »Drobne zabytki jz. pols.« w Archiv f. slav. Phil., 1898, XX, 170 n. —
Tene, Polska literatura redniowieczna. Referat (Wisa, 1900, XIV, str. 673—82). —
Tene, Literatura religijna w Polsce redniowiecznej. I. Kazania i pieni (Bi-

blioteka dzie chrzecijaskich, zesz. 18. Warszawa 1902. O pieni rozdz. V— VII.

Rec. ks. Fijaek J., Pam. Liter., 1903, II, str. 130—45). — Te n e, Zabytki dawnego
pimiennictwa. (Pamitnik Liter., 1903, II, str. 124—30). — Tene, Dzieje jzyka
polskiego. Lwów 1906. (Nauka i sztuka. T. III. O poezyi str. 94-122). — Tene,
To, Wyd. drugie, zmienione i powikszone. Lwów 1913 (str. 72— 92). — Tene,
Kolda. (Wielka Encyklopedya Powsz. lllustr. Ser. I, T. 37-8, str. 62—3). —

^) Pominito w niej pozycye, wspomniane lub cytowane w tekcie.
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By stro J., Kozbiór porównawczy znanych dotd najwaniejszych (z w. XIV

i XV) tekstów Modlitwy Pai'i8kiej, Pozdrowienia Anielsk., 8kladu Apostolskiego

i Dziesiciorga Przykazania (Prace filolog., 1H86, I, 3*6 n.). — Chodyski S. ks.,

Kilka urywków dawnego jzyka polek. (Przegld katolicki, 1891, Nr. 49). — Cho-

mtowski W.. Zabytki jgzyka polsk. z XV w. w rkopisach biblioteki Ordy-

nacyi Krasiskich. (Sprawozdania Komisyi jzyk. Ak. Um., 1880, I, 142 n.) —
Chrzanowski I., Poezya aciska w Polsce redniowiecznej. (Ateneum, 1895,

II, 142-56. Omówienie Brucknera: rednibwiecznej poezyi la. Cz. I- 111). —
Czaykowski K. i o J., Zabytki Augusfyaskie. (Materyaly i Praco Komisyi

jzyk., 1907, II, 311 n.). — Dobrzycki St., Z dziejów redniowiecznego pimien-

nictwa pols. I. Pie przypisywana bl. Wadysawowi z Gielnowa. II. Fragment

z ycia N. P. M. (Prace filolog., 1899, V, 977 n.). — Tene, Polska poezya re-

dniowieczna. (Przeghid Powsz., 1900, LXVIII, 75 n., 372 n., i os. odb , Kraków
1900). — Tene, Studya nad redniowiecznem pimiennictwem polskiem. (Rozpr.

Wydz. filolog. Ak. Um., 1900, XXXIII, 104 n.) — Tene, Najdawniejsze koldy
poUkie. (Przegld Powsz., 1903, LXXX. 373 n., LXXXI, 84 n. Rec. Krek F. w Pa-

mitniku Liter., 1905, IV, str. 87—89). — Erzepki B., Szcztki dawnej polszczy-

zny (08. odb. z Roczników Tow. P. N., Pozna 1890, XVIi). — Fij alek J. ks., Królowa

Korony Polskiej. Studya do historyi kultu M. B. w dawnej Polsce. (Przegld Ko-
cielny, Pozna 1902, I, 409 n.. II, 108 n., 255 n., 422 n.; 1903, III, 2H n., 81 n.).-

Hanusz J., O ksice do naboestwa króla Zygmunta I w rkopisie mona-
chijskim. (Rozpr. Wydz. filol., 1886, XI, 44 n.) — Kopera F. dr.. Spis druków
epoki Jagielloskiej w zbiorze Emeryka hr, Hutten-Czapskiego. Kraków 1900,

4, szpalt 232, 4 k. (Niektóre zabytki poetyczne w prozie i wierszu. — Rec. Bruc-

kner w Pam. Liter., 1903, II, str. 125—6). — Kossowski St, Nieznana pie
o Narodzeniu Paskiem z w. XV. a redniowieczne wierzenia apokryficzne

(Sowo Polskie, 1912, Nr. 608 i 610). - Krek F., Modlitewnik Nawojki. (Rozpr.

Wydz. fil. Ak. Um., 1894, XXIII, 188 n. Autor wykrywa tu ustpy wierszowane).

—

Tene, Tekst peny pieni »Maryja, Panno szlachetnaa (Pamitnik Literacki,

1906, V, 187—218) - Krotoski K., O aciskim panegiryku na cze Bo-

lesawa miaego z pierwszej polowy XII w. (Pamitkowa Ksiga uczniów
St. Tarnowskiego. Kraków 1904, str. 319-29). — Lopaciski (Lubicz) R., Kilka

zabytków jzyka staropolskiego (Prace filolog., I89H, IV, 581 n). — Tene, Re-
gua Trzeciego Zakonu w. Franciszka i drobniejsze zabytki jzyka polskiego
z koca XV i pocztku XVI w. (tame, str. 743—61). — Lo J., Jakuba, syna
Parkoszowego traktat o ortografii polsk. (Materyay i Prace Kom. jzyk., 1907,

II, 379 n.) — uszczkiewicz W., Kocioy i rzeby Duninowskie w Strzel-

nie na Kujawach (Pam. Ak. Um. Wydz. filolog., 1876, III, 89—116). — Macie-
jowski W. A., Pamitniki o dziejach, pimiennictwie i prawodawstwie Sowian
(Petersburg i Lipsk, 1839 Tom II, 352—75: Pomniki poezyi). — Tene, Sówko
o poezyi pols. staroytnej. (Ondyna, 1846). - Tene, Sówko o duchu polsk.

poezyi staroytnej (tame). — Tene, Pimiennictwo polskie (Warszawa 1852.

T. III. 4-149: Dodatki. Pomniki jzyka polsk. najdawniejsze). — Malinowski L.,

Zabytki jzyka polsk. w rkopisie Nr. 2503 bibl. Jagiell. w Krakowie. (Prace fi-

lolog.. I, 467 n.) — Makowski M.. Zu der Frage nach den Quellen des »Hed-
vigsbachleins€ (Arch. f. slay. Phil., 1887, X, 8 n.) - Miodoski A., Philippi
Callimachi et Gregorii Sanocei carnunum ineditorum coroUarium. (Rozpr. Wydz.
filolog. XXXVI, 393—417). - Nehring W, Die philologischen Arbeiten bei den
Polen in neuerer Zeit (Arch. f. slay. Phil., 1876, I, 249 n. Midzy innemi o pom-
nikach staropolszczyzny, wydanych od r. 1823-1875). -Tene, Ueber den Ein-
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fluss der altóechischen Spracheund Litteratur auf die altpolnische (Archiv f. slav.

Philologie, 1876, T. I; 1877, T. II. Midzy innemi o iBogarodzicyt). — Tene
Altpolnische Sprachdenkmaler. Systematische Ubersicht, Wiirdigung und Texte.

Berlin 1886. — Tene, Pocztki poezyi dramatycznej w Polsce (Roczniki Tow.
przyj, nauk Pozna., 1888, XV, 189 n.). — Tene, Beitr^ige zum Studium altpol-

nischer Sprachdenkmaler (Arch. f. slav, Philolog., 1893, XV, 5*9 n. O poezyi

str. 533— ^i'), — Osuchowski H., Niektóre opowieci i wiersze o Grunwaldzie

w XV i XVI w. (Sprawozd. Dyrekcyi gimn. w Tarnopolu za r. 1905). — P ta-

sz ycki St., Powieci u nas przed laty 300 (Wisa, 1903, XII, str. 707-10). —
Puaski Fr., Pieni religijne XV w. Z rkopisów bibl. Ord. hr. Krasiskich.

(Sprawozdania z posiedze Tow. N. Warsz., Warszawa 1912, V, zesz. 1, 3 n.).

—

Seredyski W., Trzy zabytki jzyka polskiego z drugiej polowy XV w. (Spra-

wozd. Komisyi jz. Ak. Um., 1880, I, 155 n.). — Surzyski J. ks.. Polskie

pieni Kocioa katolickiego. Pozna 1891. — Symon F. A. ks., O hymnach
kocielnych (Na powodzian. Ksiga zbiorowa. Warszawa 190^, str. 279 n.). t-

Szujski J., Trzy zabytki jzyka polsk. XIV i XV w. (Rozpr. i Sprawozd. Wydz.
filolog. Ak. Um., 1874, I, 40 n.). — Tretiak J., Cze dla Najw. Panny w mu-
zyce polskiej (Ksiga Pamitkowa Maryol., 1905, I, 147 n.). — Walczys ki F. ks.,

Polska Maryologia muzyczna. (piew kocielny, Pock 1904, str. 32 n., 41 n.). —
Wierzbowski T., Filipa Kallimacha i nieznanego poety wiersze na cze Jana

Dugosza, w 400-n rocznic mierci tego historyka do druku podane. (Rozpr.

Ak. Um. Wydz. fil., 1880, VIII, 296—313).—Wojciechowski T., O Kazimierzu

Mnichu (Fam. Ak. Um., Wydz. filolog. 1885, V, 1—29). — Tene, O yciu
i pismach Wincentego z Kielc (tame, str. 30—6), — Wróblewski A. ks..

Rzecz o muzyce i piewie kocielnym. (Sowo Polskie, Lwów 1906, Nr. 72). —
Zawiliiiski R., Wyjtki z pomników jzyka pols. w. XIV—XVI. dla uytku
w ki. V szkó rednich. Kraków 1892.
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Historya poezyi aciskiej humanistycznej
w Polsce.

Napisa

Tadeusz Sinko.

I. amanie si z form (wiek XV).

Dwa iiacrobk królowej Jadwigi. Probierzem i miar hu-

manizmu wierszy aciskich, pisanych w Polsce i przez Polaków, któ-

rych ju w pierwszej poowie XV w. dotkny w jakikolwiek sposób

pynce z Woch prdy Odrodzenia, jest stopie poprawnoci formy,

trzymanie si przepisów klasycznej gramatyki, prozodyi i metryki,

potem staroytnej poetyki, wreszcie oparcie si o klasyczne wzory,

posuwajce si a do unikania wszelkich wyrazów i wyrae, obra-

zów, a nawet poj, obcych rzymskim wzorom. Ten formalny huma-

nizm, jako kontrast tak zwanej barbarzyskoci aciny redniowiecz-

nej, mona zillustrowa porównaniem dwóch nagrobków (epitaphia)

królowej Jadwigi (u Dugosza, Hist. Pol. X, ad a. 1399), nagrobków,

z których drugi jest humanistyczn redakcy pierwszego, rednio-

wiecznego. Pochodzi on z pierwszej poowy w. XVI (wedug w. 4., który

zawiera wzmiank o twardem jarzmie Cezara, gniotcem Wgry), a za-

chowa si obok pierwszego w interpolowanych kodeksach (np. kod.

Rozraewskiego) Dugozowych. Autor nagrobka redniowiecznego (30

dyatychów elegijnych) nie liczy si z klasyczn prozody, nie unika

bdnych rozziewów, posuguje si obficie leoniskim rymem, miesza

»poetyczne« frazesy epitafiki redniowiecznej z prozaicznemi wyra-

eniami teologiczno-scholastycznemi, a w topice i kompozycyi idzie

za wzorami, a raczej szablonami redniowiecznymi, w niczem nie

okazujc znajomoci poezyi klasycznej. Humanista, zatrzymujc wiernie

tok myli pierwowzoru, oczyszcza go z bdów formalnych i dociga

do poj staroytnych, opuszczajc poprostu wszystko, co uwaa za

nieklasyczne i niestylowe, lub opisujc to na mod staroytn. Je-

dnak we wszystkich odstpstwach od sredniowieczyzny pierwowzoru

nie mamy do czynienia z zastpieniem poj chrzecijaskich pogan-
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skiemi, lecz z substytucy^ frazesów pogaskich w miejsce chrzeci-

jaskich. Autor przebiera myli oryginau wedug mody czy maniery

humanistycznej, ale ta nie mci bynajmniej jego chrzecijaskiej pra-

wowiernoci. Tonans zamiast Deus, Olympus zam. caeluni, Tararus
zam. infernutn i t. p. spotykamy i u takich autorów typowo rednio-

wiecznych, jak Johannes Sarisberiensis lub Alanus ab Insulis. —
U humanistycznych wierszorobów polskich z XV w. frazeologia kla-

syczna wypiera powoli kocieln, ale duch tych wierszy pozostaje

zawsze kocielny. Z deniem do syntezy religii chrzecijaskiej i po-

gaskiej (w rodzaju Pico delia Mirandola) nie spotykamy si w pol-

skiej humanistyce nigdy, z pogaskim pogldem na wiat bardzo

rzadko. Caa humanistyczna poezya aciska w Polsce jest z maymi
wyjtkami chrzecijaska i katolicka czy kocielna ^.

Otrzsanie si z redniowieczyzny. Autorem pierwszego

nagrobka królowej Jadwigi mógby by by wychowanek wszechnicy

praskiej, mody notaryusz Wadysawa Jagiey, Stanisaw Cioek
{1382—1437), który jakkolwiek w yciu postpowa nieraz bardzo no-

woczenie i humanistycznie, to w poezyi (rymowana pochwaa Kra-

kowa w Cod. Vit.; hymn do Matki Boskiej) i poetycznej prozie (paszkwil

na królow Elbiet w Cod. ep. I 45 i pochway królowej Sonki

w Lib. canc. II 133, 76 i 134, 77) trzyma si form redniowiecznych.

Niedarmo (wedug wiadectwa Leutschoviusa w Antiuitates Polo-

niae) zbiera po kocioach dawne epitafia i pisa na ich wzór nowe.

Natomiast wstydziby si by barbarzyskoci owych dystychów inny

notaryusz królewski, kanonik krakowski Adam winka (rca 1433),

modzieniec »obdarzony tchnieniem Muz« (scribendi spiritu Pierio

praeditus, Dug. H. P. XI 359), któremu mier przedwczesna nie po-

zwolia wyda na ozdob ojczyzny wicej utworów, prócz (zaginio-

nego) panegiryku o Kazimierzu Wielkim (longum carmen heroicum

de rebus gestis ac dictis memoralibus Casimiri II, Janociana II 272)

i paru wierszy okolicznociowych. Z tych zachowa si u Dugosza
(H. P. XI 367) napis (68 heksam. i 4 pentam.) na kenotaf Zawiszy

Czarnego (f 1428) i epitaf (53 heksam. i 3 pentam.) królewny Ja-

dwigi (H. P. XI 467). Std dowiadujemy si take o zaginionej pieni

na zalubiny Jadwigi z ksiciem Fryderykiem. winka grzeszy jeszcze

czsto przeciw klasycznej prozodyi i metryce, ale wyzwala si ju
z prozaicznej, kronikarskiej kompozycyi, zna tajniki efektów reto-

rycznych i nie waha si wplata w swe wiersze frazesów z Wergi-

liusza, Owidyusza i Klaudyana. — Tej wzgldnej swobody we wa-
daniu wierszem aciskim, jak widzimy w zachowanych wierszach

winki, nie posiada ani mody bakaarz wszechnicy krakowskiej,

Grzegorz z Sanoka, kiedy w r. 1434 pisa »wynoszc pod

I
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chmury od«, a raczej epitaf dla Wadysawa Jagiey (66 dyst. eleg.

u Dug. H. P. Xl 530) — ani magister tej/e wszechnicy (od r. 1441)

Marcin ze Supcy, autor epitalu (55 heksam.) na cze biskupa

poznaskiego Andrzeja askarza (f 1426) i nagrobka Szamotulskiego

(f 1444). — Poetyczna zawarto kodeksu Jana ze Supcy (wydanego

przez A. BrOcknora, redn. poez. a. I), w którym zachoway si

elukubracye Marcina, daje nam wiadectwo, jakich to poetów (prze-

wanie redniowiecznych, ale i klasycznych i woskich humanisty-

cznych) czytywano w Krakowie w latach 1430— 1440, a zarazem, jakie

byy wzory Grzegorza z Sanoka i Marcina ze Supcy. lady staro-

ytnoci u Grzegorza ograniczaj si do trzech klauzul heksametry-

cznych z Owidyusza; Marcin (zwaszcza w epitafie askarza) szafuje

hojniej wierszami i pówierszami z Wergiliusza, Persyusza i Juwena-

lisa, ale bardziej ulega najgorszym wzorom redniowiecznym, tak

zwanej »Palaestra« i »Metriricale« Marka z Opatowca. Grzegorz trzyma

si raczej przepisów Aleksandra de Villa Dei (Doctrinale), którego na

staro mia zawzicie zwalcza.

Od Cioka do winki mona obserwowa postp ku humani-

zmowi. Ale ju Sanoczanin i Supczanin cofaj si po za stanowisko,

zdobyte przez wink. Wiele wierszy okolicznociowych z poowy
wieku XV (np. dwa wiersze o klsce warneskiej u H. Zeissberga,

Ztschrft f. ost. Gymn. 1871, 81 — 114), a nawet z jego schyku (jak

pisany w roku 1499 wiersz na spustoszenie Sambora w Mon. Pol.

III 253) nie wykazuj ani ladu humanizmu 2.

Okoo Olenickich. Humanizm bowiem by w ówczesnej

Polsce czem wyjtkowem, mimo e znajdowa poparcie (oczywicie

z zastrzeeniami przeciw pierwiastkom niechrzecijaskim) u lak

wpywowych osobistoci, jak biskup krakowski, Zbigniew Olenicki.

Jego patronat jednak nie zaznaczy si zupenie w poezyi, chyba e
kto chciaby tu zaliczy trzy krótkie nagrobki, a przede wszystkiem
duszy (375 heksam.): Dyalog o Zbigniewie Olenickim, pi-

sany koo r. 1460 celem obrony polityki zmarego przeciw rozmaitym

oszczercom. Na prob gospodarza, ks. Jana, opowiada najpierw To-

masz, potem Goryasz o yciu, zasugach, polityce i testamencie poli-

tycznym Zbigniewa, poczem wobec zapadajcego zmroku zaprasza

gospodarz rozmówców na wieczerz. To wdramatycznew zakoczenie
zamienia wierszowan broszur polityczn na idyll, w której to

formie, bardzo czsto pod oson allegoryi, traktowali humanici po-

dobne tematy. Poniewa nie ks. Jan jest w dyalogu informatorem

i poniewa Dugosz nigdy (tern mniej na staro) nie uczy si ku
heksametrów aciskich, nie moemy jemu przypisa autorstwa tego

humanistycznego zabytku, — Nie znamy równie nazwiska chwalcy
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arcybiskupa gnienieskiego, Zbigniewa Olenickiego modszego, któ-

rego zbrojny zatarg (z r. 1490) z Komiderem Gruszczyskim wyd
jaki domorosy humanista do rozmiarów Nowej Farsa lii (zacho-

way si 72 heksam. bez pocztku i koca). Nie mamy adnych do-

wodów na to, eby by nim kanonik gnienieski. Mikoaj Kotwicz,
autor zachowanego (u Starowolskiego, Monum. Sarm. 559) nagrobka

(6 dyt. el.) dla modszego Olenickiego ^

Pierwszy humanista — w yciu. Temu Olenickiemu de-

dykowa (okoo r. 1477) »zwierciado humanisty«, osnute na kanwie

ywota arcybiskupa lwowskiego (od r. 1451) Grzegorza z Sanoka
(Vita et mores Gregorii Sanocei) awanturniczy Florentyczyk, Filip

Kallimach Buonaccorsi (-|- 1496), korzystajcy od r 1470 z go-

ciny i opieki pónocnego przyjaciela agodniejszych Muz. Grzegorz

tak si przej w kuryi Eugeniusza IV w Bolonii (w r. 1437), a po-

tem na dworze biskupa Witezia w Wielkim \A'aradynie humanisty-

cznymi pogldami, a przedewszystkiem humanistycznym sposobem

ycia, e gorliwy w katolicyzmie kardyna Olenicki mia pewne
wtpliwoci co do wywicenia go na arcybiskupa, »jakoby zbyt by
si przej zagranicznymi obyczajami« (veluti iam In externos mores

degenerasset. Dugosz). Ze te wtpliwoci nie byy nieuzasadnione,

pokazao póniejsze ycie arcybiskupa, który w warownem miasteczku

pod Lwowem, w Dunajowie. urzdzi pierwszy w Polsce dwór hu-

manistyczny, otworzy niby schronisko (asylum) dla humanistycznych

(przewanie obcych) uczonych i literatów, piorunowa z nimi przy

biesiadach na wszystkie powagi redniowieczne, wic na Arystotelesa

i ca scholastyk, na Aleksandra de Villa Dei i redniowieczn a-

cin, na mistrza Kadubka i redniowieczne kronikarstwo, a na gru-

zach obalonych powag wznosi otarz nowej poezyi. Polaków naj-

bardziej oburzaa i gorszya ta okoliczno, e do arcybiskupich con-

vivia zasiaday i — kobiety, mode przyjacióki i pociechy humani-

stycznych obieywiatów. Sdziwy arcybiskup nietylko chtnie z niemi

rozmawia, ale nawet wyraa w elegiach erotycznych (zacho-

waa si jedna, 5 dyst. el.) swe zmylone zapay do nich. Rytmy
wychodziy do opornie z pod pióra sdziwego poety, który ali
si, »e nie umie rytmem wiza sów i nie ma adnej wprawy
w pisaniu pieni«. Wyznanie to byo zupenie szczere, nie mniej jak

sowa, zwrócone w r. 1465 do papiea Pawa II. w których uspra-

wiedliwia »nie aciski lecz barbarzyski jzyk i prostactwo « swej

korespondencyi (Kwart. hist. 1892, 4, 779). Jeli mimo to nawet nie-

chtny mu Dugosz nazywa go (H. P. XII ad a. 1477) »mem bar-

dzo zaprzyjanionym z Muzami i godnym pamici tak z powodu
penej polotu prozy i poezyi, jak z powodu wymowy, okazywanej

I
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W kazaniach do ludu«, to pochwa t trzeba umieci na tle re-

dniowieczyzny reszty spoeczestwa, od której Grzegorz odbija

bardzo jaskrawo, jako czowiek nowych czasów.

W porównaniu z wierszami np. Kallimacha dziwnie nieporadnym

wydaje si jeszcze nagrobek królowej Sonki (u Dugosza, H. P. XIII

328), napisany przez Grzegorza w r. 1461. Lepsze wiersze podykto-

wao mu w r. 1474 oburzenie na antypolsk inwektyw biskupa

agryeskiego Gabryela (wyd. H. Zeissberg, Z. i. Alt. u. Gesch. Schle-

siens X 373 nu). Te próbki pocieszaj nas po stracie znanego Ja-

nockiemu (Janociana III 272) kodeksu kapituy lwowskiej (z koca

w. XV), który zawiera corpus mów, listów i wierszy arcybiskupa

lwowskiego i pozwalaj stwierdzi, e pierwszy prawdziwy polski

humanista w yciu nigdy nie zosta prawdziwym humanist w pió-

rze. Zbyt silnie obciay jego styl tradycye redniowieczne*.

Hiiuianizui niemiecki w Kralcowie. Przeniósszy si z Du-

najowa do Krakowa, zasta tu Kall i mach pewne audytoryum, do
przygotowane do suchania jego eleganckich wierszy, przewanie

elegii erotycznych, goszcych wdziki takich ))Sarmatek«, jak

Fannia lub Drusilla. Wprawdzie utworzone na wszechnicy Jagielloskiej

(z zapisu wojewodziny ruskiej Mykowej) w r. 1449 nowe kollegium

dla profesora poezyi, byo ekspozytur poezyi przewanie rednio-

wiecznej, ale ju w r. 1475 pojawiy si przepisy, polecajce profeso-

rowi objanianie klasyków. Jako od r. 1487 spotykamy si w Liber

diligentiarum fakultetu artystycznego z humanistycznymi wykadami
Biela, Jakóba z Gostynia, Stanisawa Seliga. Ksztac si u nich prze-

wanie scholarze niemieccy, którzy w ostatniej wierci XV w. coraz

liczniej napywaj do Krakowa. Oni to wraz z wyksztaconem miesz-

czastwem krakowskiem (take niemieckiem) dostarczyli adeptów

pierwszemu w Polsce Towarzystwu literackiemu, Socieas Yisulana^

zaoonemu w r. 1489 przez wuwieczonegow humanist niemieckiego,

Konrada Geltisa (Pickel). piewak Hasiliny (tak bowiem prze-

zwa sw nadwilask Nimf, Halszk, której powici pierwsz

ksig swych Amores] zoy hod piewakowi Fannii i Drusilli (Carm.

I 7), pochwali Polsk (in laudem Sarmatiae), wszechnic Jagiellosk
(ad gymnasium Cracoviense), jej profesorów (jak Brudzewskiego, Ur-

syna), opisa Wis, saliny wielickie, nawet ubra i nauczywszy Kra-

kowian ucztowa na sposób humanistyczny (jak Grzegorz w Duna-

jowie), porzuci po dwóch latach (w r. 1491) »barbarzyski« gród

Kraka, w którym nie dopuszczono go nawet do profesury poezyi.

Pogaski humanizm Kallimacha i Geltisa tak przestraszy pogro-
nych jeszcze w scholastycymie profesorów krakowskich, e od

r. 1494—1498 zaniechali oni zupenie objaniania poetów klasycznych.
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PrzybyJy do Krakowa w r. 1493 Henryk Bebel nie obudzi
w czasie dwuletniego swego pobytu nawet takiego ruchu, jak Celtis.

Jego tradycye utrzymywali jedynie humanici, pochodzcy ze lska,
jak Wawrzyniec Korwin (Rab), Jan Aesticampianus (Som-

merfeld, starszy i modszy) i umiarkowaszy od nich Jan z Owi-
cimia (Sacranus). Ale prócz drobnych wierszy o rzeczach i osobach

polskich (np. Korwina oda de Polonia et eius metropoli Cracovia,

tego opis salin wielickich), prócz kilku podrczników stylistyki i poe-

tyki nie pozostawili oni po sobie w Polsce adnego trwalszego

ladu ^

Uwagi.

* Monografii o pocztkach humanizmu w Polsce XV w. nie posiadamy.

Najwicej wiadomoci podaje Kazimierz Morawski, Hist. Uniw. Jagiell. (re-

dnie wieki i Odrodzenie) I, II, Kraków 1900. — Humanizm chrzecijaski i po-

gaski charakteryzuje O. Czesaw Bogdalski, Szkice z dziejów humanizmu
w w. XV, Kraków 1909. — Literatur o Odrodzeniu (take jego pocztkach) we
Woszech i reszcie Europy (z Polsk) podaj wydawcy Historyi literatury polskiej

Romana Piata (Lwów 1909 nn.), t. II, 1, str. 1 n. Tam te odsya si po bi-

bliografi do humanistów w. XVI, a tu przytacza si tylko zbiorowe wydania ich

pism (o ile istniej).

* Spucizna Cioka dotd nie zebrana i nie opracowana. O czowieku pisze

S. H. Bad en i, Stan. Cioek biskup poznaski, Rozpr. Akad. krak. hist.-filozof.,

t. .S9, 1900. — Dwa epitafy winki opracowa T. Sinko, Eos VIII, 1902, 138 nn.,

który take rozebra epitaf Grzegorza z Sanoka, Eos VI, 1900, 243 nn. — O Mar-

cinie ze Supcy i podobnych poetach i utworach z w. XV por. A. Briickner,
redniowieczna poezya a. w Polsce, cz. I, Rozpr. Akad. krak. filol. t. 16, 1892,

zwaszcza str. 305 i 362 n.. cz. III t. 23, 1894, str. 293 nn.

' O cywilizacyjnem znaczeniu Zbigniewa Olenickiego por. K. Morawski,
Hist. Uniw. Jagiell. I 299—467. Dyalog o Zbign. Olesn, (i nagrobki) opublikowa
z rkopisu seminaryum sandomierskiego ks. L. Piotrowicz, Archiw. do dziej,

liter, i ow. II 325—362. Now Farsali wyda W. Ktrzyski, O nieznanej

epopei z XV w., Lwów 1887.

* Philippi CaUimachi Buonaccorsi, Vita et mores Gregorii Sanocei ed. Adam
S. Miodoski, Kraków 1900. Tene ogosi Philippi CaUimachi et Gregorii Sa-

nocei carminum inedit. coroUarium, Rozpr. Akad. krak. filol., t. 36, 1904, tudzie

Inedita cura Phil. w CaUimachi, Stromata in honorem Cas. Morawski, Kraków 1908,

str. 185—193. Tame z jego materyaów wyda L. Piotrowicz, Phil. CaUimachi

carminum ineditorum particula, str. 43—47. — Krj-tyczny przegld literatury

o Grzegorzu z Sanoka da T. Sinko we wstpie do polskiego przekadu KaUi-

machowego ywota, dokonanego przez Kóko filol. uczniów wszechnicy lwow-

skiej (Lwów 1909), a na nowe kryterya fikcyjnoci biografii Kallimachowej zwróci

uwag I. Chrzanowski, Sprawozd. z posied. Ak. Um. krak. 1913.

5 Por. K. Morawski, Hist. Uniw. II 165—227; K. Mecherzyski, O po-

bycie w Polsce K. Celtisa i jego wpywie na rozbudzenie humanizmu, Rozpr.

Akad. krak. filol., t. 4, 1876; tene, O Wawrzycu Korwinie, tame, t. 6, 1878;

ks. J. Fijaek, Niemcy w uniwersytecie krakowskim w XV i XVI w., w Fam.

liter. I 1902.
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II. Poezya okolicznociowa i religijna z czasów
Zygmunta 1.

Kultura reiiesausowa w Polsce. Odepchnity przez uniwer-

sytet krakowski pogaski kierunek humanizmu nie da si ju z Polski

usund, skoro renesansowa kultura, pynca wprost z Woch (zwaszcza

od chwili maestwa Zygmunta 1 z Bon 1518), a take i z Nie-

miec, znalaza ostoj i na zamku królewskim i na dworach biskupów

i magnatów, utrzymujcych przyjazne stosunki z zagranicznymi hu-

manistami, a nawet w dworkach szlachty, której synowie przejmo-

wali si podczas studyów za granic »nowymi obyczajami«. W tem

yciu renesansowem ozdobionem wszystkiemi sztukami piknemi

i stosowanemi, poezya, uniemiertelniajca w panegirykach

osoby, opiewane we wszystkich waniejszych i mniej wanych chwilach

ycia, dostarczajca w epigramach przedmiotu codziennej rozrywki

i pogadanki, bya (jak w pierwszych wiekach cesarstwa rzymskiego)

rekwizytem nieodzownym. Wobec takiego popytu pisanie wierszy si
opacao, mogo dostarczy utrzymania poecie. Nic te dziwnego,

e i poda tych wierszy jest ogromna ^

Poeci w Krakowie. Oczekiwana od dawna w Krakowie Muza
poezyi nie bya t klasyczn Afrodyt, wynurzajc si z fal redniowie-

cza, której wzywa Kallimach i Celtis, ale miaa rysy bardzo podobne do

redniowiecznej Teologii, a tylko ubiór renesansowy, i to nie bardzo

wspaniay. Archeget jej by Pawe z Krosna (Paulus Crosnensis Ru-

thenus, f ca 1517), który przybywszy w r. 1500 do uniwersytetu kra-

kowskiego ze stopniem bakaarza, osignitym w Gryfii, zosta tu

{w r. 1506) magistrem i jako collega minor wykada w r. 1507,

a potem 1511—1516 poetów klasycznych. Korzystajc z zawartej

w Krakowie znajomoci ze scholarami wgierskimi, zwaszcza z nie-

jakim Sebastyanem Maghiusem (Propempticon, str. 90, 93; invitato-

rium, str. 95), szuka na Wgrzech schronienia przed morow zaraz,

wybuch w r. 1508, a mianowicie najpierw u prepozyta warady-
skiego Stanisawa Thurzona (por. wiersz na str. 96 i 98), potem na

dworze magnata wgierskiego Gabryela Perenyi w Szóllós. Dzie

siciotygodniowy pobyt u I*erenyiego, który raczy obj patronat

•barbarici paupertiniue po6tae« (str. 81), karmi biedaka (misellum)

obfitemi biesiadami (str. 85) i przyjmowa hody » poetycznego « nie-

wolnika (servulus et mancipiolum, str. 8), wystarczy do wypenienia
wierszami, przewanie improwizowanymi (poeta usprawiedliwia si
z tego powodu zwrotami, zaczerpnitymi ze wstpów do Siluae Stra-

cyusza, którego te pod innymi wzgldami przypomina) tomiku, wy-
sianego w Wiedniu w r. 1509 (Panegirici... et... alia carmina) a de-

i
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dykowanego wgierskiemu patronowi. Obejmuje on prócz drobnych

wierszy, przewanie elegijnych, zwróconych do Perenyiego i wirier-

skich przyjació, trzy liryczne inwokacye do Apollina, Talii i Janusa,

ody i elegie na wita (Niepokalanego Poczcia, Boego Narodzenia)

i witych (w. Katarzyn, Barbar), wreszcie dwa wiksze panegi-

ryki, jeden (367 dyst. eleg.) na cze patrona Wgier w. Wadysawa,
drugi (193 dyst.) na cze w. Stanisawa Szczepanowskiego. W wy-

borze ostatniego tematu kierowa Pawem raczej wzgld na Stani-

sawa Thurzbna ni na Polsk. Bo jej pochway (w. Stan. w. 7—19)

s zimniejsze ni pochway Wgier (w. Wad. 45—66), a ustp
o (legendarnych) klskach, zadawanych przez w. Wadysawa (w. 417

nn.) »pyszakowatym« (superbifici) Polakom, wiadczy o braku szo-

winizmu, graniczcym z kosmopolityzmem.

Ten kosmopolityzm, patny panegiryzm, repertoar nazwisk ze

staroytnej mitologii i historyi, zapoyczenia z Owidyusza, Wergi-

liusza i Stacyusza w elegiach, a Horacego w odach, wreszcie nieza-

przeczalna, cho nie mistrzowska biego techniczna — skadaj si
na humanistyczn politur Kronianina. Z pod niej przeziera jednak

wszdzie redniowieczny poeta kocielny. To te najbardziej w swoim
czuje si ywiole, gdy na podstawie apokryficznej ewangelii w. Ni-

kodema opiewa wstpienie do piekie Chrystusa {Saphicon de infe-

rorum vastaione et triumpho Chrisi. 1514), lub gdy z opisem zmar-

twychwstania Chrystusa czy opis wiosny (Hyninus in diem pascha-

lem^ ibid.) lub baga Mary o odwrócenie zarazy (Elegiacum pro pese

abigenda^ 1515). U takiego poety kocielnego obligatoryczne inwo-

kacye bóstw pogaskich s pustemi formuami, które nawet sam
unicestwia, odsyajc dopiero co przyzwane bóstwa do pieka (w.
Wad. 11 nn.); ale równie bez znaczenia s pogaskie metonomazye
Chrystusa w Jowisza, Matki Boskiej w Her lub bogini Idumejsk
i t. p. Przykady ze staroytnej mitologii czy historyi su mu tylko

do stwierdzenia wyszoci bohaterów chrzecijaskich! Tak przed

w. Wadysawem musi ustpi Achilles, Scypionowie, Pompejus,

Cezar, nawet Herkules ze wszystkiemi 12 pracami, które jednak poeta

skrztnie wylicza (w. Wad. 218—244). Najzrczniej posuguje si t
machin staroytnicz w EpithaJamium na lub Zygmunta I z Bar-

bar Zapolska (178 dyst., Kraków 1514), utworze wzorowanym na

epitalamiach Klaudyana, skd Pawe przej zgromadzenie bogów,

interwency Wenery i t. p. Niemniej zgrabny jest wiersz, zwrócony

do biskupa poznaskiego Jana Lubraskiego, z prob o polecenie

wspomnianego epitalamion królowi. Znajdujce si w nim wyznanie

(w. 72): wSoUicito parvae parvula fila lyrae« nie jest tylko konwen-

cyonalnym listkiem figowym, zasaniajcym niech do pisania wi-
Encyklopedya polska. XXI. 9
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kszych poematów, ale wiadczy o autokrytycyzmie poety: wiedzia

on, e lira jego poezyi bya maa i wydzwaniaa tylko pochway ludzi

i witych; innych strun na niej nie byo. To te znaczenie Kronia-

nina na tem tylko polega, e on pierwszy z Polaków uprawia t
codzienn i jednodniow poezy, która odtd przez trzy wieki towa-

rzyszya wszelkim zdarzenioni i uroczystociom publicznym i pry-

watnym, i e wyksztaci w niej szereg" uczniów: Rudolfa Agry-
kol (ten przyby do Krakowa w r. 1510, ju w r. 1511 dedykowa
mistrzowi panegiryk o w. Kazimierzu, a po mierci t*awa wyda
ju jako poeta laureatus panegiryk o w. Stanisawie); K rysz to fa

Suchtenaz Gdaska, dworaka i chwalc Zygmunta I, Jana z Wi-
licy i Jana Dantyszka. Tylko Dantyszek przewyszy maego
mistrza; inni byli tylko godnymi takiego nauczyciela uczniami.

Nieudany epik. Po talencie modego Jana z Wilicy
(Johannes Yisliciensis lub Yislicius) obiecywa sobie duo y-
czliwy mistrz, spodziewajc si, e przedoone mu próbki pa-

tryotycznego poematu o wojnie z Krzyakami i bitwie grunwaldz-

kiej urosn w wielk epopej historyczn. Niestety ucze, czujc

krótki oddech swej Muzeczki (Musula), ograniczy si do 511 heksa-

metrów, opowiadajcych o pierwszem sprowadzeniu Krzyaków do

Polski, ich zaczepnoci i klsce pod Grunwaldem. Epopeja skurczya

si w panegiryk dla Wadysawa Jagiey, podobniuteki do panegi-

ryku Kronianina o w. Wadysawie. Take druga epopeja o po-

cztkach Polski skoczya si na kilkuset heksametrach o Krakusie

i Wandzie. Wicej nie pozwoli poecie (jak Propercyuszowi i innym
poetom Augustowskim) piewa Apollo, który skierowa wt ódk
jego talentu ku pochwaom Zygmunta I. Wic Wiliczanin wzi
sobie za wzór mistr/.owe epitalamion na lub Zygmunta i Barbary

Zapolskiej, przeniós olimpijs*kie swaty na Jagie i Sonk. a wyli-

czywszy ich potomstuo, zatrzyma si duej przy pochwaach Zy-

gmunta I. Te trzy róne treci i koncepcy czci poprzedzi wspóln
dedykacy do Zygmunta I i wspóln inwokacy i wyda w r. 1516

(Grac.) jako Helli Pruteni lihelli res. Prócz tego chimerycznie skle-

conego paneiriryku umieci w swej publikacyi od na zwycistwo
pod Orsz (w metrum alcejskiem), jambiczny list do swego mece-
nasa Piotra Tomickiego i pobon eleLn Maryask. Wszdzie krocza

ladami mistrza (i jego wzorów), wszdzie okazuje si niszym oj(

niego. Nietylko przedwczesna mier, ale i szczupo talentu ni<

pozwolia mu speni nadziei Kronianina'.

Europejski poeta-dyplomata. Szerzej ni szkolna »Musula«
Pawa z Krosna i Jana z Wilicy rozpucia skrzyda dworacka Muzi
Jana Dantyszka (1485—1548), zwanego take de Guriis (od rod(
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wego przydomka von Hofen) — moe dziki temu. e mody pisarz

kancelaryi^ królewskiej wczenie rozejrza si po szerokim wiecie,

zwiedzi midzy innemi Wochy, a jako sekretarz a potem (od r. 1515)

pose królewski na dworze Maksymiliana i Karola V, rozwin swe
bogate zdolnoci, nietylko dyplomatyczne. W jednem z pierwszych

utworów {De viruis et honoris differeniia somniutn... Crac. 1510),

opakujc w formie sennej wizyi mier modego sekretarza kró-

lewskiego, Walerego Drzewickiego, wyraa al za straconem niepo-

wrotnie spokojnem yciem uczonego i poety (por. ad Alliopagum 67),

za yciem, jakie wiód np. mistrz jego Pawe, którego w tym czasie

poleca opiece biskupa poznaskiego, Jana Lubraskiego {In laudetn

Pauli Grosn. praeceporis sui, w Appendix do Epithal. Kronianina).

Ale cho protekcya Tomickiego i innych zapewnia mu na dworze

królewskim nietylko stanowisko, lecz i wpywy. Gdaszczanin nie

zaniedbywa i poezyi: wspózawodniczy z bawicym podówczas

(1510— 1513) w Krakowie Heliusem Eobanem Hessem w^ pisaniu im-

prowizowanych przewanie wierszyków- treci lekkiej (wspomnienie

ich w elegii ad Grinaeam). z mistrzem z Krosna i z modym Krzy-

ckim szed o lepsze w klaudyanowskiem Epithalumiuin in nuptiis

Sigismundi et Barharae (Crac. 1512), a na wycigi z wspóuczniem
Wiliczaninem opiewa zwycistwo pod Orsz {Cartnen exempora-

rium de vicoria insigni ex Moschis, Crac. 1514;. W heksametrycznych

Silvae (na wzór Stacyusza) opisuje wypraw moskiewsk i zwyci-

stwo nad Dnieprem (Crac. 1514), tudzie nastpujc ekspedycy do

Wgier {De profectione , . m Hung.^ Yindob. 1515).

W miar sukcesów dyplomatycznych ronie i resonans poezyi

Dantyszka. W iersza okolicznociowego o kongresie wiedeskim {Con-

gressus riiini regum, Wiede 1515) sucha ju caa Europa, a uznanie

jej wyraa si w ukoronowaniu laurem pierwszego polskiego poety

przez cesarza Maksymiliana. Poeta laureatus wchodzi w stosunki

z najwybitniejszymi humanistami (dyplomatów pomijamy), skupiaj-

cymi si na dworze Maksymiliana, a potem Karola V. Dawny przy-

jaciel Eobanus Hessus dedykuje mu trzeci ksig swych Silvae,

Johannes Secundus opiewa go w kilku elegiach i posya mu swe

wiersze do poprawy, a podobne wizy cz go z Ursynem Yeliusem,

Jerzym Sabinusem i innymi. Te stosunki nietylko podtrzymyway

twórczo poetyck Dantyszka. ale i serce jego chroniy od zamro-

enia w zimnej atmosferze dyplomatycznej, jak o tern wiadczy pi-

sane (w r. 1517) na wzór Owidyusza poegnanie z jak Gryne
(imi od epitetu Apollina Grinaeusi.

Posyajc t erot}'czn elegi dyplomacie niemieckiemu, Zy-

gmuntowi Herbersteinowi (powici mu te wiersz w r. 1518)

9*
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owiadcza przedwczenie osiwiay poeta niezomne postanowienie

zarzucenia miosleit i prowadzenia ycia religijnei^o, odpowiedniego

do wieku. Jako zarzuciwszy humanistyczne igraszki talentu i do-

wcipu, wystpuje (w Bononii) w r. 1529 z ubran w form elegii

(271 dyst.) broszur polityczn czy dyplomatyczn, zatytuowan: De

noatrorum iemporum calamiaibus silva. Z nieszcz, spowodowa-

nych upadkiem obyczajów w yciu publicznem i prywatnem, naj-

wikszem jest groce nietylko Polsce, lecz i caemu chrzecijastwu

niebezpieczestwo tureckie. Dantyszek ju od dawna pracowa nad

stworzeniem europejskiej koalicyi. któraby pozwolia je odeprze,

—

napróno. Bitwa pod Mohaczem przypomniaa je w caej grozie. Pod

jej wraeniem wysya Dantyszek do papiea Klemensa VII i cesarza

Karola Y aobn elegi, w której ich zaklina, by wobec rozpaczli-

wego pooenia Wgier, Austryi i Polski zaniechali sporów poli-

tycznych i religijnych, skupili koo siebie ca P]urop i ruszyli na

Turka. — Uwaga, zwrócona do czytelnika (w. 16): »cum sensum te-

neas, nil ego verba moror«, okrela wiernie zupene podporzdkowanie

wzgldów artystycznych praktycznej tendencyi utworu.

Pierwszy ten wiersz dyplomatyczny Dantyszka by zarazem

ostatnim, pisanym przez dyplomat, bo Dantyszek wróci w r. 1531

do kraju i obj najpierw biskupstwo chemiskie, potem (od r. 1538)

warmiskie. »Dicas vx Saulo Paulum, ex persecutore factum aposto-

lum« pisze o nim z pewn przesad (bo przeladowc Kocioa nie

by nigdy) przyjaciel jego Stanisaw Hozyusz, podziwiajc zmian,
jaka zasza w obyczajach i usposobieniu byego dyplomaty. W poezyi

zaznaczya si ona dopiero po dziesiciu latach, kiedy wierszowany

panegiryk, przysany mu przez modego poet, Eustachego Kno-
belsdorfa (Alliopagus; ten sam opakiwa potem zgon Dantyszka

i Zygmunta 1, a najbardziej si wsawi przez Luteiae Parisiorum

deficriptio, 1547), skoni go do podjcia odoonego pióra i podzie-

lenia si z modziecem dowiadczeniem burzliwego ywota:
w ogromnej (600 dyst.) elegii, zatytuowanej: Carmen paraeneticum

ad... Coudanem Alliopagum (wyd. Stan. Hozyusz, Crac. 1539) prze-

ciwstawia Dantyszek ideaowi panegirysty obraz rzeczywistego swego
ycia (opisa je w podobny sposób na krótko przed mierci w^ elegii

de vita sua, 96 dyst.), penego saboci i upadków, kreli barwnie
odstraszajce zepsuciem ycie na dworze (Kozkoszy) i jego opakane
skutki, wyznaje, e niegdy, znalazszy si na rozdrou, poszed nie

na prawo lecz na lewo, na dwór, z którego do[)iero na staro, pe-

en alu i skruchy, wróci na drog Cnoty i do jej paacu. Na kanw
tych wyzna, w których nieraz mona si dosucha pokutnych j-
ków w. Grzegorza Nazyanzeskiego z podobnych poematów auto-
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biograficznych, rzuca poeta garcie rad i przepisów moralnych, prze-

wanie prostych parafraz katechizmu. Owiany bowiem tchnieniem

reakcyi katolickiej, Dantyszek nietylko modym poleca w Pimie w.
szuka antidotum przeciw truciznom pogaskiego humanizmu, ale

i sam odtd nie w staroytnoci klasycznej, lecz w Biblii i pisarzach

kocielnych szuka podniety do tworzenia. Wic kiedy zbuntowanym
w r. 1538 ziomkom Gdaszczanom chcia roztrzsn sumienie i we-

zwa ich do poprawy, to wzi mask proroka, który niegdy ob-

wieszcza zgub Niniwitom i jako lonas prophea (elegia w 41 dyst.}

gromi ich odszczepiestwo (nuta antiluteraska pobrzmiewa silnie

i w Carmen paraeneticum) i zepsucie obyczajów. A kiedy czu po-

trzeb podzielenia si z wiernymi owocami swych medytacyi i mo-

dów, uczyni to w kocielnych hymnach, wydanych w r. 1548 sta-

raniem Hozyusza (bez nazwiska autora) p. i: Hyinni aliuot ecclesia-

stici, które — jak objania Hozyusz w przedmowie — miay by
pisane »ad imitationem Prudentii«. W rzeczywistoci z Prudencyuszem

niewiele one maj wspólnoci, bo gdy ten ubiera swój przedmiot

w cay aparat pogaskiej retoryki, to biskup warmiski, owiadczywszy
na wstpie, ze jego hymny »fuco carent, non Aonis / sunt fonte loti,

non olent / Cyrrhae poeticum nemus, / sed saucium Christi latus«,

trzyma si bezozdobnego jzyka i prostej topiki hymnów Brewiarza

(które, zdaje si, przypisywa Prudencyuszowi). Wikszo (20) swych
hymnów, powiconych przewanie rozmylaniom wielkopostnym,

skomponowa »ecclesiastico pro more« w rymowanych dymetrach

jambicznych, skadanych w czterowierszowe strofki. Inne (z wyjt-

kiem jednego w dym. troch. i dwóch w hendekasyl.) pisane s w li-

rycznych metrach Horacyusza. Pomimo pewnej monotonii i bladoci

wznosz si nieraz te proste hymny na wyyny prawdziwej poezyi

i staj godnie obok najpikniejszych hymnów Brewiarza. — W zwtó-

conem do czytelnika post scriptum (nr. 30) zapytuje si byy huma-
nista: »Opus Maronis aut Homeri quid iuvat/umbras?« i jeszcze raz

stwierdza zwycistwo reakcyi katolickiej nad niby literackim tylko,

ale i na ycie wpywajcym pogaskim humanizmem >*.

Kopernik i Tyczyski. Pikne uzupenienie hymnografii

Dantyszka stanowi cykl 7 hymnów (po 7 strof alcejskich, tylko ostatni

ma 2 lrofy nadliczbowe) o Chrystusie, obiecanym przez proroków,

powitanym przez Elbiet, urodzonym z Maryi, obrzezanym, powi-

tanym przez Magów, ukazanym w wityni, wreszcie dysputujcym

z uczonymi w pimie, cykl zatytuowany: Sepem Sidera. Autorem

jego jest blizki przyjaciel biskupa warmiskiego, kanonik frauenburski,

Mikoaj Kopernik. Dantyszek prowadzi z nim oywion korespon-

dency i napisa poetyczn przedmow do jego dziea ))0 ruchach cia



134 ITKRATORA IMKNA

niebieskichw; on te prawdopodobnie by tym »bonus poetaw, któremu

umierajcy astronom powierzy wypolerowanie swych »Siedmiu

gwiazda, wydanych po raz pierwszy dopiero w r. 1629 przez kra-

kowskiego profesora, Jana Broka. Kopernik móg sifj nauczy

techniki wierszopiskiej na uniwersytecie krakowskim, gdzie bawi

w r. 1491—4 i 1504—7 tak, e otar si i o »nauczyciela poetówa,

Pawa z Krosna. Jak ten swe ody religijne, tak Kopernik swe gwia-

zdy pozaca zwrotami, nawet caymi wierszami Horacego; ale ich

ciepe uczucie, szczera pobono i jaka mikka delikatno s wy-

czn wasnoci wielkiego astronoma. — Epigonem Kronianina

jest profesor poetyki w akademii krakowskiej, Jerzy z Tyczyna
(Georgius Ticinensis Roxolanus), autor elegijnych panegiryków

o w. Mikoaju (1534), w. Barbarze i w. Salomei (1537), tudzie

o Krakowie {De Cracovia carmen eleg. 1538). Opiewa on take

(w metrum elegijiiem) pierwszy lub Zygmunta Augusta (1543) i zgon

Zygmunta Starego (1548), nie okazujc w ulubionej przez siebie formie

doskonaoci, a w treci fantazyi lub uczucia^.

Dworak Bony. Pokusy ycia dworskiego, na które tak na-

rzeka nawrócony Dantyszek, oczaroway swym syrenim piewem
i uwiziy na cae ycie bujny talent (literacki, nie poetycki) An-

drzeja Krzyckiego (Cricius, 1482—1537). W czasie, gdy mody
Gdaszczanin poleca opiece Lubraskiego swego mistrza, Kronia-

nina, protegowany równie przez Tomickiego sekretarz biskupa po-

znaskiego cieszy si ju znacznym rozgosem poetyckim: »Te penes

est Cricius, docuit quem Delius ipse / dulcia dulcisonis nectere verba

modis, / qui nunc Parrhasiae decor est specimenque iuventae, / se-

dulo qui laudes et tua gsta canit«. Zaprawi on si w pisaniu wier-

szy aciskich w Bolonii pod kierunkiem wolnomylnego Kodrusa

Urceusa, a wróciwszy do kraju, umia ich uy za narzdzie do po-

zyskiwania wzgldów i urzdów. Jakiego rodzaju by ten humanizm
woski, przywieziony przez Krzyckiego do Poznania, a potem do

Krakowa, poznajemy z jego elegii i epigramów erotycznych, a wa-
ciwie pornograficznych {Garmina amatoria\ przez które Krzycki staje

obok woskiego pornografa, Antonia Beccadelli, zwanego Panormi-

tano, autora osawionego »Hermafrodyta« (ca. 1426). — Wiersze

o mierci »ojca hulaków« (pater ganeonum), a przyjaciela poMy, Ko-

rybuta Koszyrskiego, wiadcz, e jeszcze w r. 1528, kiedy ju by
biskupem pockim, nie wstydzi si grzechów swej modoci, owszem
lubi w nich grzeba. — Te podejrzane Amores nie wychodziy je-

dnak poza hulaszcze koo towarzyszów humanisty. Publicznoci

przedstawi si po raz pierwszy w r. 1512 w Epihalamiutn (161

heksam., na wzór KatuUa) na zalubiny Zygmunta I z Barbar Za-
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polsk. Ten i inne wiersze okolicznociowe na cze króla (po zwy-

cistwie nad Tatarami, 1512, Moskalami 1515), królowej (opakiwa
jej mier 1515) i dworu przyniosy mu (przy dalszem poparciu

Tomickiego) sekretaryat w kancelaryi królewskiej. Gownem jego

zajciem bya teraz (od r. 1516) dyplomacya, chocia w zakresie

znacznie mniejszem ni u zdolniejszego pod kadym wzgldem Dan-

tyszka. Mimo konwencyonalnych (u Dantyszka byy one szczere) skarg

na ycie dworskie (Carm. 1. VII 19—24) czuje si Krzycki doskonale

wród zabaw i intryg renesansowego dworu Zygmunta I, zwaszcza
odkd z Bon Muzy i Nimfy poudnia przeniosy si na pónoc. Na
dusze poematy — w rodzaju Epilialamium na zalubiny króla

z Bon (351 heksam., r. 1518; w turnieju poetyckim na cze Bony
bior udzia Dantyszek, Agricola, Ursinus Yelius, Laur. Corvinus, Va-

dianus) i Hymenaeus (22 dyst.) — nie ma wprawdzie czasu. Ale za to

przy kadej sposobnoci sypie improwizowanymi przewanie epi-

gramami, objaniajc dworskie obrazy (1. II 29 n.; 1. VII 2—8) i inne

dziea sztuki (II 31— 40), sawic dworsk muzyk (VII 13), opakujc
zdech polatuch, któr si król lubi bawi {W\\ 12), zajca, uszczu-

tego przez Bon (II 43), sowem oddajc swój dowcip i zdolno
improwizatorsk na usugi codziennego ycia na dworze. Tym fra-

szkom towarzysz nieodzowne pochway ywych i umarych (1. V:

epitaphia), zwaszcza osób, cieszcych si faworem pary królewskiej

(np. Beat Kocieleck sawi II 47 w redniowiecznej prozie, t. j. ry-

tmicznych wierszach powizanych rymem, formie uywanej czciej

przez Krzyckiego np. II 14, IV 40, VI 61) i szczersze od nich satyry

(1. IV: Carmina satirica), a raczej paszkwile na osoby »zawistne«,

t. j. stojce na przeszkodzie karyerze chciwego urzdów i dochodów

poety. Szczególn zjadliwoci, ale i dowcipem odznaczaj si wier-

sze, skierowane przeciw koledze poety w sekretaryacie królewskim

i w subie — Muz, kanonikowi krakowskiemu Stani^awowi Tarle

(VII 32—42), scharakteryzowanemu jako vaes stercoreus (ibid. 39).

Czasami wobec tych samych osób rylec chwalcy staje si sztyletem

paszkwilanta, np. odnonie do Szydowieckiego (IV 47 n.), a nawet

samej Bony (II 44 i 45). Do dziau zjadliwych paszkwilów nale
wreszcie wiersze przeciw Lutrowi i jego zwolennikom (III 5, 6, 7),

podczas gdy wiersze o wojnie z Zakonem z r. 1520 (III 8 nn.) wcho-

dz ju w zakres utworów politycznych.

Krzycki nie skorzysta ze sposobnoci, by w licznych enkomiach

i tryumfach na cze króla da wyraz swym uczuciom patryotycznym.

e jednak nie by obojtny na dobro Rzeczypospohtej, poznajemy to

z napisanych w r. 1522 utworów politycznych, jak Religionis et Rei-

puhlicae uaerimonia (156 beks.), Dialogus in Rempublicam (9 dyst.)
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i Epiaphium Reipublicae (9 dyst.): Hzeczpospolita ali si na za-

niedbanie ze strony obywateli, oddanych prywacie i zbytkom; Reli-

gia boleje nad przedajnoci i interesownoci swych przedstawicieli^

podajcych j w powszechn pogard, nad heretyckiemi nowinkami

i namawia Rzeczpospolit do opuszczenia kraju (motyw z epody

Horacego). Tylko nadzieje, pokadane w królu, wstrzymuj Rzeczpo-

spolit od pójcia za t rad. — Wielkiej arliwoci lub zu[)enej

obojtnoci potrzeba byo, by w czasie najwikszej potgi politycznej

Polski zdoby si na napisanie jej nagrobka. Ojczyzn zgubiy zda-

niem Krzyckiego dwie choroby: rozruchy szlacheckiego tumu, za-

lepionego przewrotn wolnoci i nowinkami religijnemi, i niezgoda

hodujcych prywacie senatorów. Religijno i cnota króla okazay

si bezsilne wobec przemonego za. — Napisana po obertystuem

zwycistwie Tarnowskiego 'Ihrenodia Yalachiae (90 heksam. z r. 1531)

powicona jest niebezpieczestwu tureckiemu, od którego moe
ochroni Wooszczyzn jedynie opieka króla polskiego.

Pod koniec ycia i Krzycki (jak Dantyszek) zacz nagina swe
wszechstronne pióro do poezyi religijnej, a cho wydane w r. 1535

(Krzycki zosta wtedy arcybiskupem gnienieskim) Canica sacra

carmine saphico zaginy, to dochowane w rkopisach ody, elegie

i epigramy o narodzeniu i mierci Chrystusa, o M. B. Bolesnej itp.

(1: Carmina sacra) daj nam wyobraenie o tej formalnie do gad-
kiej, treciowo do konwencyonalnej poezyi humanisty, który upra-

wia j nietyle z potrzeby wewntrznej, ile dla pokazania, e i ten

rodzaj nie jest mu obcy. Obrotne jego pióro su/yo jednak prze-

dewszystkiem aktualnoci i dlatego najywsze echo budzio swymi
podami u wspóczesnych, nietylko najbliej interesowanych (bo opie-

wanych), ale i u obcych humanistów, jak Erazm z Roterdamu i le-

gat papieski Tomasz Negri. Ale starajc si o ask momentu, nie
pracowa Krzycki dla przyszych pokole, dla literatury, czyli, jak
mówili humanici, dla niemiertelnoci. Wzi te nagrod swoj ju
za ycia, a póne zachwyty (z r. 1753) J. E. Minasowicza o wspó-
zawodniku Wergiliusza, Owidyusza i Marcyalisa, ba nawet Pindara,
s czcz retoryk. Jak wszyscy dotychczasowi humanici (z wyjtkiem
moe starego Dantyszka), Krzycki nie mia ani do fantazyi i uczu-
cia, by tworzy poezye (a nie wiersze tylko), ani do ambicyi lite-

rackiej, by naladowa systematycznie któregokolwiek z poetów sta-

roytnych '°.

Piewca litewskiego zwierza. Jeszcze mniej »literatury« wi-
da we wierszach Mikoaja z Husowa (Hussovianus), autora
najoryginalniejszego poematu z czasów Zygmunta I, pieni o ubrze
(Carmen de statura, feritate ac venatione hisonis, Grac. 1523, 536
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dyst. eleg.). Wychowany w lasach litewskich, ksztaci Husowczyk

i zmys obserwacyjny i poczucie natury, polujc z ojcem w kniei na

grubego zwierza, i do póno zabra si do nauki (niewiadomo gdzie),

ale mimo to wnet nabra równej zrcznoci we wadaniu piórem,

jak niegdy oszczepem tak, e zwróci na siebie uwag mecenasa

uczonych (przewanie niemieckich), biskupa pockiego Erazma Cioka

(tego samego, którego niemiosiernie smaga Krzyck i. IV 43) i zosta

prawdopodobnie jego sekretarzem. Z patronem swoim pojecha

w r. 1518 do Kuryi rzymskiej, napisa tu (1522) par drobnych wier-

szy pobonych (Garm. min. 2—6) i otrzyma od Cioka zamówienie

na poemat o ubrze, przeznaczony dla zaciekawionego t osobli-

woci litewsk papiea Leona X. Niestety i destynator i protektor

pomarli, nim poemat by gotów. Wic wróciwszy do kraju, ofiaro-

wa go poeta (za porednictwem sekretarza królowej, Ludwika Ali-

fiusza), królowej Bonie. Nie papie wprawdzie, ale wyksztacona

Woszka czytaa te wiersze, w których naprawd litewskie lasy szu-

mi i rozbrzmiewaj rykiem dzikiego zwierza. Stosujc si do upo-

doba biskupa pockiego, Husowczyk gardzi sbdami staroytnych*

(w. 410), nie chce myle o Dyanie i Apollinie (Pro love, qui Chri-

stum veneror Christiue parentem / pro lunone loqui carmina d ostra

solent, 405 n.). Humanizm jego objawia si jedynie w powoywaniu

si co do pewnych szczegóów z ycia i wygldu ubra na wiadectwo

Pliniusza (Hist. nat.). Poematów myliwskich (Cynegetica) Grattiusa

i Nemesianusa jeszcze nie zna, bo te wyszy po raz pierwszy

w r. 1534. Po za Pliniuszem jednak nie wertuje poetów staroytnych

dla eksploatowania ich motywów lub tylko frazesów, ale w prostej,

przesyconej znajomoci Wergiliusza i Owidyusza dykcyi opowiada

o tem, co sam widzia, lub o czem sysza od drugich. Nie liczc si

z jednolitoci kompozycyi, zbacza chtnie od przedmiotu, ju to

chwalc wymownie zasoby Litwy (239 — 283), ju to rozprawiajc

o czarach i czarownicach (293-320), ju to wystawiajc myliwstwo

(331—346), ju wreszcie wplatajc w tok opowiadania pochway

Cioka (411 nn.), króla Zygmunta (505 nn.), a przedewszystkiem wiel-

kiego myliwego przed Panem, Witoda (663— 824). Subjektywizm

poety przerywa te kilka razy wykad, wybuchajc w patryotycznej

skardze o wewntrznych zamieszaniach i zewntrznych niebezpie-

czestwach Polski (371 n. 425 nn.). Próno sam si reflektuje: »Quid

iuvat in silvis uaestus disperdere? Vocem / Hinc refer ad brutas,

Hussoviane feras« (475 n.). Myl o niebezpieczestwach, grocych

ojczynie, wraca mu natrtnie pod pióro (985 nn.) i krystalizuje si

w gorcej modlitwie do Matki Boskiej, któr poeta baga pokornie,

by natchna wadców chrzecijaskich i papiea duchem zgody
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i zwrócia ich siy przeciw wewntrznym i zewntrznym nieprzyja-

cioom chrzecijastwa (1027—1072). — Ten niespodziewany epilog

pieni o ubrze wskazuje, e Husowczyk byby móg kroczy po

wyynach prawdziwej poezyi, gdyby choroba nie bya go oderwaa

od studyów i tworzenia. Improwizowany na ou boleci panegiryk

o zwycistwie nad Turkami i Tatarami z r. 1524 (87 dyst.) i w tych

samych warunkach napisany (dla Krzysztofa Szydowieckiego) pane-

giryk (869 beks. z r. lf>25) o w. Jacku (wanie wtedy wicili kra-

kowscy Dominikanie jego kanonizacy) wiadcz o osabniciu i ta-

lentu i techniki poety. Nie pomoga mu protekcya sekretarza kró-

lewskiego Jana Karnkowskiego (Carm. min. 7): piewak Litwy i ubra
zamilk, zaznaczywszy dalsze swe istnienie jedynie dwiema pobonemi
prefacyami (Carm. min. 9. 10) z r. 1533 ^i.

Pierwszy talent poetycki. Laur poetycki, który z powodu
mierci Leona X omin Husowczyka, dosta si w r. 1540 z rk
papiea Pawa III Klemensowi Janickie mu (lanicius, 1516— 1543).

Syn wielkopolskiego wieniaka, dosta si jako dó poznaskiej szkoy

Lubraskiego, a zwróciwszy na siebie uwag szkolnym panegirykiem

na cze zaoyciela kolegium, zosta przyjty w r. 1536 na arcybi-

skupi dwór Krzyckiego i wszed przez to w stosunki z takimi hu-

manistami, jak Stanisaw Górski, Dantyszek, Hozyusz i inni. Napisane

na yczenie patrona Vitae archiephcoporum Gnesnensium (43 epigr.,

kady w dwóch dyst. el., wydane dopiero w r. 1574), trzy dworskie

elegie na cze Krzyckiego (Var. el. 1— 3), wreszcie wiersze na mier
prymasa, stanowi szczupy dorobek literacki z roku, spdzonego na

dworze arcybiskupim. Wicej podniet znalaz na dworze nowego
protektora, wojewody krakowskiego Piotra Kmity, który go wpro-

wadzi w sprawy publiczne i natchn do napisania (wzorowanej na

Krzyckiego Relig. et Reip. querim.): Cuerela lieipublicae regni Folo-

niae (204 dyst el. z r. 1538). Punktem wyjcia jest gubica kraj

niezgoda szlachty, okazana na sejmie w Piotrkowie, treci — przedsta-

wienie jej nastpstw i nawoywanie do poprawy. T »Skargft uzu-

penia poeta w satyrycznej elegii Ad Folonoa proceres^ choszczc
(znów za przykadem Krzyckiego) obud, prywat i brak poczucia

sprawiedliwoci u polskich magnatów. Ale ani ycie dworskie ani

mieszanie si do polityki nie zadowalao poety. Dusza jego rwaa
si do tych Woch, o których piknoci tyle czyta u poetów rzym-
skich, do tych humanistów, o których uczonoci tyle sysza od przy-

jació. Kmita wysucha niemiaych prób o fundusz na drog (Var.

el. 6) i z pocztkiem roku 1538 wyprawi Janickiego na uniwersytet

padewski.

W zetkniciu si z takimi profesorami, jak latynista azarz

J
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Bonamico (por. Var. el. ,8) i z takimi wspóucznjami, jak zdolny, cho f)

zbyt wyuzdany poeta Piotr Bembo i Ludwik Dolce (obaj z Wenecyi)
talent modego Polaka szybko dojrzewa. Opisujca cuda ziemi wo-
skiej i pikne strony charakteru jej mieszkaców elegia do Stanisawa
Sprowskiego (Var. el. 7) przewysza zawartoci poetyczn wszystko,

co dotychczas wyszo z pod pióra polskich humanistów. O wesoem
yciu, które poeta prowadzi w gronie woskich i polskich przyjació,

nie wspomina wprawdzie swoim patronom: Piotrowi Kmicie (Trist,

3) i Sprowskiemu (Var. el. 10); ale stara si da im do zrozumienia,

e obfitsze zasiki z kraju bardzoby mu si przyday. Niestety zamiast

przekazu pieninego przyszed" od Kmity list z daniem przyrze-

czonych poezyi. Janicki usprawiedliwia (niezupenie szczerze) swe
milczenie tern, e troska o byt materyalny zamaa przedwczenie

jego talent, a studya tilozoficzne nie zostawiaj mu (jak niegdy Ho-

racyuszowi) czasu na pisanie wierszy (Trist. 3). Do tych narzeka na

bied przycza si (w r. 1539) drugi, nie bardziej poetyczny motyw:
narzekanie na chorob. Czasami streci si ono w piknej modlitwie

o zdrowie (Trist. 2), ale zwykle nuy sw monotonnoci. Mimo tej

stagnacyi w rozwoju talentu udaje si Janickiemu (gównie za spraw
Bemba) otrzyma laur poetycki od papiea Pawa III. Nie mniej za-

suony by nadany mu w r. 1540 dyplom doktora filozofii uniwer-

sytetu padewskiego,

Tak udekorowany poeta wraca w sierpniu 1540 do kraju, alc
si (Trist. 5) na uciliw przepraw przez Alpy. a drczony dalej

chorob, pisze w oczekiwaniu mierci sw autobiografi (Trist. 7),

wyliczajc dugi, zacignite wobec ojczyzny i przyjació, a nie spe-

nione z powodu przedwczesnej mierci. Gdy zdrowie poprawio si
nieco (dziki opiece krakowskiego lekarza Jana Antonina z Koszyc,

por. epigr. 64 i 65), Janicki spaca po czci jeden dug, koczc za-

czte dawniej Viae reguni Polonorum elegiaco carinine descriptae ^
(44 epigr.~pb 6 dyst, wydane po raz pierwszy w Antwerpii 1563,

potem kilkanacie razy w w. XVI—XVIII). Lepiej ni te kon-

wencyonalne »versus memoriales« wiadczy o jego patryotymie sa-

tyryczny dyalog zmarych (obudzonego z grobu Jagiey i Staczyka):

In Polonici vestiius varietatem dialogus; elegia o niebezpieczestwie

tureckiem (Budae a Turcis occupatae uerela, Trist. 8), a przede-

wszystkiem Epihalamium (w dwóch czciach) na zalubiny Zy-

gmunta Augusta z Elbiet Austryaczk, Crac. 1543. (Zalubiny te

opiewali te Georgius Sabinus, Winc. Szamotulski, Jerzy z Tyczyna,

Antoni Vrancius i inni). — Panegiryków na nowych protektorów (bo

z Kmit zerwa po powrocie do kraju) ju nie pisze: jeden z nich,

Seweryn Boner, zostaje uwieczniony jako adresat alów na mier
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HieronimH askiego (Trist. 9), drugi, biskup Samuel Maciejowski,

jako ten, któremu poeta dedykowa zbiór swych poezyi (Ciem. Ja-

nitii, poetae laureati Tristium liber /, Yariarum Elegiarum I 1, Epi-

grammatum liber I, Crac. 1542).

Skad tego zbiorku poznalimy powyej (w kraju powstaa

jeszcze pikna elegia do Raf. Wargawskiego o stronach rodzinnych,

Trist. 10): 10 elegii, zwanych Tristia, ^7 variae elegiae, 75 epigramów.

Jeszcze szczuplejszajest jego tre, któr najlepiej charakteryzuje sam

autor (Trist. 1): »Praeter enim morbos, gemitus, lamenta, dolores /

nil cano, nil habeo, Tristis et inde voc()r.« Wzorem poety (wymie-

nianym przez niego samego) jest Owidyusz, jako autor Tristia i Ex

Ponto. Janicki wie, e ten wzór by na wygnaniu »plectri languidio-

ris«. Jeli jednak paczliwo i monotonno Nazona usprawiedliwiaj

niepomylne warunki tworzenia, to uznania podobnych okt;licznoci

agodzcych da Janicki i dla siebie. Zapomina tylko o tem, e Owi-

dyusz mia ju za sob arcydziea rzymskie (przedewszystkiem Me-

tamorfozy), on za nie zdoby si na nic wicej ponad kwilenia

i pacze. Ta uczuciowo charakteryzuje go wprawdzie jako jedy-

nego prawdziwego poet na tle zimnych literatów Zygmuiitowskich,

ale szczupy zakres jego twórczoci nie pozwala iia to, by mu wy-

znaczy pierwszorzdne miejsce w rozwoju caej poezyi aciskiej

w Polsce. Po nim przyszli wiksi. Bo nie speniy si obawy poety,

wyraone w epigramie do P. Kmity: »Non igitur poterit laurus,

quam primus ad Arcton / ipse tuli, in tanto vivere nostra gelu.« Cho
jego laur przedwczenie umarz, to znaleli si inni ogrodnicy, którzy

gorliwie uprawiali grzdki poezyi aciskiej ^\

Drobniejsi paiiejcirys^ci. Panowanie Zygmunta I uwietniaj
wierszami okolicznociowymi i tacy niezawodowi poeci, jak prawnik
Stanisaw Aichler (Glandinus), Seb. M arsze ws k i i Wacaw
Szamotulski (sekretarz Hieronima Chodkiewicza), piewcy epita-

lamiów na zalubiny królewny Izabeli z Janem Zapoli (1539). Mar-

szewski opisywa take weselne turnieje (1539), opakiwa mier Za-

polii (1540) i Gamrata (1545), a szlacht polsk wzywa do boju

z Turkami (Ad euilea Polonus de bello Turcis inferendo carmen
paraenetiium, 1543); Szamotulski za sawi pierwsz on Zygmunta
Augusta i opakiwa jej zgon (1543 i 1545).

Uwag^i.

• Liti-ratura u Piata, II 1, str. 1 nn. Poetyk humanistyczn charaktery-
Buje W. Bruchnalski. Pojcie i znaczenie poezyi u poetów polskich XVI w.,

Eo." VI 1900. Ula porównywania polskiej poezyi humanistycznej z wspóczesn
europejsk patrz A. Baumgartner 8. J., Die lat. und griech. Lit. d. christlichen

Yólker, Freiburg 1905 (czwarty tom jego Gesch. d. Weltliteratur).
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' Pauli Crosnensis Rutheni atue loannis Yislicensis carmina... ed. Bron.

Kruczkiewicz w Corpus antiuiss. po€t. Poloniae latin. t. II, Kraków 1887.

Literatura uT*ilata II 1, str. 71 i 74.

8 Czciowe wydania: J. Boehnie, Pogrnata et hymni e bibliotheca Zalu-

sciana, Wrocaw 176i; F. Hippler, Geistliche Gedichte, Munster 1^7. Elegi

de nostrorum tempor. cala ni. wyd. Z. Celichowski, Przyczynki do dziejów

Zygmunta Starego, II, Pozna 1902. Prócz ubogiej literatury u Piata II 1, str. 96,

por. A. M. Kurpiel, J. Dantyszek, Zycie i Dziaalno, cz. I (1485—1519), Spra-

wozd. Akad. Um. krak. 1910 (XV) nr. 1; i Leon Ciliski, Krótki rys ycia

i dziaalnoci liter. Jana Dantyszka... tudzie utwór jego... Carmen ad C. Allio-

pagum. Stanisawów 1910.

" Septem Sidera wydal Hippler wraz z poematami Dantyszka j. w.
•® Andreae Cricii carmina ed... Cas. Morawski, Corp. antiuiss. poet.

Polon. lat. III, Kraków 1888; por. Piat II 1, str. 79.

" Nicolai Hussoviani carmina ed... loannes Pelczar. Corp. a. p. P. lat.

IV, Kraków 1894. Przekad polski biaym dystychem przygotowa Jan Kaspro-
wicz, kióry te ogosi: »Pie o Zubrzet i »Pan Tadeusze, Sowo Polskie 1913,

n. 530-536.
>» Najwicej utworów Janickiego zebra J. Boehme, Po6mata in unum li-

bellum collecta, Lipsk 1755. Do Corp. antiuiss. poet. Pol. lat. przygotowuje zbio-

rowe wydanie L. wikliski. Wybór (ze wstpem i objanieniami) daje M. Je-

zienicki, Celnieisze utwory Janickiego (Kochanowskiego i Sarbiewskiego), cz. I,

Sprawozd. gimn. V we Lwowie 1898. — Por. Piat 11 1, str. 111.

111. Zoty okres poezyi aciskiej (druga poowa w. XVI).

Spowszednienie wierszy aciskich. Co M. Wiszniewski

(Hist. lit. pol. t. VI, str. 301) napisa o caym wieku XVI, e wtedy

»wszyscy, co si po acinie wyuczywszy do wyszych nauk garnli,

wszyscy bez wyjtku pisali wiersze aciskie, przynajmniej w mo-
doci«, to odnosi si przedewszystkiem do drugiej poowy w. XVL
Zygmunt August, Stefan Batory i Zygmunt III sysz wicej panegi-

ryków aciskici, ni np. cesarz rzymski August. Obok znacznej liczby

poetów zawodowych aciskich, pisz wiersze aciskie i poeci czy

literaci polscy (Rybiski, Zbylitowski, Szarzyski, Joachim Bielski, by

nie wspomina o Klonowiczu, Kochanowskim, Szymonowiczu), hi-

storycy (np. Kromer, Sarnicki), dyplomaci (Hozyusz, Reszka, Solikow-

ski), teologowie, lekarze (jeszcze za Zygm. I pisa aciskie wiersze

sawny Stru), prawnicy, sowem wszyscy »uczeni«. Wikszo tych

przygodnych poetów naley tylko do bibliografii. Historya literatury

zajmuje si tylko takimi, których ambicya sigaa po za honoraryum

za wiersz okolicznociowy i którzy potomnoci zostawili cae zbiory

wierszy aciskich '^

lski humanista. Tradycye Aestikampianów. Sakranów,

Korwinów podtrzymuje teraz yjcy na dworze wojewody sieradz-

kiego, Alberta askiego, lzak z Nissy, Adam Schroeter (Schroe-
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terus), którecro opis regulacyi ujcia Wisy [De flutio Memelo per-

meabili facto, Crac. 1553) i salin wielickich [Salinaruni Yieluensium

deucriptio, Crac. 1553) zasuguje na wyrónienie z poród licznych

elegii, epigramów (Elegiarum L /, Epigrammatum 1. i), panegiryków

i pieni religijnych.

Domorosy wierszopis. Przykadu doniorosego, krakowskiego

humanizmu z czasów Zygmunta Augusta dostarcza nam niesychanie

podna twórczo literacka Grzegorza Czuja (?) z Sambora
(Gregorius Yigilantius Samboritanus, ca 1523— 1573). Syn biednego

mieszczanina, dobija si pilnoci w naukach i pisaniu wierszy pro-

fesury w akademii krakowskiej (gdzie od r. 1565 wykada w Col-

legium maius lilozoli — scholastyczn) i dwóch tustych kano-

nii w Krakowie. Wiedzia dobrze, e karyer sw zawdzicza Muzie^

do której tak przemawia (we wstpie do Elegiae et epigramniaa

uaedam, Crac. 1567): oTu mihi concilias heroum, Musa, favorem, /

Tu mihi fis varii causa secunda boni, /Quae D^tis emolumenta mihi

promittit habenda, / Haec vates opera consequor ipse tua«. Jeli pra-

wdziwi poeci, jak Janicki, z trudnoci mogli si utrzyma w askach

jednego mecenasa, to Samborczyk wymienia (w tej samej elegii) cae
ich tuziny ze wszystkich stron Polski. Widocznie taksa za tytu me-

cenasa nie bya zbyt wysoka.

Wobec takiego pojmowania celu poezyi nie dziw, e wyraaa
ei ona najczciej w formie panegiryku. Moe za przykadem Wer-
giliusza (lub humanistów woskich czy niemieckich, jak Georgius Sa-

binus. 15()8— 1560) Grzegorz chtnie nadawa tym panegirykom form
allegorycznej sielanki: tak mier arcybiskupa lwowskiego,

Feliksa Ligzy opakuje pod mask pasterza w dyalogu Amyntas
8ive Ecloga (Crac. 1560); tak gratulacye dla jego nastpcy, Pawa
Tary, ubiera w form podobnej sielanki [Daphnis sive EcL, Crac.

1561), w której Polluks (B. Herbest) pociesza Kastora (samego Grze-

gorza), opakujcego mier Dafnisa (Ligzy), poczem obaj skadaj
yczenia nastpcy Dafnisa (Tarle); tak wreszcie arcybiskupowi

lwowskiemu, Somowskiemu gratuluje w Alexis seti Ecloga (Crac.

1566), Wikszy jeszcze aparat wprawi w ruch, chwalc przez usta

dziewiciu Muz i samego Apollina swych patronów i przyjació (Woj-
ciecha Nowopolskiego, Benedykta z Komina, Jakóba z Kleparza

i Piotra z Sambora) w panegiryku p. t.: Tlieoresis prima (z r. 1561).

Profesorów krakowskich (w zbiorze z r. 1566), dalej B. Herbesta
(w przedm. do Vita Cic. z r. 1561), Stanisawa Maciejowskiego (1561),

Mikoaja Radziwia, Barów, Hieronima Buyskiego, Filipa Padniew-
skiego, Marcina Biaobrzeskiego, Stanisawa Herburta wynosi pod

I
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niebiosa w formie elegii, wydawanych ulotnie lub w maych
zbiorkach.

Funduszów, zarobionych panegirykami, chcia uy niezmordo-

wany wierszopis na popieranie literatury, chocia — wasnej. Po-

wziwszy mianowicie w modoci zamiar przelania w metra klasy-

czne treci caej Biblii, pracowa wytrwale nad t Biblias i szuka
dla niej nakadców, lub przynajmniej subskrybentów. Ale rozesana

do wszystkich przyjació poezyi religijnej Polymnia (Grac. 1564) na-

próno zachwalaa (w dyst. eleg.) wielko i poyteczno przedsi-

wzicia, napróno obalaa ewentualne zarzuty i wtpliwoci, napróno
grozia, e poeta, nie znalazszy funduszów na ogoszenie Bibliady,

rzuci si do wieckich bajan i fraszek: wierszowana Biblia aciska
nie znalaza amatorów. Wic wasnym kosztem ogosi Grzegorz

ubran w róne metra parafraz ustpu z Genesis, jako Bihliados

feria prima (de coeli et terrae creatione, in usum puerorum pietatis

amantium facia, Grac. 1566) i na tym pierwszym dniu stworzenia si

zatrzyma. Swój zapa do tematów religijnych wyadowa, opisujc

w elegijnem metrum dzieje cudownego obrazu M. B. Gzstocho-

wskiej (Censochova, Grac. 1568) i ywot w. Stanisawa Kostki (Via

divi Slanitilai Costuli, Grac. 1570).

Drukowanie tylu wierszy tak pochaniao wszystkie dochody

Samborczyka. e musia znów posa Terpsychor [Terpsichore Musa
z r. 1569, drukowana w r. 1626) do kapelana królewskiego, Krzysztofa

Borka, z prob o poyczenie mu 50 czerwonych zotych. Tak wszystkie

dochody przedajnej Muzy pinegirycznej zjadaa Muza religijna. Sam-

borczykowi pozostaa u wspóczesnych sawa, e »paginam sacram /

et divorum laudes / in Parnassum intulit, /ut sic / triplici redimitus

corona, / theologus, poeta simul esset et sacerdos« (sowa nagrobku

u w. Floryana w Krakowie). — W naszych oczach miy kontrast do

przeadowanych mitologi i retoryk panegiryków wieckich i po-

bonych stanowi pene uczucia i rzewnoci, a przedewszystkiem

szczeroci elegie, zwrócone do ubouchnych rodziców poety (Theore-

sis secunda sive parentes, Grac. 1569) i podobne poegnanie rodzin-

nego Sambora {Saniboriae, pariae suae carissimae Greg. Samb. s. p. d..

Grac. 1572). Dowodz one, e zapamitay grafoman mia w sobie

przecie i odrobin poezyi i to tej samej, której tony tak nas ujmuj

w niektórych elegiach Janickiego. Brakowao mu przedewszystkiem

prawdziwej kultury literackiej, ale tej nie móg naby w uniwersy-

tecie krakowskim, który od r. 1500 nie szed naprzód, a wic zosta-

wa w tyle. Takich figur jk Samborczyk spotkamy tam do i potem

w w. XVII i XVHI. — Ze wspóczesnych naley wymieni koleg

Samborczyka, Sebastyana Gorzyckiego (Goricius, Panegiricus
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de dwa Anna^ Grac. 1568) i jego ucznia Jana Dymitra Solikow-

skiego, arcybiskupa lwowskiego, którego wiersze treci religijnej

i epigramy stoj niej od pJodów Muzy Samborczyka ".

Jan Kochanowski. Czego uniwersytet krakowski nie móg
da Samborczykowi, to we Woszech i Francyi naby Jan Kocha-

nowski (Cochanovius. 1530— 1584). Przed nim jedynym zbiorkiem

wieckich wierszy humanistycznych, przeznaczonych nietylko dla

wspóczesnych adresatów, ale i dla przyszych pokole, bya maleka
ksi-Aeczka Janickiego z r. 1542. I rozmiarami (46 elegii) i wartoci

wewntrzn przewyszy j dopiero tom, wydany w r. 1584 w Kra-

kowie p. t.: Elfyiarutn libri IV, Foricoenia sive epigrammaum li-

bellus. Jedyna dotd elegia erotyczna polskiego humanisty, Dantysz-

kowa Grinaea, dostaa pikny orszak. Obok Kallimachowej ksigi

o Fannii i Drusilli. obok Celtisowej Hasiliny stana Kochanowskiego

Lidya. Bawicy od r. 1552 w Padwie ucze Kobertella wyznaje

wprawdzie (El. I 1): »solus Amor docuit blandos me fingere versus«,

ale przez dodatek (w. 2): »et canere antiuo consona Callimacho«

(por, I 5, 5 o Mimnermie) zaznacza swój program literacki. Oczywicie

nie cyrenejskiego autora zaginionych Ajtia obra sobie za wzór, ale

tego poet rzymskiego, który sam nazwa si wRomanus Callima-

chusft (Prop. IV 1, 65) — Propercyusza. Jako pisane przewanie

w Padwie i Paryu dwie pierwsze ksigi elegii Kochanowskiego

(o mioci z Lidy), wzorowane s na Propercyuszowej ksidze o Cyn-

tyi: Kochanowski stosownie do praktyki humanistycznej tak postpuje

z wzorami rzymskimi, jak elegicy rzymscy ze wzorami greckimi

(t j. objektywn elegi aleksandryjsk, epigramem, idyll i now ko-

medy): przejmuje z nich nietylko wyraenia i frazesy, ale take
motywy, sytuacye i zwizane z niemi kompleksy myli i uczu,
i z tych obcych karnyków skada now mozaik. Wobec takiego po-

stpowania przeycia osobiste tak bardzo kryj si pod fikcy lite-

rack, e Lidy Kochanowskiego trudno odróni od staroytnej

Cyntyi czy humanistycznej Drusilli. — Jeli w dwóch ksigach o Li-

dyi naladowa Kochanowski gównie Propercyusza, to w ksidze
trzeciej (napisanej ju po powrocie do kraju), powiconej mioci do
Pasiphili (t. j. Doroty Podlodowskiej) pobrzmiewa wicej sielskich

tonów Tibulia, ale take Horacego (np. III 1. 9. 10. 11. 15) i KatuUa
(III. 7. 8j. Ksiga czwarta, skadajca si z trzech tylko utworów, pi-

sanych w dystychach elegijnych, nie ma treci erotycznej, ale wy-
peniona jest streszczeniem Odyssei (el. 1; 102 dyst. w formie pro-

pemptikc.i), epicedium Jana Tarnowskiego (el. 2) i lukrecyuszowsko-
cyceroniaskim (de deor. nat.) dyskursem o wiecie i czowieku (el.

3. do Firleja, 100 dyst). Doda j poeta dla dorównania liczb ksig
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Propercyuszowi. Przykad Propercyusza i Tibulla usprawiedliwia te
po czci przyjcie midzy elegie erotyczne wierszy okolicznocio-

wych i nie nalecych do dziejów serca poety: tak w el. I 2 opo-

wiada Kochanowski (bez specyalnego przystosowania) dzieje Hipolita

i Fedry, w el. I 15 piewa (na wzór »rzymskich« elegii Propercyusza)

o Wandzie; to znów (II 7) opiewa powrót Zygmunta Augusta z wy-
prawy do Inflant (w r. 1557), gratuluje (III 5) przez usta Wisy Pad-

niewskiemu przy objciu biskupstwa krakowskiego (w r. 1560), przy

podobnej sposobnoci wita (w r. 1577) Myszkowskiego (III 10), posya
(w r. 1563) Radziwiowi Czarnemu propempticon na wojn z Mo-
skw (III 9), uwietnia przez epitalamium (III 16) wesele Andrzeja

Dudycza. W adnym z tych wierszy czy to erotycznych czy oko-

licznociowych Kochanowski nie osiga wprawdzie formalnej dosko-

naoci takiego Jana Sekundusa z Hagi, lub humanistów z dworu
Leona X: Sadoleta, Bemba, Vidy, lub wreszcie yjcego we Francy i

Szkota Buchanana; ale przewysza artyzmem wszystko, co dotych-

czas pisano w Polsce wierszem aciskim, i staje godnie obok wspó-
czesnych humanistów niemieckich.

Nie mniej literatury i naladownictwa staroytnych, ale wicej
bezporednioci, wicej ech wesoego ycia humanistycznego ni elegie

zawieraj 123 igraszki czy fraszki (Katullus nazywa swe drobne wier-

szyki: lusus, nugae, ineptiae), pisane przewanie po powrocie do

kraju, a nazwane przez autora Foricoenia. Wbrew oczekiwaniu nie

Marcyalis jest tu wzorem Kochanowskiego, ale anakreontyki, anto-

logia grecka, Katullus i Horacy. Nad epigramami przewaaj drobne

piosenki sympotyczne i towarzyskie.

Jakkolwiek Kochanowski ju w r. 1569 (El. III 13) poegna si
z poezy acisk, bo Karpatus »Sarmatiamque iubet patriis ornare

Camoenis, / si qua modo a nostro carmine fama venit«, jednak a
clo mierci obok polskich pisa i wiersze aciskie, przewanie oko-

licznociowe. Najpikniejsze owoce wydao naladowanie Horacego

w^ dwunastu odach, wydanych w r. 1580 jako Lyricorutn libellus

(Crac.) Majc przed oczyma tak zwane »rzymskie« ody Wenuzyjczyka

{Carm. III 1—6), Kochanowski zajmuje si w szeciu z nich najy-

wotniejszemi kwestyami polityki wspóczesnej, wzywajc obranego

królem Henryka, by nie zwleka z przybyciem do Polski (O. I) i kre-

lc pooenie Polaków po ucieczce króla (O. 3); to znów bagajc
bogini Zgody o opiek nad niespokojn ojczyzn (O. 4). W innych

wyraa nadzieje, zwizane z nowym elektem, kimkolwiekby on by
(O. 6) i sawi zdobycie Poocka przez Batorego (O. 12). — Pod wzgl-
dem artystycznym wyej jeszcze od tych ód politycznych stoi pozo-

staych sze ód prywatnych: poeta zaprasza Mikoaja Firleja na

£ncykIopedya polska. XXI. 10
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wiejsk biesiad w lipcowym chodzie (O. 5), wyraa vvzj^ard(2 dla

podstarzaej Lycyi, która go nie chciaa za modu (O. 7), opisuje

idylliczne wdziki wsi Promnika (O. 10), rozpamitywa o szczliwie

przebytem niebezpieczestwie (O. 11, por. Hor. c. 2, 13, i c. 1,

22), wreszcie tumaczy Safony hymn do Afrodyty. Charakterystyczna

dla katolickiego kierunku humanizmu poety jest oda druga (in deos

lalsos), w której iaszywym bogom pogaskim przeciwstawia jedy-

nego Boga chrzecijaskiego.

Za rodzaj epody, uzupeniajcej dwie ody o Henryku Walezyuszu,

moemy uwaa cit odpowied, dan oszczercy Polski i Polaków,

Desportes'owi {Galio crociani^ 131 heks. wyd, r. 1612). Od na zdo-

bycie Poocka poprzedziy trzy okolicznociowe wiersze, w których

poeta popiera polityk Stefana Batorego i Jana Zamojskiego: Orpheua

Sarmaticus (63 heks. z r. 1577), Dryas Zamchana (84 heks.) i Pan
Zatnchanus (47 heks. z r. 1578), a które s godn kontynuacy poli-

tycznej poezyi Dantyszka, Krzyckiego i Janickiego. Mniej uday si

poecie dwa ogromne panegiryki, pisane niby na wzór epinikiów Pin-

dara: Ad Stephanutn Bathorreum . . . Moscho debellao e Livonia re-

cuperata epinicion (73 strofy dwunastowierszowe, Crac. 1583) i na-

pisane na zalubiny Jana Zamojskiego z Gryzeld Batorówn Epitha-

laniion (93 w. komponowane antistrof., Crac. 1583). Prozaiczne rezo-

nowanie epinikionu tem bardziej musiao razi, e wiersz by prze-

znaczony do recytowania przy dwikach liry. Element liryczny

i muzykalny lepiej wydoby poeta we wzorowanem na Teokrycie,

Moschosie (Epitaf Biona) i Wergiliuszu Epitaphium Doralices (112

heksam. wyd. w r. 1612) i<*.

Przekady wierszowane z greckiego. Z pierwszym metry-

cznym przekadem z greckiego spotykamy si wród epigramów Ja-

nie kiego {Cuerela capellae ex Graeco, oczywicie z antologii Planu-

desa). Profesor krakowski Stanisaw Grzepski wydaje w r. 1565
dwa poematy {Duo poemaa^ Crac.) w. Grzegorza z Nazyanzu, do-

czajc do oryginau wierszowany, przekad. Tego Grzegorza Sen-

teniae et regulae viae ogoszono w r. 1578 (w Krakowie) z papie-

rów Grzegorza Samborczyka. Pomijajc niezachowany aciski przekad
Uiady pióra prawnika, Jakóba Przyuskiego, musimy wymieni
Jana Kochanowskiego parafraz Aratowych Fainomena i Dio-
semeia, wydan p. t.: Aratus (Crac. 1579).^ Kochanowski jest wród
naszych humanistów pierwszym hellenist, czerpicym pen doni::
ze skarbów literatury greckiej.

Okoo Kochanowskiego. Biegoci w greczynie przewyi
sza go dobry przyjaciel, obyty w wiecie protestant, Andrzej Trz
cieski (Tricesius), sawiony przez poet (el. III 13) z powodu znj
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jomoci trzech jzyków. Pochwa, oddawanych jego wierszom przez

Kochanowskiego (Foric. 91) i innych, nie usprawiedliwiaj bynajmniej

ogaszane od r. 1547 wiersze religijne, panegiryki (np. Elegia in mor-

iem Sigismundi I 1548; De Lippomani ingressu 1557; Ad Sig. Aug.

carmen 1566), epigramy i inne drobiazgi, zebrane w Epigrammaum
1. II (1565) i Silvarum 1. III (1574). Trzycieskiego przyjaciel, Krzy-
sztof Kobyliski ogosi Yariorum epigrammatuni libellus [IbbS).

Poezyi nie naley te szuka w licznych wierszach okolicznociowych

zaaklimatyzowanego w Polsce Hiszpana, Piotra Royzyusza
{j- 1571), który by od r. 1541 profesorem prawa rzymskiego w uni-

wersytecie krakowskim, a potem doradc prawnym Zygmunta Augusta.

Renesans dworu ostatniego Jagiellona tak odzwierciedla si w jego

panegirykach i epigramach, jak w wierszach Krzyckiego ycie na

dworze Zygmunta I ^^.

Poeta mieszczaski. Jeli za obu Zygmuntów kultura re-

nesansowa i towarzyszca jej poezya aciska miay gówn ostoj

na zamku królewskim i na dworach magnatów i biskupów, to

w ostatniej wierci w. XVI staje si ona wasnoci i potrzeb mie-

szczastwa. Ju Samborczyk doznawa poparcia od swych wspó-

obywateli, których za to »uniemiertelnia« w aciskich panegiry-

kach. Teraz sulmierzycki mieszczanin Fabian Sebastyan Klo-

jnowicz (Acernus Sulmircenus lub Sulmircensis, f 1602), zostawszy

po ukoczeniu nauk uniwersyteckich (prawdopodobnie w Krakowie)

pisarzem urzdu radzieckiego w Lublinie, opatruje pisane przez siebie

akta sdowe wierszowanemi glossami aciskiemi, a pierwszy swój

tomik poezyi p. t.: Philron (quo inaestimabilis vis charitatis christia-

nae exprimitur, Crac. 1582) dedykuje tamecznemu (mieszczaskiemu)

klubowi literackiemu (contubernium litteratorum). Dydaktyczn t
elegi monaby nazwa antytez pogaskiej »Ars amandi«, a zarazem

antidotum przeciw takim naladownictwom erotycznej elegii rzym-

skiej, jak elegie Kochanowskiego. Humanizm polski, który nigdy nie

zerwa zupenie z tradycy chrzecijask — poeci protestanccy, jak

Trzycieski, byli gorliwymi wyznawcami — teraz pod wpywem reakcyi

katolickiej otrzs si z resztek pogaskiego kultu ciaa i zmysów
i stan pod sztandarem, jeli nie ascetycznym, to w kadym razie

moralizatorskim. Klonowicz, jakby jaki scholastyczny teolog, opierajc

si gównie na Pimie w., systemizuje rozmaite objawy czy gatunki

mioci i opisuje takowe, posuwajc si czasem a do mistycznej

egzaltacyi, jak w dwuwierszu: »Est mihi vita mori, moriendo vivere

coepi, / Dormi corpus iners, mens mea vive Deo«. Ale tego misty-

cyzmu, tej egzaltacyi jest za mao, by Philtron byo wyrazem oso-

bistej, przeytej pobonoci, a nie podrcznikiem mioci chrzecijan-

ie*
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skioj W osfóle. Umieszczone w dodatku rytmiczne parafrazy modlitwy

Paskiej, Pozdrowienia anielskiego i t d., przeznaczone dla szkolnej

modziey lubelskiej, wskazuj, e i Philtron miao suy lekturze

szkolnej — w miejsce erotyków rzymskich.

Jak Ptiiltron literackim yczkom lubelskim, tak drug-i poemat

Klonowicza dedykowany jest sawetnemu senatowi miasta Lwowa,

gdzie, zdaniem poety, Muzy mieszkaj chtniej ni na Helikonie.

Poematem tym jest wydana w r. 1584 (w Krakowie) Eoxolania^ opis

lasów i anów, bogactw naturalnych i gospodarczych Czerwonej Rusi,

jej mieszkaców i ich zaj, zabaw i zwyczajów, jej wsi i miast.

W 903 dystychach elegijnych napotykamy wprawdzie do frazesów

z Wergiliusza Georgik i Bukolik (rzadziej z Enejdy), czasem jaki

motyw z Metamorfoz Owidyusza lub Idyll Teokryta, ale cao nie

jest naladownictwem adnego utworu staroytnego. Najprdzej

jeszcze monaby j porówna z Auzoniuszow Mozell (któr poeta

mia przed oczyma przy pisaniu polskiego Flisa), gdyby bliszych

analogii nie dostarczay konwencyonalne »laudes Italiae« (u Janickiego,

Kochanowskiego). Ju Ilussowczyk umieci w » Pieni o ubrze« epi-

zod, zawierajcy pochway Litwy, jej lasów, zwierzt i bogactw na-

turalnych. To mogo da Klonowiczowi impuls, by, jak Kochanowski

w wierszu do Desportesa, wychwalanym cudom poudnia przeciwsta-

wi kras kochanej pónocy. W kadym razie ta tendencya apologe-

tyczna do wyranie przebija z wierszy Roxolanii. Humanistyczna

imitacya najwidoczniejsza jest w takich ustpach, jak opis mioci
Polifema do Galatei (42.5—490, por. Theocr. Id. 11 i 6), opis czaro-

dziejskich praktyk wiedm (1561— 1570, por. np. Hor. Epod 3. 5)

i epizod o czarach miosnych Fedory (1575—1698, por. Theocr. Id. 2,

Verg. Ecl. 8, 64 nn.). Jeli tu podziwiamy wirtuozy naladowcy,
to o inwencyi poety i jego zmyle obserwacyjnym wiadcz takie

epizody jak ustp o kwilcem niemowlciu i piewajcej matce

(1447 nn.) lub opis ruskiego pogrzebu z pieniami ludu i popim li-

stem (do sw. Piotra, 1669 nn.) Duo piknoci poetycznych zawiera
te cz pierwsza, powicona krasom i bogactwom kraju i gospo-

darstwu ludzi (1— 1165); najsabiej wypady konwencyonalne pochway
miast (1165—1445).

Klonowiczowe wyzwolenie si z petów imitacyi, ogoszonej za

pierwsze prawo humanistycznej poetyki, nie wydao po za Roxolani
pomylnych owoców, bo ani panegiryk na cze rodu Gorjskich
[Gorais z lat 1587—1592), ani dedykowana najpierw (w r. 1587) Mi-

koajowi Firlejowi, a potem (ca 1596) Adamowi Gorajskiemu Yicoria
deonim nie maj wiele wspólnoci z poezy. Klonowicz, uniesiony
moralizatorskim duchem czasu, któremu zoy ofiar ju w Filtronie,
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uj w 17 tysicy (!) heksametrów nie tyle humanistyczny ile scho-

lastyczny traktat o ideale szlachcica chrzecijaskiego (veri herois

educatio), przedstawiajc w 44 ro/maitej dugoci rozdziaach istot

prawdziwego szlachectwa, pyncego z cnoty i przeciwstawiajc mu
szlachectwo faszywe. Argumentacya trzyma si przepisów scholasty-

cznej dyalektyki, tok jej (argumentum a maiori ad minus, a contrario

i t. d.) zaznaczany jest na marginesowych uwagach. I ten wanie
szablon dyalektyczny jest jedynem spoidem caoci, która po za pro-

zaicznoci treci i bezozdobnoci formy cierpi przedewszystkiem

na brak jednoci i kompozycyi. Zilustrowaw-szy prawdziwe szlache-

ctwo przykadami z Biblii, historyi staroytnej i polskiej, autor zwalcza

tych, którzy gosz szlachectwo krwi (stirpistae), mówi o wrodzonych

wadach chopców i kreli program ich w^ychowania fizycznego i du-

chowego (r. 2 - 21). Cz druga traktuje o faszywem szlachectwie,

oparem na zasugach przodków, hepicem si herbami (tu w r. 24.

opisuje poeta tarcz Achillesa, Herkulesa i Eneasza), a przedew^szystkiem

ufnem w bagactwa. Ze wzmiank bogactw czy si szereg rozu-

mowa o zym i dobrym sposobie dochodzenia do majtku, o uy-
waniu go, a dalej fala inwektyw na rozmaite zbytki bogaczów. Od czasu

do czasu tylko przypomina sobie moralizator o swym herosie i do

niego zwraca si z radami. Wreszcie w r. 38. zabiera glos najcen-

niejsza towarzyszka szlachectwa, Wolno (Libertas), okrela sw
istot i objawy i zaznacza rónic od takich zwyrodnie wolnoci,

jak samowola, okruciestwo (tu w r. 40. gwatowana inwektywa »in

tyrannosw). Od okruciestwa tyranów przeskakuje autor do okrucie-

stwa Turków, niszczcych polskie krainy i w siedmiu okrzykach

(clangores) zapowiada im zbliajc si zgub (r. 41: carmen classicum).

I znów od Turków wraca do domowych ciemiycieli chopstwa,

chwali pospólstwo, ale równoczenie uderza na prostactwo, by przej
do pochwa sztuk wyzwolon)'cli i prawdziwego wyksztacenia. W roz-

dziale 43. streszcza ca dotychczasow argumentacy, a spostrzegszy

si, e poemat nie ma adnej fabuy, która przecie wedug Arysto-

telesa jest dusz poezyi, dorabia mu w r. 1. mitologiczny wstp
o walce bogów z gigantami (Horrida bella cano Phlegraeos gsta

per agros,/commissos superis infando Mart Gigantes) i podobny

epilog (r. 44), zawierajcy pie tryumfaln u zwycistwie bogów- nad

gigantami, cnoty nad wystpkiem. Giganci utosamiaj si teraz

z upadymi anioami, zwycizc jest Bóg w Trójcy jedyny. Taki po-

cztek i epilog usprawiedliwiaj wprawdzie alegoryczny tytu ca-

oci, ale ta cao nie staje si przez to bynajmniej poematem ale-

gorycznym, lecz pozostaje wierszowanym traktatem »de vera nobi-

litate«. Opierajc si na tych samych ródach staroytnych (np Ju-
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venal. Sat; Ps. Plut. de nobilitate), co Paling-eniusz, nie stworzy

przecie [Klonowicz noweg-o »Zodiacus vitae«, bo nie postara si

o fabu, kanw, na którejby móg snu swe rozmylania i morali-

zowania. A e humanistyczne jego wywody o szlachectwie nie byy
czysto teoretyczne, ale zwracay si wprost przeciw stosunkom pol-

skim, dzieo niezadowolonego mieszczanina nie znalazo wzicia, tern

mniej poklasku u polskiej szlachty czy magnatów. Moe Batory, któ-

remu wedug pierwotnego zamiaru Yictoria miaa by powicona,

byby si zaj jeli nie dzieem, to przynajmniej autorem. Kocowy
panegiryk (w r. 44), zwrócony do Zygmunta III, nowonarodzonego

królewicza Wadysawa i modego Tomasza Zamojskiego, nie zjedna

mu poparcia u adresatów. Tomasz Zamojski wola czyta inne zwier-

ciado cnoty (Hercules Prodiceus) napisane dla niego przez mniej ra-

dykalnego, a nieskoczenie wicej artystycznego mieszczanina ze

Lwowa 1'.

Szymon Szyiiioiiowicz (Simon Simonides Leopolitanus, 1558

—

1629), zwany po nobilitacyi Bendoskim, by tym nadwornym poet
Zamojskich. Najznakomitszy z polskich humanistów i hellenistów

przej si zamiowaniem do staroytnoci ju w domu swego ojca,

»mistrza« Szymona, gromadzcego koo siebie najkulturaniejsze je-

dnostki lwowskie. Studya w Krakowie (od r. 1575), prowadzone

gównie pod kierunkiem Jakóba Górskiego i Stanisawa Sokoowskiego,

przyniosy mu bakalaureat i kwalifikacy na nauczyciela, a pobyt

za granic pozwoli mu na gruntowniejsze wyksztacenie si w gre*

czynie i aciskiej technice wierszopiskiej. Modzieczy panegiryk na

cze w. Stanisawa [Divus Sanislaus^ w 84 lirycznych strofach omio-
wierszowych, wydany dopiero w r. 1604 razem z poematem Roy-

zyusza o tyme witym), pisany nie bez wspózawodnictwa z epini-

kiami IMndara, cho technicznie i artystycznie stoi wyej od podobnych
utworów Kronianina i Samborczyka, przecie nie zapowiada jeszcze

przyszego wielkiego poety. Charakterystyczny za jest tylko jako wy-
raz panujcego w krakowskiej szkole kierunku religijnego, nawet de-

wocyjnego. Biego techniczn modego literata poznaa publiczno
ze zbudowanej na wzór Pindara (8 strof, tyle antystrof i epod); i trzy-

manej w jego stylu Naenia funebris.. de morte Jacobi Gorscii (Grac.

1586), 8 jego ambicy artystyczn z pierwszej w Polsce aciskiej
tragedyi humanistycznej p. t. Gastiis loseph (Grac. 1587). Tragiczn
bohaterk tego utworu jest ona Faraona, lempsar (nazwa przejta
z poematu o Józefie woskiego lekarza Fracastora), osi akcyi jej cu-

dzoona namitno do Józefa i (nieudaa) zemsta wzgardzonej.
W przeprowadzeniu akcyi opar si Szymonowicz na Eurypidesowym
Hipolicie, substytuujc na miejsce bohatera greckiego — Józefa, na
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miejsce Fredry — lempsar, na miejsce Tezeusza — Fetyfera; wpro-

wadzajc zamiast mciwej Afrodyty — szatana (malus daemon) i za-

trzymujc Eurypidesowsk mamk (nutrix), posaca (nuntiu) i chór

dziewic. Ta substytucya nie wszdzie si udaa, sofistyczne wywody
osób Eurypidesa nie zawsze licuj z maskami postaci biblijnych, ale

cao jest (co do techniki) lepszem naladowaniem trag-edyi greckiej

ni polska »Odprawa posów greckich« Kochanowskieg"o. Jaka polska

lempsar Szymonowicza mogaby bya zosta matk polskiej tragedyi

klasycystycznej.

Ze to, co nam si wydaje prawdziwie dramatycznem w trage-

dyi o Józefie, jest wasnoci Eurypidesa, bez którego Szymonowicz
nie potrafiby si by zdoby na nic podobnego, widzimy z drugiej

jego tragedyi p. t. Penhesilea (Zamo, 1618). Poetyczna Amazonka,

ginca z rki ukochanego wroga, przedstawiaa si poecie jako »stul-

titiae exemplum muliebris, quod monet omnes, / metiri ut proprio se

pede quisquis velit«. Zasuya na mier, skoro zapomniaa, e jest

kobiet i porwaa si do walki z mami. Wobec takiego ujcia

problemu trudno byo o sympatyczne udramatyzowanie epizodu

z »Posthomerica« Kwintusa ze Smyrny, zwaszcza, e zapatrzony

w niektóre stataryczne tragedye Eurypidesa (np. Trojanki) poeta za-

dowolni si opowiadaniami i lamentami, nie troszczc si zupenie

o akcy. Caa jego sympatya skupia si na rzewnej Andromasze,

której ale i przeczucia nale (obok pieni chóru) do najpikniej-

szych partyi tej nieudanej tragedyi. Dowodz one, e talent Szymo-

nowicza by przedewszystkiem liryczny.

Rozwin go poeta w subie u Zamojskich, do których wpro-

wadzi go Sokoowski. Biorc asumpt z powszechnej zawici do

Jana Zamojskiego, spowodowanej nagem wyniesieniem kanclerza

i jego maestwem z Gryzeld Batorówn, posya poeta swemu me-

cenasowi cykl 19 ód, zatytuowany: JElagellum livoris (Crac. 1588),

aby mu przypomnie, e zawi towarzyszy kadej cnocie, opisa

(za Owidyuszem) pocztek i wygld tej zawici, jej rozkosze i udrki,

prosi Gracye o pojednanie zawici z cnot, da w ich imieniu od-

mown odpowied, ponowi tak sam prob u Muz — z takim

samym skutkiem, przedstawi zawi szatask, przeciwstawi jej

(za Hezyodem) zawi dobr, emulacy, wreszcie (od ody 11) opiewa
walk cnoty Zamojskiego z zawici i wezwa modzie do unikania

zawici. Gdyby nie wirtuozya formy, igrajca ze wszystkiemi niemal

metrami lirycznemi Horacego, nie moglibymy tej robionej wedug
prozaicznego schematu poezyi stawia wyej od podobnych rozdzia-

ów w Klonowiczowej »Victoria deorumtc. Godn podniosej, Pinda-

rycznej formy tre wla Szymonowicz dopiero w Aelinopaean (ca

k
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1589), sawic patryolyczn przezorno i bohaterstwo Zamojskieg^o,

okazane podczas napadu Turków i Tatarów w r. 1589. Jak to epi-

nikion jest najartystyczniejszym i najpikniejszym ze wszystkich pa-

negiryków tryumfalnych, pisanych kiedykolwiek w Polsce, tak Epi-

thalamium (373 heksam., wyd. we Lwowie 1593), skomponowane

w r. 1592 na zalubiny Zygmunta III z Ann Austryaczk, mona
uwaa za królow wszystkich pieni weselnych. Pisany na zamó-

wienie przez »poet królewskiego « (od r. 1590) utwór okolicznociowy

stoi na wyynie prawdziwej, szczerej poezyi, jak podobne utwory

KatuUa. Wyksztacony na wzorach staroytnych Szymonowicz nie

opiera si ju niewolniczo o te wzory, ale swobodnie rozwija wasne
myli i pomysy.

Szkoda, e poeta królewski nie mia wicej sposobnoci, by

w podobny sposób przemawia do króla, a zarazem do narodu. Wo-
bec mniejszych zada nie wysila si ju na tak podniose tony,

a artystyczno formy zastpowa rutyn. Tak gdy w Repotia Za-

mosciana (wyd. Lwów 1592) piewa pie weseln dla Zamojskiego

i Barbary Tarnowskiej, ograniczy si do przetransponowania dawniej-

szego Epithalamium na jakie drobniejsze, skromniejsze narzdzie.

Mniej jeszcze trudu zada sobie z pieni weseln dla Piotra Firleja

i Jadwigi Wodkówny (Zamo 1599) i przy póniejszej elegii na

lub Szymona Birkowskiego (wyd. Zamo 1614). — Nowej formy pa-

negiryku uy w Imagines diaetae Zamoscianae (133 dyst. eleg.

z r. 1592/3, wyd. w Zamociu 1604), opisujc przez usta Klio por-

trety (Tarnowskiego, Konstantego Ostrogskiego, Stefana Batorego i Syk-

stusa V), zdobice sal, do której Zamojski wprowadzi na pierwsz po
przenosinach uczt mod sw maonk, Barbar z Tarnowskich.

Zamiast panegiryku gratulacyjnego posa obejmujcemu ster Ko-

cioa Klemensowi VIII wierszowan parafraz (1019 trym. jamb.)

proroctw Joela: JoU propJieta (Crac. 1593), niby alegoryczn za^po-

wied, e po czasach klsk i niepokojów nastanie za spraw no-

wego papiea zoty wiek.

Zajty (od r. 1593) urzdzaniem, a póniej kierownictwem aka-

demii w Zamociu, nie mia Szymonowicz czasu do ogldania si za

nowymi wzorami, formami i pomysami. Wróci wic do ulubionej

ody pindarycznej i w tej formie skomponowa par upomnie dla

swego wychowanka: Oda, zaczynajca si od sów: Thoma, iu uidem
nunc (z r. 1600) czy pierwiastek parenetyczny z politycznym (po-

chwaa rzdów Batorego i obraz rozprzenia si pastwa po jego
mierci). Wyda j w r. 1602 (w Zamociu) P. Ciekliski wraz z dy-

daktyczn elegi (219 dyst.) p. t. Hercules Prodiceus, zwrócon do
tego Tomasza. Przewag dydaktyzmu nad liryzmem wida te
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W odzie z r. 1605, w elegii, pisanej po mierci matki Tomasza (Ma-

nes Barharae de Tarnów ad Thomam..., w Zamociu 1610), wreszcie

w trzeciej odzie do 1 omasza [Mima veriatis arvum z r. 1612). Ch
sprostania Pindarowi take w lirycznem uksztatowaniu mitu kae tu

poecie opowiada szeroko o wychowaniu Herkulesa i powtarza rady

mistrza Linosa, oczywicie z zastosowaniem do Tomasza. Podobny

charakter dydaktyczny maj wiersze, zwrócone do Mikoaja Firleja

(Zamo 1599), do Adama Hieronima Sieniawskiego (Phiktenon arae...^

Zamo 1600) i do Jakóba Sobieskiego (Zamo 1613).

Podnie czy odwiey przekwitego talentu nie potrafiy li-

terackie wczasy, którym si poeta oddawa od r. 1614. W pinda-

rycznej odzie na zalubiny, a raczej przenosiny Tomasza Zamojskiego

i Katarzyny Ostrogskiej (Ode ni nuptiis..., Zamo 1620) nie wzniós

si ju na dawne wyyny. W kadym razie nigdy (po za Pentezyle)

nie stworzy nic zupenie bezwartociowego i nigdy nie sprzeniewie-

rzy si dobremu smakowi, wyszkolonemu na najlepszych wzorach

aciskich, a przedewszystkiem greckich. Tote jeeli takie okrelenia,

jak »polski Tibullus« o Janickim, »polski Owidyusz« o Klonowiczu

s pustymi frazesami, to Szymonowicz susznie ju od wspóczesnych

otrzyma nazw Pindarus lainus. Zachwyty Janockiego, Minasowi-

cza, a przedewszystkiem Duriniego s wprawdzie tylko podjciem

pochwa, oddanych Szymonowiczowi przez europejskich humanistów,

jak Justus Lipsius, Kasper Barlaeus, Tomasz Seghetus, Jerzy Dousa,

ale gbsze studyum jego utworów, oparte na porównaniu ich z po-

dami staroytnoci i wspóczesnej humanistyki, pozwala i dzi je po-

dziela: Pindar Zamojskich jest nietylko najwikszym hellenist wród
naszych poetów aciskich, ale zarazem najwikszym artyst i poet ^s.

Obok Szymoiiowicza. Krakowski nauczyciel Szymonowicza,

S. Sokoowski, protegowa lzaka (z Gogowa) Jdrzeja Scho-

neusa, który zdoby sobie laur poetycki panegirykami, ubranymi

przewanie (za przykadem Samborczyka) w form alegorycznych

idyll (Adonis, ecloga graulaoria, 1581; Baphnis in funere Sephani

regis, 1588; Palaemon swe Promnicum Crasinianum in tumultu hel-

lico conseruatuni, 1589), a uczonoci w teologii, filozofii, prawie i me-

dycynie profesur w Krakowie. Napisa take trzy ody do Jana Za-

mojskiego (Grac. 1588). — Duo wierszy okolicznociowych ogasza

wiatach od 1594 nn. Szkot, Andrzej Laeachius, specyalista w uka-

daniu t z. anagrammata. — Fenomenalny poiiglotta i improwizator

Stanisaw Niegoszewski, poeta laureatus, wydaje midzy in-

nemi: Epigrammata... lohanni Cochanovio . . . (1584), ^d lo. Zanwis-

cinm epinikon (1588) i Epihalamium dla Janusza Ostrogskiego (1598).

Wreszcie domownik Hozyusza, kanonik warmiski, Tomasz Treter
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pisaJ oprócz pochwa Hozyusza i innych: Pontificum Romanorum ef-

figies i Romanorum imperaorum effigies. Z autorów, piszcych prze-
;

wanie po polsku, najwicej wierszy ogosiJ Joachim Bielski

(w latach 1578—1691). Zbiór Carminum liber wyszed w Krakowie

w r. 1588. Chwalca Jana Ostroroga (1583) i Anny Jagiellonki (1591),

Jan Rybiski wyda w r. 1592 (w Toruniu) Hodoeporicorum liber I,

14 eleg-ii do podróujcych przyjació, a Andrzej Zbylitowski
uoy po Byczynie Epinicion do Zygmunta III i Gongraulaio do

Jana Zamojskiego (wyd. Grac. 1588).

Uwagi.

«» Por. M. Wiszniewski, Hist. lit. polskiej, Kraków 1849, t. VI str. 302—343.

Humanici nasi (za przykadem woskich i. i.) podejmuj tu tradycye poezyi oko-

licznociowej, codziennej, towarzyskiej, powiedzie mona »stosowanej«, bo za-

stosowanej do artystycznych potrzeb codziennego ycia z czasów cesarstwa rzym-

skiego, zwaszcza w. I i II po Chr. To te wzorami ich s — prócz bezimiennego

Panegyricus Messalae (zachowanego w Corpus Tibullianum) i anonimowego de

laude Pisonis — eklogi T. Calpurniusa (z czasów Nerona) i okolicznociowe utwory

Stacyusza i Marcyalisa, z póniejszych Claudianusa. Por. L. Friedlftnder, Dar-

stell. aus d. Sittengesch. Roms, III, 1890, str. 446 nn, 469 n.

" O Samborczyku literatura u Piata II 1, str. 129.

" Jana Kochanowskiego dziea wszystkie, wydanie pomnikowe, tom III,

opracowa Jan Przyborowski (z polsk parafraz), Warszawa 1884. Tekst

utworów aciskich wymaga jeszcze filologicznej rewizyi, a nawet recenzyi. Li-

teratura u Piata II 1, str. 202. Omówienie jej daje F. Hoesick, Jan Kocha-

nowski w wietle dotychczasowych wyników krytyki hist-liter., Kraków 1908.

»• Dwa due tomy Carraina Royzyusza wyda Br. Kruczkie wicz, Corp.

antiquiss. poet. Pol. lat V, Kraków 1900. Literatura u Piata II 1, str. 129.

" Roxolani przedrukowa Mierzyski, Berlin 1857, i Syrokomla (Frz

kady poetów polsko-ta. III, Wilno 1851), Gorais wyda Ok ki. Warszawa 187^.

Prócz literatury u Piata II 2 str. 10 n. por. Stan. Moroniewicz, Seb. Fab. Klono-

wicza Fitron, cz. I Przekad wierszem biaym, cz. II Uwagi (Sprawozd. szkoy
real. w. Kronie 1908 i 1911). — Ka. Lewicki, S. F. Klon. Yictoria deorum na

tle liter, renesansowej, w Sprawozd. gimn. I po. w Stanisawowie 1911.

»* Wik.sz cz (17) utworów Szymonowicza zebra Angeo Maria Du-
rini, Pndari latini Opera omnia, quae reperiri potuerunt, Warszawa 1772.

W r. 1777 doda Imagines diaetae Zamoscianae i Hercules Prodiceus. Szkolny

•Wybór poematów a. S. S. ze wstpem i objanieniamia wydal W. Hahn, Progr.

gimn. w Koomyi 1899. Literatura u Piata II 2 str. 49 nn.

IV. Barok jezuicki (wiek XVII)..

Poezya .szkolna., Poezya Szymonowicza stanowi szczyt tegi

humanizmu polskiego, który ze wzgldu na denie do szlachetnej

prostoty i cichej wielkoci monaby nazwa klasycystycznym, jeeli

nie wystarcza przydawka renesansowego. Drugi jego kierunek, który

I
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przez analogi z architektur mona nazwa barokowym, przynosz
do nas Jezuici, sprowadzeni do walki z rónowiercami przez Hozyu-
sza i osadzeni najpierw w Brunsberdze (1565). W przecigu 50 lat

walki z rónowierstwem i wzmacniania katolicyzmu nietylko na am-
bonie, ale i w szkole Jezuici, zajwszy 21 kolegiów i domów (wród
nich akademi wilesk 1578), wzili w swe rce kierunek caego
wychowania i wyksztacenia narodowego. Wród rodków tego wy-
ksztacenia wielk rol odgrywaa poezya szkolna: Nauczyciele

retoryki i poetyki w kolegiach i akademiach jezuickich (a za ich

przykadem i innych) witaj panegirykami wizytujcych przeoonych
i dobrodziejów, skadaj im yczenia lubne, gratuluj w dniu imie-

nin, opakuj po mierci. Spora liczba wierszy czy si ze witami
szkolnemi, uroczystociami patronów, otwarciem i zakoczeniem roku,

rozdawaniem nagród, a w akademiach z udzielaniem stopni akade-

mickich. W pisaniu wierszy na takie tematy musia si wiczy
kady ucze w tak zwanej »poetyce«. Nic wic dziwnego, e ktokol-

wiek opanowa jako tako technik, a nie by wybitnie znienawidzony

przez Muzy, popenia, choby tylko za modu, kilka panegiryków

i wierszy okolicznociowych. Do rk szerszej publicznoci dostaway
si tylko te, za których druk zapaci opiewany bohater; ogromna
masa pozostaa w ozdobnym manuskrypcie, wrczonym solenizantowi

i t d, Ale i tak drukowanych jest za duo. Coroczna liczba publi-

kacyi aciskich przewysza znacznie liczb publikacyi polskich nie-

tylko (co byo naturalne) w drugiej poowie w. XVI, ale i przez cay
wiek XVII i pierwsz poow w. XVIII.

Dramat jezuicki. Do najwaniejszych podów Muzy szkolnej

nale okazy dramatu jezuickiego. Przejwszy z tradycyi dawniejszej

pedagogiki katolickiej pielgnowanie teatru szkolnego, jako rodka
do moralnych demonstracyi, a raczej reprezentacyi, Jezuici polscy

zaraz po usadowieniu si w Rzeczypospolitej wystawiaj w swych
kolegiach misterya, medytacye (t. j. moralitates i miracula), komedye
misopustne, wic znane ju gatunki teatru ludowego, a nadto tra-

gedye. Osobny rodzai stanowi (zwykle alegoryczne) dyalogi okoli-

cznociowe, zastpujce panegiryki. Stosownie do Balio studiorum

baczono na to, by nie wprowadza na scen ról i strojów niewie-

cich. Mimo tego i innych ogranicze, podyktowanych wzgldami
>/koy, umieli nauczyciele retoryki i poetyki (bo oni to komponowali

zwykle te dramaty) tworzy rzeczy oryginalniejsze, ni wieccy hu-

manici, naladowcy Seneki, wzgldnie Plauta i Terencyusza. Jezuici

uprawiali swój wasny rodzaj dramatu katolickiego: obrabiali w nim

tematy, które potem wchodziy nieraz do repertoaru wieckiego, bu-

dzili i utrzymywali zamiowanie do teatru nietylko w uczniach, ale



156 LITKKATUKA PII{KNA

i W publicznoci. Bo tym przedstawieniom, urzdzanym nieraz z wiel-

kim sumptem, wspaniaym pod wzgldem dekoracyi, kostyumów,

maszyneryi. efektów pyrotechnicznych, oywionych czasem muzyk
i piewami przypatrywali si liczni zaproszeni gocie. Teatr szkolny

(gównie jezuicki, potem akademicki i pijarski) by przez dwa przeszo

wieki jedynym staym teatrem w Polsce i jako taki ma ogromne

znaczenie cywilizacyjne, daleko wiksze ni literackie.

Wyjtki z repertoaru kolegium w Kaliszu (zaoy je prymas

Stanisaw Karnkowski w r. 1582) daj nam pozna gówne gatunki

i tematy dramatu jezuickiego z w. XVI. Spotykamy. tam: 1) misteryum

o narodzeniu Paskiem (Dialogus in nutali Domini, 1586); 2) dyalogi

i tragedye ze Starego Testamentu (Jehu 1595, Judyta 1596); 3) dyalog

z Nowego Testamentu (Dialogus de S. loannis Baptistae in eremum
discessu, 1596); 4) dyalogi i tragedye z legend o witych (o w. Ka-

tarzynie Dialogus de vera Christianorum philosophia, 1584; Tragoe-

dia Felicitatis, 1598); 5) tragedye historyczne (Cesarz Teodozyusz,

1592); 6) moralitates (dyalog Petriscus 1581, komedya Philoplutus

1589, Diogenes 1590); 7) alegorye (Hercules in bivio, proz 1586).

Repertoar kolegium w Putusku (od 1566) zawiera take dyalogi pa-

negiryczne, np. na cze biskupa Piotra Dunina Wolskiego, na cze
kardynaa Andrzeja Batorego. Ale wiksza cz repertoaru jezuickiego

z w. XVI spoczywa jeszcze w rkopisach. Nie lepiej jest z w. XVII,

w którym utworów dramatycznych publikowano bardzo mao, jakby

z zawici, by ich gdzieindziej (po za kolegium jezuickiem) nie wy-

stawiano. Z takich druków (niekoniecznie jezuickich) cytujemy dla

przykadu: Mars et Ars ceramini scholasico (Warszawa, Schol. Piar.

1667); Ehrietas vivi sepulura sive Zeno Constaninopolianus (Toru,
S. I. 1669); Alcides, Thebarum columen, principi lacobo... dedicatus

Warszawa, Sch. P. 1683); Vindex Ghristianiatis neu Heradis Ro-

manus imperator (Warsz., SchoL Piar. 1686); Marcelina, urhis gladius

(Warsz., Schol. Piar. 1690); Scipio Africanus triumphaor (ibid.); Bal-

tiasar extra Babylonem... (Wilno, Soc. Jesu 1695); Polonia super-

bum Orientem et coniuratam plebem triumphans (Lublin, Sch. Piar.

1696); Aetas aurea renascentis Aug. II (Warsz., S. J. 1698). — For-

malne zatrzsienie takimi drukami przynosi dopiero w. XVIII i».

Najwikszy poeta jezuicki. Jezuicka poezya szkolna jest

podoyskiem, na którem rozwin si talent poety, cieszcego si
prze/: dugi czas saw najwikszego humanisty nietylko polskiego,

ale europejskiego. Horatius Sarmaticus, Maciej Kazimierz S ar-

bie ws ki (1595—1640), wychowany w niszych i wyszych szkoach
jezuickich (akademia wileska), daje si wczenie (od. r. 1618) pozna
jako oficyalny poeta szkolny, sawicy w heksametrycznych panegi-
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rykach, epigramach, emblemach i odach dobrodziejów zakonu przy

takich okolicznociach, jak wstpienie na stolic biskupi, odwiedziny

szkoy, pooenie kamienia wg-ielnego, zalubiny... Jeli w tych

utworach wida tylko zmanierowanego nauczyciela poetyki, to cztery

pieni procesyjne na cze Matki Boskiej trockiej (Cuatuor leucae

Yirginis Matris) lub oda, zwrócona do K. Chodkiewicza, ruszajcego
na wypraw chocimsk (epod. 16) pozwalaj ju za biegym wierszo-

klet dojrze poet bogatego i w fantazy i w uczucie. — Ten uwia-
domi si i rozwin dopiero w Rzymie w latach 1623—1625. S to

czasy jesiennej dojrzaoci renesansu woskiego, wyraajcego si naj-

charakterystyczniej w ukoczeniu i powiceniu bazyliki w. Piotra

(1626). Olniony blaskiem humanistycznego dworu papiea Urbana VIII,

polski Jezuita przedstawia si papieowi w ogromt)ym heksametry-

cznym panegiryku p. t. Aureum saeculum (1623), zamilczajc oczy-

wicie, e tymi samymi wierszami sawi by przed piciu laty

mudzkiego biskupa Stanisawa Kiszk. Ten autoplagiat, spowo-

dowany prawdopodobnie brakiem czasu na skomponowanie orygi-

nalnego utworu, zamyka dziaalno prowincyonalnego panegirysty

litewskiego.

Wrczona równoczenie papieowi »Ksiga lirykóww otwiera mu
drog do stanowiska poety papieskiego i — wiatowego. Pochwaa
poezyi papieskich (I 22) moga liczy tylko na poklask dworu pa-

pieskiego, na którym przebywali tacy poeci, jak Famian Strada, Tar-

quinius Galuzzi, Hieronim Perruzzi, by wymieni tylko wspóre-

widentów Brewiarza rzymskiego (mieli oni wraz z Sarbiewskim »po-

prawiaft redniowieczne rytmy wedug prozodyi klasycznej). Ale

pi ogromnych ód politycznych (konkordancye kodeksu Barberinich

z póniejsz redakcy w wydaniu O. Walii, str. 554 nn), w których

nawoywa ksit chrzecijaskich do zaprzestania wani wewntrz-
nych i zwrócenia ora przeciw Turkowi celem odzyskania Grecyi

i Wschodu, nioso imi jego z wysokoci Watykanu do najdalszych

zaktków Europy — humanistycznej. Prócz tej zotej ku Sarbiewski

równoczenie monet zdawkow, przeznaczon na okolicznociowe

obchody jezuickie w Collegium Romanum (Porticus honoris; Ferdi-

nandi II... rophaeiim; Sapientiae divinae... diihyrambus). Charakter

przewanie panegiryczny ma take dziewi ód, ofiarowanych jako

Lyricorum 1. II (konkordancye kodeksu Barberinich u Walii str.

558 nn.) papieowi w r. 1625, kiedy Sarbiewski, opuszczajc Rzym,

prosi o bogosawiestwo na drog. Otrzymawszy je wraz z pamit-

kowym medalem, wróci do Polski ju jako autor Lyncorum libri

res., epigrammaium liber unus, bo pod tym tytuem wyda swój

rzymski dorobek poetycki w Kolonii w r. 1625. Prócz wspomnianych

i
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Ód politycznych i panegirycznych, które przewanie ulegy silnym

przeróbkom, znalazy tu pomieszczenie nowe ody parenetyczne, re-

ligijne i — satyryczne (te wzorowane w tonie na epodach Horacego).

Wród epigramatów najcharakterystyczniejsze s De divino amore

epigratnmata (powicone Jezuicie Gallucyuszowi), jako najywszy

u .Sarbiewskiego wyraz katolickiego baroku. Zmysowa namitno
Salomonowej »Pieni nad pieniami« idzie w nich ó lepsze z mi-

stycznym arem, godnym witej Teresy: »Et vivo et morior. Possis

in amore, viator, — et quo vivo mori et vivere quo morior«

lepigr. 19).

Dwa lata rzymskie to czas najobfitszej i najszczliwszej twór-

czoci Sarbiewskiego. Nauczanie retoryki w Poocku, potem filozofii

i teologii w Wilnie pozostawia mu niewiele czasu na pisanie wierszy

okolicznociowych, tudzie nowych liryków i epigramów. Weszy
one w skad czwartego wydania poezyi p. t. Lyricorum lihri guat-

tuoTy epodon liber unus alerue epigrammaum (Leyden 1631). Wi-
cej impulsów do tworzenia nastrcza mu warszawski dwór Wady-
sawa IV, dokd go powoano w r. 1635 na stanowisko przybocznego

kaznodziei królewskiego. Pod wpywem takich ludzi, jak biskup u-
bieski, którego razi zbytni kosmopolityzm europejskiej poezyi Je-

zuity, nie pomnego na sw mazursk ojcowizn, dalej pod wpywem
rozczytywania si w lirykach (take polskich) Kochanowskiego, Sar-

biewski zaczyna si stara o zwizek i styczno z polskiem otocze-

niem, daje wyraz patryotycznym troskom i radociom, sawi polsk

wolno i polsk krain (dawniej napisa tylko Od do Narwi, II 15,

nad któr chopcem bdc wypiewa pierwsz pie). Dotychczasowy

wspózawodnik Horacego, teraz uznaje pikno niezrównanych psal-

mów Dawidowych i coraz czciej uderza w tony » Pieni nad pie-

niami«. Zetknicie si z litewskim krajobrazem i litewskim chopem
podczas strzebowickiego polowania króla Wadysawa, natchno poet
do dziesiciu pieni lirycznych, odbiegajcych pod wzgldem formy

i treci od wszelkich wzorów klasycznych. Te »Zabawy lene« (Sil-

viludia) oddaj poezy lenych szmerów i wietrznych podmuchów,
gry wiate i cieni na zroszonych kwiatach i krzewach w rytmicz-

nych wierszach (jakich si do by naczyta w Brewiarzu rzymskim),

w sowach niesychanie pieszczotliwych i muzykalnych. Igrajcy
zwykle antytezami i oksymorami myli i wyrazów barokista, zdoby
si tu na przedziwn, cho silnie afektowan idyliczno i uczucio-

wo. W niespokojnej formie tych SiWiludia dopatrywano si dyty-

rambicznoci; na prawd zaciy na ich formie wpyw stylu elogij- _

nego (nakamiennego), o którym wicej przy Inesie. 5
Poeta, który z wirtuozyjsk pewnoci uderza w struny nie-
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tylko Horacego, lecz i Pindara, zerwa si take do wspózawodnictwa

z Wergiliuszem, powicajc przeszo dziesi lat pracy epopei o rze-

komym zaoycielu pastwa polskiego, Lechu. Z tej Lechias zacho-

wao si tylko kilkaset wierszy ksigi XI (wszystkich miao by XII,

jak w Eneidzie). Choby si jednak udao jeszcze znale i wicej

(jak znaleziono duo niewydanych za ycia liryków i epigramów),

nie przysporzy to sawy Sarbiewskiemu, który by tylko wielkim li-

rykiem jezuickiego renesansu, t. j. baroku. A e ten typ pikna od-

powiada najlepiej upodobaniom tryumfujcej nad protestantyzmem

Europy XVII i XVIII w., przeto Sarbiewski (obok modszego nieco Alzat-

czyka Baldego) cieszy si niesychan popularnoci w sferach, dla

których Horacyusz by nie tylko za pogaski, ale i za prosty, za mao
ozdobny 20,

W cieniu Sarbiewskiego kryj si czterej wspóczeni
heksametryczni poeci wilescy, nalecy take do Towarzystwa Je-

zusowego: starszy od niego Wawrzyniec Bojer (-|- 1619), Szwed

z pochodzenia, poeta laureatus, autor panegiryku na cze w. Ka-

zimierza (Pompa Casimiriana^ Wilno 1604) i trzechksigowej epopej

o bitwie pod Kircholmem (Carolomachia, Wilno 1606); modo zmary
Mikoaj Kmicic (1601— 1632), domniemany twórca (jeli nim nie

jest Bazylianin Izakowicz) poematu o mczestwie b. Jozafata Kun-

cewicza (Josaphaidos libri III, Wilno 1627); Jan Chdzyski
(ur. 1600). chwalca Wadysawa IV i Cecylii Renaty; wreszcie An-

drzej Zieniewicz (1609— 1682), typowy panegirysta szkolny".

Paiiegiryci akademiccjy. Jezuitom nie pozwalaj si prze-

wyszy przynajmniej iloci, jeli nie jakoci publikacyi, wojujcy

z nimi od r. 1611 (najpierw o akademi poznask, potem o wysze
szkoy w Krakowie) profesorowie akademii krakowskiej. W pierwszej

poowie wieku XVII na akademickiej lirze czsto pobrzkuj dwaj

doktorzy teologii, Jakób Vitellius(f 1648), piszcy wiersze nie-

tylko aciskie, ale take greckie i hebrajskie, i goniejszy od niego

Jan Rachtamowicz (1600— 1654), Cynerskim zwany, podobna

z powodu sawnego kazania popielcowego^ Tomasz Canevesi

(j 1660) opiewa najchtniej wieo upieczonych bakaarzy, magistrów

i doktorów fakultetu artystów, w którym by profesorem. Ca drug
poow tego w^ieku wypenia swemi publikacyami ucze Cyner-

skiego, potem profesor wymowy i poezyi, Lwowianin Stanisaw
Józef Bieanowski (1628—1693), autor przeszo 130 publikowa-

nych (oddzielnie) panegiryków aciskich i okoo 20 polskich, przy-

tem historyograf uniwersytetu Jagielloskiego. Wczesne olepnicie

nie przeszkadzao mu ani w nauczaniu ani w pisaniu wierszy. Sami

królowie Micha i Jan III otrzymali od niego przeszo 30 panegiry-
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ków, reszta przypada na monych, lub mogcych paci, choby

to byli tylko kandydaci do stopnia — bakaarza. Bieanowski posu-

guje si zwykle heksametrem, ale nie unika te form lirycznych.

Szczersze moe, ni wiele panegiryków, s jego wiersze religijne,

zwaszcza maryaskie, o ile nie bawi si w ukadanie rónych wy-

razów z liter jednego wyrazu, czyli w tak zwane anagramaty:

W utworze: Echo e Polonia Romam endens... (1670) zoy 100

anagramatów z liter imienia Elbiety.

Podobny charakter ma okolicznociowa poezya zamojskiego pro-

fesora retoryki i poetyki Andrzeja Abreka {f 1656). opiewajcego

przewanie swych uczniów, i modszego Andrzeja Abreka (f 1700),

teologa, trzymajcego si take akademii w Zamociu. W zwizku
z nimi wymieniamy dwóch piszcych przewanie po polsku poetów

Wadysawowskich, którzy komponowali te wiersze aciskie: Jan Ga-

wiski wyda dwie ody do Wadysawa IV, dyalogiczny dytyramb

na jego pogrzeb i wiersz na urodziny Karola Ferdynanda; Barto-
miej Zimorowicz 27 hymnów w redniowiecznych rytmach (Je-

8u^ Maria Joseph 1640J22.

Dwaj naladowcy Sarbiewskiego. Poezye Sarbiewskiego,

zalecone uznaniem papieskiem i królewskiem. wprowadzili Jezuici

jeszcze za ycia autora do kanonu lektury szkolnej. Nic te dziwnego,

e stay si one dla zakonnych poetów (zwykle nauczycieli poetyki)

takiem samem ródem pomysów i frazesów, jakiem dla Sarbiew-

skiego by Horacyusz. Czuj oni, e »piewny abd, zabezpieczony

sdem wyroczni watykaskiej, odj wszystkim na przyszo trosk
i myl o powaeniu si na cokolwiek w tym rodzaju «, ale czuj
równoczenie nieprzepart »dz naladowania« (desiderium imi-

tandi).

Autor przytoczonych sów, ruski jezuita Jdrzej Kanon
(1612—1685) czyni zado tej dzy, opiewajc w odach i epodach

{Lyricorum 1. IV, epodon liber untis, Kraków 1643) przewanie swój
zakon, wiccy podówczas stulecie istnienia, w. Ignacego Lojol
i jego towarzyszów, dalej generaów zakonu, jego chluby literackie,

naukowe, misyonarskie, wreszcie (przewanie polskich) przyjació

i dobrodziejów zakonu. Artystycznie nie lepsze, ale przez wybór te-

matu ciekawsze s niektóre heksametryczne utwory Kanona, dodane
do liryków jako Liber poentaum coninens Lechica admiranda. Te
dziwy lechickie — to saliny bocheskie (Fodinae Bochnenses) i zima
polska (Hyems Sarmatica). opisane z mnóstwem szczegóów mitolo-

gicznych, ale bez rysów rzeczywistych. O wzorach modego Kanona
wiadczy najlepiej wiersz o pojawieniu si podczas wyprawy chocim-
skiej w. Stanisawa Kostki i drugi o mce Paskiej [Hypoiyposis
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aerutnnarunt paientis Dei), oba pisane ^)ad Papinii Statii imita-

tionem«. Jego talent, a raczej zupeny brak talentu charakteryzuje

osobiste wspomnienie o trzech latach studyów filozoficznych, ujte

w form alegorycznej parodyi wergiliuszowsko-stacyuszowskiej o tu-

aczce po rozbujaych fluktach jezuickiej mdroci i walkach toczo-

nych na — jzyki (Poema de philosophici curricuU trienniOy 1637).

Fantazya jego nie uskrzydlia si, uczucie nie zagrzao naw^et wtedy,

gdy przy sposobnoci projektowanego przez Wadysawa IV orderu

i zakonu Niep. Poczcia N. M. P. opiewa w ogromnej odzie safickiej

•Kajdany Maryi « (Compedes Marianae).

Na tytu prawdziwego wieszcza Maryaskiego {vaes Marianus]

zasuy sobie dopiero najzdolniejszy naladowca Sarbiewskiego i Bal-

dego, Albert Ines (1620— 1658). W pierwszej setce jego liryków

(Lyricorum centuria prima, Gdask 1655; tytu ten obra zamiast

Horacyuszowskiego, by sobie nie zamyka drogi do dalszych — se-

tek) najbardziej osobiste a zarazem najpikniejsze s ody, powicone
Maryi-Dziewicy, która jest jego Muz i Cynty (Oda 57), jedyn pociech

i nadziej, wszystkiem . . . Od modzieczych godzinek, ujtych w sie-

dem ód saficznych (Horologium Marianum, 1643), od Maryaskiego

Carmen saeculare, piewanego w kolegium Karnkowskiego (1643),

kult Maryi u Inesa cigle si wzmaga i pogbia, zdobywajc si na

tony prawdziwie hiszpaskiej arliwoci, przyczem nie brak i wykole
(by nie rzec niesmacznoci, np. Oda 67, strofa 4), gorszych ni u Sar-

biewskiego. Po za tem Ines jest znacznie trzewiejszy i oszczdniejszy

w nakadaniu barw ni jego mistrz. Oparcie si o Sarbiewskiego

widnieje nietylko z dwóch »parodyi« (O. 20 i 25), nietylko z apelów

do ksit Europy, by zaprzestali wani wewntrznych i uderzyli

razem na Turka (O. 50—52), nietylko z podobnych wezwa, zwró-

conych do Polaków (O. 15, 29, 32), ale take z licznych ód parenetycz-

nych, zawierajcych moralizatorskie oklepanki nieznajcego ycia

poety. Literat i na natur patrzy przez okna, zapylone kurzem bi-

bliotecznym czy szkolnym (O. 30, 81), o ile okulary Sarbiewskiego

nie rozjani mu oczu (O. 35, 73). Równie uprawiane za przyka-

dem Sarbiewskiego ody satyryczne, choszczce polskie pijastwo, za-

wadyactwo, zbytek we fryzurach, strojach i jedzeniu (O. 19, 40, 41,

24, 71, 92), a nawet w uywaniu wyszukanych imion chrzestnych

{O. 91), zawieraj wicej ksikowej retoryki ni rzeczywistej obser-

wacyi.

A przecie yka satyryczna w Inesie musiaa by do silna,

skoro wystarczya na wypenienie mniej lub wicej zoliwymi i do-

wcipnymi epigramami — szeciu centuryi (waciwie 555 aciskich

«pigr. p. t. Acroamatum epigrammaicorum cenuriae VI, 1654).

£neyklopedya polska. XXI. 11
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Fisa je » polski Marcyalis« na stanowisku nauczyciela retoryki dla ce-

lów szkolnych, by z rk modziey wytrci wplugastwaw Heinsiusa,

Duy, Buchanana, Owena i — Kochanowskiego. Czynno Inesa po-

lega czsto tylko na oczyszczaniu »ad usum delphini« cudzych utwo-

rów, ale nie brak i oryginalnych pomysów, godnych przewanie —
delfina. Osobne stanowisko zajmuje centurya czwarta, wypeniona

duszymi ni poprzednie epigramami o Matce Boskiej, w. Wojcie-

chu i w. Stanisawie Szczepanowskim. Pod koniec zbiorku przypl-

tuj si midzy satyryczne dystychy coraz czciej napisy panegi-

ryczne, przedewszystkiem o herbach rodzin magnackich i szla-

checkich.

Ines nie zapomnia i o dugoletniej trosce Sarbiewskiego, o za-

miarze stworzenia polskiej Enejdy, ale, nie czujc w sobie zdolnoci

epickich, obra do jego wykonania form liryczn i w 47 odach al-

cejskich skreli postacie wadców Polski od Lecha do Jana Ka-

zimierza {Lechias ducum principimt ac iregum Poloniae, 1655). Cykl

ten podzieli na 3 czci, niby ksigi (16 -|- 19 -|- 12 ód), a kad cz
opatrzy od wotywn do Maryi Dziewicy. Nadto kada z tych »pa-

negyres lyricae« poprzedzona jest prozaicznem elogium historico-po-

liticum^ rtiby jakim dugim napisem na kamieniu (std nazwa stylu

»nakamiennego«), w stylu jednak (pomimo krótkoci zda), bynaj-

mniej jiie lapidarnym, przeciwnie pod wzgldem gier wyrazów, an-

tytez, metafor i t. p. skrajnie barokowym. Poniewa w dugim spisie

»auctore8, ex uibus petita dictamina politica, ethica, polemicaw znaj-

dujemy take Famiana Strad i Alojzego Juglaresa, nie ulega wtpli-

woci, e przedrukowywane i w Polsce elogia obu woskich Jezuitów

byy wzorem Inesa. Mimo opai'cia si o róda kronikarskie i histo-

ryczne (w indeksie czytamy 19 nazwisk autorów) nie przeadowuje
on swych pieni szczegóami historycznymi, ale »jedne rzeczy zupe-
nie pominwszy, drugich tylko lekko dotknwszy, te tylko rozpro-

wadza,- które daway obfitsz sposobno do traktowania poetycznego «.

Przez ten wybór treci róni si Inesowa- Lechias korzystnie od hu-

manistycznych portretów królów polskich (Imagines regum), a zblia
Bi^ do— pjewów histoi7czyoh NiemGewic5!,a23.
'' Obcy poeci Wadysawowscy. -Wadysaw IV naley do

najbardziej opiewanych, królów, polfekich.' Ptóz wymienionych pane-

^ify^tóiy duchownych i 'wieckich sawili go po* acinie tacy wierszo-

pisowie, jak znany poeta lski Marcin Opitz von Biberfeld
(Opitius);' dalej' bardzo podny humarii&ta >ielbl^ki- Fryderyk Za-

mel-1, wreszcie wdrowny /lekarz z FrankfuHu nad Odr Chry-
a;tyan: TeodorSc^hbsseir. Ten wyda\Va swe panegiryki przewa-
me w .Lesznie,. -któl^e koo r. 1640 rozbrzmiewao chwa sawionej
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przez ^niemieckich humanistów »dziesitej Muzy«, Anny Memo-
raty, ))virg^inis Polonae«, jak si sama podpisywaa 2*,

Mniejsi poeci jezuiccy z w. Xyil. Tradycy przedwczenie
zmarego Inesa kontynuuje litewski jezuita Walenty Biaowie
(1637— 1678), piszc ody religijne (na cze N. M. Panny, b. Jozafata,

Stanisawa Kostki, w. Kazimierza) i wieckie wiersze okolicznociowe

(ody na koronacy króla Michaa, treny i panegiryki do monowad-
ców). Wspóczesny z nim lwowski jezuita Jan Cwiekalski (ur.

1634) wyda oprócz panegiryków tom hymnów {Liber odarutn), opi-

sujcych szczegóowo Kraków, i dedykowa go radzie miasta Kra-

kowa. — ywsze tony w lirach tych poetów szkolnych wywoao
dopiero wiedeskie zwycistwo Sobieskiego. Maopolski jezuita Jan
Kwiatkiewicz (1629— 1703), który za modu opiewa by w tre-

nach {Umbrae minores^ 1647) mier synaczka Wadysawa IV, Zy-

gmunta Kazimierza, uczci odsiecz wiedesk przez Carmen de li-

beratione Yiennae (1683) i zdoby si nawet na panegiryczn epopej

p. t.: Elogiasica descriptio fadorutn riuiphalium, tres pare bel-

lorum et triumphoruni Joannis 111... (1. wawrzyny tatarskie, 2. tu-

reckie pod Chocimem, 3. królewskie), ogoszon dopiero przez And.

Chr. Zauskiego w r. 1711. — Goniejszy by panegiryk wykszta-

conego w Rzymie jezuity, Wojciecha Bartochowskiego
(1640—1708): Fiilmen Orienis Joannes 111 (Kalisz 1684, potem po-

wtarzany).

Do tych poetów jezuickich doczamy wieckiego chwalc zwy-

cistwa wiedeskiego, sekretarza królewskiego Jana Alberta Ja-

nickiego, który podczas wyprawy ogosi w r. 1683: Voa Poloniae

sub empiis Turcici belli., nastpnie po zwycistwie lo triumphale

i Bellaria Maris Sarmaici seu decuriae epigrammaum iner vi-

coriosa Christianorum arma... euesri stylo concinnaae.

Pierwszy poeta pijarski. W drugiej poowie XVII w. wy-

stpuj do wspózawodnictwa z Jezuitami nietylko na polu szkol-

nictwa, ale i w poezyi przybyli w r. 1643 do Polski Pijarzy. Pierwszy

ich poeta, zwany »Sarbiewskim Pijarów«, Benedykt Zawadzki
(Benedictus a S. loseph), zachcony przez Jezuitów, Piotra Dunina

i W^ojciecha Bartochowskiego, »z mówcy zosta poet, by dowie
.uczcej si modzi, e pilnoci i nauk mona wszystko osign«.
Jako przez swoje liryki {Lyriccyruin libri uatuor e epodon liber

iinus, Warszawa 1694) zyska sobie uznanie króla (opiewa bowiem

jego chocimakie i wiedeskie tryumfy), protekcy biskupa Olszow-

skiego, wdziczno Szczuków i Maachowskiego, a nadto ogromn
-sawq u wspóczesnych Pijarów i Jezuitów^ ale nie zyska przyjani

MuZj nie wyszed nigdy poza poprawno myli i formy, po za na-

11*
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ladowanie Horacego (nie Sarbiewskiego). »Quod saepe narro, rursus

item cano« (II 18) moe suy za motto wielu jego ód parene-

tycznych. Z ód panegirycznycb najudatniejszy jest spór midzy starym

Kazimierzem Szczuk, zamianowanym biskupem chemiskim i wzbra-

niajcym si przyj t godno, a Honorem (IV 8); z poród in-

nych wierszy lirycznych wyrónia si bogosawiestwo Jana III,

dane Teresie Kunegundzie — dlatego, e Zawadzki parafrazuje rze-

czywiste sowa króla.

Dwie epopeje o Wiedniu oswobodzonym. Panegiryczna

próba Kwiatkiewicza nie moga zasoni faktu, e humanizm polski

nie zdoby si dotychczas na narodow jeli nie Enejd, to przynaj-

mniej Farsali. Historyczny panegiryk usiowa podnie do godnoci

epopei dopiero kanonik przemyski Andrzej Wincenty Ustrzy-

cki, piszc: Sobiesciados aeu de laudibus loannis Magni Itbri iiinue

(4148 heksametrów, Wenecya 1686), Zakrojona na wzór Lukanowej

Farsalii, ale opierajca si wicej o historyczne panegiryki chwalcy

Stylichona i Honoryusza, Klaudyana, epopeja zamienia si w wyko-

naniu na heksametryczn biografi Sobieskiego. Opowiedziawszy

pokrótce ycie bohatera od samego urodzenia, zatrzymuje si

Ustrzycki duej przy zwycistwie chocimskiem, opisuje elekcy

i nowe walki z Turkami, dalej tryumfalny wjazd elekta do Krakowa,

pogrzeb Michaa Korybuta, uroczystoci koronacyjne, wypraw, za-

koczon pokojem órawiskim, prace prawodawcze, wreszcie gro-

ce Europie niebezpieczestwo tureckie i odsiecz wiedesk. Jedy-

nym pomysem literackim jest wprowadzony do trzeciej ksigi epizod

o tem, jak Sobieski przed koronacy oglda w kocioach krakow-

skich portrety królów polskich (poczwszy od Lecha), co suy auto-

rowi jako pretekst do streszczenia dotychczasow^ych dziejów Polski.

Z wikszym kunsztem i przynajmniej odrobin talentu zabra

si do tego samego tematu i przedsiwzicia sigajcy ju w czasy

saskie Pijar, Jan Damascen Kaliski (loannes Damascenus
a Matre Dei, 1663— 1726), autor dwunastoksigowej Viennitt (10.044

heks.. Warszawa 1717). Wprowadza on do akcyi maszyn nadnatu-

raln, której nie byo u Ustrzyckiego, przyczem bóstwa pogaskie,

jak Mars, Furye, Satyry, wreszcie Luna lub Phoebe, opiekunka czci-

cieli ksiyca, odgrywaj podrzdn rol; akcy kieruj personifika-

cye, jak Religio, Clementia, Yicloria.

Religia, widzc niebezpieczestwo, groce cesarzo\\i ze strony

Turków, zaprzga do rydwanu dwugowe ory austryackie i jedzie

do nieba po pomoc. Bóstwo zsya na ziemi Anioa, opiekujcego si
Austry, ten dodaje otuchy cesarzowi i werbuje dla sprzymierze-
ców, midzy innymi Sobieskiego. — Król polski pozyskuje dla myli
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wyprawy niezgodny sejm, gromadzi wojsko i mimo zakl królowej

rusza w drog. — Ksiga trzecia i czwarta opisuj pochód przez

lsk i Morawy, zaklcia o popiech i wieci o drobnych sukcesach

wojsk cesarskich. Opowiadanie zatrzymuje si na kwaterze w zamku
Herdecka, gdzie król, pytajcy gospodarza o objanienie treci roz-

wieszonych gobelinów, otrzymuje dzieo o historyi Wgier za pano-

wania Leopolda i oddaje si w nocy jego lekturze. Tre tego dziea

wypenia ksigi V— VIII: Religia ali si przed cesarzem na zuchwal-

stwo heretyków, Leopold wydaje przeciwko nim edykt. Rozwcieczona

tem Erynia, przybrawszy posta Wolnoci, radzi Petrocyuszowi pod-

nie bunt. Petrocyusz stara si zapomoc listu (pisanego w dysty-

chach elegijnych) o pozyskanie wpywowego Wesselinusa. Jako ten

staje na czele buntu, a jeli nie przychodzi do ornego starcia z woj-

skami cesarskiemi, to tylko dziki porednictwu Klemencyi, za której

rad cesarz agodnoci i darami uspokaja niezadowolonych: preten-

dent Tekely ma dosta z rk Rakocyi cz Wgier. Wprawdzie
Tisifone jeszcze raz w postaci krwawego cienia ojca Tekelego roz-

nieca nienawi do cesarza, ale ostatecznie za spraw patronki W-
gier, Matki Boskiej, przychodzi do zgody. Gdy jednak cesarz prze-

znaczy na króla Wgier maoletniego arcyksicia Józefa (tu w ks.

VIII poeta umieszcza »Speculum principis«), Tekely czy si przeciw

cesarzowi z Turkami Wobec grocego niebezpieczestwa cesarz

wzywa na narad elektorów^.. Tu koczy si historya wgierska,

a zarazem panegiryk na Leopolda. — W ks. IX opisana jest prze-

prawa przez Dunaj, poczenie si Polaków z wojskiem niemieckiem

i katalog dowódzców polskich; ks. X zawiera przejcie przez Alpy

i opis potgi tureckiej przez usta zbiega-szpiega (co niby Sinon

z Enejdy); w ks. XI rozgrywa si bitwa pod Wiedniem, ks. XII opo-

wiada o tem, jak oswobodzeni Wiedeczycy wychodz z murów%

ogldaj upy, jak król zwiedza miasto i goci u Staremberga, jak

po spotkaniu si z cesarzem udaje si w pocig za Turkami, wpada
za spraw Phoebe w zasadzk, ale wnet potem odbiera Turkom
Parkany i Strzygo. — Taka jest kompózycya tej szkolnej (dlatego

penej moralizowa) epopei historycznej, która, majc dwóch gównych
bohaterów, cesarza i króla polskiego, cierpi przedewszystkiem na brak

jednolitoci.

Uwagi.
" Szczup literatur do dramatu jezuickiego w. XVI podaje W. Hahn,

Liter. dram. w Polsce XVI w., Lwów 1906, str. 92 nn.

" Najkompletniejsze wydanie wierszy Sarbiewskiego dal ks. T. Walla
S. I.. Poemata omnia, Starayiesiae 1892. Tam te we wstpie najkompletniejsza

bibliografia.
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«» O tych i wszystkich innych poetach jezuickich podaj daty bio- i biblio-

graflcsne: Brown, Biblioteka pisarzy asystencyi polskiej T. J., Pozna 1862;

Backer-Carayon i Sonamervogei Bibliothóue des Eorivains de la Com-

pagne de Jisns, wydana jako rkopis, tomów 9 fol., a wedug nich St. Zaleski,

Jezuici w F*olsce, 6 t. 1900—1907. — Poniewa do poetów polsko-aciskich

w. XVII i XVIII nie ma prawie adnej literatury, przy kadym poecie-Jezuicie

jedynem ródem informacyi s Estreicher i Brown, przy nie-Jezuitach tylko

Estreichera Bibliografia.

»* Publikacye Cynerskiego, Bieanowskiego (wraz z opracowaniami), Ca-

nevesiego i Abreków zestawi Estreicher w Bibliogr. alfab.; Panegiryki Vitel-

liusa pod r. 1621, 1630, 1632, 1637, 1643. Vitelliu8 jest te autorem licznych epi-

gramów (pochwalnych) w Starowolskiego Scriptor. Polon. Hekatontas. — Wiersze

Gawiskiego wydal W. Seredyski, Archiw. do dziejów lit. i ow. II str.

158-172.
** O Kanonie prócz Browna por. Estreichera Bibliogr. alfab. — O Inesie

niektóre nowe szczegóy u S. Rzepiskiego, Kilka sów o yciu i pismach

Alb. Inesa tudzie rozbiór i ocena jego panegiryku p. t. Wanda, Sprawozd. gimn.

w Wadowicach 1895.

* Publikacye Opitza u Estreichera w Bibliogr. alfab.; Zamelliusa pod

r. 1634, 1636, 1637, 1643, 1646, 1647; Schossera pod r. 1641. — Anny Memoraty,

• dziewicy polskiej* aciskie wiersze z lat 1640—1644 zebra i wyda Teodor

Wierzbowski, Bibl. zapomn. poet. i proz. pols. V, Warszawa 1895.

V. Czasy saskie.

Religijni poeci czasów saskich. Wiennida zamia liczne

panegiryki Kaliskiego, a take jego liryki przewanie religijne,

w czci panegiryczne, wydane p. t. Zodiacus coeli Sarmatici... seu

lyricorum 1. IV et Epodon liber unus (Warszawa 1715). Zapocztko-

wana przez Sarbiewskiego, kontynuowana przez Inesa i innych ba-

rokowa bujno poezyi aciskiej wyczerpaa si powoli w przecigu

wieku XVII tak, e liczne pody wieku XVIII wydaj si w poró-

wnaniu z tamtymi dziwnie suche i prozaiczne. Obnienie smaku po-

zostaje w zwizku z obnieniem wyksztacenia. Greckich poetów te-

raz ju nikt nie czyta, z apiskich humanici dzier prym przed

klasykami. Wobec niszych wymaga, jakie autorzy stawiaj samym
sobie, atwo, a wic i obfito produkcyi ronie. Jeli w czasach

saskich mówi si o zastoju w literaturze polskiej i jej ubóstwie, to

nie mona tego samego odnie do literatury aciskiej. Ta jest bardzo

bogata — w ilo publikacyi, cho równie uboga w treci.

Ze wzgldu na bujno fantazyi i niepowcigliwo w pomy-
sach musimy — mimo daty publikacyi — jeszcze do w. XVII zali-

czy Jezuit ukasza Stanisawa Sowickiego (1649—1717),

który p. t. Heroica poesis (Lublin 1704, potem jeszcze 2 wydania)

wyda zbiór heksametrycznych utworów o narodzeniu Chrystusa
i adoracyi magów (Carm. I. II), o naturze wspóczujcej z umiera-
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jcym Chrystusem (C. III), o opiewanym przez Baldego (Silv. I. II) ulu

w otwartym boku Ukrzyowanego (C. IV), o oczyszczeniu Matki Boskiej

w wityni (C. V), dalej o w. Stanisawie Szczepanowskim, Franciszku

Ksawerym, Stanisawie Kostce i jezuickich mczennikach japoskich;

wreszcie szeciu utworów okolicznociowych. Pierwsze wród nich

miejsce zajmuje dedykowane »niekrwawemu zwycizcy«. Augustowi II

Carmen riuniphale z powodu odzyskania Kamieca podolskiego.—

Natomiast pitno nowych, ubogich czasów nosi ju (wbrew czasowi

powstania) Theomusa (napisana najpierw po polsku) marszaka Sta-

nisawa Lubomirskiego, wykad katechizmu w 74 czterowier-

szowych epigramach, wydany przez warszawskich Pijarów w r. 1701.

Dawniejsze Adverbia moralia (napisane w r. 1666) uj autor w form
15 przydugich elogiów.

Epigramy i ody religijne (prócz nielicznych panegirycznych)

pisze na pocztku w. XVII tyniecki Benedyktyn, Benignus Bu-
chowski i gromadzi je w malekim zbiorku p. t. Lyricorum, epi^

grammatum et rhytmorum poemata (Kraków 1712). W r. 1734 wyda
jego Garmina poshuma w Krakowie X. Stan. W^olski. Jezuita Bar-

tomiej Luder (1677— 1747) sawi w swych Epigrammata et elor

gia (Gdask 1732, potem dwa wydania) wszystkich witych Zakonu

i objania herby niektórych rodów polskich, a na Cithara ApoUinis

Dei Hominis (Lwów 1736) opiewa Boga Czowieka, Matk Bosk
i witych Paskich. Tu nale wreszcie Opera poe^ica (Lwów 1747)

kanonika lwowskiego Kazimierza wirskiego. S to nieliczne

elegie i poematy heksametryczne, a bardzo liczne epigramy na czed
Matki Boskiej i witych Paskich (w porzdku kalendarzowym),

a nadto liryczne parafrazy psalmów Dawidowych, antyfon Marya-
skich i róne kompozycye na temat wersetów z pisma w. Kady,
choby najdrobniejszy utwór opatruje autor argumentami, refieksyami,

uwagami metrycznemi, ródowemi i t. p., co ksice nadaje wygld
bardzo — saski. A cho wirski dowodzi w przedmowie prawdzi-

woci zdania, e poetae nascuntur, to w jego wierszach po za ogromn
pracowitoci nie doszukasz si ani ladu wrodzonej yki poetyckiej.

Paiiegiryki wieckie. Niestrudzony Bieanowski znalaz

w Krakowie nastpc w niezmordowanym panegiryci Sebastya-

nie Tortowskim, obok którego publikuj wiersze okolicznociowe

i inni profesorzy akademii, jak: Jan Al bert opuszyski, Fran-

ciszek Hieronim Pluciski, Mateusz Józef Kole n-d owi z,

Kazimierz Franciszek Jarmun do wicz, Kazimierz Stani-

saw Paaszowski, Józef Popioek. Tortowski i Pluciski przy-

bywaj do Krakowa z Poznania, Jarmundowicz przenosi si do Pozna-

nia, gdzie w latach trzydziestych pisze te wiersze Ant. Józef Zo-
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dziowski. Za krakowskimi i poznaskimi nie pozostaj w tyle aka->

demicy zamojscy: Franciszek Sitaski wydaje w r. 1726 Poe-

tnatum libri gualuor (Zamod), a Stanisaw Duczewski po-

krywa w latach trzydziestych potrzeby akademickie w Zamociu.

Nadworny poeta Augusta II. Najwiksz saw cieszyy si

u wspóczesnych ogromne heksametryczne panegiryki póniejszego

wojewody poznaskiego Antoniego odzi Poniskiego, pi-

sane w latach 1719—1738 na cze Augusta II i jego otoczenia, a ze-

brane razem w tomie p. t. Opera heroica... olim sub nomine Euiis
Poloni sparsim edia... (Warszawa 1739). Panegiryzm dochodzi do

szczytów bizantynizmu i niesmacznoci w takich utworach jak Plana
felicitais publicae in sanao pede . . . Friderici Augusti... ad populo-

rtim solaciutn erecta (1727). Opis muchliberskich manewrów Augu-

sta II z r. 1730 wykazuje zdumiewajce opanowanie aciny i wiersza '

w traktowaniu przedmiotu tak nieklasycznego. — Od tych okazów

zwyrodniaego panegiryzmu korzystnie odbijaj prostot formy i g-
bokoci myli Sartnaides seu Satyrae (Warszawa 1741), wydane
pod dawnym anonymem »Equitis cuiusdam Poloni«. Poniski ukazuje

si tu zwolennikiem paradoksalnego radykalizmu takich autorów, jak

Jdrzej Maksymilian Fredro i Stanisaw Lubomirski, a nakarmiony

lektur Lukrecyusza, Lukiana i Palingeniusza (moe i Pope'a Essay

on man) wystpuje przeciw wszelkiej nienaturalnoci w yciu i w li-

teraturze. W przejrzystej allegoryi opowiada, jak zbkawszy si
w gaju Rozkoszy, dosta si midzy dzikich satyrów, którzy go mia-

nowali swym apostoem i polecili mu, by nawoywa ludzi do po-

wrotu do nieskaonej kultur natury. Podczas wdrówki w towarzy-

stwie satyrów filozofuje poeta (w obliczu szubienicy, na której wanie
powieszono zodziei grosza publicznego) o prawie wasnoci i ogasza
wszelk wasno za kradzie. Na stanowisku wychowawcy krytykuje

sposób wychowywania modych Polaków i podaje nowe zasady pe-

dagogiczne. Potrciwszy przytem o religi, uznaje si katolickiego

wyznania w lepocie wiary; demonstruje zapomoc lubienej historyi

o kurtyzanach wyszo wiary katolickiej nad lutersk i kalwisk;
piorunuje na deistów, identyfikujc ich z ateistami. Wróciwszy do
satyrów, wystpuje w rozmowie z umarymi (za przykadem Boileau'a

w »Dialogue des hóros du romana) przeciw pomniejszaniu staroytnych
wielkoci we francuskim romansie heroicznym i przeciw wywyszaniu
nowoczesnoci na niekorzy antyku. Midzy satyr trzeci a dzie-

wit umieszczone s lune satyry i historye. Przez to dzieo dowiód
Poniski, e i w najgstszym mroku czasów saskich ludzie nadsta-

wiali u nas uszy na echa, idce z zachodu, myleli, wstrzsali wspó-
czesn ospaoci i przygotowywali odrodzenie «5.
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Chop-humaiiista. Nie na wieczniku, jak Poniski, lecz

w ciemnoci podhoreckiej chaty {w dzisiejszym powiecie stryjskim)

spisywa swe wiersze stary oficyalista ks. Józefa Aleksandra Jabo-

nowskiego, Jerzy Karol Skop. Dostawszy si w modoci (pra-

wdopodobnie jako pachoek jakiego panicia) do Anglii, nauczy si
tam na tyle po acinie, e móg pisywa wiersze, gdy po rónych
ycia kolejach wróci na askawy chleb do Podhorzec. Wydane
w r. 1754 we Lwowie Podhorecensia (tytu dugi), zawieraj prócz

szkolnych wicze w rozprowadzaniu myli Juwenalisa, Persyusza itd.,

prócz konwencyonalnych panegiryków, prócz epigramatycznych y-
wotów królów polskich i opisów gównych pastw i miast Europy,

take takie curiosa, jak tumaczony z angielskiego list arcybiskupa

z Cambridge do pretendenta Jakóba III Stuarta lub miosn korespon-

dency (pisan na wzór Heroid Owidyusza), wymienion midzy fran-

cuskim delfinem a córk Augusta III. Wasne dowiadczenia woj-

skowe zuy Skop w Miliis Hispani propria de sore uerela.

Porwa si nawet na opis wojny domowej midzy Sasem a Leszczy-
skim {Pharsalia Sarmaica\ ale przerwa go po 157 heksametrach,

by nauki polityczne na temat niezgody wewntrznej wypowiedzie
w formie heksametrycznej — tragedyi, o osnowie wzitej z Lukana:

jest to Tragoedia inter Caesarem et Pompeium^ Gleopatram et Pto-

lomeum, stwierdzajca swem istnieniem niesychan popularno tra-

gedyi szkolnej w w. XVIII 28.

Dramat szkolny. Obok Jezuitów urzdzali przedstawienia

szkolne Pijarzy, Trynitarze lwowscy i Bazylianie, ale take Aka-

demicy krakowscy, poznascy i zamojscy, sowem wszyscy kie-

rownicy szkó. Rodzaje utworów scenicznych pozostay te same. Spo-

tykamy wic wród licznych druków i panegiryczne dyalogi okoli-

cznociowe i misterya (zwaszcza o mce Paskiej) i dramatyczne

historye z Biblii i legend, moralitety i misopustne krotochwile . .

.

Najciekawsze s dla historyka literatury tragedye (lub tylko alego-

rye) historyczne tak z dziejów powszechnych, jako te i polskich.

Oto gar tytuów z obu tych dziaów: Calix mortis ebrietate famoso

Antiocho... (Brunsb., S. I., 1700); Tribunal Alexandri... (Kalisz,

S. I., 1713); Alexander super mensas debellatus in Alexandro rege
Scotiae (Wilno, S. L, 1716); Corona animorum elouentia a Ca-

rolo V in loanne Polono approbata (bez m., 1716); Pocillator Apollinis

corvus Matthiae Corvino... (S. 1. 1716); Areopagus diis terrestri-

bus in Yenceslao imperatore... exhibitus (1718); Cor imperii Ro-

mani Traianus Polonus Ant. Stecki in scenam deductus (Lwów,

Trynit, 1718); Triumphatrix orbis Roma Anni b a lis morte... (Warsz.,

Piar., 1718); Corona doloris Premisiao II... (Wilno, S. I., 1719);
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Thermae lustrales Ioviniano principi... (Czstochowa 1719); lu-

liu8 e prinoipe sui coeli sidere ad soles ceteros accedens (Sando-

mierz 1720); Flaminia inversae Romae... (Wilno, S. I., 1723); Co-

rona aurea super mitram Ethelredi regis... (Niewie, S. I., 1724);

Henricus VI duorum regnorum princeps (Warszawa, Piar., 1725);

Rex Persarum Sapor castigatus... (Piar. 1726); Regni sacra fames

...in Edelpho Anglorum regis filio exsatiata (Wilno, S. I, 1727);

Heraldius IV Daniae rex sanguine Christi Marty r (owicz, Piar.,

1728);... Taruinius Priseus (Wilno, S. I., 1729); Libertas aurea

praetextatae aetatis inEdgaroScotiae principe (Wilno, S. I., 1729);

Maiestas in Theodosio Magno... praesentata (1731); Osculunn

mortis in labio calicis, olim Soli mano Turcorum imperatore . .

.

(Polock, S. I., 1732); Messis immortalium trophaeorum ex... palmis

Thomae Mori Cancell. Angliae (Zamo, Akad., 1736); Lumen ho-

noris... olim in Artaxerxe elevatum (Lwów, Trynit,, 1738); The-

m i sto cl es tragoedia (Warsz., S. I., 1743); Olympiadis tragoedia

(autor Portalupi, 1744); Artaxerx€S tragoedia (Warszawa, S. I.,.1745);

Infidelis fidelitas 8ive Clodoaldus trogoedia (autor Hempel, Warsz.,

S. I., 1748); Maiestas asserta, sive Darius tragoedia (autor Hempel,

Warsz., S. I., 1749); Cato Uticensis tragoedia (Warsz., S. I., 1750);

Innocentia pietate seryata sine Columbus trag. (autor Korytyski,

Wilno, 1750);... Titus trag. (autor uskina, Warsz., S. I, 1750); C i-

cerotrag. (autor Zgierski, Wilno 1752); Hormisdas trag. (Warszawa,

S. I, 1757); Inoonstans fortunae constantia in persona Polycratis,

Sam. princ. (Pozna, Akad., 1758); Qualis vita finis ita in persona

Caligulae... (autor Gajewski, Pozna, Akad., 1759); Vanitas vani-

tatum in losaphat rege Indiarum (autor Maka, Pozna, Akad.,

1760); Pyrrhus drama (Teatyni 1765); Zenobia drama (Warsz.

1767). — Utwory z historyi polskiej spotykamy tylko w latach 1718

—

1732. S to: Cavea incauto bacchanali lusui Henricum Lignicensem. ..

(Warsz., S. I., 1718): Patres patriae Poloniae principes Lechus et Vi-

Bimirus (Warsz , Piar., 1718); Descensus facilis Averni in Vitoldo (Lwów
1719); Calix memoriae Sventoslai ducis (Grodno, S. I., 1720); Fax

mentis honestae gloria Vladislao Hermanno exstincta (Poock, S. I.,

1720); Victor coronatus Vladislaus III (Supral, Bazylianie, 1722);

Mensa solis a Boleslao Chrobry... (Warszawa, S. I., 1724); Stator

Christianus in defensa Vienna (1725); Sigismundus III ad Chocim
triumphator (Coli. Gorense Piar. 1726); Dux victoriarum N. Firlej de

Crucigeris triumphalis (Sandomierz 1727); Aurum auro additum per

Boleslaum Krzywousty (Warsz., S. I., 1729); Pupilla Poloniae cor pa-

rentis Ziemomysli (Potock, S. I., 1730); Miecislaus. .. Poloni nominis

exantlator (Colleg. Gorense Piar. 1732). — Wymienione tytuy pou-
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czaj nas przedewszystkiem o wyborze tematów, ale czsto take
o ich moralizatorskiem ujciu. Jeeli zwaymy, e od pocztków dra-

matu szkolnego wj-^stawiano takie same utwory po polsku, nie b-
dziemy mogli zaprzeczy, e ten dramat ma due znaczenie dla li-

teratury polskiej. Speni swe zadanie, gdy usiowania poetów Sta-

nisawowskich stworzyy nowoytny polski repertoar i wtedy —
znikn.

Nareszcie — echiada! W czasie najwikszego ponienia

Polski za Augusta III urzeczywistnia si wreszcie myl Sarbiewskiego

i Inesa o stworzeniu legendarnej epopei, w której zwierciadle odbi-

jaaby si caa wietno historycznej Polski. Lwowski Jezuita, Jan
Sk orski, rozpaliwszy fantazy potwornymi wymysami kronikarzy

o losach i czynach Lecha i syna jego Wizimira (uczono si tego

w szkoach choby tylko z Kromera i Sarnickiego), osnu na ich

kanwie awanturniczy romans w rodzaju Argenidy czy Syloreta (by

si ju nie cofa do Amadisów) i po pitnastu latach pracy wyda
we L\vowie w r. 1745 poemat bohaterski w 12 pieniach p. t. Le-

chus (carmen heroicum, regni aurei et liberi primordia et vetustatem

fortunamue variam decantans). Treci romansow jest poszukiwa-

nie dzieci Lecha, córki Libryi, porwanej przez Rossa i syna Wizi-

mira, uniesionego na okrcie przez burz. Losy ich splataj si z lo-

sami Winidy, Wandilli i Undala, zaginionych dzieci wandalskiej kró-

lowej Polii. Bitwy na morzu i ldzie, zasadzki i trucicielstwa, praktyki

czarodziejskie i cudowne ocalenia przeplataj si z opowiadaniami,

czcemi osoby epopei z Kolchid i Jazonem, z Troj i Antenorem,

z Rzymem i Palemonem. Liczne WT^rocznie, sny wieszcze i obrazy

czy rzeby, wyobraajce rzeczy przysze, cz pocztki Polski z cza-

sami póniejszymi a do Augusta III. Wprawdzie o tern czytamy

(y c. 10): »Huius / resplendent gestis, vultu cernuntur in uno, /quot-

quot erant reges«; wprawdzie za jego spraw Lechia stoi wród
burz i piorunów nietknita, jak drzewo laurowe — ale jake zo-

wrogo brzmi dalsze sowa: »regnorum dummodo tandem / discat

ab exemplo, doceatur et ant r u inam. / uanta salus populis

aliena pericula nosse«. Na. innem miejscu mówi jedna ze Syren:

»0 triste cadaver/Lechia... Video pendene ruina — umbrari

Lechiam!« Czy Skórski mimo apoteozy zotej wolnoci lechickiej nie

ywi obaw co do blizkiego jej koca? Czy wierzy w odrodzenie

narodu i pastwa na podstawie testamentu Lecha?

Uwagi.

« O dziaalnoci literackiej Poniskiego por. T. Sin ko, Polski gosiciel

stanu natury z pocztku w. XVIII, Rozpr. Akad. krak. filol. t. 45. 1908.
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»• T. Sin ko, Jeny Karol Skop, chlop-humanista z w. XVIII, Eos XIII, 1907,

8tr. 161 nn. — Jaki inny Skop (lub Tuk Karol, Silesius) ogosi w r. 1799 we
Frankfurcie nad Odr Epigrammatum libri IV, dedykowane Fryderykowi I.

VI. Czasy Stanisawowskie.

Zajcie si dawnymi liuiiiaiilstaiiii. Józef Andrzej Zauski,

gromadzc w swej bibliotece skarby dawnej literatury narodowej,

obudzi take zajcie si dawnymi humanistami, których rzadkie

druki opisywa Janocki {Janociana\ a zbiera i wydawa Boehme,
sam autor Lyricorum libellus (Wrocaw 1750). Boehme wyda Kle-

mensa Janickiego (Lipsk 1755) i Jana Dantyszka (Wrocaw 1764);

za jego przykadem poszli Jezuici, Adam Naruszewicz i Fran-

ciszek Bohomolec (obaj pisali i ogaszali po r. 1750 okoliczno-

ciowe wiersze aciskie), wydobywajc z rkopisów nowe wiersze

Sarbiewskiego (wydanie Naruszewicza, Wilno 1757; Bohomolca,

Warszawa 1769). Z Zauskim cz te stosunki nuncyusza apostol-

skiego w Polsce, Angela Mari Duriniego, zapalonego huma-

nist i utalentowanego poet, który wyda poezye Szymonowicza

(Warszawa 1772), poprzedzajc je znakomit przedmow. W niej to

wedug wyraenia Jacka Przybylskiego »eripuit palmam Matthiae

datue Simoni«, wywyszy klasycystyczny humanizm Szymonowicza

nad przeadowany barok Sarbiewskiego.

Zabawl(i wierszopisliie. Z licznych wierszy okolicznocio-

wych Duriniego dokona wyboru wierny przyjaciel Zauskiego, Jó-

zef Epifani Minasowicz i wyda je wraz z przekadem polskim

jako Carminn seleca (Warszawa 1775). S to drobiazgi bez znaczenia,

dwie ody i kilkadziesit epigramów o witych polskich i rozmaitych

osobistociach czasów Stanisawowskich. Podobny charakter ma zbio-

rek utworów Minasowicza Carminum variorum manipulus (Augu-

stowo 1771), mieszczcy epigramy o Matce Boskiej, czterowierszowe

ywoty arcybiskupów ormiaskich we Lwowie, ywoty królów —
perskich (!), wreszcie okolicznociowe panegiryki, zwrócone gównie
do Zauskiego. — Takich uczonych wierszopisów aciskich jest

w poowie XVIII w. jeszcze do duo. Wymieniamy tylko Pijara

Aleksego Ozg [Yaria poematu, Warszawa 1750), Jezuitów: Jó-

zefa Szyszkowskiego {Argutiae poeicae seu epigrammata, San-

domierz 1754) i Adama abdzkiego {Epigrammata , Warszawa
1786). Nawet historyk Jan Albertrandi i astronom Marcin Po-
czobut (obaj Jezuici) wystpuj z ulotnymi panegirykami. Wobec
takiego rozpowszechnienia sztuki skadania wierszy aciskich nikogo
nie zdumiewa, e take hetman polny koronny, Wacaw Rzewu-
ski pisze i ogasza aciskie poematy. Wstpujcego na tron Stani-
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sawa Augusta powitao i uczcio wicej poetów aciskicti ni pol-

skich. Ksigarz M. Gróll wyda w r. 1764 (w Warszawie): Carmina
dicata ad Stanislaum Augusum. Dla literatury nie maj te konwen-

cyonalne zabawki adnego znaczenia.

Trzej poeci patryotycziii. Od arkadyjskich pieni wymienio-

nych wierszopisów odbija powany gos wielkiego reformatora, Pi-

jara Stanisawa Konarskiego (1700—1773). Najpikniejsze

strofy jego liryków [Opera lyrica, b. m. 1767) powicone s zo-

wróbnym przeczuciom, a raczej przestrogom, dcym do ich od-

wrócenia: »Nie czas teraz na zabawki wierszopiskie (mówi do ks. Jó-

zefa Jabonowskiego, oda 8). Stosunki ka chwyci za lutni szorstk

i smutn od powanych melodyi, za plektr paczliwy, któryby móg
zmikczy nawet potrójny spi, otaczajcy pier, skoro zalepieni

wspóobywatele chc dobrowolnie straci najwikszy dar bogów —
wolno. »Iam quid certius! ultimum / si non exitium nuntiet oscinens/

regno fatidicus? cui / desunt arma foris, consiiium domi?« Ale Ko-

narski nie poprzesta na przeklciu zych obywateli, zdrajców ojczyzny

(O. 9). Jak w aciskiej i polskiej prozie, tak i w wierszach stara si

o stworzenie warunków lepszej przyszoci, przedewszystkiem przez

patryotyczne i moralne wychowanie modziey: »Qualibus pubem
sibi format ipsa / moribus, tales habitura Res est / publica cives (0.2,

por. O. 3. 12, heksametryczn Serino de vera gloria. De virute i ody

parenetyczne, jak lf>. 20. 21. 22)«. Augusta III bynajmniej nie wini

o zrujnowanie Polski, podziwia jego stao w nieszczciach wojny

siedmioletniej (Oda 5, por. 4 i 6), w czasie bezkrólewia napisa » Zwier-

ciado mdrego ksicia« (O. 17) i dedykowa je potem Stanisawowi

Augustowi, po którym spodziewa si odrodzenia ojczyzny (O 18).

W formie wszystkich utworów wida bezozdobn prozaiczno Za-

wadzkiego (tego wSarbiewskiego Pijarów«). Trybut panegiryzmowi

(smaga go w Bartochowskim) zoy Konarski w modych latach,

pocieszajc króla Leszczyskiego po stracie ony z pomoc machiny

Olimpijczyków 2^.

W te same patryotyczne struny, co Konarski, uderza w swej

liryce [Lyrica^ elegiae et epigrammata seleciora, Lwów 1790)

ks. Franciszek Micha Leniewski S. I. (ur. 1720), czonek

rzymskiej Arkadyi (nazywsJ si tam Deiphilus Ismariensis i kolegowa

z ks. Józefem Aleks. Jabonowskim, arkadyjskim Argistem). Nie po-

trafimy wprawdzie zrozumie jego apoteozy panowania Augusta III

(z r. 1760), zaczynajcej si od sów: »Vivo beatum saeculum Polo-

nia /mihi invidetote exteri«: caa Europa w pomieniach wojny, je-

dynie Polska za spraw »ojca ojczyzny« cieszy si spokojem, uprawia

nauki i sztuki... Ale musimy przyzna, e wnet przyszo otrzewienie.
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Wobec zwoania nadzwyczajnego sejmu w r. 1761 Leniewski woa
przez usta Polski (Eleg. p. 123), e kraj bez onierza, bez twierdz,

bez pienidzy, bez praw, bez rady — stoi nad brzegiem przepaci.

Uratowa j moe jeszcze August III, jeli Polacy pogodz si, popr
króla, uchwal podatki. Gdy »zbawca« umar, Leniewski nie tai

obawy, e jeeli szybko nie nastpi ratunek, to ze stygijskiej jaskini

wylec krwawe Furye, suas stridente gravis compede seryitus/

et dirum excipiet chaos«. Wobec grocej niewoli mieszne jest

chepienie si zot wolnoci (nie ze zota ona, lecz z bota), przy-

czyn dobrowolnej zguby (p. 8). — Alarm guchnie wobec elekcyi

Stanisawa Augusta, który budzi w poecie nowe nadzieje: »Aurea

libertas priscum sibi yindicat honorem « (p. 69). Ale gwat, popeniony

przez Repnina na patronach poety, Rzewuskim, Sotyku i Zauskim,

a zwaszcza pierwszy rozbiór Polski budzi dawne trwogi w spot-

gowanej sile. We formie ostatniej woli hetmana Rzewuskiego woa
Leniewski do narodu (p. 113): »At iam catenas livpr invidentium /

servitiumque parat/ inicere vobis liberis. / Armat ferro gentis aureum

decus./Arma viri, arma viri! / ferrum que fortes strin-

gite. /Quae iam paratis praeliantum millia, / accelerate citi, /ni vi ta,

sit mors libera«. — Ad arma, ad arma milites ad arma! to po-

budka zwrócona przez Smoguleckiego (lub Gilberta Jonina S. I.) do

Zygmunta III, by chwyci za or do walki z Turkami. Jeli w XVI w.

bya ona tylko frazesem, to jake cikiej nabraa treci pod piórem Le-

niewskiego. Nie kracze on »Finis Poloniae!«, nie traci nadziei. Sejm

czteroletni ustanowi elekcyjno tronu, wszystko jeszcze bdzie dobrze.

ywotnoci tej pónej poezyi aciskiej dowodzi i ta okoliczno,

e Leniewski opiewa nawet techniczny postp ludzkoci, sawi in-

ynierskie wynalazki ks. Udalryka Radziwia (p. 125), nowy sposób

sporzdzania tkanin przez Francuza Riyiusa (p. 155), sposób sodzenia

wody morskiej (p. 219). Zwraca uwag nawet na eglug powietrzn

(p. 285).

Jezuita Franciszek Dyonizy Knianin (1750—1807) wyla
wprawdzie sw czyst dusz, przejt gorc mioci Ojczyzny,

w utworach pisanych po polsku, ale i w zbiorku modzieczych Car-

tnina (Warszawa 1781) okaza wielkie powinowactwo duchowe z Ko-
narskim, i Leniewskim, ów jl^zbiorek obejmuje dwie ksigi elegii

(ló-f- 14), dwanacie ód i aciski przekad Trenów Kochanowskiego.
Z poród elegii, .których wikszo powicona jest wspomnieniom
modoci, uczuciom przyjani i mioci rodzinnej, zasuguj na^szcze-

•gólniejsz uwag elegie, odposzce si do rzeczy i osób Polski (prócz

I 4, przedewszystkiem: II 3 Situs Reipublicae; I 12 na mier Konar-
skiego; II 12 do J. A. Zauskiego; II 8 do ks. Adama'. Czartoryskiego).
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Odpowiednikiem do dziea Konarskiego »De emendandis elouentiae

vitiis« jest el. I 2 (De virtute poetica), dowodzca, e i w poezyi

otrzsnli si Jezuici z barokowego zwyrodnienia. Niestety za póno.
Po kasacie Zakonu aciskie wiersze nie smakoway ju lechickim

podniebieniom (el. I 1). Jak polska, tak i aciska poezya Knianina
jest bardzo osobista. Dziki temu dowiadujemy si z niej nawet

o wzorach, na których si ksztaci. Czytywa z dawniejszych huma-
nistów Daniela Heinsiusa (1580—1645), z nowszych Jezuitów Kuia
i Zamagni, tudzie A. Duriniego. Siedzenie zapoycze jest u niego

bardzo utrudnione. Któ sprawdzi, przez ile rk przeszed wierszyk

cesarza Hadryana: aAnimula vagula, blandula etc.«, nim si odbi

ostatniem echem w Knianinowskiej odzie »ad animam«. I 60-letni

Konarski rozmyla w odzie 23 o blizkiej mierci, ale jego drewniane

wiersze maj z muzyk Knianina wspóln tylko humanistyczn wt-
pliwo co do przyszych losów duszy *8.

Poeta filozoficzny. Czytajc takie tytuy, jak De deo uno
trinoue carmen (Pozna 1777), De dimna povidenia et virtue

carmen (Warszawa 1785), sdzioby si, e ich autor, spolonizowany

Sowak, Jezuita Ignacy Wilczek (ur. 1728) kontynuuje dewocyjn
poezy czasów saskich. Tymczasem przejrzawszy zbiorowe wydanie

jego utworów {Carmina, Kalisz 1785, potem Kraków 1788), poznaje

si, e treci ich jest mska polemika z epikurejskim, materyalisty-

cznym pogldem na wiat. Wilczek ma przed oczyma wspóczesny

materyalizm francuski, ale ze wzgldu na tradycye literackie uwaa
za jego przedstawiciela Epikura i zwalcza jego teorye o mechani-

cznem powstaniu wiata z atomów, panowaniu przypadku, opa-

trznoci w wiecie i t. d. A e gównem ródem nauki epikurejskiej

jest dla Wilczka poemat Lukrecyusza, na którym wzorowa swój

styl, pi ksig autora (de Deo uno, de Divina providentia, de anima

immortali, de religione, de virtute) moemy uwiza za systematyczn

polemik z ksigami Lukrecyusza i postawi jego dzieo na równi

ze sawnym »Anti-Lucretius'em« kardynaa Polignaca. Nie wcielone

do poematu ustpy de coloribus, de sono, de prognosticis, de figura

terrae dowodz, e Wilczek zna wspóczesne teorye optyczne, aku-

styczne, meteorologiczne i geograficzne, cho hie wszystkie podziela.

W kadym razie niby teologiczny jego poemat jest bardzo chara-

kterystycznym zabytkiem »owiecenia« stanisawowskiego*'.

Poeta królewski. Tak mona nazwa Htewskiego Jezuit

Michaa Koryckiego (1714— 1781), skoro król uczci jego zasugi

poetyckie pamitkowym medalem (w r. 1780) i wezwa go do zbio-

rowego wydania na swój koszt. Wydaniu temu stana na przeszkodzie

fier poety tak, e dopiero w r..1817 wydali pooccy Jezuici jego
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Carmina. Wida w nich nietylko doskonae opanowanie techniki

(heksametr, dystych, strofy antyczne i rymowane), ale i znaczn fan-

tazy. Jake barwnie opisuje w heksametrach sejm ptasi, zakoczony

elekcy ora na króla, by w wapodosisw zastosowa zrcznie t alego-

ry do Stanisawa Augusta! Podobnej metody trzyma si w »bajce«

o owcach, psach i wilkach, zwróconej do obrocy Jezuitów, J. A. Za-

uskiego, i w »eklodze« na ten sam temat. Sympatyczny literat, pro-

wadzcy poetyck korespondency z W. Rzewuskim, Zauskim, Ja-

neckim, I. Krasickim, Durinim staje si po kasacie zakonu, utrzyma-

nego tylko na Biaej Rusi, bizantyjskim chwalc nowych patronów:

Katarzyny II, Czernyszewa, Kreczetnikowa, Potemkina... Czujc, e
carowa go przeyje, jeszcze na ou mierci napisa do przyszego

uytku jej epitaf, sawic pogromczyni Turków, »quae pacis alumna/

eripit arma viris et regum temperat iras...«

Po Koryckim pisa na Biaej Rusi wiersze jeszcze Jezuita N i-

kodem Municki, którego De Ghrisi ab inferis reditu poema
ogosi w r. 1818 »Miesicznik poocki«. Biaoruscy Jezuici mieli do
powodów do sawienia Moskali. Trudniej poj, dlaczego zasuony
gramatyk. Pijar Onufry Kopczyski, pisa na urodziny carowej

Monumentuni Gatherinae 11 (Warsz. 1776) lub opakiwa mier
ony Stackelberga (Warsz. 1771)? Ale carow opiewa (po polsku)

i Naruszewicz i Trembecki i Karpiski, wszyscy inspirowani przez —
Stanisawa Augusta.

Rzut oka na cao. Tak marnie skoczya si równoczenie
z niepodleg Polsk ta poezya aciska, która jeszcze za ostatniego

króla miaa tak dzielnych przedstawicieli w Konarskim, Leniewskim,
Knianinie, Wilczku. Jeli si jednak ogarnie okiem jej cay cig, to

musi si przyzna, e przez cay czas swego istnienia rzadko tylko

tracia zwizek z yciem caego narodu, rzadko bya szkoln zabawk
lub narkotykiem smakoszów. Okolicznociowe panegiryki, wypenia-
jce wiksz cz jej spichrzów, byy wobec humanistycznej nauki

szkolnej nietylko zwyczajem, ale i potrzeb. Wobec powszechnego
popytu pisa je (w caej zachodniej i poudniowej Europie) kady,
kto si w szkole nauczy skadania wierszy. Te przewanie niepoe-

tyczne elukubracye, które uwietniay ycie, do literatury, a przynaj-

mniej do poezyi nie nale. Ale po za tem dawaa ona szczery wyraz
uczuciom patryotycznym i religijnym, niosa wie o tryumfach Polski,

jak daleko sigaa znajomo aciny, bolaa nad niepowodzeniami
ojczyzny, szukaa przyczyn zego, podawaa leki, sowem zawsze bya
ywa. I w tej jej ywotnoci ley (po za znaczeniem normatywnem
dla poezyi polskiej XVI w.) najwiksze jej znaczenie. Martw staa
si wtedy, gdy wobec reformy nauki szkolnej, przestaa by rozu-
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miana, a wic i potrzebn. Ale te wtedy umilka. Chocia nie od-

razu. Bo jeszcze i w w. XIX miaa swyci przedstawicieli.

Uwagi.

»' O Konarskim literatura u Piata IV 1.

*8 O Knianinie: Piotr Chmielowski, Ostatni z poetów polsko-Ia., Eos
IX, 1903, str. 112 nn.

S9 T. Sin ko, Polski Anti-Lukrecyusz, Rozpr. Akad. krak. filol. t. 49, 1911.

Dodatek.

Osobliwoci w. XIX. Na progu w. XIX spotykamy dwóch
cudzoziemskich ksiy, piszcych u nas i o naszych osobistociach

znaczn liczb wierszy aciskich: jeden — to Niemiec, Mar cin Ku-
ralt, kustosz biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie, autor wielu

ulotnych panegiryków i epigramów; drugi Woch, Pawe Tarenghi,
sprowadzony z Rzymu na profesora literatury rzymskiej do Wilna.

Wydany tu w r. 1805 tomik poezyi p. t. Odarum libri iF, (uarum
singulae singulis Horatianis tam metris quam versibus respondent.

Accedit Epodon liber eodem modo elaboratus) wiadczy nietylko

o wielkiej biegoci technicznej, ale i o pewnej yce poetyckiej lite-

rackiego Wocha.
Równoczenie rozbrzmiewaj pod Wawelem aciskie pienia

dwóch zaprzyjanionych ze sob humanistów krakowskich, znanego

profesora akademii krakowskiej, Jacka Idziego Przybylskiego
(1756—1819), który jednak swych licznych wierszy ulotnych nie wyda
zbiorowo, i Macieja Dubieckiego. Dubiecki, z pochodzenia Wo-
yniak, odby studya w Zamociu i Wilnie, otar si potem o Rzym,

a zostawszy po powrocie kanclerzem kapituy krakowskiej, szuka spo-

koju przed ))civiles curae« w gbi swego ogródka, gdzie rozkoszowa

si lektur autorów staroytnych i przekadów — Przybylskiego.

Europejskie wypadki nie bardzo go wzruszay, cho od nich zaleay

losy ojczyzny. On mia przecie woln ojczyzn — w Rzeczypospo-

litej krakowskiej. Dla zaboru rosyjskiego spodziewa si wiele po

Aleksandrze I, któremu powici panegiryczn od i wiele epigra-

mów. Zbiorek Dubieckiego p. t, Garmina subseciva (Kraków 1815)

zawiera 4 ody i 256 epigramów.

Poet ksistwa Warszawskiego i pocztków Kongresówki jest

wychowanek szkó warszawskich Henryk Bando, modzieniec na-

strojony bardzo elegijnie i idyllicznie i wyraajcy w sposób bardzo

miy ale emigranta, który z powodu wojny musi opuci ojczyzn

i rodzin i jecha do — Afryki, jego poegnanie si z on, narze-

kania pasterzy na zawieruch wojenn, rozpacze i wesela zakochanej

Encyklopedya polska. XXI. l2
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pasterki, wieczorny nastrój wiejskieg-o cmentarza. Oficyalne ody do

Aleksandra I i dostojników, profesorów i przyjació poety nie odpo-

wiaday jefo talentowi i wypady bardzo sztywnie.

Log-ice rozwojowej staoby si zado, gdyby szereg wierszopi-

sów aciskich zamkn malekim zbiorkiem panegiryków (Manipulus

carminum, Wilno 1853) ekspijar, ks. Antoni Muszyski. Tymcza-

sem przypadek zap*jdzi do Galicyi czeskiego urzdnika Jana N e n i-

czk, który jako c. k. sdzia powiatov\y zasowski wyda vj r. 1868

w Tarnowie tom (pierwszy, miay nastpi dalsze) Carmina (str. 71).

Wychowa on si widocznie w jakim klasztorze, gdzie uczono jeszcze

robi wiersze, skoro potem umia skada jakie takie heksametry na

temat pierwszego grzechu i dziea odkupienia, pisa elegie o siedmiu

probach modlitwy Paskiej, parafrazowa Zdrowa i Wierz.

Z wieckich przedmiotów opiewa Neniczka Ubóstwo i Sprawiedli-

wo, tudzie niedogodnoci bogactwa; w »Meum optariumw wyraa,

e skoro nie zosta ksidzem, to chce by rolnikiem; a w wierszu

do nieprzyjaciela, cieszcego si z urzdowej nagany, udzielonej

poecie, zaznacza, e: nposse puta fieri — veniam mihi dante Mini-

stro / ut videas vultus tristis ab arte meos«. Jako wierny urzdnik,

Neniczka modli si te za cesarza przed wojn prusk i wosk i pla-

nuje poemat o mierci cesarza meksykaskiego Maksymiliana. Do-

koczenie zapowiada w tomie trzecim, na szczcie nie wyda ani

drugiego "*.

Po Neniczce notuje bibliogralia jeszcze kilkunastu autorów

wierszy ulotnych, powiconych cesarzowi, papieowi, biskupom
i dostojnikom z powodu rozmaitych jubileuszów. Ale zdaje si, e
niema dzi na ziemiach polskich nikogo, ktoby móg stan do am-
sterdamskiego konkursu poetyckiego imienia Hoeuffta, nikogo, ktoby

umia pisa takie wiersze, jak papie Leon XIII lub szwajcarski

prawnik Piotr Esseiwa. U nas znalaz si za to grecysta, B o n a-

wentura Graszyski, który w poprawnych wierszach helleskich

napisa ca trylogi dramatyczn: cz. I 'Aya Socpia, Lipsk, Teubner,

1897; cz. II 'AyacjTaota, P:os XII, 1906, 52 nn.; cz. III, 'Eozid, Lipsk,

Teubner, 1899; i komedy o bizantyjskiej filozofce i cesarzowej Ate-

nais 'A^yati, Eos XVII i XVIII, 1911 i 1912.

Uwagi.

»« T. Sin ko, Trzej poeci polsko-Jaciscy z XIX w., Ksiga pam. ku uczcze-
niu •>)ón..>j rocznicy zalo. uniw. lwowskiego, Lwów 1911.

J



Poezya polska w wieku XVI.

(Poezya dydaktyczna i satyra. — Próby epiki. — Liryka).

Napisa

Bronisaw Chlebowski.

róda i opracowania.

Nie posiadamy dotd pracy obejmujcej bd cao dziejów

poezyi polskiej, bd dzieje pierwszego jej rozkwitu w wieku XVI.

Pierwszym iistorykiem literatury, który rozpatrywa i przedstawia

poezy wieku XVI jako wyraz rozwoju ducha narodowego, by Ka-

zimierz Brodziski. Wykady jego w uniwersytecie warszawskim
(od r. 1822) przechoway si i ogoszone zostay w zbiorze pism

(Pozna 1872) na podstawie niedokadnych i niezbyt starannie przy-

gotowanych rkopisów. Bogatszy w fakty, peniejszy, lecz pozba-

wiony krytycznego wniknicia w ducha utworów i ugrupowania

umiejtnego pojawów, obraz poezyi w. XVI poda M. Wiszniewski

w swej wielkiej wHistoryi literatury polskiej « (tom VI i VII). W. A.

Maciejowski w obszernem ))I*imiennictwie polskiem« (Warsz. 1851),

o ile okaza rozleg znajomo rzadkich bardzo druków polskich,

z jakimi si zapozna w swych pracowitych poszukiwaniach, o tyle

okaza sw nieudolno w rozbiorze i ocenie pomników literatury,

a szczególniej w zakresie poezyi. Rozpoczte okoo r, 1860 przez wy-

ksztaconych filologicznie pracowników wielkopolskich studya nad

pisarzami w. XVI i wydania krytyczne waniejszych utworów (Klo-

nowicz, Szymonowicz, Miaskowski) day pocztek trwajcej dotd,

powolnie posuwajcej si pracy nad przygotowaniem poprawnego

tekstu (z rkopisów i pierwodruków) dzie dawnych pisarzów. Opra-

cowanie monograficzne dziaalnoci prawie wszystkich waniejszych

poetów w. XVI, wydanie dzie Kochanowskiego, przedruki staranne

i umiejtne wydobytych z ukrycia pism Biernata, nieznanych lub

niedostpnych dla ogóu dzie Reja, ogaszanie przechowanych w r-

kopisach poezyi Anonima-protestanta, nieznanych utworów Szarzy-

12*

i
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skiego, rzadkich pism Korczewskiego, Marcina Bielskiego i wielu

pomniejszych zabytków, nagromadziy materya umoliwiajcy ju
dzisiaj opracowanie dziejów poezyi w. XVI.

Blisze szczegóy o tej nowszej (a po rok 1901J literaturze monografi-

cznej i o krytycznych wydaniach pisarzy XVI stulecia znale mona w Biblio-

grafii historycznej L. Finkla, a mianowicie pod numerem 20.800—20.895 oraz

w Dodatku I pod numerem 33.491-33 507. Staranne zestawienie bibliograficzne

literatury monograficznej podaje równie Historya literatury polskiej Filata

(o której zaraz niej). Bibliografi za ostatnie lata znale mona w kadym ze-

szycie fKwartalnika historycznego* oraz «Pamitnika literackiego», którego re-

dakcya wydala nawet kilka osobnych zeszytów, obejmujcych specyalnie biblio-

grafitj' pimiennictwa polskiego (z lat 1902— 1908). Take w dziele K Estreichera

s zestawienia odnonej literatury pod nazwiskami pisarzy. To wszystko uwal-

nia nas od wyliczania tutaj zarówno prac mono*graficznych, jak i nowszych

wyda pisarzy XVI stulecia. Niewtpliwie take w krótkim czasie ukae si
w caoci Dodatek II do Bibliografii Finkla, w którym bd zestawione prace

od r. 1901-1910.

Na podstawie tej bd co bd powanej liczby now^szych prac

monograficznych odnoszcych si do XVi stulecia próbowano w osta-

tnich latach kilkakrotnie da ogólny pogld na poezy tej epoki —
w ramach ogólnych dziejów literatury polskiej. S to mianowicie

prace P. Chmielowskiego (obecnie w drugiem wydaniu pod redakcy
Stan. Kossowskiego), Stan. Tarnowskiego i Aleks. Brucknera.

Ogaszane obecnie, jako dzieo pomiertne, wykady uniwersy-

teckie Historyi literatury polskiej prof. R. Piata, uwzgldniajce je-

dynie poetów i wierszopisów, s waciwie w obrazie poezyi wieku
XVI (tom drugi w dwu czciach) szeregiem zestawionych mono-
graficznych opracowa pisarzów dokonanych metod filologiczn. Za
history poezyi polskiej nie mona uwaa tego, zreszt bardzo su-

miennego, cisego i rozumnego przegldu chronologicznie uszerego-

wanych pomników poezyi polskiej.

Rozkwit poezyi polskiej w w. XVi.

§ 1. Poezya polska jako wiadome, artyzmem formy nacecho-
wane, wypowiedzenie si duszy narodowej, pod wpywem pobudza-
jcych j i podnoszcych moralnie poj, uczu, de, obrazów, do-

starczanych przez obserwacy, ycie wewntrzne i lektur, powstaje
dopiero wraz z rosnc intensywnoci ycia religijnego, politycznego,
spoecznego, w drugiej wierci wieku XVI.

Dawniejsze wierszowane zabytki bezimienne, przewanie ob-
cego pochodzenia, pozbawione cech okrelajcych czas i miejsce
przekadu czy przeróbki, s przedewszystkiem pomnikami jzyka.
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wiadectwami kultury, na razie cennemi pamitkami narodowemi
(Boorurodzica); do literatury nale o tyle tylko, o ile bdziemy w nich

widzie próby stylizacyi i wersyfikacyi, majce utorowa drog twór-

czoci póniejszych, samodzielnie wypowiadajcych si pisarzów.

W pierwszej wierci w. XVI spotykamy bardzo mao drobnych, reli-

gijnych co do treci, wtpliwej oryginalnoci utworów wierszowa-

nych polskich (gównie w »Zywocie Chrystusa« z 1522 r.) powsta-

ych wspóczenie; przewaaj w obiegu pieni czy modlitwy z wieku
poprzedniego pochodzce, napitnowane niewolnicz zalenoci od

pi.erwow'zoru, dajce im charakter jakby glos tekstu obcego.

W wielu pieniach spotykamy tylko wierszowane streszczenia

opowieci Pisma w. Sabe odbicie indywidualnoci autora stanowi
w niektórych pieniach (adysawa z Gielniowa: »Jezusa Judasz

sprzedaa) przeplatajce opowie refieksyjno-uczuciowe wynurzenia.

Najczciej jednak tumacz stara si odtworzy sowami polskiemi wy-

razy oryginau, nie odczuwajc a przynajmniej nie uwydatniajc wa-
ciwoci formy.

§ 2. Poniewa i proza polska nie istnieje jeszcze, przeto rym
jedynie — bo rytmika jest bardzo nieudoln, a pojcie zada odr-

bnych prozy i poezyi chwiejne i niejasne — odgranicza zabytki

wierszowane od nierymowanych. Treciowe rozgraniczenie nie istnieje-

Te same przedmioty opracowywane s mow wizan i niewizan.
Decyduj o tem wzgldy praktyczne, zamiary dydaktyczne. Forma
wierszowana suy do uwydatnienia wagi, doniosoci, wielkoci

przedmiotu, ma uatwia czytelnikom zrozumienie i spamitanie za-

równo wykadanych im regu, jak opowiadanych faktów, czy te
rozwijanych rozumow^a. Podcignicie takich zabytków wierszowa-

nych pod jedn z gównych form poezyi przedstawia wielkie tru-

dnoci z powodu niewyranego charakteru tych utworów, odbija-

jcych niewyodrbniane jasno w duszach autorów zarówno pobudki,

jak cele ich twórczoci. W pltaninie tych bodców% zamierze

i rodków przewaa jednak dno dydaktyczna, stanowica góru-

jce znami poezyi polskiej. »Bogurodzica« ju w rozszerzonych

w cigu wieku XVI rozmiarach przedstawiaa si powanym umy-

som ówczesnym jako treciwy, wierszowany w-ykad nauki chrze-

cijaskiej. Z tego wzgldu pomieci j aski na czele »Statutu» wyda-

nego w r. 1506, jako najdawniejsze i najwaniejsze dla Polaka-prawo.

Najlepsza, zdaniem Bobowskiego, z polskich pieni religijnych, »Hymn

o Duchu w.«, z koca w. XV, jest waciwie wykadem wierszowa-

nym o wpywie Ducha w. na ycie ludzkie. Wikszo przechowa-

nych pieni religijnych ma na celu pouczanie wiernych i utrwalenie
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W pamici zasad wiary i przykaza (Dziesicioro przykaza wierszo-

Wi\ne i 1. p.)-

Dydaktyzm wybija swe pitno zarówno na epice, jak liryce,

romansie i dramacie, a przytem wywouje rozkwit cile z nim je-

szcze spojonej satyry. Z tego wic wzgldu w przedstawieniu roz-

woju poezyi wieku XVI musi zaj miejsce naczelne dzia dydakty-

czno-satyrjczny.

a) Poezya dydaktyczno-satyryczna.

§ 3. Przewaga dydaktyczna w poezyi polskiej w. XVI zostaje

w cisym zwizku zarówno z przemagajcem wtedy ród humani-

stów pojciem o zadaniu poezyi, jako przystroju podnoszcego

i uwietniajcego wszelkie »facta et dicta«, jak i z rol formy wier-

szowanej w nauczaniu szkolnem, a wreszcie z potrzebami ducho-

wemi ówczesnego ycia i zawodem nauczycielskim pierwszych wier-

szopisów polskich. Bakaarze i magistrowie akademii krakowskiej,

mieszczaskiego pochodzenia, przygotpwuj cay szereg najdawniej-

szych — tumaczonych lub przerabianych — prozaicznych i wier-

szowanych utworów polskich, które zaczn wydawa od roku 1520

(okoo) wspóubiegajcy si w zaspokojeniu potrzeb ludnoci polskiej,

niemieckiego pochodzenia, drukarze krakowscy.

Ju w przekadzie »Marchota«, dokonanym przez Jana z Ko-
szyczek, a wydanym u Wietora w r. 1521, spotykamy wierszowane,

i to do udatnie, ustpy. W ogoszonym zaraz w nastpnym roku

(1522) »Zywocie Chrystusa«, w przekadzie Baltazara Opecia, pomie-

szczono obok zbioru dawniejszych (z w. XV) pieni wiersze Jana

z Koszyczek (wPrzemowa do P. Jezusa«) i Hieronima Spiczyskiego.

W ogoszonem jednoczenie wydaniu Hallera teje ksiki pomie-

ci wiersze swe drukarz Jan Sandecki. Jakkolwiek nie maj te

utwory — z wyjtkiem ustpu z Marchota — czysto nauczajcego
charakteru, jednake dno dydaktyczna górowaa niewtpliwie
w duszach autorów, pragncych owieci i uwiadomi religijnie czy-

telnika z pomoc formy wierszowanej.

§ 4. W tej grupie bakaarzów i magistrów krakowskich wybija

si wiedz, uzdolnieniem, opanowaniem przedmiotu i ywoci wy-
sowienia, wysuwajcy si obecnie dopiero z mroków niepamici,
gony w drugiej wierci wieku XVI tumacz »Ezopa« i kilku in-

nych utworów, prawnik i humanista, poprzednik Reja, torujcy mu
drog Biernat z L u b 1 i n a. Dziaalno jego przypada na czas mi-
dzy r. 1515 a r. 1540. Chocia zasób wied/y czerpie gównie ze róde
redniowiecznych i przekadów swych dokonywa ze redniowiecznych
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przeróbek i naladownictw bajek przypisywanych Ezopowi i z dyalo-

gów Lucyana, to jednake zostaje on pod wpywem nowych prdów
religijnych (w licie aciskim z r. 1515 uznajcym Ewangeli jako

jedyne ródo nauki chrzecijaskiej), wygasza n.owe krytyczne poj-
cia o istniejcych prawach (prawo na mobójców). wystpuje
w^ swych pismach (w mylach dodanych od siebie, obcych orygina-

owi) przeciw naduyciom monych, przeprowadza w swych przeka-

<iach wasne dnoci, nie troszczc si o niewolnicz wierno i ci-

so. On daje pocztek tak bogatemu w naszej literaturze dziaowi

dydaktyczno-satyrycznej poezyi; od niego równie rozpoczyna si to

charakterystyczne, jeszcze w satyrach Naruszewicza i Krasickiego

do wydatne, swobodne przerabianie i przystosowywanie obcych

utworów do potrzeb i stosunków ycia polskiego. Po niewolniczej

wiernoci dosownych przekadów w pieniach i psaterzach wieków
poprzednich wystpuje w pismach Biernata stosunkowa niezawi-

so od pierwowzoru i naginanie go do dnoci piszcego i po-

trzeb jego czytelników. Po raz pierwszy w poezyi polskiej zaryso-

wuje si indywidualno pisarza. —W braku zatraconego pierwszego

wydania »Ezopa« mona z domysu jedynie oznaczy jego dat na

rok 1522. W dochowanym unikacie wydania z r. 1578 (Kraków), illu-

strowanego licznymi drzeworytami, mieci si naprzód uoony wier-

szem aciskim przez redniowiecznego pisarza Rimiciusa ywot
Ezopa, liczcy 3144 wierszy, nastpnie za zbiór bajek, obejmujcy
obok utworów, przypisywanych temu autorowi, póniejsze znacznie

redniowieczne bajki i powieci jego naladowców: Rimiciusa, Ab-

steniusa i innych. Bajek tych jest 210; obejmuj one okoo 10.000

wierszy. Obfito przysów polskich, któremi czsto tumacz zast-

puje tytuy pierwowzoru, nadaje opowieci pitno polskie, uwyda-

tniajc jednoczenie nauczajc dno, tudzie satyryczno-ironiczny

stosunek pisarza do czytelników. Nie jest to ju pedantyczny baka-

arz, starajcy si wbi w pami czytelnika ogoszone przestrogi,

lecz pisarz-reformator, pragncy przekonywa i poprawia dusze

ludzkie. Chce on, by te bajki przynosiy »niejaki poytek ku wicze-

niu rozumu naszego i ku biegoci a nauczeniu rzeczy niepospoli-

tych a uytecznychtt. — Drug jego prac, odnalezion w urywku bez

pocztku i koca, liczcym jednak przeszo 700 wierszy, jest fragment

»Dyalogu Palinura z Charonem«, bdcy przekadem wierszowanym,

a raczej przeróbk aciskiego, proz pisanego utworu, pomieszczo-

nego wprawdzie w zbiorze dyalogów Lucyana (Lukiana) z Samosaty

(Rzym 1470), lecz bdcego dzieem redniowiecznego pisarza. Pali-

nur i Charon, jako sudzy sw7ch panów (Eneasza i Plutona), rozpra-

wiaj o ich yciu, wadach, troskach. Charon upatruje cisy zwizek
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midzy bosractwami i wadz a pych, zbytkiem i wystpkami mo-

nych, uciskajcych klasy nisze, wywoujcych wojny, zwikszajce

ciar podatków. Tylko mierno stanu redniego prowadzi do cnoty

i szczcia. Podczas .gdy w oryginale chodzio pisarzowi redniowie-

cznemu o rozwinicie idei znikomoci ycia ziemskiego i cenionych

tak przez ludzi bogactw, urzdów, zaszczytów, to polski przerabiacz.

kadzie nacisk gównie na uwydatnienie wad i wystpków ludzi

monych.

.lako sekretarz Jana Pileckiego móg Biernat bliej pozna ów-

czesnych panów polskich i zapewne pod wpywem doznanych od

nich — nietylko obserwowanych — przykroci i krzywd wypo-

wiedzia on swoje zdanie w przerobionej swobodnie bajce pod cha-

rakterystycznym tytuem: »Wielcy zodzieje mae wieszj«, ko-
czcej si uwag: »gdyby sprawnie wiesili [sdziowie zodziejów

monych], maoby panów ostawili« (Bajka 123). Za spraw Bier-

nata poezya dydaktyczna polska, dostawszy si poza obrb szkoy

i kocioa, przejmuje si deniami spoecznemi i obyczajowemi,

przybiera coraz wicej cechy satyry i jako wyraz budzcej si opinii

publicznej, de reformatorskich, kocielnych i politycznych odgrywa
zaczyna rol póniejszej publicystyki.

§ 5. Te potrzeby, denia, to cae wrzenie ycia, budzcego

si w duszach polskich pod wpywem podniecajcych je interesów

ekonomicznych, spoecznych, politycznych, kocielnych i przedosta-

jcych si z Woch i Niemiec fermentów pojciowych, znajdzie swój

pierwszy, chaotyczny, ywioowy niemal, ale peen siy, wieoci
bogactwa wyraz w rozpoczynajcej si r. 1543 twórczoci Reja Mi-

koaja. » Krótka rozprawa miedzy... panem, wójtem a plebanem a, try-

skajca peni ycia w treci, a wieoci artyzmu w rytmice wiersza,

ywoci sowa, obfitoci przysów, ruchu przesuwajcych si obrazów,

zamia odrazu cenione i znane w caej Polsce utwory Biernata, któ-

rego jeszcze w r. 1547 nazywa Jan Maecki (w broszurze wydanej

w Królewcu) »primus libellorum polonicorum autor, vir doctissimus

et lingua polonica peritissimus«.

Si bezwiednego samorodnego artyzmu, energi ycia, które

skoncentrowa w swej duszy, strci samouk Rej powanego i uczo-

nego magistra ze stanowiska pierwszego pisarza polskiego. Jakkolwiek

ze wzgldu na form dyalogow naley » Krótka rozprawa« do dziau
poezyi dramatycznej i tam bdzie równie omówiona, to jednak

jako pierwszy twór oryginalny wikszych rozmiarów, obejmujcy
w dugim cigu wietnych, wglowych szkiców cao niemal ycia
wspóczesnego, dyalog ten jest pocztkiem rozkwitu poezyi polskiej

i w rozwoju polskiej dydaktyki i epiki stanowi poniekd pierwszy
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doniosy pojaw postpu zbliajcego poezy ku wyynom, na które

wkrótce potem wyniesie j mistrz czarnoleski. Jestto pierwsza ory-

ginalna, porywajca wieoci bezwiednego artyzmu satyra polska.

Poezya dydaktyczna zrywa tu ze szko, z wzorami staroytnynii

i redniowiecznymi, a zwraca si do przechowanej w przysowiach

mdroci narodowej, w satyrze za, w tym kalejdoskopie przesu-

wajcych si przed oczami czytelnika postaci ówczesnego wiata
polskiego (z wyczeniem mieszczan), znika niemal moralista, refor-

mator, a wystpuje obserwator, malarz, krelcy z rozmachem, hu-

morem, a nawet z sympaty (co do kmiecia) interesujce go postacie.

W zakoczeniu dopiero, w »Skardze« Rzeczypospolitej, obserwator-

artysta staje si patryot publicyst, wygaszajcym liryczno-dyda-

ktycznego charakteru wynurzenia.

Jako wyraz najwaniejszych potrzeb i stale utrzymujcych si

warunków ycia polskiego, poezya dydaktyczno-satyryczna zajmowa
bdzie — a do Mickiewicza — przemagajce, pierwszorzdne sta-

nowisko w rozwoju poezyi polskiej i zaprzga w sw sub za-

równo 'epik, jak liryk i dramat. Idea moralny, któremu za-

wdzicza bdzie sw podnioso, pikno i uyteczno, stanowi

gówny czynnik w rozwoju poezyi polskiej. Idea ten w duszy Reja

stanie si po raz pierwszy ródem i bodcem poezyi, ale nie znaj-

dzie jeszcze w umysowych i moralnych i artystycznych zasobach

twórcy »Krótkiej rozprawy« czynników umoliwiajcych ujcie go

i odtworzenie w formie odpowiedniej jego piknu i podniosoci,

z jak ukazuje si on duszy Modrzewskiego lub Kochanowskiego.

Interesujc si yciem przyrody i ludzkiem w materyalnych przeja-

wach jego popdów i instynktów, traci on z oczu cigle rozwietlajcy

si w chwilowych jedynie byskach wiat wyszy i poprzestaje na

wypowiadaniu (chaotycznie nagromadzonych przez niesystematyczn

i niecis lektur) poj religijnych i moralnych, w powizaniu lu-

nem i czsto powierzchownem ze szczegóami pochwytanymi z ywo
interesujcej go przyrody i pocigajcego go sw rozmaitoci, swemi

powabami ycia ludzkiego. Jak myl przewodni tak i dno dy-

daktyczn gubi on cigle w swych utworach, a raczej niezdolny jest

jasno uj, celowo i rozwanie przeprowadzi; std mimo rozmaito-

ci form, jakiemi si posuguje, w kadym z utworów spotykamy

mieszanin epiki, liryzmu, dramatu i satyry, z wracajcym cigle dy-

daktyzmem kaznodziejsko gawdziarskim. Midzy utworami proza-

icznymi a wierszowanymi jedyn rónic w wysowieniu stanowi

rymujce si kocówki. Ni myl porzdkujc, ni artyzmem kszta-

tujcym niezdolny jest jeszcze Rej zapanowa nad obfitym, rónoro-

dnym, bez planu i w yboru nagromadzonym w jego duszy materyaem.
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§ (). Po caym szereg-u dyalog-owanych, a wic w zakres dra-

matu wchodzcych, lecz dydaktyzmem i polemiczn dnoci nace-

chowanych utworów (»ywot Jó/efa« i ))Kupiec« pr/edewszystkiem)

odway si Rej w peni wieku dojrzaego na szeroko zakrojon, ca-o jego treci duchowej obejmujc kompozycy, poemat, naj-

wikszy rozmiarami i doniosoci zamierzenia w dziale dydaktycznej

poezyi polskiej: >AVizerunk wasny ywota czowieka poczciwego«

(Kraków 1558). Cho bierze pochop i wzór ze wspóczesnego poematu

aciskiego Palingeniusza p. t. »Zodyak yciao (Bazylea 1537), to je-

dnake niezdolnym jest ani zrozumie myli przewodniej, zawartej

w tytule symbolicznym, ani wznie si na stanowisko filozoficzne,

z jakiego rozpatruje woski humanista pytania, wice si z celami

i zadaniami ycia, a wypywajce z idealistycznej platosko-chrzeci-

jaskiej etyki autora. Rej. nie umiejc si obraca w sferze poj
oderwanych i poda za systematycznym wykadem zasad moral-

nych, wprowadza — niewiadomo z czyjego pomysu — dwunastu

mdrców staroytnych, midzy których rozdziela wykad zasad y-
cia, i modzieca suchajcego kolejno udzielonych mu przez tych

mdrców nauk. W dedykacyi Tarnowskiemu polski moralista owiad-

cza, i »ty ksiki z rónych sentencyi i z przypadków omylnoci

wiata tego, jawnych a widomych, s zebrane, które w sobie nios

a zamykaj sprawy i postpki jego; gdy na nim s rozmaitych

spraw, a z dziwnymi sposoby i postpki róni stanowi wystawieni«.

Sowem Rej widzi w wWizerunkuw, w którym dopatrujemy si
poematu dydaktycznego, osnutego na systemacie poj moralnych,

zbiór obrazków, anegdot, wyrzecze, przestróg, jakby pierwowzór

»Zwierzyc*a«, ksig zawierajc popularne tak wtedy »dicta et

factac, zwyke ródo wiedzy poety, ulubion jego lektur, .lako

cao — wykad zasad moralnych, czy te kompozycya artysty-

czna — »Wizerunk« jest zlepkiem niepowizanych z sob lo-

gicznie czy artystycznie rónorodnego pochodzenia i rónorodnej

wartoci kawaków. Znajdziemy tu modlitwy, bajki, satyry, obrazy

przyrody, wspomnienia osobiste, zarysy ycia ziemiaskiego, roz-

prawy tyczce si spraw religijnych, obyczajowych, wiat nadprzy-

rodzony (pieko). Przewija si i wystpuje od czasu do czasu w tym
wiesie rzeczy « (silva rerum) myl przewodnia, wyraona — przypad-

kowo, nie z obmyleniem dla niej miejsca i chwili — w sowach:
»Có wolisz zosta woem, gdy moesz by wityw. O ile ozdob,
trwa warto »Wizerunku« stanowi porozrzucane po nim, w ust- t

pach lirycznych (modlitwy) i opisowych, byski samorodnego, nie->

wiadomego artyzmu, o tyle jako pomnik poezyi dydaktycznej utwórj
ten odbija w wykadzie zasad moralnych niezdolno prostaczegoF

i

i

i.

i
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umysu, niemogcego sobie poradzi z pojciami oderwanemi, ich

ujciem, okreleniem, szeregowaniem, powizaniem, a wreszcie wy-
powiedzeniem. Jednoczenie jednak ten prostak umysowy, pod wpy-
wem uczucia religijnego, gorcej mioci dla Chrystusa i Jego nauki

dochodzi drog wasnego dowiadczenia, obserwacyi na sobie, do

wiadomoci walki, jak toczy zawsze czowiek w gbiach duszy

midzy gosem sumienia, ukazujcego mu drog cnoty i obowizku,

a popdami zmysów, naogami, cigncymi ku uciechom materyal-

nym. Wymownie i obrazowo malujc w »Wizerunku« walk z po-

kusami, które obejmuje nazw »wiata«, uosobionego w postaci

wroga-myliwca, zastawiajcego kademu rozliczne sida na wptasiem

polu«, spenia — bezwiednie wprawdzie — ale doskonale zada-

nie nauczyciela, kierownika mniej dowiadczonych. Wasne przey-

cia daj tym, nietyle naukom i wykadom, ile wyznaniom, skargom

na zoliwo » chytrego wiatka« a sabo dajcego si chwyta
w jego sida czowieka, wymow przekonywajc lepiej od wywo-
dów oderwanych rónych rozpraw i dyalogów moralizujcych.

§ 7. Wydany r. 1562 »Zwierzyniec« skada si z 654 omio-
wierszy, rozdzielonych na cztery rozdziay. Pomimo rozmaitoci

przedmiotu (236 charakterystyk rónych osobistoci historycznych

obcych, 179 charakterystyk wspóczesnych postaci i rodzin caych,

od króla Zygmunta I i jego rodziny poczwszy, wreszcie 239 bajek,

przypowiastek, charakterystyk urzdów, instytucyi, budowli, .miej-

scowoci; poj oderwanych, zestawie cech moralnych ze zwierz-

tami i rolinami w charakterze ich symbolów, zarysów moralnych

waciwoci ludzkich) — cay ten zbiór nosi znami dydaktyzmu,

wszystkie tu pomieszczone charakterystyki, obrazki, powiastki czy

bajki maj uczy czytelnika, bd przykadem czynów i cnót, rad,

wskazówk, bd odsoniciem mu wad i saboci ludzkich, bd
wreszcie wskazaniem potrzeb, wad, cech ówczesnych stosunków, urz-

dze i urzdów polskich Pragnie on, jak owiadcza w przedmowie,

»wypisa rozmaitych stanów ludzi, zwierzt i ptaków kstaty, przy-

padki i obyczaje... ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypa-

dajce«. Przeznacza za t ksik dla kó modziey dworskiej, której

chce »obiecado... podawa, skdby sie naprzód cnotam, a potym po-

winnociam swym przypatrowali«. Rej wystpuje tu na przemiany

w roli moralisty, satyryka, publicysty, panegirysty, bajkopisarza, nau-

czyciela, posugujcego si przewanie materyaami, zaczerpnitymi

z rónych wspóczesnych zbiorów aciskich wyrzecze i czynów

wybitnych postaci wiata staroytnego i wieków póniejszych (zbio-

ry Erazma, Fulgosy, Likostenesa, Yaleriusa Maxima, bajki Ezopa),

a take z ycia i stosunków ówczesnych polskich. Zaznaczone wyej
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przeznaczenie »Zwierzyca« pozwala upatrywa w podanych tu an*

gfdotach, wypowiedzeniach i dodanych (w dawnych wydaniach) »li

j^flikachtt take wzory odwonnoci « i zasób artów i facecyi, majcych

suy do oywienia zebra towarzyskich. — Podobn rozmaito przy

arórujcej tendencyi nauczajcej maj zbiory dwuwierszy i czterowiei

szy pomieszczone w »Zvvierciadle« (1568) pod zapoyczonem z owych

zbiorów aciskich mianem: sApofteg-mata, to jest krótkie a roztropne

powieci, czowiekowi poczciwemu susznie nalece, ...tylko dwiema
wierszyki zebrane a zniesione«, a wic zbliajce si form i treci d"

przysów, zwaszcza w najzwilejszych wierszykach »Na yki'(.

Publicystyczny i satyryczny przewanie charakter ma grupa wikszych

rozmiarami wierszy, pomieszczonych te w ^)Zwierciadle« p. t. »Prze-

mowa krótka do poczciweiro Polaka stanu rycerskiego«. — Narzucenie

sobie hamulca na rozwleko i gadatliwo przez ujcie caoci
utworu w »Zwierzycu« i »Apoftegmatach« w ramach: omiowiersza,

czterowiersza i dwuwiersza, odbio si korzystnie na zwizoci i do-

sadnoci wysowienia, wyrazistoci charakterystyk, saba jednak zna-

jomo aciny i sabsza jeszcze wiedza w zakresie stosunków i faktów

dziejowych wiata staroytnego i ówczesnej Europy, nieudolno w poj-

mowaniu i wyraaniu poj oderwanych, stanów duchowych, spro-

wadza liczne niejasnoci w jego charakterystykach, w odtworzeniu

majcych poucza czytelnika »czynów i wyrzecze «. Czsto bardzo

zapomina o wytknitem zadaniu i opowiada lub pokazuje nam to,

co dla polskiego czytelnika nie przedstawia adnego interesu ni po-

ytku, z czego sam piszcy nie móg zda sprawy. Przywykszy
w latach szkolnych do wyuczania si pamiciowego dwuwierszy Ka-

tona — niezawsze zrozumiaych dla recytujcych je aków — nie do-

strzega w swych przeróbkach, popiesznie nieraz dokonywanych,
niejasnoci, a nawet braku sensu, przypisujc zapewne t niejasno
»dziwnym« i »zawikanym« rozumom i sprawom ludzkim, nieprz\

stpnym umysowi »prostaka«. Std bardzo czsto istota czynu, lub

'0Strze« wyrzeczenia, bdce jedyn racy bytu opowieci, gin

w przeróbce i std cay omiowiersz traci swe znaczenie ksztac(
i staje si nudn, bezcelow gadanin. Mimo to ciepo uczucia reli

gijnego, mio dla Chrystusa i Jego nauki, nadaj dydaktycznym
utworom Reja. goszcym prawdy i przestrogi moralne, si przeko

nywania i pocigania czytelnika, a przykady, porównania i obrazy.

brane z ycia i przyrody swojskiej, uatwiay prostaczym umysom
zrozumienie i przyswojenie prawd moralnych. Rytmika ywa, odbi-

jajca ttno temperamentu, i wysowienie wolne ju od spotykanych
niedawno u Biernata form przestarzaych, a bogate w brane z y
wej mowy przysowia i zwroty, podnosz wieoci nieznanego d<
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td pikna formy warto rad i nauk, któremi pragnie samouk-pi-

sarz owieci i poprawi moralnie swych wspóbraci. Indywidual-

no poety silnie si ju odbijajca i niezaleno o wiele wiksza
od wzorów, swobodnie i dowolnie przerabianych, przy coraz cilej-

szym zwizku z yciem wspóczesnem, stanowi w stosunku do Bier-

nata znamiona postpu, dokonanego w zakresie twórczoci poety-

ckiej wogóle, a zarazem w rozwoju dydaktyki i satyry polskiej.

Satyryczny pierwiastek, odgrywajcy du rol w pismach Bier-

nata, a jeszcze wiksz u Reja, nie zostaje jeszcze w cisym zwizku
z dydaktyzmem jako skadowa cz wykadu, nauczania moralnego.

Jedynie w dyalogach Reja w^ystpuje wyodrbnienie satyry, wysu-

nicie jej na pierwszy plan. Ani Biernat jednak, ani Rej nie maj
w swych charakterach i umysach naleytej pewnoci i powagi

moralnej, jasnoci sdu, by zaj wobec karconych i nauczanych je-

dnoczenie waciwe stanowisko bd powanego sdziego, karci-

ciel, mentora, bd rozwanego i wyrozumiaego przewodnika, nau-

-czyciela. Biernat zaprawia czsto swe satyryczne obrazki docinkami,

gniewem i zawici zraonego do panów dworaka. Rej znowu prze-

chodzi nieraz ze stanowiska satyryka do roli gawdziarza, bawicego
siebie i czytelnika spostrzeeniami saboci i wad ludzkich, szukaj-

cego w tych wadach pobudki do miechu, materyaów do gawdy.

§ 8. Najszczliwsze pogodzenie zada dydaktyzmu z wymaga-
niami artyzmu, najlepsze zespolenie satyry z uzupeniajcem j roz-

winiciem wzoru, ideau obyczajowego, spotykamy dopiero w twór-

czoci Jana Kochanowskiego, czcego uzdolnienia i upodobania

artystyczne z umiowaniem ideau moralnego, który stara si urze-

czywistni w samym sobie prac ducha walczcego ze sabociami,

pokusami, przeszkodami. Dydaktyczny charakter pism Biernata i Reja,

z któremi si zapozna niewtpliwie jeszcze przed wyjazdem do

Woch (r. 1552), jak i przewaga dydaktyzmu we wspóczesnem pi-

miennictwie aciskiem, w dziaalnoci pisarskiej humanistów,

z któr si zaznajomi we Woszech i Francyi, wreszcie satyryczno-

dydaktyczny charakter pism, wywoanych przez prd reformy reli-

gijnej — wybijaj swe znami na twórczoci piewaka czarnoleskiego,

zwaszcza na jego pierwszych, modzieczych utworach polskich.

Pitno dydaktyczne nosi zarówno jego wasna liryka (»Pie o po-

topie «) jak równie na opowieci biblijnej, pod wpywem prdów
reformacyi osnuta ))Zuzanna«, przypominajca jeszcze przemagaj-

cym w niej dwuwierszowym ukadem zwyk wtedy w pimienni-

ctwie aciskiem czy polskiem form wypowiedzenia nauczajcego.

Tu naley równie przekad, do swobodny miejscami, »Fenome-

nów« Arata i podjty, za przykadem wosko-aciskiego wierszopisa
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Widy, lecz przewanie oryginalny w opracowaniu, poennat wSzachy

W tym ostatnim utworze artyzm modego poety tak zapanowa nad

oschoci zamierzenia dydaktycznego, e pena ycia, dowcipu, dwor-

noci i wdzicznoci opowie poety przeksztacia suciy wykad regu

gry w szacliy w powabn nowel. » Szachy « s nietylko pierwszym, nie

jednym z bardzo nielicznych utworów naszej poezyi, w których

gównym celem i pobudk tworzenia jest pikno opowieci, jest po-

trzeba zabynicia przed czytelnikami artyzmem, szukajcym sposo-

bnoci do ujawnienia si. To, co miao by gównem w »Szachach«,

a wic przedstawienie zasad gry, schodzi tu na drugi plan i staje

si skadow czci opowieci, jako rodek rozstrzygajcy losy dwu
wspózawodników (Fiedora i Borzuja) o rk królewny (Hanny córki

króla duskiego Tarsesa) i jako czynnik charakteryzujcy osoby, bio-

rce udzia w akcyi i odsaniajce nam w cigu gry swe waciwo-
ci moralne.

§ 9. Nowym pojawem, rozszerzajcym zakres dydaktyki pol-

skiej i podnoszcym jej wpyw i oddziaywanie potg artyzmu, si
uwydatniajcego si tu po raz pierwszy z tak wyrazistoci i mia-
oci indywidualizmu poety, jest »Satyr« i z tej samej chwili po-

chodzca »Zgoda«. »Satyr« (1563) w swoim czasie wstrzsn ca czyta-

jc i mylc Polsk, ukaza jej w modym, mao znanym dotd
poecie miaego i wietnego publicyst i artyst zarazem, mistrza

sowa, który osoniwszy swe skromne stanowisko spoeczne — zie-

mianina na maej wiosce i sekretarza kanceiaryi królewskiej — re-

nesansowym przystrojem i mask póboga-Satyra, przemawia tu do

ogóu — do stanu rycerskiego i senatorów — tonem karccego i pou-

czajcego, naprzemian z umiechem ironicznym lub dotkliw cito-

ci, mentora, przed królem samym uchylajcego jedynie czoo
w lekkim, dalekim od unionoci ukonie. Artyzm poety, orator-

ski przewanie, uwydatnia si tu przedewszystkiem w zrcznem po-

cigniciu czytelnika do wysuchania skarg Satyra, przeksztacaj-

cych si w satyr, choszczc bdy i wady skupionych koo nieg<'

suchaczów. Druga c/. gosu Satyra, wykad zasad ycia bero;

cznego, woony w usta Chyrona, pouczajcego modego Achillesa,

góruje równie nad dotychczasowemi i póniejszemi wierszowanenii

pouczeniami jasnoci i zwizoci w ujciu przedmiotu i wyso-
wieniu. Zakoczenie wreszcie, silne i miae potrznicie rózg men-
torsk nad skupionymi koo mównicy poety suchaczami (»Mao byo
nie lepiej o ten rzd przeklty Da wam tak acin, aby wam
szo w pity, Cq was jednak nie minie«), stwierdza zarówno niespo-

tykany dotd stopie poczucia indywidualnego, wynoszcego tak wy-

soko poet ponad ulegy mu tum suchaczów i czytelników, ja!
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i potniejcy wpyw literatury na niesforne, nieznoszce adnej
powagi, nieuleg-e ustawom rycerstwo; znajduje ono w zawodzie

ziemiaskim, w dochodach z roli rodki materyalne uniezalenia-

jce je od wadzy duchownej czy wieckiej, wzmag-ajce jego but
i samowol. Sowo ywe czy drukowane, zaostrzone dowcipem,

ogrzane, uskrzydlone uczuciem i artyzmem, si przekonania i na-

tchnienia, zaczyna teraz trafia do dusz i panowa nad niemi.

wieccy przewodnicy, mówcy, publicyci, poeci staj si nauczycie-

lami i wodzami. Od bakaarzów, wygaszajcych w szkolnem nau-

czaniu, czy te w niewolniczych sztywnych przekadach obce myli
i rady, do Kochanowskiego, przetapiajcego w ))Satyrze« myli pod-

sunite mu przez Myszkowskiego, rady Chyrona zaczerpnite z dzie

moralistów staroytnych, na sw wasno duchow, na wasne
przekonanie, napitnowane si i blaskiem nieznanego dotd arty-

zmu— jaki olbrzymi, w cigu lat czterdziestu dokonany postp! Jedy-

nie w liryce dydaktycznej i publicystyczno-dydaktycznych ustpach

»Odprawy posów« spotkamy si z równym, a nawet i wyszym
stopniem siy przekonania i wysowienia, z karcicielsk wiatoci
i wyniosoci nauczyciela-poety, caa za grupa czysto dydaktycznych

utworów jak, oprócz »Fenomenów«, stanowi »Zgoda«, sDziewosbc
i zawarte we »Fragmentach« dwuwiersze na dwanacie tablic y-
wota ludzkiego, tudzie relleksyjno-dydaktyczne urywki (»mierci si
nie ba«), wreszcie pewna ilo czysto dydaktycznych pieni, odbija

na sobie chodniejszy o wiele stosunek poety do przedmiotu. Sama
posta bogini zgody (Concordia), któr przybiera na siebie Kocha-

nowski w wierszu p. t. »Zgoda«, usprawiedliwia powany chód prze-

mówienia, niemajcego sw^ego róda w wewntrznem podnieceniu

i gbszem przekonaniu poety, który wystpuje tu w roli rozjemcy,

pragncego uspokoi rozbudzone namitnoci walczcych z sob za-

jadle sekt i wyzna, ze wzgldu na wynikajce std osabienie je-

dnoci i spoistoci spoecznej, mogce sprowadzi smutne nastpstwa

polityczne. Jest to waciwie, tak samo jak w »Satyrze«, publicystyka

wierszow^ana, odezw'a majca w prostem, powanem zaczciu, zwi-
zem a zrcznem zakoczeniu i porozrzucanych trafnych spostrzee-

niach i zrcznych zwrotach, pitno artyzmu, oyw iajcego swymi

byskami blad i chodn cao.
O ile peen siy i ycia gos »Satyra« zelektryzowa czytelników

i wywoa liczne naladownictwa, o tyle upominanie » Zgody « nie

signo do gbi dusz i nie oddziaao silniej. Zarówno potrzeby

dworów i rzdów ówczesnych, spotykajcych w pisarzach, poetach

zwaszcza, now si nadajc si do rónych celów praktycznych,

jak wymagania ycia spoecznego, szukajcego w tworach wieckich
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pisarzów, w literaturze ojczystej, pokarmu duchowego, wiata i rady

przedewszystkiem, nadaway produkcyi literackiej wszdzie, u nas za
wigcej jeszcze ni g-dzieindziej, przewanie pitno dydaktyzmu, ten-

dencyjnoci religijnej, moralnej, politycznej. Pozostawione przez Ko-

chanowskiego urywki proz o cnocie i o pijastwie wiadcz, jak

przejmowa si poeta t rol nauczyciela moralisty. Znaczna liczba

wierszowanych urywków, zaliczonych przez poet do pieni, naley

waciwie do zakresu czystej dydaktyki, przedstawiajc chodny wykad
zasad moralnych lub cig refleksyi zgrupowanych koo pewnej myli.

Przeprowadzenie cisej granicy midzy liryk i epik dydaktyczn

a czystym dydaktyzmem, nietylko u Reja, ale jeszcze do czsto

i u Kochanowskiego nie daje si uskuteczni. Ten mieszany charakter

zachowuj tem wyczniej utwory wierszopisów niewiadomych swego

sabego bardzo artyzmu, niezdolnych odróni zada poety od za-

kresu i rodków dziaania nauczyciela, moralisty, historyka. Wszak na-

wet u Kochanowskiego spotykamy ten mieszany charakter utworów.

Wydzielanie si satyry, jako odrbnej formy, ze zwizku z dydakty-

zmem i publicystyk nastpi dopiero w w. XVII.

§ 10. Pobudzeni przez pisma Reja i twory Kochanowskiego liczni

drugorzdni autorowie z Bielskim Marcinem i Stryjkowskim na czele,

cz w swych osobach charakter kronikarzów, moralistów, nauczy-

cieli, posugujcych si naprzemiany dla tych samych przedmiotów

form mowy wizanej lub niewizanej. Wyoywszy wierszem prze-

pisy sztuki wojowania w »Sejmie niewiecim«, rozwinie je Bielski

w wSprawie rycerskiej « napisanej proz. Stryjkowski opowie pro-

zaiczn swej » Kroniki « przeplata rymowymi opisami bitew wikszych
i waniejszych w^ydarze. Paprocki Bartosz równie przedstawia

w swych licznych pismach pltanin zada, zamiarów i form. Dydak-
tyzm moralizatorski, posikujcy si przysowiami, bajkami, anegdo-
tami, wyrzeczeniami gonych ludzi, wreszcie rysami obyczajowymi
ycia wspóczesnego, stanowi przewan cech dziaalnoci tak pod-
nych pisarzów.

Bielski Marcin, zostajcy widocznie w modoci swej w^ sto-

sunkach z mistrzami i bakaarzami krakowskimi i za ich przykadem
rozpoczynajcy swój zawód pisarski przekadem (z lichego czeskiego
tumaczenia) redniowiecznej ksieczki Burleya wywoty filozofów^,

wydanej r. 1535 z przedmow Andrzeja Glabera z Kobylina, wypo-
wiada na wstpie wierszem pobudki, które bd przewodniczyy caej
jego dalszej dziaalnoci pisarskiej: »0 to si najwicej mamy stara
Bymy mogli w cnoc-e obcowa. Jako ci mdrcy dzij^ali . . .

. . .
I ty chceszli by od zwierzt róny, A ich te gupoci prón}
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Chciej si w nauce obera, Mdroci, rozumu nabywa«. Nabywajc
dla siebie tej mdroci przez skwapliwe rozczytywanie si w ksigach

(aciskich i czeskich), jakie mu wpaday w rce, dzieli si nagroma-

dzonemi przez lektur wiadomociami z ogóem, posugujc si na-

przemian mow wizan i niewizan, form kroniki, dramatu czy

dyalogowanej satyry. Myli, i ksiki jego obiega bd po caej

Polsce i zyskiwa nabywców i czytelników tak na Rusi Czerwonej,

jak Mazowszu i Prusiech, tak na dworze królewskim, jak i po dworkach

ziemiaskich; e bd sprawia innym t uciech i korzy, jak
jemu przynosio czytanie, odrywajce dusz od drobiazgów' i kopo-

'tów ycia codziennego, stanowic bodce twórczoci literackiej, od-

bijajcej w wartoci coraz wikszej nastpujcych po sobie pism,

i przynoszc rozwój umysowy tudzie postp uzdolnie literackich

pisarzowi, który, zaczwszy od nieudolnego przekadu, dochodzi sto-

pniowo w kocu swego zawodu do oryginalnych, gadko wierszo-

wanych, wasnemi spostrzeeniami i mylami wypenionych dyalo-

l^ów satyryczno-dydaktycznych (wRozmowa dwu baranów«, »Sejm

niewieciw i wreszcie »Sen majowy«, majcy take form w^e nie

[syszanej rozmowy, w której bior udzia symboliczne postacie zwie-

tTzce i ludzkie). Pobudk twórczoci jest troska o dobro spoeczne,

izczona z mioci dla ideau moralnego, wytworzonego na podsta-

wie nauki chrzecijaskiej i poj zaczerpnitych z pism staroy-

tnych mylicieli, gównie za porednictwem szkoy ówczesnej. Za-

równo przykad i wpyw »Satyra« Kochanowskiego, jak i wasne

dow'iadczenie yciowe i praca myli, pozwalaj Bielskiemu zaj
w jego satyrach stanowisko pewniejsze i niezaleniejsze, i to tak

wzgldem przedmiotu, który do swobodnie uj i rozoy, odpo-

wiednio do swych celów dydaktyczno-politycznych — nie artysty-

cznych — jak i w stosunku do czytelników, których traktuje nie

tak wyniole, jak autor »Satyra«, lecz ze wzgldnoci starszego, y-

czliwego brata. Satyra Bielskiego zachowuje przewanie ton narze-

kania, niekiedy tylko przechodzcego w ajanie; nauczanie za nosi

charakter spokojnego doradzania, wskazywania waciwych dróg y-

cia. Rubasznoci i do czstem prostactwem wysowienia zblia

si Bielski do Reja i niewtpliwie do jzyka towarzyskiego ówcze-

snej szlachty; wykwintne ironie i dworstwo Kochanowskiego s dla

niego jeszcze niedostpne.

§ 11. O wiele niszym pod wzgldem umysowym, moralnym

i literackim od Bielskiego jest modszy blizko o pó wieku autor

wspóczesnego prawie z satyrami ostatniego »Koa rycerskiego«,

Bartosz Paprocki (1540—1614), mazur z pod Lipna, podny, ru-

chliw7, pracowity, lecz pytki, poziomej moralnoci, bez uzdolnie

13
Encyklopedya polska. XXI.



194 LlTKUATUUA PIKNA

artystycznych, pisarz -moralista i skrztny dziejopis rodów szla-

checkich.

Jako wierszopis naley on do licznego zastpu rymotwórców

pobudzonych przez pisma Reja i twórczo Kochanowskiego. Zale-

waj oni, od r. 1570 poczwszy, pimiennictwo polskie istn powo-

dzi produkcyi rymowanych, rónorodnej treci, w których forma,

wierszowa ma stanowi bd okras zachcajc do poznania si

z ksik, uatwiajc jej odczytanie, bd te jest tylko wyrazem

manii wierszowania, skaniajcej do przerabiania w tej formie opo-

wieci Biblii, polemik religijnych, uchwa sejmowych, przepisów go-

spodarczych i t. p. Tak n. p. Jan Pontowski ogasza r. 1569 wier-

szem napisany » Krótki rzeczy polskich sejmowych, pamici godnych

komentarza, omawiajcy sprawy wspóczesnego sejmu lubelskiego,,

obfitujcy w wycieczki przeciw sektom i rónym zdronociom da-

nej chwili. M arci n Czechowicz wydaje r. 1570 »Surnaryusz wszyst-

kiego Nowego Testamentu*, powicony Eustachemu Woowiczowi.
Za przykakem »Zuzanny« Kochanowskiego ukazuje si r. 1572 po-

wie ))0 Heliaszu prorokuw i Mik o aj a Krzysztoporskiego* Ni-

niwa miasto)). Autor »wykontertetowa« tu gród biblijny dla podobie-

stwa z Polsk, której »Bógju duej nie stolguje«. Wierszowana opo-

wie ))Genezis« Mojeszowej prze/- Trzecieskiego zostaa zatracon.

Okoo r. 1572 ukazuje si te — bezimiennie — ))W'enecya«, utwór^

w którym uosobiona wadczyni Adryatyku, po wieem zwycistwie
nad Turkami pod Lepanto, zwraca si z przemow (liczc okoo pótrze-

cia tysica wierszy) do Polaków, pobudzajc ich przeciw niewiernym.

Aryanin Erazm Otwinowski jest autorem wierszowanych «>Przy-

powiesci Pana Naszego Jezusa Chrystusa« (z r. 1599, powiconych ks.

Ostrogskiemu) i zaginionego utworu ))0 bohaterach chrzecijaskich«,

t.j. o przeladowanych za przekonania religijne odszczepiecze. Tryumf
Jezuitów w polemice religijnej opiewa ))Pogrom lewartuwski« (1592).

Jan Grochowski w utworze )>O szlachectwie rozmowa« wykada^
zasady moralno-obyczajowe. Tomasz Bielawski w )>Myliwcu«

(1598) naucza rónych sposobów polowania; bezimienny napisa wier-

szem ))Gospodarstwo dla modych a nowotnych gospodarzów« (1590).

Otó Paprocki jest niewtpliwie w tem gronie najwydatnii j-

szym zarówno przez ilo dokonanych prac, jak ich rónorodno-
warto zebranego w nich materyau. Najtrwalszej wartoci, pn^

pisane herbarze nie mog tu by brane pod uwag. Zawizki* i

u

ich jednak, pierwszym wyrazem myli, której bd one owocem,,
jest wierszowana » Panosza, t. j. wysawienie panów i panit ziem
ruskich i podolskich... « (1575), skadajca si z omiowierszowa^
nych charakterystyk rodów szlacheckich obszarów kresowych. Jest
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to poniekd dopenienie druiej czci >Zwierzyca« Reja, który

suy za wzór i bodziec do tej pracy Paprockiemu. Póniejsze
»Gniazdo cnoty« zawiera take wierszowane ustpy. Idc ladami
swych przewodników w twórczoci: Biernata i Reja, przerabia l^a-

procki niezdarne powiastki redniowieczne, zebrane przez niejakiego

Pergamena w wieku XIV p. t. »Dialogus cr^aturarum moralisatus

jociindis fabulis plenus«, i do tych przeróbek dodaje, przewanie
wasnego pomysu, »przestrogi« i nprzypowiecic, tudzie sens mo-
ralny, podany za przykadem Biernata w formie przysowiowej prze-

wanie na tytule powieci. Tu i ówdzie dodaje zdania aciskie z pi-

sarzów kocielnych i glossy pozwalajce przypuszcza, i posikowa
si starym jakim rkopisem. Pitno polskoci da pracy swej wier-

szopis zarówno w oryginalnym tytule: »Koo rycerskie, w którym

rozmaite stworzenia rozmowy swe maj« (r. 1576), jak i w dodanych,

w kilku miejscach, satyryczno-politycznych uwagach odnoszcych si do

ówczesnych stosunków. Cel swej pracy widzi w" dostarczeniu przyka-

dów uczcych, jak czowiek ma y, insze uczy i wreszcie pamita,
e mi<»r wszystko i wszystkich zagarnie. Pobudk do pisania jest

u niego nie tyle mio ludzi i cnoty, ile dno do wysunicia si
na widowni, pozyskania rozgosu, pozwalajcego zdoby wzgldy
i protekcy monych w zamian za oddawane im pismami usugi.

(Std to póniej tyle swych zabiegów powici opracowywaniu

dziejów rodów szlacheckich, gdy zbieranie materyaów do nich ua-

twia mu wstp do dworów i zamków, umoliwia ruchliwe ycie,

korzystanie z gocinnoci i rónych form poparcia ze strony osób

czy rodzin dbaych o saw swych przodków i wasn). To te dy-

daktyzmowi Paprockiego brak ciepa uczucia, siy przekonania,

gbszego rozumienia duszy ludzkiej. Za przykadem Reja nazywa

siebie » prostakiem «, a prac s\v »gupi robot«. W istocie jest to

bardzo nieudolna, niedbaa przeróbka lichego oryginau, skróconego

znacznie w tekcie polskim. Zamiast 122 dyalogów oryginau, mie-

szczcych okoo 500 bajek, Paprocki daje w swem »Kole« 123 »przy-

kadów«. Czsto bardzo przekrca wtek opowieci, opuszcza pewne

szczegóy, przez co cao staje si niezrozumia. Jzyk i wierszo-

wanie jednak, pod wpywem rozczytywania si w pismach Reja

i Kochanowskiego, posiada do znaczne wyrobienie i gadko. Ile-

kro wypowiada wasne spostrzeenia, zwaszcza o kobietach, zdo-

bywa si na dosadno i ywo wysowienia, przechodzc nieraz

w brutalno; jako jedyny rodek poprawy kobiety zaleca uycie

kija. Satyryczne zarysy i pouczania moralne cechuje oscho i gder-

iiwo. Mimo to utwory Paprockiego dydaktyczno-satyrycznej treci,

odpowiadajc potrzebom, i upodobaniom niewybrednych czytelników,

13*
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miay po kilka wyda. »Dziesicioro przykaza movve« (1575 r)

miao 6 wyda, »Nauka obierania ony« (1590) pi razy wychodzia

z druku, wPróba cnót« (okoo 1595) i »Koo rycerskie« po kilka

kro byy wydawane za ycia autora.

Najwyszy stopie artyzmu w grupie drugorzdnych przedsla-

wicieli poezyi dydaktycznej spotykamy w utworze Macieja Stryj-

kowskiego » Goniec cnoty do prawych szlachciców« (1574), rozpo-

czynajcym poczet jego pism. ycie bogate w przygody niezwyke

i wraenia dalekich podróy (po Turcyi), suby wojskowej w Wi-

tebsku, pobytu w Inflantach i mudzi, dostarczyy ruchliwemu ma-

zurowi wraz z do rozleg lektur obfitego zasobu wiadomoci geo-

graficznych i historycznych i rozbudziy wczenie wiadomo wartoci

osobistej, pewno siebie, ciekawo i zdolnoci spostrzegawcze, a przy-

tem poczucie moralne i narodow^e. Zdolno do rysunku, której jedyny

w dawnej literaturze przykad spotykamy u Stryjków skiego, pozwa-

laa mu szkicowa poznawane przedmioty i miejsca i wpywaa na

trafno, zwizo i dosadno w opisach czy opowieciach. Rytmika

wiersza wiadczy o poczuciu muzycznem. Poeta ma przytem wia-

domo swego skromnego artyzmu, a przynajmniej odbywajcego si

w duszy procesu twórczego. W swej wierszowanej autobiografii (na

pocztku /)Kroniki«) opowiada, i »wiersz rozmylnie wprzód uwaam
w gowiew, a nastpnie czyni takie wyznanie:

Czstom obiad przerywa usilnem czytaniem,

I rozmaitych rzeczy w mózgu rozmylaniem,

Czstom yk porzuci a jak w zachwyceniu

Wziwszy pióro strawiem wieczerz w wiczeniu.

Znajomo wiata, ziemi ojczystej, jej przeszoci, tudzie poetów

aciskich w wyszym stopniu ni u Reja i Bielskiego, daje Stryj-

kowskiemu silniejsz podstaw, obfitsze ródo tak poucza i obja-

niajcych je przykadów, jak pewnoci i miaoci w stosunku do

czytelników. »To jest umie, co i gdy ty rozumiesz inszym uy-
czasz tego, co sam umiesz « — tak okrela Stryjkowski swoje pojmowa-
nie zada dydaktyki Pobudk do napisania »Goca cnoty«, wprowa-
dzajcego do poezyi polskiej postacie i czyny z dziejów narodo-

wych, bya myl oddziaania na wspóczesne, usuwajce si od swych
obowizków rycerstwo przez ukazanie mu przykadów dzielnoci

i »piknych spraw mów zacnych... królów polskich i ksit li-

tewskichw. Czyny te »Prawda«, jako »Goniec« wyprawiony przez

»Cnot«, opiewci wdla prawdziwych i faszywych szlachciców «.

Mimo wyszych uzdolnie Stryjkowskiego »Goniec cnoty« no-

te pitno tej chaotycznoci i pltaniny w zamierzeniach i rodkach
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pobudkach i celach, które cechuj, z wyjtkiem Kochanowskiego,,

ca twórczo wieku XVI w zakresie dydaktyki. Piszcy nie s
zdolni uporzdkowa nagromadzonych szczegóów, spostrzee, po-

ucze koo jednej idei, pytania zasadniczego, nie zdaj sobie czsto
sprawy, dla kogo, po co i o czem chc waciwie pisa.

§ 12. Typowym przykadem takiej chaotycznoci w pomyle
i kompozycyi jest »Flis« S. F. K 1 o n o w i c z a. Liryczny nastrój poety od-

bija si zarówno w formie (zwrotka przyjta z »Pieni o potopie«)jak

i we wskazaniu melodyi (teje pieni), na któr naley utwór piewa;
jednoczenie przecie wystpuje dno dydaktyczna, moralizatorska

i doradcza, czynica ten utwór zarówno przewodnikiem dla pyncych
do Gdaska w celach sprzeday zbua, jak i wykadem poj o mo-

ralnem znaczeniu handlu i niemoralnoci zbytku. Opisy brzegów

Wisy od \\'arszawy do Gdaska, charakterystyka flisaków, bajka

o nietoperzu, nurku i krzu jeynowym i etymologicznego charakteru

powie o powstaniu nazwy Gniewu zachowuj, mimo lirycznej formy,

ton chodnej, artobliwej chwilami relacyi i pouczania popular-

nego. Podobne cechy, przy powaniejszym jedynie tonie, przedstawia

ostatni utwór Klonowicza » Worek judaszów, to jest ze nabycie ma-

jtnoci«. Zamiarem poety byo, jak o tem wiadczy umieszczony na

czele wiersz »Do przyjaciela farbowanego« i przedmowa proz, wal-

czy z wystpkami, skoni ludzi, »eby si wyprowadzili z tego Ju-

daszowego grodu, z tego Lichogrodu (sercem i obyczajami, nie no-

gami) do miasta Chrystusowego albo Dobrogrodu, a eby sobie do-

brze w pami wlepili on reguk prawn, która si tak ma. a-
den si nie ma panoszy z cudz szkod «. I tu wic spotykamy po-

mieszanie stanowiska moralnego, chrzecijaskiego z prawnem, które

odbije si w ukadzie treci i wykadzie myli autora

Pobudk utworu stwierdza, prócz przytoczonych powyej sów
wstpu, sam tytu, wiadczcy, i dopatrzone przez autora podobiestwo

moralne pomidzy zbrodni Judasza a wszelkimi czynami, zmie-

rzajcymi do osignicia korzyci materyalnej z krzywd bliniego,

pobudzio go do zgrupowania w wietle tego czynu najliczniejszej

kategoryi wystpków ludzkich, wynikajcych z chci zbogacenia si

przez przywaszczenie cudzego mienia, czyli »ze nabycie majtnoci

c

Dla ugrupowania caego mnóstwa rónorodnych wystpków porzuca

Klonowicz stanowisko moralne, a chwyta si zapoyczonej nie-

wtpliwie z jakiego traktatu czy kazania analogii midzy natur zwie-

rzt, z których skór jakoby zostaa uszyta legendow^a torba Iskaryoty,

szafarza w gronie uczniów Chrystusa, a istot rodków, jakimi si

posuguj przywaszczyciele cudzego mienia. Za pomoc postaci czte-

rech zwierzt, znanych z waciwych im sposobów porywania zdo-
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byczy, chce mora >sta nasz uwydatni zwierzcoó czynów ludzkich,

a /arazem rozwiza zbyt trudne dla jego umysu zadanie wyjanienia

moralnych odcieni, znajdujcych swój wyraz w sposobach spenienia

pokrewnych w istocie swej czynów. W klasyfikacyi znowu czynów,

zaliczonych do kadej z czterech grup (skóra i natura wilcza, lisia, rysia,

lwia) przechodzi znów na stanowisko, z jakiego ówczesny sdzia, zgod-

nie z zasadami procedury i okreleniami prawa karnego, kwalifikowa

czyny przestpców. — Std to cz pierwsza utworu jest waciwie
traktatem wierszowanym o rónych rodzajach zodziejstwa, zakoczo-

nym przez moralno-obyczajowe rozpatrzenie »przyczyn wszystkiego

zego«, tkwicych w » prónowaniu, rozkoszy i z nich pyncem ubó-

stwie«. Z okreleniami natury czynu i rodków, jakimi si posuguj
wyspecyalizowani w obranych kierunkach zoczycy, czy zwykle Klo-

nowicz — jak we wszystkich innych utworach — interesujce go stale,

pozbierane z obserwacyi i ksiek szczegóy etnograficznego charak-

teru, tyczce si warunków i waciwoci ycia ludowego, a zwaszcza

pewnych odrbnych, charakterystycznych zjawisk tego ycia, jak:

Cyganie, wóczdzy, ebracy. Dopiero w drugiej i trzeciej czci
))\Vorka« wystpuje autor w roli satyryka i w szeregu ciekawych,

jaskrawych, a z ycia wprost odtworzonych obrazków, dostarcza

nam doniosych rysów kulturalnych i obyczajowych. Ze stanowiska

spoecznego i chrzecijaskiego wystpuje energicznie zarówno prze-

ciw lichwie i ydom, jako specyalnie uprawiajcym ten sposób wy-

zysku, jak i przeciw panom, dopuszczajcym si lichwy przez nad-

mierne wymagania i ciary, wkadane na kmiecie.

Ciepo wspóczucia dla ludu, a niech ku panom, których sa-

mowola daa mu si przy sprawowaniu urzdów miejskich nieraz

we znaki, zetknicie si z praktykami lichwiarzy w ludnem ogni-

sku handlowem, jakiem by wtedy Lublin, odbijaj si w sile wyso-
wienia, w dosadnem i wymownem przedstawieniu doli kmieci, prze-

biegoci i chciwoci ydów. Panów tylko — dla których przezna-

czy cz czwart utworu — nie mie odmalowa w swej satyrze,

by si nie narazi na dotkliwe skutki gniewu wJudaszów zbatych «.

Rozszerzajc zakres dotychczasowy poezyi dydaktyczno-satyry-

cznej przez wprowadzenie obyczajów klas ludowych i grup ludno-

ci, yjcej poza obrbem spoeczestwa polskiego i chrzecija-

skiego, jak ydzi i Cyganie, a wreszcie nietykanej przez pisarzów

sfery zoczyców, oszustów, ebraków, Klonowicz uzupeni obraz

ycia wspóczesnego, odbity w utworach Reja, Bielskiego, Kocha-

nowskiego. Jednoczenie jednak obniy poziom artyzmu, do jakiego

signli poprzednicy w takich tworach, jak: »Krótka rozprawa«; »\\ i-

zerunk«, satyry Bielskiego, »Satyr« Kochanowskiego, zajmujc wobec
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nagromadzonych _w, j>Wórku Judaszowym« bogatych materyaów
obyczajowych stanowisko prawnika raczej, ni moralisty, zbieracza

raczej w zakresie folkloru, ni reformatora spoecznesro. Chód
i oscho w przedstawieniu zego, w uwagach wywoanych poja-

-wami ludzkiego zepsucia, nie pozwala" utworom jeg"o oddziaywa na
•dusz czytelników i budzi w niej mio dobra a wstrt ku wy-
stpkom. Wraz z wyczerpaniem si energii reformatorskiej, której

wysokiemu napiciu zawdziczaj swe ycie, si i pikno utwory,

pojawiajce si w rodkowych latach w. XVI (1540— 1570 w przy-

blieniu), sabnie donioso treciowa i warto formalna utworów
dydaktyczno-satyrycznych. Gawdzenie, narzekanie i zrzdzce nudne
moralizowanie odbiera satyrom si wpywu na spoeczestwo.
Dopiero silna indywidualno i bogata umysowo Opaliskiego

"wznios w poowie w. XVII satyr polsk na nalene jej znaczeniu

stanowisko.

i

b) Usiowania i próby w zakresie epiki.

§ 13. Epopei przeszo nasza nie wydaa. aden fakt dziejowy

aden z pierwszych wadców i twórców pastwa polskiego nie od-

ziaa tak pobudzajco i wstrzsajco na ubogie umysy i sabe
w zdolnoci odtwórcze wyobranie wspóczesnych i nastpnych po-

kole, by w pieniach i opowieciach, z biegiem czasu, oprze si
zdoay o wiele silniejszemu wpywowi postaci biblijnych i chrzeci-

jaskich i wniesionemu do dusz z kultur humanistyczn wiata
grecko-rzymskich bogów i bohaterów, wielkich ludzi. wiat ten,

uwietniony artyzmem wielkich poetów, zguszy utrzymujce si
w duszach sabe, blado zarysowane tradycye narodowe, których

echa znalazy swe do ywe odbicie w opowieciach Gallusa i sab-

sze znacznie ju u przejtego czci i podziwem dla nowego tematu

Kadubka. W duszy Dugosza blask chrzecijastwa, urok wiata

staroytnego, stumiy zainteresowanie tradycyami narodowemi, które

powtarza wprawdzie, streszczajc opowieci kronikarzy, lecz, mimo
swego gorcego patryotyzmu, przysania nazwami bogów grecko-

italskich, mianem Sarmacyi, dawanem ziemiom i plemionom pol-

skim, race go ubóstwo kultury pierwotnej.

Kady wychowaniec uniwersytetów woskich odczuwa sabiej

czy silniej wraz z Janickim wyszo i wietno kultury woskiej

i wiata staroytnego i pragn, jeli nie na widowni ojczyst, to

do ojczystej literatury wprowadza obrazy, postacie, uczucia i myli

staroytnych.
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I^oeci aciscy, jak Jan z Wilicy lub Krzycki, opiewajc fakty

dziejowe z przeszoci (bitwa pod Grunwaldem) lub wspóczesne

(wesela monarsze, zgony, zwycistwa), staraj si upodobni je da

bitew i obchodów staroytnych, posugujc si mitolo{?i i termino-

logi staroytn. Brak eposu ojczystego zastpowano dla nieum lej-

cych po acinie przekadami romansów i opowieci osnutych na po-

daniach o wojnie trojaskiej, Aleksandrze Wielkim, lub redniowie-

cznych, obcych opowiadaniach o Meluzynie, Magielonie i t. p.,

a wreszcie przyswajaniem poematów staroytnych, jak Eneidy przez

Andrzeja Kochanowskiego. Ubóstwo oryginalnej epiki polskiej nada

póniej tak wielkie znaczenie i tak dugotrway wpyw^ przekadowi

Jerozolimy Tassa przez Piotra Kochanowskiego. Epika Reja, czy ta

w wielkim rozmiarami »Wizerunku«, czy w drobnych utworach^

wypeniajcych »Zwierzyniec« i znaczn cz ))Zwierciada«, jest

zawsze na posugach dydaktyki. » Z wierzy niec« dostarcza równie
w zwizych, a niekiedy trafnie i gbiej ujtych charakterystykach

postaci wspóczesnego wiata polskiego, wypeniajcych cz drug,
w obrazkach udatnych nieraz i powiastkach czci trzeciej i czwar-

tej, prób, szkiców przygotowawczych nietyle dla przyszego eposu,

ile dla romansu obyczajowego.

§ 14. O ile ))Szachy« Kochanowskiego mimo domieszki dyda-

ktyzmu uznamy za pen wdziku, ycia i dwornoci nowel, ory-

ginaln wykonaniem, cho zapoyczon od Widy w pomyle, to do-

piero »Proporzec« bdzie pierwszym i jedynym wyszej wartoci

utworem epickim w literaturze w. XVI. Przed drug poow w. XIX,

przed ukazaniem si »Jadwigi i Jagiey« Szajnochy i wspaniaych od-

czu i odtworze Grunwaldu i Unii lubelskiej w arcydzieach Ma-

tejki, nie spotykamy wymowniejszego i pikniejszego odbicia si tych

dwu najwietniejszych kart z caej naszej przeszoci w duszy polskiej,

jak ten utwór, skromny rozmiarami, ale czcy podnioso epick
formy z gbokoci myli, uwydatniajcej znaczenie dziejowe tych

wielkich faktów, wpywajcych tak stanowczo na dalsze losy narodu.

aden historyk dawniejszy nie zrozumia i nie uwydatni tak

wymownie zwizku tych dwu, blizko dwuwiekow odlegoci cza-

su rozdzielonych wypadków, aden nie dostrzeg tych jedynie trwa-

ych, na zwizku dusz, wspólnoci kulturalnej opartych, std tak sil-

nych, nierozerwalnych wzów, jakie w w. XVI. zaczynay dopiera

zespala dwa bratnie spoeczestwa. » Proporzec* zosta utworzony
przez poet — pod wieem wraeniem hodu skadanego w jego

obecnoci przez Albrechta, ks. pruskiego, Zygmuntowi Augustowi
w Lublinie, podczas sejmu w lipcu 1569 r. — w cigu kilku tygodni.

I
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poprzedzajcych^aótonany po dugich wahaniach i rozprawach w dniu

12. sierpnia akt Unii.

Nikt z pewnoci z caego grona dostojników, stwierdzajcych

podpisami i pieczciami sw zgod na to doniose postanowienie,

nie osign takiej wiadomoci i tak podniosego odczucia jego pod-

staw i znaczenia moralnego, jak skromny sekretarz królewski, zdo-

bywajcy sobie dopiero rozgos swemi poezyami, tak mdrym a wy-
mownym »Satyrem«, pieniami i fraszkami. To te w utwor/.e

swoim to co widzia jako wiadek i uczestnik uroczystoci hodu, to

co odczu i zrozumia, patrzc na biorcych udzia w obchodzie i wspó-
czenie odbywanym sejmie posów i senatorów- Polski i Litwy — to

wypowiedzia z plastyk, prostot i powag w przedstawieniu cere-

monii samej, a z podniosoci i gbokiem ujciem i odczuciem mo-

ralnych duchowych podstaw unii narodów w kocow^ym zwrocie,

rozwijajcym myli poety, popierajcego gorco zamiary króla Sabsz
znacznie jest rodkowa cz »Proporca«, opowiadajca w zwizym
zarysie rozwój stosunków polsko-krzyackich i pocztki plemion so-

wiaskich, wyprowadzanych od Sarmatów.

Drugim drobnym rozmiarami, lecz wietnym artystycznie two-

rem epicznym Kochanowskiego jest opowie przebiegu obrad sejmu

trojaskiego w ^Odprawie posów«, odtwarzajca tak rozumnie, y-
wo, wymownie obserwowan na sejmach polskich gr interesów

osobistych i nizkich de, osaniajcych si pobudkami patryotyzmu

i dobra ogólnego. Sejm trojaski ujciem i charakteryzowaniem psy-

chologii obradujcych i cierajcych si z sob obozów moe wy-

trzyma zestawienie z jedynym, bogatszym jeszcze w rysy i plastycz-

niejszym w^ odtworzeniu zmieniajcych si nastrojów obradujcej

gromady, obrazem sejmiku w Dobrzyniu. Trzecim wspaniaym, rzadkim

u piewaka czarnoleskiego i w szczupych ramach zawartym byskiem

podniosej epiki religijnej, jest przekad psalmu 104 (mDuszo piewaj

pie Panu«), krelcego majestatyczny obraz Jehowy — wadcy
i ojca — i oczekujcej od Niego z trwog i mioci pomocy i rod-

ków bytu, przyrody i wiata ludzkiego.

W innych utworach, któreby ze wzgldu na ich przeznaczenie

naleao uwaa za wchodzce w dzia liryki, jak wiersze okoliczno-

ciowe ku uczczeniu zasug wybitnych mów krelone, — chocia

przewaga opowiadania daje im pitno epiczne — chodny stosunek

poety do przedmiotu nie pozwala mu osign cechujcej »Proporzec«

podniosoci, plastyki, siy uczucia i przekonania. Tu nale: »0 mierci

Jana Tarnowskiego«, nPamitka Tczyskiemu«, »Epitalamium« na

wesele Krzysztofa Radziwia i »Jazda do Moskwy« tego Krzysztofa

Radziwia, hetmana polnego. W utworach tych — spotykamy to
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i w «l*roporcu« — poeta w charakterze gosiciela czynów, piewaka

uroczystoci, stanowicych osnow utworu, zwraca si do opiewa-

nych czy czczonych osobistoci, tak yjcych jeszcze, jak i zmar-

ych, przyponninajc '\m dokonane dziea, przebyte przygody. Uatwia

to wywizanie si z trudnego zadania dhi liryka, co nie móg »m-
om ni bojom zdoa«, lecz rozrywa wtek opowieci, rozdrabniajc

) na cig przypominanych czczonemu szczegóów. Nuy je-

dnak poeta czytelnika, zmuszonego przysuchiwa si takiemu recy-

towaniu, wystarczajcemu dla tego, który to speni i sam przecho-

dzi te chwile, lecz nieunaoczniajcemu faktów tym, którzy byliby

ciekawi pozna to, czego nie widzieli. O ile w »Proporcu« poeta

czyni zado tej potrzebie, o ile w »Pamitce Tczyskiemu« stara

si — przemawiajc do zmarego — unaoczni ywym jego przy-

gody, o tyle we »Wtargnieniu«, znkany wie strat Urszuli, pod-

upadajcy na zdrowiu poeta rymuje tylko suche notatki dostarczo-

nego mu dyaryusza wyprawy z r. 1581, przeplatajc je dorobionemi

przemówieniami i porównaniami.

§ 15. Ubóstwo epiki polskiej wieku XVI wysuwa na pierwszy

plan pisarza, który jako gówn kwalifikacy na piewc czynów ry-

cerskich i faktów dziejowych posiada — jedyny z poetów tego czasu

pod tym wzgldem — zasób spostrzee i dowiadcze nabytych

w kilkoletniej subie wojskowej, pozwalajcy mu odtwarza ruch

i zgiek wojenny. Tym pisarzem jest Maciej Stryjkowski. Pierw-

szy utwór jego — to wierszowana opowie p. t. »Przesawnego
wjazdu do Krakowa i pamici godnej koronacyej Henryka Walezyusza,

ksicia Andagawy, z aski Boej Króla Polskiego, Wielkiego Xicia
Litewskiego.... skuteczne wierszem opisanie« (Kraków 1574). Na-

stpnie w dydaktycznym poemacie »Goniec cnoty« (Kraków 1574)

w kocowych rozdziaach kreli zarys dziejów Polski i Litwy, przy-

pominajcy form strofki, uytej w caym zreszt poemacie — i sposo-

bem charakteryzowania królów — znan pie Kochanowskiego ))Kto

mi da skrzyda«, opiewajc w zapoyczonej od Ariosta (rodowód
domu ks. esteskich w Orlandzie) formie wadców Polski a do
Zygmunta Augusta. Wreszcie wielka »Kronika Polska, Litewska.
Zmódzka i Wszystkiej Rusi« (Królewiec 1582) mieci dugi szereg
ustpów wierszowanych, przeplatajcych prozaiczn opowie dzie-

jow. Form wiersza posuguje si zwykle w opowieci bitew wa-
nych i doniosych wydarze.

Zadanie swoje — tak samo jak epicy wieku XVn, biorcy wzór
z ))Kroniki« i »Wtargnienia Radziwia« — pojmuje Stryjkowski jako
obowizek wiernego przedstawienia w chronologicznym porzdku
przebiegu wypadków.



BRON. CHLEBOWSKI: POKZYA POLSKA W WIRKU XVI 203

Forma wierszowana ma jedynie uwydatni czytelnikowi wa-

no i donioso przedstawianych faktów, uatwia i uprzyjemnia

czytanie. »Poetovvie staroytniw, zdaniem Stryjkowskiego, »kiedy co pi-

sali, folgujc ozdobie sów z gocica chybiali; tak tylko sów nie

rzeczy historyki byli, a kto poprostu idzie od prawdy, nie zmyli«.

To te zapowiada on dalej: »Ja tobie, czytelniku, com widzia, to

pisz... Nie wierszowi folguj — prawdzie historyej«. Tak pojmu-

jc swe zadanie. d;ije w swych wierszowanych utworach szczegó-

owe, obfite w cyfry, nazwiska, wyliczania relacye wypadków.

O wraliwoci i wrodzonym artyzmie Stryjkowskiego wiadcz
szczegóy, jakie podaje w swej wierszowanej autobiografii:

... wiat zwiedzi ch majc...

Nawykem by rysowa figur z przyrodzenia,

lUuminujc zotem, farb, jak z wiczenia...

Ternem si myli ywi, bo to w Turczech paci,

A szlachcic nierobotny tam przywilej traci.

Std w obrazach bitew, których wielekro by uczestnikiem,

okazuje si artyst. W licznych opisach bojów (zaczwszy od bitwy

nad Worskl r. 1397 i walki pod Grunwaldem) budzi si w wier-

szopisie artysta i rycerz zarazem, odtwarzajcy przeyte w subie

wojskowej chwile; wtedy to opowie jego staje si yw, plastyczn,

wymown; szczegóy walki, a zwaszcza akcy bojow, podnieca-

jc i odurzajc ruchem, zgiekiem, gr popdów i bodców róno-

rodnych, cig zmiennoci wacych si losów, kreli z prawd
i jzykiem, jakiego nie spotkamy w poezyi polskiej przed Malczewskim.

Potocki w »Wojnie chocimskiej« nie dorównywa w podobnych obra-

zach Stryjkowskiemu. W opisie bitwy z Tatarami nad Worskl pod

wodz Witoda tak charakteryzuje ochoczo rycerstwa polskiego:

Wszyscy »bi! bi!« woaj; »bi! bi poganI« krzycz;

»Bdziem bi« powtarzaj; bd bi, nie licz.

Trby chrapliwe gosy, bbny koat daj,

Konie r, »haa! haa!« Tatarzy woaj.

Strzay, jak deszcz wiszczce lec z kadej strony,

Szable, miecze brzmi, zbroje chrzszcz, ranni jcz.

Wtem naszych opasali Tatarzy, jak tcz.
I poczli mdle przed ich gwatown wielkoci.
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Brak we wasnych wspomnieniach wojennych poety danych,

uatwiajcych mu, drog analogii, odtworzenie w odrbnych warun-

kach odbywajc si akcy bitwy grunwaldzkiej, nie pozwoli w jej

obszernym, na kompilacyi z rónych róde opartym opisie uwy-

datni tych zalet, jakie cechuj obrazy rónych walk z Tatarami,

jak n. p. pod Keckiem i Winiowcem. Pobojowisko pod Keckiem

oglda Stryjkowski w lat kilkadziesit póniej. Opowiadajc, jak

hufiec husaryi polskiej samem ukazaniem si, blaskiem ^lnicych

zbroi « skoni Tatarów do ucieczki, podczas której rycerstwo to,

nie ruszajc si ze stanowiska, odgosem trb i bbnów poszyo
nieprzyjació, wtrca z pewnym przeksem:

Ja, aczby mnie przywiza, ku takiej potrzebie

Ugryzbych si z powroza ....

W opisie bitwy pod Winiowcem tak maluje posta wodza,

ks. Konstantego Ostrogskiego:

Ko pod nim hasa bystry, wrony, biaonogi.

Podkow ziemi kopa, ochotny do trwogi

Sam w behtarze stiirmakiem obwarowa gow,
A czynic ch do bitwy, tak uczyni mow—

Przemówienie to kreli obraz spustosze i cierpie, spowodo-

wanych przez najcie tatarskie. Koczy opis boju obraz, którym tak

czsto posuguj si poeci romantyczni dla wywoania w czytelni-

kach nastroju:

I dzi tam jeszcze, porzc oracz ziemi pugiem.
Dziwic si kopijom pokruszonym, dugim,
Wyorywa sajdaki, strzay, wócznie rdzawe,

Najduje i szczabatki i jarmoki kwawe.

Dodany przypisek objania, i poeta, »jadc tamtdy z Turek
roku 1574«, widzia to sam.

Cho podniosoci religijnonarodowego stanowiska i nastroju

uczuciowego epicy wieku XVII górowa bd nad Stryjkowskim,

to jako malarz i piewak scen wojennych nie ma on nietylko wy-
szych, ale i równych mu w dawnej poezyi.

§ 16. Wytknitym przez Stryj kowskiego torem w opisie »Wjazdu
i koronacyej Walezyusza« poszed Andrzej Zbylitowski w swej
wiers/^owanej, na pó urzdowej, przystrojonej hojnie mitologi, opo-

wieci o podróy Zygmunta III do Szwecyi, ogoszonej r. 1597 p. t. »Dro-
ga do Szwecyi(f. Uczestniczc w tej podróy (odbytej r. 1593) jako dwo-
rzanin królewski, opisuje w czci pierwszej drog od Warszawy do

i
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Gdaska, odbyt n_ statkach i szkutach; w drugiej podró okrtem
od Gdaska do Sztokholmu, z przygodami podczas burzy, wywoanej
jakoby za spraw nieprzyjaznych bóstw; w czci trzeciej pobyt w
Sztokholmie i Upsali; w czwartej powrót. Zgodnie z zasadami, goszo-

iiemi przez Stryj kowskiego, wylicza wierszopis wszystkich uczestni-

ków podróy, opisuje szczegóowo statki i przebieg uroczystoci ko-

ronacyjnych w Upsali. Zrczne zuytkowanie nagromadzonych przez

pilne wczytywanie si w utwory Kochanowskiego obrazów, porówna,
zwrotów, okrele, rymów nadao tej relayi gadko i poprawno
obok dwornoci, do naturalnej u czowieka, który odby szko y-
<;ia dworskiego jeszcze za Batorego.

Ubóstwo oryginalnej epiki polskiej, a przytem rozbudzony przez

Zamojskiego zwrot ku literaturze klasycznej wywouje, w ostatniej

wierci wieku XVI, pojawienie si przekadów poetów greckich

i rzymskich. Przekad trzeciej pieni Iliady, dokonany przez Kocha-

nowskiego przed r. 1577, pozwala domyla si zamiaru przyswoje-

nia caoci. Brat poety Jdrzej Kochanowski przekada »Eneid«,

wydan r. 1590. Mimo rymów racych nasze ucho i zatarcia w roz-

wlekociach wiersza trzynastozgoskowego powagi szlachetnej, rriu-

zyki rytmu i klasycznej zwizoci oryginau — odtworzenie to,

cise a do niewolniczej nieraz zalenoci od skadni pierwowzoru

a zarazem w naiwnociach wysowienia odbijajce polsko-ziemiask

wyobrani tumacza, ma swój wdzik swoisty, który nadaje dawnym
przekadom obcych utworów coraz to wybitniejsze znamiona polskoci

(Jerozolima, Argenida), pozwalajce im zastpowa a do pierwszej

wierci wieku XIX brak epopei ojczystej.

§ 17. O ile wielka epika w swych gównych postaciach nie zna-

laza ród poetów w. XVI godnego przedstawiciela, o tyle w zakre-

sie drobniejszych form, odpowiadajcych najniszym tonom nastroju

epickiego, spotykamy pokan ilociowo i jakociowo twórczo, wiad-

czc, i dusze ówczesne w nich znajdoway najwaciwsze ramy

dla wypowiedzenia interesujcych je pospolitych pojawów yciowych

i swego stosunku do tych pojawów. Zaleno poety od otoczenia,

dla którego tworzy, ch pozyskania sobie popularnoci i rozgosu

zniewala go do obniania lotu wyobrani i podniosoci tonu uczu-

ciowego, do strojenia swej lutni na ton dostpny i miy ogóowi.

Rad nie rad zstpuje on »z hymnu do prostej powieci«, do ane-

gdoty wreszcie i swawolnego artu. Rozkwit ycia towarzyskiego

w dworach i dworkach, które z ciasnych i mrocznych gniazd rycerskich

przeksztacay si teraz na wygodne renesansowe zamki, rezydencye

paskie, gocinne siedziby ziemiaskie, sprzyja rozkwitowi drobnych

form epiki, odpowiadajcych bahoci zawartej w nich treci i potrze-
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bom zebra, którym miaty one suy za »wety«, za bodziec do-

brej myli, za zwierciado wreszcie, odtwarzajce stan duchowy ))to-

warzyszówtf, oddajcych si zalotom, grze i pijatyce. »Mili towarzy-

sze. Pijcie, grajcie, miujcie — Jan fraszki niech pisze« : tak scha-

rakteryzowa piewak czarnoleski sw rol w zebraniach towarzy-

skich, które w epoce dworskiej jego ywota wypeniay niewtpli-

wie cay c/as wolny od zaj.
Mniej skwapliwy i zdolny od Reja do odtwarzania otaczajcej

go rzeczywistoci, do chwytania ycia w jego wydatnych pojawach,

Kochanowski tworzy przewanie fraszki charakteru lirycznego, re-

fleksyjnego. W nielicznych stosunkowo anegdotach, facecyach, po-

wiastkach, umie on swoim stosunkiem do przedmiotu nada prosta-

czej, rubasznej osnowie powab, w^dzik humoru, niekiedy wytwor-

no. Rosnca w duszach polskich — przeksztacajcych si pod wpy-
wem ycia ziemiaskiego i wyszej kultury — uczuciowo wywoa
szerzce si tak w ostatniej wierci w. XVI zamiowanie ycia wiej-

skiego, jego zaj i spokojnych rozrywek. Do takiego ycia w^zdy-

chaj w starszych latach, zmczeni wrzaw dworsk zarówno Rej

i Kochanowski, jak i wszyscy niemal wraliwsi poeci. Znajdzie ono

swój wyraz w cechujcym koniec wieku XVI zwrocie ku idyllicznym

obrazom, przeciwstawianiu zbytku, zgieku, blasku i obudy dwo-

rów — spokojowi, miernoci, prostocie ywota ziemiaskiego, zaj
rolniczych, rozrywek w gronie najbliszych ssiadów, cichej pracy

w kole rodziny z pomoc yczliwej czeladzi.

Odpowiadajce tym potrzebom ycia towarzyskiego, dworskiego

i ziemiaskiego drobne formy epiki s: anegdota, charakterystyka sa-

tyryczna lub artobliwa, opowie anegdotyczna, a jako powaniej-
szy wyraz upodoba ideaów yciowych, sielski obrazek, sielanka.

Dawane przez ówczesnych poetów zbiorom drobnych utworów na-

zwy: figliki, fraszki, epigramaty, zasaniaj rónice rodzajowe, ogar-

niajc jednem mianem utwory liryczne, dydaktyczne, epiczne, z ja-

kich skada si n. p. zbiór • niemiertelnych »Fraszek« Kochanow-
skiego. ródem, z którego czerpali pomysy, wzory, osnow takich

utworów naprzód aciscy wierszopisowie z pierwszej poowy w. X\\,
jak Krzycki, Dantyszek, Janicki i inni, a nastpnie polsko -aciscy,
jak Trzycieski, Kochanowski, wreszcie polscy wycznie, jak Sza-

rzyski, Pudowski, s zwykle zbiory aciskie anegdot i wyrzecze,
odnoszcych si do rónych wybitnych ludzi wiata staroytneL!'

i wieków póniejszych, antologie drobnych tworów poetów staro-

ytnych, wypisy okrele, opisów i charakterystyk z dzie rónych pi-

sarzów; a z drugiej strony ycie wspóczesne dostarczao równie swcni
rosncem bogactwem pojawów obyczajowych, odcieni charakterów.
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uomnoci i waciwoci ludzkich, .interesujcym si tem widowi-

skiem poetom-obserwatorom bogatego materyau. Z wyjtkiem Ko-

chanowskiego i Szarzysklego, którzy dziki wasnemu pogbieniu du-

chowemu, osignitemu jednak dopiero w ostatnim okresie twórczoci,

zdolni s w ocenie i charakterystyce pojawów yciowych zaj wy-
sze stanowisko, dojrze w saboci moralnej, ograniczonoci umyso-

wej czowieka ródo chwiejnoci, zmiennoci i sprzecznoci jego uczu,

sdów, zamiarów i czynów, — inni autorowie tego rodzaju utwo-

rów, w harmonii zreszt ze stanem duchowym ogóu, szukaj przed-

miotu anegdot, artów, facecyi w materyalnych, fizycznych pojawach

zbocze, wybryków, saboci ludzkich, lub niezalenych od czowieka

cechach jego ciaa. We fraszkach Kochanowskiego dowcip jego

obserwacyi, sdów, wyrzecze stopniowo wysubtelnia si, gdy poeta,

osiadszy w Czarnym lesie, uwolni si od wpywu towarzystwa dwor-

skiego i prac swego ducha zdobdzie to podniose stanowisko,

z którego ocenia bdzie zjawiska yciowe.

Te drobne formy epiki, tak odpowiadajce potrzebom ducho-

wym ówczesnego spoeczestwa, stanowi zawizki, a raczej suro-

gat nieistniejcego jeszcze romansu polskiego. Co si tyczy sielanki,

to ta — cho ju przy kocu w. XVI znajduje w upodobaniach

i nastroju ziemian maopolskich i czerwonoruskich warunki i czynniki

sw-ego rozwoju — najwybitniejsze utwory wyda dopiero w cigu

wieku XVII. Chwalone tak przez Kochanowskiego »Skotopaski« Sta-

nisawa Porbskiego nie dochoway si, a przynajmniej nie zostay

dotd odnalezione. »ywot szlachcica na wsi« (1597) Andrzej a Zby-

litowskiego posiada charakter raczej satyryczno-dydaktycznej ga-

wdy, ni obrazu sielskiego. wWieniakw (1600) znowu jest lirycznem

\\^'powiedzeniem si uczu i upodoba ziemianina polskiego; poeta

rozwin tu do szeroko ostatni pie »Sobótki« Kochanowskiego,

opiewajc »wczasy i poytki« wsi »spokojnej i wesoej«.

c) Rozkwit poezyi lirycznej.

§ 18. Obok dydaktyki i satyry najbujniej rozwina si w poezyi

w. XVI liryka, jako wyraz rozkwitajcej uczuciowoci duszy pol-

skiej pod wpywem przeksztace spoecznych: przeistoczenia si ry-

cerstwa w klas ziemiask, rozwoju ekonomicznego: produkcyi

i wywozu zboa, byda, rónych materyaów surowych i przerobio-

nych, postpu kulturalnego, opartego na rosncej zamonoci zie-

mian i mieszczastwa, wreszcie rozwoju duchowego, wywoanego

przez wpyw wszechnicy krakowskiej, szerzcych si po kraju szkó.
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drukarni, ksiek, podróy po obcych krajach, oddziaywania prdów
humaniznnu i reformacyi.

Mnogo i rónorodno podniet, coraz wiksze bogactwo po-

karmu dostarczonego przoz lektur, rozwija wraliwo, rozbudza

wyobrani, uzdolni do refleksyi i skania do wypowiadania nagro-

madzonych w duszy wrae, odczu, poj, pobudzonych pragnie

i de.
To, co zostawia przeszo w dziejach, pimiennictwie, kulturze,

przedstawia si wobec barwnoci i bogactwa chwili obecnej ubo-

giem, szarem, niepocigajcem uczucia, wyobrani, myli. Dla Reja

ju dawniejsze twory pimienne polskie wydaj si ubogiemi i tru-

dnemi do zrozumienia z powodu nieudolnej formy, .lanicki czy Ko-

chanowski przez poczucie obowizku i za wzorem staroytnych poe-

tów pragn opiewa przeszo, lecz nie czujc dla niej gortszych

uczu i podniet wyobrani, zajcia mylowego, doniosoci i pikna

czynów i postaci dziejowych, poprzestaj na dydaktyce i liryce,

pouczaniu i w^ypowiadaniu si uczuciowem.

Liryka pojawia si wraz z ^vystpieniem wyszych stopni uczu-

ciowoci w duszy polskiej. Postp uczuciowoci wie si znów
z przyswojeniem poj religijnych, moralnych, spoecznych, nauko-

wych, umoliwiajcych jednostce uwiadomienie wasnej treci i sto-

sunku do otaczajcego j wiata; std rozwój indywidualizmu, po-

czucie osobistej wartoci, a zarazem i wyszoci.

§ 19. Pierwsze odbicie wyszych stopni uczuciowoci, wrae,
przey, pragnie duszy wiadomej swych uzdolnie i zada spoty-

kamy w elegiach aciskich Janickiego, powstaych w latach od 1537

do 1543.

Nim wraz z rozwojem uczuciowoci, religijnej zwaszcza, li-

ryka polska osignie wysze stopnie artyzmu, potrzeby ycia ów-

czesnego, uroczystoci doniose na dworze królewskim, wywouj,
obok uwietniajcych je i rozgaszajcych wiatu epitalamiów, ód

i elegii aciskich, pojawienie si polskich pieni, powiconych sze-

rzeniu ród szerszych kó ludnoci zarówno wiadomoci o zacho-

dzcych w rodzinie królewskiej wydarzeniach, jak i uczu dynastycz-

nych. Niedawno dopiero z mroku zapomnienia wydobya si po-

sta nieznanego poety dworskiego z czasów Zygmunta I, pierwszego

lirykapolskiego, którym jest Stanisaw, »Kleryka Króla jego Moci
Staregoct, twórca wieo odnalezionych utworów, opiewajcych: »0 po-

wyszeniu Sigmunta Augusta królewicza na Ksistwo Wielkie Li-

tewskie 1529. Item: o powyszeniu tego Sigmunta Augusta króle

wicza na Królewstwo Polskie 1530«. Odszukany obecnie w jednej

z bibliotek szwedzkich, druk ten zosta dopiero przed rokiem ogo-
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szony dla uytku ogóu. Znanym jest równie (z unikatu przechowa-

nego w bibliotece Czartoryskich i podobizny wykonanej r. 1884)

drugi utwór tego autora »Na wesele królewny Izabelle« (Kraków
1539^ Ciekawy ten zabytek, liczcy 28 strof czterowierszowych, uwy-
datnia, podobnie jak i pierwszy, w ukadzie samym zaleno od

dawniejszej poezyi religijnej polskiej i wspóczesnej poezyi aci-
skiej. Pierwsza cz, zoona z 20 strofek, ma form, ton i osnow
pieni religijnej, modlitwy pouczajcej o wszechmocy i dobroci Bo-

iej, której dowodem jest opieka udzielana królowi i jego domowi
i wynikajce std cnoty i zalety caego rodu, a zwaszcza królewny

Izabelli, któr wanie wtedy polubia Jan Zapolya, ks. siedmiogrodzki

i pretendent do tronu wgierskiego. Po modlitwie nastpuje ustp
»0 teje Izabelle«, liczcy 8 strofek i odbijajcy wpyw ówczesnej

poezyi aciskiej, epitalamiów Krzyckiego zwaszcza, we wprowa-
dzeniu caego grona bóstw staroytnych, obdarzajcych królewn
rónymi przymiotami.

Pocztek tego ciekawego zabytku nosi pitno dydaktyzmu liryki

religijnej wieku XV:

Pan Bóg w Trójcy jedyny, mdro nieskoczona,

Dobro i miosierdzie, moc niewysowiona.

Jest tak namiociwszy w kadej swojej sprawie,

Ze si z nami obchodzi a nazbyt astiawie.

Po szerokiem wyoeniu wszelkich dobrodziejstw, udzielonych

ludziom przez Bogu, przechodzi wierszopis do przypomnienia dowo-

dów opieki Boej nad królem Zygmuntem i jego rodzin, co stwier-

dza obok innych faktów zarówno wiee utwierdzenie syna jego

Zygmunta na tronie królewskim i wielkoksicym, jak i polubie-

nie córki Izabelli przez króla wgierskiego. W ustpie znowu po-

wiconym »królewnie Izabelli« przypisuje jej przymioty yczliwoci

bogi olimpijskich.

Juno, Pellas i Wenus te trzy zacne panie

Maj to od Jowisza wieczne sprawowanie,

Ze kadego czowieka na wiat wyprawuj
A adnego nie zel a go czym daruj.

To te:

Gdy pikn Izabell na wiat wyprawiay,

To jej Juno pastwa do, a Pallas mdroci
Daa jej te, a Wenus dostatek piknoci.

Do tego przyoyy te »mniejsze boginie Charitce wielkiej

wdzicznoci, a Jowisz »dobro jej sw przyda«.

Encyklopedya polska XXI. 1*
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§ 20. W roku zgonu przedwczenie zgasego Janickiego (1543) po-

jawia si pierwszy znany utwór Reja: »Krótka rozprawaw, ukazujcy

w duszy bezimiennie wystpujcego autora nieznan dotd w tym

stopniu w naszem pimiennictwie wraliwo na pojawy yciowe,

interesowanie si wspóczujce, swobod w stosunku do przedmiotu,

a wic i poczucie indywidualne, poczone ze wiadomoci wasnych
uzdolnie i zada pisarza-obywatela. Gdyby wysokiej wraliwoci
suchowej i wzrokowej, poczuciu rytmicznemu i muzykalnemu uchu

Reja dorównywaa gbsza uczuciowo, wyszy stopie rozwinicia

umysowego, zdolno mylenia oderwanego, to niewtpliwie liryka

polska zyskaaby w nim niepospolitego piewaka. Ju wKrótka roz-

prawa«, cho nie posiada czysto lirycznych wypowiedze, uwydatnia

przecie trafne odtworzenie tonu uczuciowego kadej z trzech osób,

biorcych udzia w rozmowie, i uosobionej Rzeczypospolitej, zamy-

kajcej utwór skarg na obojtno ludzi i niedbao o dobro-

ogólne. Liryczne wynurzenia, modlitwy zwaszcza, do obfite w »y-
wocie Józefa« (1545), stwierdzaj obok poczucia rytmicznego melo-

dyjno — w modlitwach przewanie — , wiadczc o szczeroci

i podniosoci uczu religijnych Reja, rozwinitych pod wpywem po-

staci Chrystusa, jedynego ideau, który wniós wiato i ad pewien

do chaosu, cechujcego zasób umysowy tego samouka. Idea ten po-

znany przez opowieci Ewangelii, a owietlajcy blaskiem dobroci

gron posta Jehowy, unoszc si nad kartami Starego Testamentu,,

wywouje tak wymowne wypowiedzenia uczuciowe, którym »Postylla«

(1557) zawdziczaa swój wpyw na dusze. Udzia Reja w dziaalno-

ci koa reformatorów, organizujcych nowy koció i przygotowuj-

cych dla niego obok przekadu Pisma w. "katechizmy, zbiory kaza
i piewniki, dawa Rejowi sposobno i podniet do tworzenia i prze-

kadania psalmów, pieni, modlitw i nauk religijnych. W tym zakre-

sie liryka Reja osigna do wysoki stopie doskonaoci artystyc/.

nej pod wzgldem jasnoci, podniosoci, prawdy i harmonijnoci
wysowienia. Gdyby mona, co jest wielce prawdopodobnem. Rejowi
przypisa autorstwo przekadu psalmu XLV (»Pan Bóg ucieczk, ratun-

kiem, Pan Bóg obron nasz«), przechowanego w jedynym niezupe-
nym egzemplarzu, skadanego, zbiorowo opracowanego kancyonau
krakowskiego z r. 1558, to byby on najenergiczniejszym wyrazicie-

lem uniesienia religijnego, jakie znalazo swój wyraz w poezyi ówcze-
snej. Jake sabo i blado przedstawia si ten sam psalm odtworzony
przez gbsz o wiele, bogatsz artyzmem i retleksyjnoci, lecz nie-

zdoln do podobnego pdu uczuciowego dusz czarnoleskiego tu-

macza Psaterza! Do liryki religijnej Reja zaliczy naley zarówno
bogaty w piknoci, proz biblijn dokonany przekad »Psaterza«,
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Ogoszony przed r. 1548, jak i te dodane w tej pracy do kadego
psalmu modlitwy. Liryzm przenika równie wzruszajce szczeroci

uczucia i prostot wyrazu karty olbrzymiej rozmiarami, a popular-

nej, bo przemawiajcej do serc ))Postylli« i doczonych do kadego
jej kazania modlitw i rozwaa. Pomieszczony na czele »Postylli«

waersz »Na ora« si zapau, rwcym pdem uczucia, odbitym

w rytmice i budowie jego strofek przypomina omawiany powyej
przekad psalmu XLV i umacnia domylne autorstwo Reja. Podobne
cechy ma te pie: »Krystus, jedyny syn Boy«, pomieszczona —
z oznaczeniem Reja jako autora — w kancyonale Seklucyana

z r. 1559.

§ 21. Mio dla ideau moralnego, rozwietlajcego i rozgrze-

wajcego prostacz i nieudoln w zakresie czynnoci umysowych
dusz Reja, umoliwia mu w goszeniu prawd moralnych osignicie

pikna wysowienia, pozwalajce zalicza niektóre grupy dwuwier-

szy z jego »Apoftegmatów« do dziau liryki refleksyjnej. Takimi s
wiersze powicone scharakteryzowaniu znaczenia cnoty, roztropno-

ci, szlachectwa prawego, przypadków przygodnych. Nie ustpuj
one wielu podobnym treci i formom pieniom Kochanowskiego.

Tak przywyklimy widzie w Reju tylko autora »ywota czowieka
poczciwegocc i »Wizerunku«, gawdzcego prozaika i pouczajcego

wierszopisa, e dotd ogó czytajcych nie wie nic o nielicznych,

porozpraszanych, mao dostpnych utworach, wiadczcych, i autor

»Postylli« i ))Zwierciada« by jednoczenie wybitnym lirykiem polskim,

torujcym drog pierwszemu mistrzowi poezyi, piewakowi »Psa-

terza« i »Trenów«.

Rozbudzona pod wpywem kultury obyczajowej i wspóczesnych

prdów duchowych, zwaszcza ruchu religijnego, uczuciowo wy-

bija swe pitno na najlepszych i najdoniolejszych wypowiedzeniach

si dusz polskich w okresie midzy 1540 a 1580 r. Zarówno aci-
skie »Elegie« Janickiego, jak pisma Modrzewskiego, broszury Orze-

chowskiego, polskie przemówienia sejmowe, liczne »wyznania wiary«

saerzycieli nowych poj, broszury i rozprawy powicone propa-

gandzie wyznaniowej i polemice religijnej i politycznej, modlitewniki,

kancyonay, zbiory kaza (postylle) wiadcz o sile prdu uczucio-

wego, przenikajcego do dusz ówczesnych i znajdujcego swój w^raz

najczystszy, najtrwalszy w ksztaccej si i wznoszcej tak szybko

ku wyynom artyzmu literaturze narodowej liryce i wymowie, kazno-

dziejskiej zwaszcza.

W zakresie liryki religijnej obok Reja godzien uwagi jest skro-

mniejszy uzdolnieniem artystycznem, lecz pocigajcy szczeroci

i gorliwoci uczuciow mao znany czonek koa maopolskiego pro-
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piigatorów reforniiicyi, Jakób Lubelczyk. autor wielu pieni reli-

gijnych, wprowadzonych do ówczesnych kancyonaów protestanckich,

i twórca pierwszego wierszowanego przekadu Psaterza »w piosnecz-

kach polskich« (Kraków 1558). Pokorny »suebniczek«, jak zwykle

siebie nazywa tumacz, przejty czci dla psalmisty, jako natchnio-

nego proroka, troszczy si o wierne odtworzenia myli pierwowzoru

i o skromne, bojaliwe wtórowanie wieszczym hymnom Dawidow^ym,

w których wraz z Lutrem i ówczesnymi komentatorami widzi pro-

roctwa i przestrogi, odnoszce si do postaci Chrystusa i wspócze-

snych stosunków kocielnych i szerzenia si reformacyi. To oddzia-

ywa na pojmowanie i odtwarzanie w tym duchu myli pierwo-

wzoru. W przekadzie psalmu XII spotykamy taki obraz wspócze-

snego stanu chrzecijastwa:

Wszyscy synowie ludzcy praw^d porzucili,

Bo si bdnym naukom swoim przyuczyli,

Kady ju, kdy moe, z wymysu swojego

Prónych bani, snów swoich naucza bliniego.

A prostaczkowie na wszem w tern im wiar daj,

Ale Pan Bóg widzc ich takie wszetecznoci.

Rzek: Ju ja powstan sam w swej boskiej monoci,
Bo widz pacz ubogich

A ju im postanowi na wszem inakszy rzd,

Odrzuciwszy od nich precz ludzi omylnych sd.

Racze to rychlej sprawi mój wszechmocny Panie,

Racz mae stadko wiernych w asce Twej zachowa.
Jak mocny Pan racz wiecznie nas sam opanowa.

Przekad ten odbija wiernie pojcia i nastrój uczuciowy koa
reformatorów, rozczytujcych si w Biblii, a zwaszcza w psalmach,

szukajcych w nich »czystego sowa Boego«. Uczuciowo tumacza
charakteryzuje wymownie taki ustp:

Spracowaem si ndzniczek w tak wielkiej tsknoci.
Omyem oniczk swoje paczem w mej aoci.
Na pociel m obficie z nich me zy wypyny.

Przekad Lubelczyka jest ciekawy i wany, najpierw sam w so-

bie jako wyraz oddziaywania prdu uczu religijnych na rozkwit ^
liryki polskiej, umuzykalnienie wiersza polskiego, wyrabianie si

]
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stylu pod naciskiem uczu, szukajcych odpowiednich im form wy*
razowych i wierszowych; z drugiej znowu strony w zestawieniu

z póniejszym o lat dwadziecia przekadem Kochanowskiego una-

ocznia zarówno w stosunku tumacza do przedmiotu, jak w jego

ujciu formalnem, w bogactwie tonów uczuciowych i rodków arty-

stycznych olbrzymi postp liryki polskiej, religijnej zwaszcza.

Liczny zastp nieznanych lub mao znanych autorów, pochodz-

cych z kó wyznawców nowych zasad, przejtych zapaem religijnym,

bra udzia w tw'orzeniu pieni, ogaszanych oddzielnie, czsto z doda-

nemi nutami czterogosowemi. Podobno nawet, o ile anagramatycznie

podane nazwiska wolno uwaa za dowód autorstwa, uczestniczce

w koach nowatorskich kobiety bray udzia w tej pracy, jak n. p.

Zofia Olenicka z Pieskowej Skay i Regina Filipowska. Zestawienie

pieni, zawartych w dwu piewnikach Seklucyana, w zbiorze Groickie-

go, resztkach kancyonau skadanego krakowskiego z r. 1058 i od-

dzielnych wiartkowych drukach i wreszcie drukowanych, ale do-

piero w póniejszych wydaniach, w^ kancyonaach i katechizmach z pie-

niami, toruskich i gdaskich, pozwala (oblicza twórczo w za-

kresie liryki religijnej na kilkaset pieni, których znaczna cz ule-

ga zatraceniu, inne znowu poprzerabiane zmieniy pierwotn posta.

Rozkwit tej liryki w zwizku z ruchem religijnym przypada w przy-

blieniu na okres od 1540 do 1560 r.

- § 22. Mniej bogato ilociowo i jakociowo przedstawia si zwi-

zany równie z ruchem religijnym rozwój liryki dydaktycznej i re-

fleksyjnej Przejte mioci dla Chrystusa i jego nauki dusze pragn
zaciga pod ten sztandar w^spóbraci, szerzy prawdy moralne, mi-o dla cnoty, wreszcie wiato wiedzy, pobudza do czytania, a jedno-

czenie wskazywa drog do uwiadomienia moralnego, rozbudze-

nia ycia wewntrznego przez szerzenie wasnej treci duchowej,

wasnych refleksyi w zakresie poj i zada, moralnych i religijnych.

W utworach tej kategoryi trudno przeprowadzi rozgraniczenie mi-
dzy czysto religijn liryk, pieni kocieln obrzdow a dydaktyczn,

refleksyjn. Jak w Psaterzu i hymnach kocielnych katolickich, tak

i w tworzonych pod wpywem tych wzorów pieniach i w'ypowie-

dzeniach si lirycznych wystpuj spltane ze sob róne pobudki

i kierunki wzlotów i wzrus/e religijno-moralnych. W monologach

i dyalogach utworów dramatycznych i satyr, w formie dyalogu pi-

sanych, w wierszowanych wstpach i zamkn-ciach utworów, w poe-

matach nauczajcych spotykamy liczne przykady liryki dydaktycznej

i refleksyjnej, a nawet i wypowiedze si próbujcej niemiao lotu

wyobrani. W wierszu »ku swoim ksikom« poprzedzajcym »Kome-

dy Justyna i Konstancyi« (z r. 1557), utwór Marcina Bielskiego,
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odtwarza poeta z wdzikiem i humorem — w formie dyalogu »mi-

strza z ksikamic — polot myli i wyobrani snujcej sobie koleje

tej pracy, krcej po rónych prowincyach i znajdujcej w rónych

koach rozmaite przyjcie. Jest to liryzmem i humorem tchnca opo-

wie przewidywanego dla ksiki losu, ciekawa jako charaktery-

styka duszy autora i potrzeb umysowych ówczesnych czytelników.

Dydaktyczno -lirycznym — z formy zwrotki zwaszcza i nastroju —
jest utwór Stryj kowskiego »Goniec cnoty« (1574), który w szeciu

pierwszych rozdziaach mieci naprzód rodowód Cnoty, a nastpnie

przez usta jej siostry Prawdy, przysanej do Polaków w charakterze

Goca od Cnoty, wykad powinnoci trzech stanów: szlacheckiego,

kapaskiego i orackiego, nastpnie rozwaanie podstaw szlachectwa

(bogactwo, uroda i mstwo, wyksztacenie umysu, ród i cnota),

a w ostatnich liryczn co do formy kronik wierszowan Polski

i Litwy, tudzie genealogi ksit.
§ 23. Rozkwit swój najwietniejszy zawdzicza liryka polska

bogactwu wypowiedze si Jana Kochanowskiego, którego du-

sza pod wpywem prdów odrodzenia i reformacyi, a take wasnych
przey, osigna zarówno pogbienie moralne, uczuciowe i poj-

ciowe, jak i rónorodno tonów i nastrojów, wywoujc rozmaito
form i stosunkowe bogactwo rodków artystycznych. Wpyw no-

wych poj religijnych i budzonych przez nie uczu, który wstrz-

sn tak wszystkie wraliwsze i bogatsze dusze polskie w pierwszej

poowie w. XVI, podziaa niewtpliwie na podniecenie yci.i we-

wntrznego w piewaku czarnoleskim jeszcze przed jego wyjazdem
do Woch, okoo 1552 r. Wanie wtedy koo reformatorów mao-
polskich oddaje si tworzeniu pieni religijnych, dajcych sposobno
Rejowi, Trzecieskiemu, Lubelczykowi i wielu innym do wypowia-
dania w jzyku ojczystym uczu religijnych, przepeniajcych ich

dusze. »Wyznawanie w piosnkach, w psalmiech monoci Paskiej«

poucza Lubelczyk w przedmowie do przekadu Psaterza (1558 r.)

njest zawdy nawdziczniejsza i naprzyjemniejsza chwaa w zebra-

niu kocioa witego Panu Bogu«. Z wielkiem prawdopodobie-
stwem, popartem porednio wiadectwem samego poety, mona od-

nie do tych lat modzieczych, jako utwór najstarszy, zachowany
i wczony do wydania zbiorowego z poprawkami i dodan w kocu
przez poet samoocen — tak popularn w w^ XVI »Pie o po-

topie«.

W kancyonuach protestanckich istnia specyalny dzia pieni
»0 uczynkach Boych«, osnutych na niezwykych faktach fizycznych

uwaanych za pojaw gniewu Boego i kar za wystpki ludzkie. W tym
dziale mieszcz te kancyonay powysz pie Kochanowskiego.
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Zarówno tre i ukad, jak jzyk i cechy artyzmu pozwalaj
przypisa temu poecie pie »0 zburzeniu Sodomy«, pominit
przez autora w zbiorze przygotowanym przez niego przed sam mier-

ci, lecz przechowan w dwu póniejszych kancyonaach i stano-

wic blinic par z ))Pieni o potopie«. Rozpoczwszy sw twór-

czo od modzieczych co do stanowiska wzgldem przedmiotu,

ale napitnowanych ju znamionami wrodzonego artyzmu pieni re-

ligijnych, poeta zamknie w ostatnich latach ywota bogaty tak cig
rónorodnych odtworze zmieniajcych si stanów duchowych i tonów

uczuciowych arcydzieami stwierdzajcemi, i rozwój uczu i poj
religijnych stanowi najtrwalszy i najpotniejszy czynnik jego ycia

wewntrznego i najwaniejsze ródo jego twórczoci.

§ 24. Skala tonów uczuciowych w liryce Kochanowskiego gó-

ruje rozlegoci, si i szczeroci brzmie nad wypowiedzeniami

wszystkich wspóczesnych i póniejszych poetów a do Mickiewicza.

Skala ta rozszerza si i ronie w si wraz z rozwojem duchowym
poety, wraz ze zmieniajcym si stosunkiem pojciowym i uczucio-

wym do przedmiotów pieni. Uczucia miosne jedynie nie ulegy

pogbieniu i nie uzyskay bogatszego mylowo i artystycznie odbi-

cia. Stosunek erotyczny poetj do kobiet, odbity we »Fraszkach« i »So-

bótce«, utrzymuje si w^ granicach wesoego, dwornego zalotnictwa,

swobodnej towarzyskoci, sympatyi. Sonet wdo Paniej«, udatny licik

wierszowany »do Reiny«, pieni ))Sobótki« odtwarzaj nam zarówno

uczucia poety, jak i jego pojcia o kobietach. W latach póniejszych

dopiero sd jego o kobiecie, jako onie i matce pogbi si, a uczu-

cia podnios si do wyyn szacunku i wspóczucia dla doli kobiety^

penicej trudne obowizki ony i matki. Pie »o dobrej onie«

i gos zmarej matki w ostatnim trenie, mio dla Urszulki, po któ-

rej oczekuje pociechy i podpory w staroci, w której widzi dziedziczk

lutni 1 przyjazn, zdoln zrozumie go w przyszoci dusz — oto

wyraz najgbszych poj i najpodniolejszych uczu, jakie kobieta

rozbudzia w duszy poety. — Uczucia dla przyrody nie okazuj wy-

bitniejszych zmian w rónych okresach twórczoci poety. Zawsze

niewtpliwie wita z radoci wuosn. wyzwalajc przyrod i czo-

wieka z martwoty kilkomiesicznej zimy. znosi chtnie upay lipcowe,

dajce rolnikowi pogodny sprzt i nadziej plennych kosów, raduje

si deszczowi »nieprzepaconemu« zsyanemu przez dobroczynne nie-

biosa na »nizk ziemiw, która »modli si ddu«, wita ze wzrusze-

niem swysokie góry i odziane lasy«, przypominajce siwiejcemu

poecie modsze czasy, » które tu zostay «, kocha sw rozoyst lip,

która »swym cichym szeptem« sprowadza nietylko »cichy sen« zie-

mianinowi -poecie, ale i wyzwalajc dusz z kopotów i myli po-
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wszednich, pobudza twórczo i std uczczona jest, jako wszczep na-

przodniejszy w hesperyjskim sadziew. Cho przeto nie zdaje sobie

/ tego sprawy, ale odczuwa on i zaznacza powinowactwo swych

stanów duchowych ze zjawiskami przyrody. Zmienno tych zjawisk

to wskazówka dla czowieka, pouczajca go o zmiennoci w jego

kolejach yciowych. Jako po zJej chwili pikny dzie przychodzi,

a po martwocie zimowej wziemia, skoro jej soce zagrzeje, w roz-

liczne barwy znowu si odzieje«, tak i w yciu swem czowiek po-

winien by przygotowanym na zmiany losowe. Przyroda nie intere-

suje Kochanowskiego sama przez si, swem yciem, ruchem, bar-

wami, ksztatami, jak to spotykamy u Reja, ciekawego obserwatora

i malarza wiata zwierzcego, ale caoci krajobrazu jedynie, wy-

woujc w poecie od{!)Owiedni nastrój, pobudzajc dziaalno ro

fleksyjn i uczuciow duszy w pewnych, do rzadkich jednak chwilach.

ycie ludzkie, a gównie obcowanie towarzyskie pociga poet
nietyle jako przedmiot obserwacyi, ale jako bodziec »dobrej myli«^

podnieta do tworzenia, sposobno do zyskiwania poklasków i roz-

gosu wygaszanemi na zebraniach fraszkami, pieniami. Rosnce
z latami odosobnienie, jakie w stosunku do wdobrych towarzy-

szów« zaczyna coraz silniej odczuwa wznoszcy si duchowo
poeta, wycza go stopniowo z ich grona, a czyni widzem od-

grywanej przez ludzi — bezwiednie — komedyi. Std tak chtnie

podziela stoick zasad spokojnego znoszenia zmian losowych, nie-

zalenoci od otoczenia i warunków materyalnych. Z tern stanowiskiem

wzgldem ycia i stosunkiem do otoczenia wie si rozwój jego

filozofii yciowej, pojcie szczcia, celów i zada ycia spoecznego.

Cho chwile podniesienia duchowego, »wyczajc z liczby niezna-

cznej« i wznoszc »nad oboki«, odsaniaj mu ndz i sabo czo-

cz, »próne troski ludzkie i niemsk trwog, omyln nadziej

i bd«, zaleno od kaprysów lepej fortuny — przecie szuka on

oparcia o serca ludzkie, pragnie zespolenia si uczuciowego, od-

dwiku dla swych pieni, majcych nie »ucieszenie« braciom,

dusze ich pozyska dla piewaka smutnego, i »sobie tylko a mu-
zom « piewa musi.

§ 25. O ile w latach modszych, wiadom swej wyszoci du-

chowej, zajmowa w stosunku do ogóu stanowisko mentora, chodno
pouczajcego i karciciela, grocego niepoprawnym »tak acin«,
coby wsza w pity«, o tyle w okresie swej dojrzaoci moralnej

i artystycznej przemawia w pieniach przyjacielsko-braterskim tonem,
by pocign lepsze dusze do hodowania ideaowi, jaki przywieca
jego yciu wewntrznemu, by w tych duszach znale oparcie w od-

czuwanem nieraz osamotnieniu, odosobnieniu moralnem. O ile jednak
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zwraca si do ogóu w sprawach publicznych, o ile podnosi dranice
go bdy, objawy anarchii, zaniedbywania obowizków, obojtnoci
na dobro ojczyzny, o tyle zdobywa si na ironi i sarkazm, jak

w pieni »na spustoszenie Podola« (»Wieczna sromota i nienagro-

dzona szkoda« — i w zakoczeniu: oNow przypowie Polak so-

bie kupi, e i przed szkod i po szkodzie gupio), na podniose pou-

czenie o przestrzeganiu sprawiedliwoci w urzdzie (wczona do

»Odprawy« pie: »Wy którzy popolit rzecz wadacie«), jak wreszcie

na wieszcze, bolesne przeczucia w skardze Ulissesa (»0! nierzdne
królestwo i zginienia blizkie«). Jake szczer radoci i gorcem
uznaniem tchn znow^u wypowiedzenia si duszy poety w zwróco-

nych ku Batoremu pieniach (»Na zdobycie Poocka« i nDryas za-

mechska« zwaszcza). »Mnie... twoje dzielno i twe syszc sprawy,

serce niemylnie tuszy, e ci z Bolesawy równo Polska ka b-
dzie«— gosi peen nadziei piewak-patryola, oczekujcy od rozumnego
i energicznego wadcy opanowania gronego i tak ju nierzdu, py-
ncego z samowoli panów, usuwania si stanu rycerskiego od ci-

cych na nim obowizków pastwowych. »Prawo — kolca twarde,

komu je na nos wo, powiod i harde« — gosi miao poeta-obywa-

tel, zachcajc króla do stanowczych kroków przeciw nieposusznym.

Poeta rozumie jednak, e groz i kar mona tylko hamowa
zych, nie za ich poprawia. Penienie obowizków obywatelskirh,

uyteczna dla ogóu dziaalno moe pyn jedynie z dusz miuj-
cych dobro, posiadajcych wiadomo i poczucie godnoci ludzkiej,

celów i zada najwyszych ycia jednostkowego i zbiorowego. To
te w najliczniejszych i najlepszych, a std i najpopularniejszych

pieniach gosi poeta swe moralne pojcia.

Jasno pojmowania, jako wiadectwo powanego i staego

zajmowania si duszy pytaniami moralnemi, dosadno i prostota

wypowiedzenia, jako wyraz siy i szczeroci uczu, ywionych dla

ideau moralnego, naday przysowiow trwao i popularno wy-

rzeczeniom poety moralisty, pozostajcym dotd w obiegu jako czstka

odwiecznego dziedzictwa prawd niemiertelnych, streszczajcych

stwierdzone przez dugi cig pokole dowiadczenia i tradycye mo-

ralne ludzkoci.

W modoci powtarzamy, jako atwo zostajce w pamici wy-

raenia: »Cnota skarb wiecznyw,^ »Ten pan. zdaniem mojem, kto prze-

sta na swojemw, wSumy poczciwej sawie«, » Wszystko si dziwnie

plecie na tym tu biednym wiecie«; z biegiem lat stwierdzamy na-

szem dowiadczeniem i refleksy prawd i donioso tych myli^

przechodzc sami przebyty przez poet proces ycia wewntrznego.

Najwyszem artystycznie i mylowo odbiciem ideau moralnego
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i spoecznego, jaki wytworzya i wypowiedziaa dusza polska w prze-

szoci, jest znana lecz nie do popularna, bo wymagajca wspó-

udziau refleksyi przedews/.ystkiem pie: »Jest kto, coby wzgar-

dziwszy te doczesne rzeczy, chcia ze mn dobr saw tylko mie
na pieczy ?o, wzywajca do uczestnictwa w pracy nad dobrem ogóu.

»Oda do modoci « w istocie gosi to samo, ukazujc »w^ szczciu

wszystkiego wszystkich cele«. Refleksyjna z odcieniem zwtpienia

uwydatnionego w pytaniu, nawoujcem stronicych od ideau poety

wspóbraci, pie Kochanowskiego nie pcrywa modzieczym pdem
wyobrani i zapau, ale za to ukazuje drogi i rodki dziaania do-

stpne, moliwe, jasno i prosto zarysowane. »Oda« olniewa i pod-

nieca — pie Kochanowskiego uczy i prowadzi, wskazujc, jak kady
w miar swych si i uzdolnie moe przyczyni si »do dobra spól-

nego« i yciem godnem czowieka zyska sobie »poczciw saw«.
Wyrazem tej pracy dla dobra spólnego i troski o poczciw

saw jest dziaalno pisarska Kochanowskiego w okresie jego doj-

rzaoci duchowej, przejta gorc trosk o dobro duchowe wspó-

braci i pomylno Rzeczypospolitej, deniem do podniesienia mo-

ralnego obywateli i powstrzymania widocznego ju gbszym umy-

som rozprzenia, zagraajcego losom pastwa i spoeczestwa.

Spenia on sumiennie to, co zaleca w pieni:

Komu dowcipu równo / wymow dostaje,

Niech szczepi midzy ludmi dobre obyczaje:

Niechaj czyni porzdek, rozterkom zabiega.

Praw ojczystych i piknej wolnoci przestrzega.

W cianiejszem kole ycia rodzinnego urzeczywistnia on ró-

wnie przywiecajcy nam dotd idea stosunkiem do ony i dzieci,

oddaniem si obowizkom ma i ojca. Pie o »szacunku dobrej

ony« i odbicie w »Trenach a siy i serdecznoci uczu ojcowskich

pozwalaj w piknie moralnem uczu i poj rodzinnych poety szu-

ka róde pikna wypowiadajcych je pieni.

§ 26. Najwyszy stopie pikna formy w zwizku z bogactwem
i podniosoci treci osigna za spraw Kochanowskiego liryka

religijna, odsaniajca nam najwiksze pogbienie duchowe, najwy-
sze natenie pracy refleksyjnej i wysiku moralnego, jakich odbicie

spotykamy w poezyi polskiej do koca w. XVIII. Temi arcydzieami
liryki, a zarazem arcyd/,ieJami poezyi polskiej w. XVI s: »Psaterz«

i »Trenyc

1'rzekad »Peiaterza« jest pierwszem powanem przedsiwzi-
ciem literackiem, podjtem i przeprowadzonem wiadomie, rozwa-

nie, z niezwyk starannoci i obmyleniem w przygotowaniu i wy-



BRON. Chlebowski: pobzya holska w wieku xvi 219

koczeniu. Po raz pierwszy i ostatni — w takim stopniu — a
do wystpienia pseudoklasyków z ich dokadnem polerownictwem

spotykamy si w naszej literaturze z tak dbaoci o harmoni
formy z osnow, nastrojem i tonem uczuciowym pieni, tak troskli-

woci o rozmaito w ukadzie zwrotek i rymów, z tak bogat
rytmik i melodyjnoci wiersza. Te niezwyke przymioty twórcy,

dajce niemierteln trwao jego dzieu, zostaway w cisym
zwizku z bogactwem jego treci duchowej, z doniosoci odbywa-

jcego si w duszy poety procesu pogbiania i potgowania jego

uczuciowoci pod wpywem dowiadcze yciowych, pracy, myli,

cierpie fizycznych i moralnych, wznoszenia si moralnego i umy-
sowego nad poziom otoczenia i wyosabniania, zwracajcego dusz
do pracy refleksyjnej i religijnego wznoszenia si ku Najwyszemu
dobru i sprawiedliwoci.

Gdy »dobrzy towarzysze«, do których przemawia w tylu pie-

niach i fraszkach, przestali wystarcza potrzebom rosncej moralnie

duszy, poeta, jak wszelkie wysze pnce si ku górze duchy — jak

uczyni to w pótrzecia wieku póniej Mickiewicz — szuka oparcia,

a zarazem róda siy twórczej, promieni soca duchowego, w ze-

spoleniu si uczuciowem z Bogiem, w otworzeniu temu jedynemu
niezawodzcemu Sdziemu gbin cierpicego serca.

Pikno wiecznotrwaa »Psaterza« w lem ma swe ródo.
Wprawdzie w wikszoci skadajcych go 150 psalmów jest on prze-

kadem, starannym bardzo, osnutym nietyle na oryginale biblijnym,

ile gonych wówczas parafrazach i przekadach wierszowanych (Lu-

belczyka, Buchanana, Hessusa, Marota), ale w kilkudziesiciu naj-

pikniejszych psalmach jest cigiem wypowiedze si duszy poety,

osnutych na kanwie myli i obrazów psalmisty, jak »Rozmowa wie-

czorna« Mickiewicza odbija na sobie rozmylania z »Naladowania
Chrystusa«. Jeeli dotd, po czterech niemal wiekach, psalm »Kto

si w^ opiek« niesie pokrzepienie odmawiajcym go w cikich chwi-

lach ycia milionom dusz polskich, to si sw zawdzicza on nie-

tyle mylom psalmisty hebrajskiego, ile prawdzie i sile uczucia

religijnego, jakie wydoby ze swej duszy i utrwali artyzmem sowa
piewak czarnoleski. Jak w cudownym przekadzie ^)Giaura« artyzm

i ton uczuciowy Mickiewicza góruje nad tonem oryginau, tak jeszcze

w wyszym stopniu w Kochanowskiego duszy polskiej, chrzecija-

skiej, nowoytnej przeksztacaj si myli, obrazy, tony uczuciowe

i archaiczne formy oryginau psalmów. Przekad »Psaterza« jest naj-

wyszym i najdoskonalszym wyrazem twórczoci duchowej, artyzmu

i natchnienia, osignitym przez poezy polsk do czasów Mickiewicza.

Jeeli dzi przy caem bogactwie wielkiej poezyi wieku XIX
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nio straci »P8nterz« nic zo swego pikna, nie przesta? czarowad

muzyk sJowa, odtwarzajc melody fal uczuciowych, smutnej, cier-

picej, w Bogu szukajcej oparcia duszy poety, to dla wspóczesnych

by on objawieniem nieznanego im dotd pikna, fal myli, uczu
tonów, obrazów budzcych, pocieszajcych, pokrzepiajcych, podno-

szcych. Dugi cig kilkunastu ponawianych cige wyda, utwo-

rzenie przez Gomók, pocignitego piknem sowa, muzyki cztero-

gosowej, wreszcie wpyw wywarty na dalszy rozwój liryki polskiej —
nadaj » Psaterzowi « epokow dcmioso w dziejach poezyi.

§ 27. Jeeli uznamy »Psaterz« za twór odbijajcy najgbiej

i najszczerzej ycie wewntrzne tumacza w okresie jego dojrzaoci,

to »Treny« przedstawi nam si jako odrbne form jedynie, ale

cile zwizani^ treci dopenienie wypowiedze si poety, odsania-

jcego nam tu najdoniolejsze chwile dramatu uczu i myli, cieraj-

cych si w gbi jego duszy pod wpywem ciosu, burzcego ustalon

chwilowo harmoni i równowag. Bez ))Ps*atorza«, t. j. bez tego stanu

duszy, tego pogbienia i podniecenia uczu religijnych, jakiego

wyrazem jest to arcydzieo, nie powstayby ))Treny«; mier Urszulki,

córki ukochanej, nie sprowadziaby w duszy ojca tak gbokiego wstrz-

nienia; du^za ta niezdolnby bya odtworzy z tak prawd i piknem
swego wypowiedzenia. Jeeli tak bogaty artyzm Mickiewicza dopiero

wraz z podniesieniem uczucia religijnego, rozwinitego w okresie

rzymskim, osign sw najwysz peni i potg, to ile zyska

skromniej uposaony duch Kochanowskiego, zawdziczajcy wieczno-

trwae pikno odbitego w »Trenach« procesu duchowego podobnemu
starciu si pragnie i zamiowa ziemskich, ludzkich ze zrzdzeniami

Najwyszej Woli, jakie odtworzy z genialn si i wietnoci twórca

»Dziadów«. Kochanowski, nadajc swemu wypowiedzeniu si liry-

czn form walówc, nie by wiadom, i cao tych 19 wynurze
utworzya poemat wzruszajcy i pocigajcy czytelników przedc-

wszystkiem odbit w nim opowieci dziejów duszy zrozpaczonego

ojca, i ten peen wdziku i prawdy obrazek trzydziestomiesicznej

dzieciny, budzcej si dopiero do ycia, — to odbicie piknej duszy

ojca, tkliwoci rodzicielskiej, której wynikiem byo zarówno przed-

wczesne, wywouj^-e podziw i nadzieje rodziców rozwinicie wadz
duchowych Urszulki, jak i jej przywizanie do ojca. Pikno wTre-

nów« polega z jednej strony na tym niezwykym, wyjtkowym
w dziejach poezyi zesf)oleniu uczuciowem dwu dusz: ojca, stojcego
u kresu dojrzaoci duchowej, znuonego yciem, szukajcego szcz-
cia w kole rodzinnem, w pracy ziemianina, w twórczoci bogatego du-

cha — i dzieciny, rozpoczynajcej dopiero swój rozwój duchowy. Z dru-

giej strony mona w caoci tego poematu lirycznego widzie je-
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ilynie history najduniolejszego wstrznienia, jakie w swem yciu,

bogatem w zmienne koleje i warunki, przeszed poeta prawie u kresu

swych dni.

Pokrewiestwo duchowe nietylko samych przesile duchowych,

które uniemiertelnili Kochanowski i Mickiewicz w swych arcydzie-

ach, ale i powinowactwo ich organizacyi duchowych i artyzmu spro-

wadzio do liczne cechy wspólne »Trenom« i »Dziadom« drezde-
skim. Zarówno rozpaczliwe blunierstwo XI trenu, i nie Bóg spra-

wiedliwy, lecz »nieznajomy wróg jaki miesza ludzkie rzeczy«, jak

1 akt pokory w modlitwie trenu XVIII, a wreszcie zamykajcy ca-o »Sen«, wprowadzajcy postacie zmarej dawno matki i wieo
utraconej córki, przynoszce rad i pociech cierpicemu, ukazuj
nam ciekawe pokrewiestwo treci, zgodno w kolejach przesilenia

duchowego i wierzeniach obu wielkich poetów.

§ 28. Wspóczenie z Kochanowskim, modo zmary (1581 r.),

w trzydziestym co najwyej roku ycia. Mikoaj Sp Szarzyski,
pochodzcy z rodziny mazurskiej, osiadej na Rusi Czerwonej, osignJ
w swem krótkotrwaem yciu, pod wpywem wyszej kultury umy-
sowej, zdobytej przez studya uniwersyteckie w Lipsku, znajomo
literatury woskiej, oddziaywanie tworów Kochanowskiego, przy

uczuciowoci, podniecanej przez erotyzm modzieczy i cierpienia

choroby chronicznej lat ostatnich — wysoki stopie pogbienia du-

chowego i wczesn dojrzao moraln, którym zawdziczaj niepo-

spolit pikno nieliczne utwory, odtwarzajce stan duszy poety.

O ile poezye, przechowane w jednym tylko pomiertnym (z r. 1601)

zbiorku, wraz z kilkunastu drobiazgami, odnalezionymi w rkopisie,

stanowi ca spucizn Szarzyskiego, to przedstawia ona okoo
70 drobnych utworów, rozpadajcych si na trzy róne treci i war-

toci grupy.

Najwczeniejsze zapewne erotyki, swawolne czasem, zwrócone

<io nieznanych nam bliej: Kasi, Zosi, Anusi, s wyrazem niekiedy

artobliwym, przewanie przybierajcym ton nalegania, proby, wy-

rzutu, erotyzmu modzieczego. Wpyw lektury pieni i fraszek Ko-

chanowskiego jest dosy widoczny.

Drug grup tworz pieni i wiersze okolicznociowe, powanej

treci. Tu nale pieni, opiewajce rycerskie zgony: »Frydrusza. który

pod Sokalem zabit od Tatarów r. 1519« i »Strusa, który zabit na

Rastawicy«, dzielno i zalety Stefana Batorego (»Królowi hymn mo-

nemu piewajmy «, przypominajca pocztkiem wstp do »Fenome-

nów « Kochanowskiego, a tonem, powag, mylami, zwizoci i si
wysowienia »Dryas Zamechsk«). Zarówno wiersz panegiryczny
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wJadwidze Tarównie« powicony, jak fraszki (z Marcyalisa) i grupa

caa nagrobków nic wybitniejszego nie przedstawiaj.

Najwyszy stopie artyzmu i cae bogactwo duchowe, osignite

w ostatnich latach zapewne pod wpywem choroby, pobudzajce^

prac myli, skupiaj w sobie sonety, przekady kilku psalmów i pie-

ni refleksyjne.

Podczas gdy w dus/.y Kochanowskiego wstrzsajcy do gbi
dusz zgon córki pobudzi najwysze stopnie uczuciowoci, wywo
ujce prac myli szukajcej oparcia moralnego, to u Szarzyskiegc

cierpienia fizyczne i moralne swem spokojniejszem, lecz trwalszem

oddziaywaniem umoliwiay dusz, swobodniejsz prac myli, to-

warzyszc nastrojowi uczuciowemu, nacechowanemu rezygnacy^

i podniosym smutkiem czowieka, opakujcego »swej modo;
skokiw, nie oczekujcego nic ju od ycia, ufnego tylko w sprawie

dliwo i dobro Najwysz. Ta harmonia uczu powanych z my
l, ukazujc poecie znikomo ycia ziemskiego, jego rozkoszj

i skarbów, sabo i ndz natury ludzkiej, w przeciwstawieniu dc

»wiecznej i prawej piknoci«, któr spragniona dusza w Bogu jedy

nie znale moe — nadaje wypowiedzeniom si Szarzyskiego te

niepospolite pikno, t muzyk serca, osigajcego spokój w religij

nej ufnoci i poddaniu si woli Najwyszej.

Jak Kochanowski tak i Szarzyski znajduje w psalmach odtwo

renia wasnych stanów duchowych, wypowiedze i refleksy! zgo

dnych z jego pooeniem; std wybiera sobie do przekadu te psalmy

które najlepiej odpowiadaj jego mylom i uczuciom. F*odczas gdj

piewak czarnoleski z najwiksz si uczucia i potg sowa od

twarz psalmy, bdce skarg ucinionego na zych ludzi, oszczer

ców (7 i 35), wypowiadajce ufno w opiek Boga (62, 91). opie

wajce wszechmoc, dobro, opatrzno Stwórcy (8, 16, 104), to Sza

rzyski wybiera te, w których psalmista wyraa proby sabego
stroskanego bdami swymi czowieka, szukajcego oparcia, pocie

chy, wiata w zespoleniu si duchowem ze Stwórc. W zestawieniu

z przekadami Kochanowskiego psalmy odtworzone przez Szarzy

skiego (19, 52, 56, 70, 76, 120) góruj wydatn w nich dojrzaoci
r«'fleksyjnej pracy cierpicej duszy i penoci, jasnoci ujcia arty

stycznego i wypowiedzenia stanów tej duszy i jej stosunku do Boga
Religijno Kochanowskiego jest ywsz, gortsz, rozlewniejsz
u Szarzyskiego za gbsz, powaniejsz, skupion. Ta koncentra

cya duchowa umoliwia ostatniemu posugiwanie si tak swobód ik

form sonetu, nadajc si do ujcia wypowiedze refleksyjnych

Z szeciu sonetów cztery s rozwiniciem myli, zawartych w po-

wyszych szeciu psalmach. Sonety te, a zwaszcza dwa ostatnie
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(5 i 6), s po sonetach Mickiewicza bogactwem mylowem, mistrzow-

sk zwizoci, prostot i muzyk wysowienia najdoskonalszymi

w tej formie tworami liryki refleksyjnej. »Psaterz«, »Treny« i tak

pokrewne im psalmy i sonety Szarzyskiego stanowi najwyszy
szczebel w rozwoju liryki polskiej, a zarazem w rozkwicie poezyi

polskiej wieku XVI.

Rok 1580 mona uwaa za granic czasow, zamykajc pod

wpywem zmienionych warunków i czynników ycia duchowego^
przytem i wyczerpania si nagromadzonych w duszach bogatszych

przey, zasobów i bodców twórczoci to najwietniejsze i naj-

trwalsze wypowiedzenie si ducha polskiego w literaturze Polski

niepodlegej.

§ 29. W ostatniem dwudziestoleciu wieku XVI liryka polska

przedstawia w swych pojawach wyraz potnego wpywu wieszcza

czarnoleskiego, powtarzanie i przerabianie myli, motywów, nastrojów

i naladownictwo cech artyzmu Kochanowskiego. Jedyn w niej no-

woci jest dajcy si ju odczuwa w »Trenach«, a wyrany u Sza-

rzyskiego (Sonet do Najwitszej Panny) katolicyzm w wyraeniu uczu
religijnych. Sebastyan Grabowiecki. Wielkopolanin (podobnie

jak póniejszy Miaskowski i mazur z urodzenia lecz w Wielkopolsce

przebywajcy Grochowski), naprzód dworzanin królewski, nastpnie

zakonnik, opat klasztoru Cystersów w Bledzewie, w swych lirykach

religijnych (»Setnik rymów duchownychw, Kraków 1590), obejmujcych
204 pieni, zostaje przewanie pod wpywem Kochanowskiego, a gów-
nie jego »Psaterza«. Widoczny jest te wpyw lektury obcych wspó-
czesnych poetów katolickich, woskich i aciskich zapewne. Zarówno-

wstpienie do zakonu w wieku dojrzaym, a wic pod wpywem do-

konywajcego si w duszy rozwoju myli, uczucia religijnego, jak

i pierwsza jego broszura, dwujzyczna aciska i polska oMartinus

Lauter ejusue levitas« (r. 1585), mieszc/.ca pozestawiane z sob —
jako sprzeczne — rónorodne twierdzenia i sdy reformatorów wieku

XVI, tudzie wykad nauki, zawartej w skadzie apostolskim, rzu-

caj wiato na stan duszy, którego wyrazem s pieni refleksyjne,

zawarte w » Rymach duchownych «.

W przeciwstawieniu do gbokiej podniosej religijnoci Kocha-

nowskiego i Szarzyskiego, stan duszy Grabowieckiego, jak i póniej-

szych poetów religijnych z pocztków w. XVII, okreli mona jako

dewocyjno, czc si u twórcy »Rymów« z upodobaniem do

pobonych rozmyla. Std wyniko to paczliwe rozpamitywanie

wasnych nieprawoci, ta przesada w potgowaniu znaczenia wasnych

bdów i saboci, nicoci moralnej grzesznika, oblewajcego zami

swój upadek, lkajcego si wyroków sdu Boego.
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Pobony poeta, nie poprzestajc na swoim alu, woa w j)rze-

sadzie swego dewocyjnego wzruszenia:

auj mnie z ziemi niebo, lejcie zy oboki.

Plcz mnie wszelkie stworzenie...

Módlcie si za mn wszyscy w sprawach witobliwi,

Procie za upadego ludzie sprawiedliwi.

Skruch sw i pokor wyraa w tak wyszukanej, nieudolnej

modlitwie:

Prosz, chciej pomnie na to, e mnie jako boto

Ulepi: za proch zasi chcesz ze mnie mie o to?

Jak mleko zsiadem si ja, jako ser tworzony,

A mdem ciaem i sab skór obleczony.

Te trwogi, pacze, samooskarania si i ale powtarzaj si

prawie we wszystkich pieniach, wytwarzajc cao mczc mo-

notoni uczucia i ubóstwem powtarzajcych si refleksyi. Jedynym
powabem i urozmaiceniem jest artyzm formy, uwydatniajcy si

w rozmaitoci strof i wiersza, jakim si posuguje poeta w swych

wypowiedzeniach. Muzykalno wiersza, pynno i staranno pewna
wysowienia, posugiwanie si form sonetu, zakrywa przy czcio-

w^em czytaniu ubóstwo i jednostajno treci. Szarzyski i Grabo-

wiecki stanowi ogniwo wice liryk wieku XVI, osigajc w wPsa-

terzu«, »Trenach« i sonetach reflekcyjnych Spa swój najwyszy wyraz,

z bogat ilociowo, lecz sabnc wraz z yciem duchowem pieni
polsk nastpnego stulecia.



Poezja w wieku siedmnastym

napisat

Aleksander Bruckner.

róda i opracowania.

Opracowania, powiconego wycznie temu wiekowi, niema

dotd; bibljograficzne, do poowy wieku sigajce, dali Wiszniewski

(tom VII) i Maciejowski (tom III); historyczne s w kadym zarysie

dziejów literatury polskiej; szczególniej obszerne s Chmielowskiego

(tom II, od r. 1625, str. 3—113), Tarnowskiego, Brucknera i Piata.

Literatur monografji, studjów i szkiców wymienia Bibljografja Fin-

kla. nrr. 20949-21044 i Dodatki nrr. 33529—33556.

Uzupeniamy literatur najnowsz (po r. 1900): T. Wierzbow-
ski, Materjay do dziejów pimiennictwa polskiego i bibijogralji

pisarzów polskich, 2 tomy, Warszawa 1900 i 1903. — Bibljografja

Estreichera, tomy XII—XXVI, A—R. — K. Heck, Szymon Szy-

monowicz (Simon Simonides), jego ywot i dziea; cz pierwsza

str. 160, druga i trzecia str. 376, Kraków 1901 i 1903. — L. M. D z i am a,

Jan Gawiski, studjum literackie, Kraków 1905, str. 146 i VII. —
Goffred abo Jeruzalem Wyzwolona Torkwata Tassa przekadania

Piotra Kochanowskiego, wyda L. Rydel, 2 tomy. Kraków 1903

(Bibl. pis. polsk. nr. 45 i 46). — Ludowika Arjosta Orland Sza-

lony przekadania Piotra Kochanowskiego, wyda J. Czubek, 3 tomy,

Kraków 1905 (Bibl. pis. polsk. nr. 50—52; wydanie ze wszech miar

znakomite, z rkopisów). — Sejm piekielny, satyra obyczajowa

1622 r.. wyda A. Bruckner, Kraków 1903 iBibl. pis. polsk. nr. 45). —
Bibljoteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI—X\ III w.,

wyda T. Wierzbowski: zeszyt XV: Rozmowa Janasza Knutla

z Chlebówki magistrata z r. 1642, Warszawa 1901; zeszyt XVII:

Kiermarsz wieniacki, utwór z pierwszej poowy X\ II w. (okoo

r. 1610), Warszawa 1902; zeszyt XVIII: Komedya rybatowska z r. 1615

i Sotys z Klech z r. 1616, Warszawa 1902; zeszyt XIX: Pieni,

Encyklopedya polska XXI. 15
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tace, padwany XVII wieku (trzy zbiorki: Pieni i tace zabawam

uczciwym gwoli, 1614; Pieni, tace i padwany kwoli zabawom

uczciwym, b. r.; Dama dla uciechy mtodziecom i pannom).— K. H e c k,

Kto jest autorem Roksolanek pod imieniem Szymona Zimorowi-

cza wydanych? (Rozpr. filol. tom XL, sir. 324— 386, Kraków 1905);

por. K. Jarecki, Spór o dwu Zimorowiczów, Pamitnik Literacki III,

596—602. — Do W, Potockiego: K. Puawski, Z nieznanych trenów

W. P., Bibl. Warsz. 1904, I, 105—126; Ogród (fraszek), wydanjr

pod redakcj A. Brticknera, Lwów 1907, dwa tomy; Moralia (tom 1),.

wyda o i Grabowski 1915. — Z chopa król, komedja Baryki,

wyda L. Bernacki (Bibl. pis. pol. nr. 49). — K. Turowski,.

Wesp. Kochowski na tle spóczesnym, Lwów 1908 (odbitka z Prze-

wodnika nauk. i liter.) — Tene, Samuel ze Skrzypny Twardow-

ski i jego poezja na tle wspóczesnym, Lwów 1909 (odbitka z Prze-

wodnika naukowego i literackiego). — Adama Jarzbskiego Go-

ciniec abo opisanie Warszawy 1643 r. (wydawnictwo Towarz.

opieki nad zabytkami przeszoci), Warszawa 1909. — Bibl. pisa-

rzów polskich: nr. 58: Pisma Jana Dzwonowskiego (1608—1625)^

wyda K. Badecki, Kraków 1910; nr. 59: Walna wyprawa da
Wooch ministrów na wojn (r. 1617), tene tame; nr. 60: Postny

obiad abo Zabaweczka itd., wyda J. Rostafiski, 1911; nr. 61 r

Adrjana z Wieszczy Wieszczyckiego Sielanki albo pieni (1634),

wyda St. Rachwa, 1911; nr. 62: Kalendarz wieczny, wyda
J. o, 1911; nr. 65: Symfonje anielskie JanaKarola Dachnow-

skiego (1631), wyda A. Brodnicki, 1913; nr. 67: Seb. Petrycega

Horatius (1609), wyda J. o, 1914. — J. Trembeckiego Wirydarz

poetycki, wyda A. Briickner, dwa tomy, Lwów 1911. — Marja

Dynowska, Sumarjusz wierszów Hjeron. Morsztyna, Pamitnik Li-

teracki IX, 1910 i X, 1911.

Osobno wymieniamy pomiertne wydanie wykadów uniwersy-

teckich prof. Romana Piata, dokonane przez jego uczniów, a mia-

nowicie tomu II cz drug (o Simonidesie, Grochowskim, Mia-

skowskim, Zimorowiczu, P. Zbylitowskim, P. Kochanowskim), wy-
dan przez St. Kossowskiego, Lwów 1909, i tom III: Historja poe-

zji polskiej od r. 1632—1740, wydany przez L. Bernackiego, Lwów
1911. — » Kruki biae«, wydawnictwo Karola Badeckiego (co

i Rybiskiego panegiryk na Sapieh homograticznie wyda), objo
dotd tylko dwa numery: Lament chopski na pany, z czasów Zy-

gmunta III (przedrukowa J. Kallenbach) i Piotra Zbylitowskiego

Przygan strojom biaogowskim (przedrukowa Badecki); zupeny
zbiór pism Rybiskiego i caej literatury sowizdrzalskiej on równie
przygotowa. — W Warszawskich Pracach Komisji do bada nad
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historj literatury i owiaty I, 1914, wydrukowa Stefan Zawadzki
rzecz: O pismach ukasza Opaliskiego. — Drobniejsze przyczynki

(co do sporu o Zimorowiców; o rozmaitych wpywach poetyckich;

o Dafne Twardowskiego; o mniemanym tego autorstwie Komedji

Ba*yl]i i i.) przynosi stale Pamitnik Literacki. — Kilka rozpraw

powicili Roman Polak i i. wykazaniu wpywów Tassa na W. Po-

tockiego i W. Kochowskiego; o ródach » Wojny Chocimskiej« pisa

obszerniej Jan mieciuszewski w Pamitniku Literackim t. XII,

1913, 257 i n. — Kilka innych rozpraw wymieniamy niej osobno.

§ 1. Uwagi ogólne.

W porównaniu z poprzednim moe wiek siedmnasty za wiek

wierszomanji uchodzi, chocia ukrywa si raczej z swoj nadpro-

dukcj poetyck i nie bez susznych przyczyn. Do wierszów bierze

si bowiem co ywo, skd wiele niezdarnoci, tym bardziej, e wy-

magania estetyczne si obniaj: atwo samego rymowania kusi

stale i niepowoanych. Ci zadowalaj si jednak tym, e wiersze ceni
bd najblisi, nie dla formy, lecz dla treci. Obawiaj si przecie

sdu, porównania, e nie dochodz miary Kochanowskiego albo zawo-

anych mistrzów spóczesnych, np. Morsztyna Andrzeja; powtóre, cen-

zura obywatelska, srosza ni urzdowa, duchowna, przeciw zbytniej

miaoci np. wierszów satyrycznych niechybnieby wystpia. Zreszt

z kadym dziesitkiem lat upada poziom kulturalny; szczególniej

w drugiej wieku poowie coraz mniej byo popytu na ksik. Lecz

daleko jeszcze do apatji czasów saskich: popacaj jeszcze pody
dowcipu i kto sam nie tworzy, zbiera chtnie dla siebie i swoich,

czymby wczasy urozmaici. Std ta moc nieprzebrana wierszów i wier-

szyde; niema niemal rkopisu XVII wieku, coby nie zawiera obok

mów najrozmaitszych, i wierszów niemniej rónorakich. »Iocoseria«,

))Miscellanea«, »Vademecum«, »011a potrida«, wTorba dworska«, »Penu

variarum supellectilium« i t. d. ogarniaj proz i wiersze rónych
autorów i treci; wyjtek stanowi »Wirydarz« Trembeckiego, zbiór

samych wierszów, uoonych wedle autorów, nieoceniony jako ni
przewodnia w tym labiryncie poetyckim. Druki pozostaj w tyle;

produkcja najcelniejszych autorów nie przedostaje si do nich; pa-

nosz si zato pimida panegiryzne, a jedyna ich zasuga, e krótkie.

Przewaaj dyletanci nie dbajcy o saw literack, ju nie ce-

nion, o moliw doskonao; wzorów przeciga nikt nie myli

i sam pracy wasnej wagi wikszej nie przydaje, wic zdaje j przy-

padkowi. Nawet Andrzej Morsztyn, zadowolony uznaniem w naj-

cilejszym kole znajomych, nie myli o szerszej publicznoci, có
16*
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dopiero o potomnoci. Taki Potocki, co cae ycie, przynajmniej pó-

niejsze, na subie poetyckiej trawi, co do coraz wikszej atwoci

i dobitnoci wyrazu dociera, naley do wyjtków. Zreszt ci mini-

strowie czy senatorowie, urzdnicy ziemscy czy obywatele (ksia
na Parnas si mniej cisn), tylko dorywczo lub chwilowo, szczegól-

niej w modoci, wiersze skadaj; có za dziw, e pody ich gin;

wiemy o autorach, chwalonych gono, cho dzie ich nie odszuka-

limy Póki tego nie uwzgldniano, syn wiek XVII a nadto le

w pamici potomnej; sdzono go zbyt jednostronnie wedle nielicznych

dzie celniejszych i wedle niezliczonych pimide panegirycznych.

Z rkopisów dopiero powydobywano znaczn ilo zapomnianych

utworów, co o talentach i pracowitoci wieku wymownie wiadcz.

Róni si dalej wiek XVII od poprzedniego iloci kierun-

ków i wpywów: obok autorów klasycznych i ich szkoy polskiej, od

Kochanowskiego do Simonidesa, przewaaj i wzory woskie, a zga-

szaj si przy kocu wieku nawet pierwsze francuskie; sztywno
i stylowo klasyczna ustpuje barokowi woskiemu, ale i zupenej

bezstylowoci. Naladownictwo obcych wzorów, powierzchowne, nie

zabija narodowego ducha i treci: owszem, niestylowa poezja XVII

wieku, dlatego e blizka yciu, wyraa je niezrównanie peniej,

dokadniej, wszechstronniej, ni poprzednia, humanistyczna, omijajca

szczegóy dosadne, pokrywajca pokostem staroytniczym tre nie-

raz ogóln, kosmopolityczn. Poezja XVII wieku przedstawia ten

wiek o wiele wyraniej, wydaje gbiej ducha jego, jest bardziej na-

rodowa ni poezja XVI wieku. A poniewa teraz wyrazy naród i szla-

chta cakiem si pokrywaj, jest to poezja staroszlachecka przede-

wszystkiem: dosadna, rubaszna, malownicza, jak spoeczno, co j
wydaa; jednolita, mimo wszelkie rónice temperamentu i talentu;

szczera, otwarta, wylana, jak ci ludzie; patrjarchalna, konserwatywna,

wiek zoty za sob ju upatrujca a nieufna ku przyszoci; ograni-

czona w kole wasnych aspiracji, zadomowiona, nie \\ychylajca si
po za wiat polski t. j. szlachecki. Humanizm XVI wieku ciera
rónice czy cechy narodowe — nacjonalizm czy partykularyzm XVII
wieku ostro je wydaje, nawet w doborze sów, nietylko treci: gdy
Kochanowski czy Grochowski starannie omijali, w duchu swych wzo-
rów, coby niepoprawnoci razio, teraz poeci nie stroni od wy-
razów gwarowych, pospolitych; tak samo róni si obrazowo: teraz

nie ograniczaj si klasyczn, czerpi z ycia i otoczenia bez braku,

a nieraz i bez smaku. Waciwe cechy wieku zgszczaj si okoo
jego poowy; póniej dziczeje i jaowieje to ycie, jak umysowe tak

i literackie, nowe pokolenie bierze ju rozbrat z literatur; w osta-
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tnich dziesitkach wieku pracuj umysowo ju tylko starsi, dogory-

wajce ostatki wieku zotego.

§ 2. Poezja epiczna. Epika historyczna.

Olbrzymie wzmoenie si epiki jest cech zasadnicz caej epoki.

Próno wzdycha wiek XVI za wawrzynami Wergiljuszowymi czy

Lukanowymi, samemu Kochanowskiemu nie skleio si opiewanie

Grunwaldu czy Warny. Czasy widocznie nie sprzyjay; walki toczono

wewntrzne, o sumienia, o wyznanie, gdy w wieku XVII cige
wojny na krwawy »taniec« Rzeczypospolitej si zoyy. I porwa
wicher wypadków poezj szlacheck i wzniós j na wyyny epiki,

gdzie dotd polska stopa nie stana.

Zna wprawdzie ju wiek XVI relacje wierszowane i swoj
drog podobne redniowieczne pieni (o pruskiej porace i t. p.), acz

znacznie krótsze, naladowa. Na relacjach i pieniach tylko o kilkuset

wierszach nie zabrako wiekowi XVII, lecz obok nich stany obszerne

epopeje, z ca maszynerj, z porównaniami, wzywaniami, alegorjami,

prozopopejami. podczas gdy relacja czy kronika ozdóbkami mniej si
popisywaa, wierniej akcj same przedstawiaa; relacja zastpuje

tylko gazet, epopeja natomiast wywodzi si od Wergiljusza i Tassa.

Kochanowskiego (Jdrzeja) tumaczenie Eneidy wielkiego nie wy-

waro wraenia, najpierw, e wszyscy sam orygina znali, dalej e
w tumaczeniu, prócz dokadnoci, niewiele co podziwia byo; tym

trbszy lad wyry w poezji caego wieku przekad Jerozolimy Wy-
zwolonej.

Piotr Kochanowski, syn Mikoaja (autora Rotu), ur. 1566 r.,

ucze królewiecki, w Padwie r. 1599 i czciej dla zdrowia bawicy,

sekretarz królewski od r. 1603, póniej w Krakowie osiad i tu 2. sier-

pnia 1620 r. umar; »GofTred abo Jeruzalem Wyzwolona« jego prze-

kadania wyszed r. 1618, nieraz przedrukowany. wHistorja obozowacc

nabraa pod piórem sarmackiego tumacza hartu, miasto wdziku
oryginau; zreszt wiernie go oddaa, ))aby si pokazao, e jzyk

nasz nie jest nad insze uboszy i aby si szczliwszym dowcipom

do ubogacenia go dalsza podaa droga«. Spóczesnych porywa nie

tyle tryumf jzykowy, szczliwe wadanie niezwykym dotd w Pol-

sce »omiorakim rymem, jakim narody polerowasze swoje heroika

pisz« (t. j. oktaw), ile raczej tre i duch dziea rycerskiego, walk
z niewiernymi (w przededniu Cecory i Chocimia!) uwietniajcego,

tryumf Krzya nad ksiycem, pasowanie si bohaterów z namitno-

ciami i wrogami, dziwne ich przygody. Do »Jerozolimy« przeszed

moe Kochanowski, wypróbowawszy wpierw si w przekadzie »Orlanda
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Szaloneg"o«: tak oba najwiksze dziea literatury woskiej, cenione

dzi jeszcze jak i w wieku XVI, naszej przyswoi. Ale dla »Orlanda«

nie znalaz nakadu czy mecenasa, a jeeli po przedwczesnej mierci

przyjaciel (Tczyski?) pierwsz cz (pieni I— XXV) poprawion

do druku przedstawi, nie uzyska moe imprimatur duchownego

i drugiej czci (pieni XXVI—XLVI) ju nie ogadza; znano ))0r-

landa« tylko z odpisów (mamy ich dzi jeszcze sze dla pierwszej,

cztery dla drugiej czci; jest luka, 83 strof, w 43 pieni, bo opu-

szczono epizod o Argji i Anzelmie). Tumaczenie ))Orlanda« wa-

dliwsze, jzyk chropawszy, ale i to tryumf wytrwaej pracy, dowód

niepospolitego smaku, ambicji szlachetnej i nie móg Jan Kochanowski

godniejszego znale spadkobiercy po rodzie i lirze. »Goffredem«,

»królem poematów polskich«, zachwycali si i Zauski i Mickiewicz-

-chopi; lady wpywu jego cign si dugo i gsto.

Rozwielmonieniu wierszy epicznych nie brako wprawdzie

gosów przeciwnych; wielu mniema, pisa Jan Biaobocki, niegdy

onierz chocimski, potym sekr. król., glosujcy wypadki od r. 1648—

1653 ciekawymi wierszami, »e wierszem pisa nie rzecz historjej«;

powoywa Kochanowskiego, u którego znajdziesz kilka historji,

i — Sybile (ksigi ich wierszowane!), bo wiersz ma jak przyjemno
z krótkoci; pisaem szczer prawd, com sam widzia, a jeeli si co

z poetów miesza. »to tylko phrasis dla okrasy wiersza«. A takich

jak Biaobocki bywao wicej, co szabl od pasawszy pióra si chwy-

tali, np. taki obony koronny Samuel Leszczyski, co w wPo-

trzebie z Szeremetem« (1661 r.) nadzwyczaj plastyczny obraz tych

walk, sam za szpiega-kozaka przebrany, wystawi; za w »Clas8icum

niemiertelnej sawy« (dla Sobieskiego 1674 r.), nie biorc ju w bi-

twach dla saboci udziau, tym wicej na ozdoby i wiersz pompa-

tyczny si sadzi. Relacje ubierano i w osobliwsze formy, np. djalog

wRozmowa ksidza plebana z onierzem zwróconym z wojny kozackiej

r. 1648«, gdzie onierz opowiada wypadki, przyznawa nierzd

w obozie i niead, jak na nich ciyy kltwy chopskie itd.; albo

cakiem w humorystyk wpadano, np. wJantaszek z wojny moskiew-

skiej « (po Cudnowskiej potrzebie) z r. 1663, gdzie »tatusiek« nie

poznaje powracajcego synalka, co mu »o srogonej komandjej pier-

<ioli«; niewiele si na tej wojnie wysuyo, zarwona tam biesowi!

Z reguy jednak opowiadaj powanie, na podstawie cudzych relacji

lub z wasnych djarjuszów. Wierszuj nawet katalogi królów pol-

skich; najobszerniej zacnym z powodu tego poet (nawet u Kochow-
skiego!) zasyn Aleks. Obodziski w »Pandorze staroytnej

monarchów polskich« 1641 r., gdzie w szeciu ksigach dzieje od

Lecha do mierci Zygmunta III wyoy; najciekawsze u niego, to
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opis i chwaa Krakowa z pierwszej ksigi (co za pikne kamienice

przy Grodzkiej ulicy, czego tani nie dostanie itd.), wycieczki anty-

semickie przy Kazimierzu W., przesadne do obrzydzenia pochway Zy-

gmunta III, za którego 170 klasztorów wystawiono, samym Jezuitom

25 kocioów i kolegjów. Nawet Potocki rymowa jeszcze » Kata-

log monarchówtt (czsty po rkopisach, saby w wysowieniu jak

i w chronologji), a osobno i bajk potworn o »Rokoszu Glinia-

skim«, co istotn zmor mózgi szlacheckie osiada.

Z dziejów obcych naturalnie tureckie gównie interesoway.

Wic wierszokleta Wawrzyniec Chlebowski » Historj i wy-
wód narodu cesarzów tureckich* r. 1609, pldrujc jeszcze z »We-
necji« W^arszewickiego wycieczki satyryczne, wypisywa. Cecor
i Chocim opisywali: M arcin Paszkowski » Bitwy znamienite tymi

czasy« itd. 1620. r., liczcy na rychy odwet, na naszego » Achillesa

z Winicza« (Lubomirskiego), obaj Bojanowscy: Jan, co w »Nau-

machji chocimskiej«, r. 1622. w oktawach way morskie z aniezli-

cznoci durnego czmeru pogaskiego« porównywa, i Piotr, co

w »Zacigu pomocy niebieskiej «, r. 1623, wbrew rycerskiemu ani-

muszowi Jana. tylko witych Paskich o odwrócenie kar niebieskich

wzywa.
Ale te wiersze bywaj ubogie w tre, np. Piotra Gorczyna

pi dzieek z jednego, 1618, roku, midzy nimi wymowny, Kocha-

nowskiego przypominajcy, »Thren albo lament aosny winiów
koronnych do hord tatarskich w r. 1618 zabranych« i t d. i wesoy
»Poean na szczliwe zwrócenie ks. Koreckiego«. Takich »na zabaw
nachwilii spieszonych rymów« monaby liczy kopami, np. Adama
Wad ysa wjusza z r. 1608 lub Krotoszyskiego z powodu Be-

resteckiej wygranej itp.; zakrawaj one na najzwyklejsze panegiryki,

cignce si przez cay wiek w nieprzerwanym poczcie, od wierszów

Uniechowskiego na O. askiego poczwszy, nieraz w tre history-

czn a raczej biograficzn bogate, to znowu w powodzi szumnych sów
i czczych pochwa gince. Najznakomitszy midzy nimi, cakiem

w stylu Twardowskiego utrzymany, peny najciekawszych szczegóów

i zwrotów, to »Pamitka wiecznej sawy hetmana Firleja* niezna-

nego autora, obszerne dzieo epickie raczej, godne muzy Twardow-

skiego, ni panegiryk prosty. Inne relacje czy wiersze bywaj nato-

miast i satyryczne, np. wTumacz rokoszowy* Marc. Baewskiego
z r. 1607, akt oskarenia wieego nierzdu, wad zastarzsJych, mnie-

manej wolnoci (»milcz szarku«, ustp panu i z majtnoci; poe-

ramy ojczyzn sami, bójmy si, aby nam kiedy li ssiedzi drczc
nas nie prawili: jade matk, otó ci stoi w gardle koci).

Lecz czy panegiryk, czy satyra, » wiersz historyczny* poezj
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zazwyczaj nie bywa, mimo wsówek strzpionych«, i wraenia nie

robi. Dopiero Samuela z Skrzypny Twardowskiego pol-

skim Wirgilim i Tassem osawili spóczeni; Wielkopolanin to szu-

kajcy zwyczajem szlacheckim krescytywy na Rusi; w orszaku

Krzysztofa Zbaraskiecro jedzi do Carorrodu r. 1622, wróciwszy

wkocu. na dzierawie Zarubiniec od Sieniutów osiad, skd go 1648

rok do Wielkiej Polski z o:oymi rkami, z pudem wasnych rytmów

tylko przeposzy; na rodzinie zmar, doczekawszy nakoniec po-

koju (oliwskieg-o 1660 r.), o czym i wróy ju nie mia. Sub na

Harnasie, licznymi wierszami okolicznociowymi (na wjazdy i festyny

magnackie) przeplatan, zacz od przewierszowaiiia djarjusza owej

»l*rzewanej Legacjej«, co na nalegania znajomych do druku odda

1633 r.; jak czasom do gustu trafi, wiadczyo ponowne wydanie

ju 1639 r; tre jej ))piciu punktóww bya istotnie niezwyka: dzi-

wny wiat wschodni i jego osobliwsze zwyczaje szczegóowo opi-

sane jak i przejcia dramatyczne poselstwa samego. — Dobre przyjcie

kusio, wic po latach zabra si do pr/ewierszowania dziejów modoci
Wadysawa IV (do r. 1633), ale jego »Wadysaw IV« z r, 1649 za-

miast nagrody królewskiej dyplomatyczne sprowadzi zawikania

i palenie rk kata na stosie warszawskim, bo Moskwa obraon
udawaa. — Wrobiwszy si w wiersz epiczny, epizody strasznej zawie-

ruchy, 1648—1660, wiernie odtwarza i wkocu w cao uoy,
o której z pocztku ani móg myle. Jestto najznakomitsze histo-

ryczno-poetyczne dzieo caego wieku; jeszcze w XVIII w. streszczano

je dwukrotnie jaknajdokadniej a czterykro tumaczono i przera-

biono na Rusi (Ukrainie), uwaajcej dzieo Twardowskiego za gó-

wne ródo wiedzy historycznej. Pierwsz wojn kozack, lata 1648

i 1649, opracowa w trzech punktach jeszcze za ywota ksicia Jere-

miego Wiszniowieckiego i powici j trzem Wiszniowieckim: »em
waszym jest sug«, »sam rzecz i go narracj lubo gadszym
troch i smakowniejszym piórem opisujw; wyda j z niezmienion
dedykacj dopiero po latach, 1660 r., jako pierwsz ksig nowej

caoci p. t. »Woynd domowa z Kozaki y Tatary, Moskw, potym
Szwedami y z Wgry przez lat dwanacie toczca si dotd [a wic
przed pokojem oliwskim!] na czteri podzielona xiegi oyczyst muz«
i t, d , dodajc tylko przedmow, w której owiadcza, e tym pismem
Dwszystkie insze co dalej ju urgentibus fatis prace swe koronuje,

aza tym milsza e ostatnia bdzie«, i odsya czytelnika, chccego co
wiedzie obfitszego o autorze i pismach jego, ad calcem (na koniec)

ksigi — oczywicie caej »Wojny«. bo na kocu tej pierwszej ksigi
niema niczego o tym! Wczeniej ju wyda drug ksig p. t. »Wojna
kozacka póniejsza przez Najj. J. Kazimierza króla polskiego i szwedz-
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kiego poparta i skoczona szczliwie r. 1651« (W Lesznie b. r., ale

przed r. 1655 wydana, przed mierci Karola Ferdynanda, biskupa

wrocawskiego i pockiego, brata króla, bo jemu j poeta dedykowa
we wstpnym wierszu). Ksiga ta, znacznie mniejszej objtoci ni po-

przednia, opowiada dzieje r. 1650 i 1651 (Beresteczko; ugoda biao-

cerkiewska). Trzecia ksiga, jeszcze krótsza, powicona biskupowi

krakowskiemu Trzebickiemu, opowiada lata 1652 i 1653. Czwarta,

w piciu punktach, powicona Jerzemu Lubomirskiemu, niemal tak

obszerna, jak wszystkie trzy pierwsze ksigi razem, opowiad.i gó-
wnie wojny szwedzkie, bo tylko w pierwszym i ostatnim punkcie

wojn moskiewsk uwzgldnia; obleniu Czstochowy jednak tylko

30 wierszy powica. Jezuici kaliscy wydali dopiero r. 1681 ca
))Wojn«, wyrzuciwszy dedykacje, przypisawszy j sami wasn de-

dykacj Stefanowi Branickiemu, wnukowi Czarneckiego; rkopis

drugiej, trzeciej i czwartej ksigi, bruljon z licznymi poprawkami

i warjantami, jest w Petersburgu; tekst druków^ osobnych róni si
znaczniej od tekstu caoci, coby dokadniej zbada naleao. Wobec
baamuctw (np. u Turowskiego) wypadao cho na tym miejscu rzecz

t wan dokadniej wyoy. Najciekawsze to Twardowskiego dzieo

i dla treci i dla uwag wplatanych, strofujcych wymownie zbytki

i prywat, wic cho o kompozycji i mowy niema w czysto kroni-

karskim dziejów w^ystawieniu, cho ozdóbki poetyckie i. wierzchu

tylko i nielicznie powtykano, styl jdrny, tre niecodzienna oraz ojczy-

zn gorco a mdrze kochajcego umysu wraenia odniosy tryumf

zupeny; nie dziw. e po latach jeszcze caa póniejsza poezja hi-

storyczno-epiczna w nim susznie wzór niedocigniony upatrywaa;

spóczeni (Gawiski, Kochowski i i.) nie mogli dosy wysawi sar-

mackiego Marona.

Nie wyrzek si jego i Wacaw Potocki, najwikszy tego

wieku poeta (1624 czy 1625— 1696). Na epika przedzierzgn si

póno; Arjan w zborze wiersze religijne najpierw pisywa; kiedy

w Polsce (za Pilawieckiej klski) mów zabrako, i »Judyt« wypi-

sa, potym i z dziejów wieckich, rzymskich (»Wirginj« za Liwju-

szem napisawszy) i polskich korzysta. Gdy si, szczególniej »Arge-

nid«, w epik wcign, sign po wawrzyny narodowe, za komen-

tarzem aciskim Jakuba Sobieskiego »Wojn chocimsk« r. 1670

wierszujc, kiedy szlachta zagrodowa w siebie wmawiaa, e z kró-

lem-rodakiem nowym zwycistwem chocimskim Europ zadziwi.

Poemat mia niby w potomków przelewa ducha, jakim przodkowie

gorzeli, wiata dziennego jednak nie ujrza (wydany z rkopisu

dopiero 1850 r., pierwotnie pod faszywym nazwiskiem Lipskiego).

Kompozycji tu równie niema, ale wykonanie wypado wietnie i po-
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zostawia niezatarte wraenie; ju sam temat bardziej jednolity nie

rozrywa uwagi czytelnika przejciami zbyt rónorodnymi, odmian
miejsc i bohaterów cig. Wybitna tendencja patrjotyczna, podziw

rycerskiej przeszoci, ostre wyrzuty spronym potomkom, zniewie-

ciaym. niezgodnym, jzyk o nadzwyczajnej sile opisowej, plasty-

cznej: wysuny ten poemat na czoo caej dawnej epiki polskiej.

Hart duszy, zapa niekamany, wite oburzenie przemawiaj z tych

kart, oywionych humorem staropolskim, obrazowoci niepomiern,

chocia smak njisz estetyczny miejscami na szwank si naraa ob-

cesowoci wyraenia czy obnianiem przeciwnika. Ciekawszego

utworu dawna literatura nie pozostawia. Tak dopiero Potocki

winny dug wdzicznoci bohaterom chocimskim wypaci, »mauzol<f

ich czynów godny wystawi. Najsynniejszy poemat epicki caej lite-

ratury dubrownickiej, Gundulicia »Osman« (Wadysaw IV bawi
w Ankonie u Gunduliciów), temu powicony (tylko tego Wa-
dysawa inaczej Potocki, nienawidzcy Wazów ju jako obcych,

inaczej Gunduli wystawi), równie dopiero po 200 latach wiato
dzienne oglda; republika Dubrownicka nie naraaa si Turkom, wic
»Osmana« nie ogaszaa. Jedyny to wystp Potockiego w epopei

historycznej; nie nciy go dzieje póniejsze, sromoty Pilawieckiej

do mierci nie przebola; »Wiedefiska« odraaa go ju tym, e znie-

nawidzonym z caej duszy Habsburgom odsiecz przyniosa, wic tylko

przygodnie jeszcze o zwyciskich utarczkach Sobieskiego r. 1672

i o Chocimskiej (drugiej, 1673 r.) w ))Merkurjuszu« i w »Pogromie

tureckim « relacje wierszowa.

Gdy Twardowski i Potocki na Wergiljuszu si wzorowali, szed, i

jak Gunduli, za Tassem Wespazjan K och o wski, ju w »Kamie-

niu wiadectwact 1668 r., bronic Lubomirskiego, jeszcze bardziej

w wDziele boskim albo pieniach Wiednia wybawionego« 1684 r„ gdzie

cay Olimp i Hades chrzecijaski porusza, alegorjami narabia, tak

e waciwy wtek gubi; nie dokoczy te dziea Kochowski,

ledwie e króla nad Dunaj przyprowadzi. — Jeszcze dalej dotar po

tej drodze romantycznej (niedrukowany) utwór jakiego anonima,

opowiadajcy oblenie Czstochowy, cakiem w stylu Taksowym,
z parami i intrygami miosnymi, z cudami i czarami; sumienno
autorska jednak wymys romantyczny od relacji kronikarskiej oso-

bnymi rczkami przy tekcie oddzielaa. Poemat to w dwunastu
ksigach a 12000 wierszach bardzo ciekawy [pisa o nim R. Pollak,

Nieznany poemat polski WH wieku, Bibl. Warszawska 1912, ma-
rzec]; okazao si póniej, e pie pierwsza w cakiem odmiennej
redakcji (z wizjami nocnymi króla szwedzkiego i z przemówieniem
patrjotycznym Opaliskiego) istnieje i w innym rkopisie [J. Krzy-

\
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janowski w Pamitniku Literackim XIII, 1914, str. 52—69]. Poemat
napisany przed r. 1673, przed mierci króla MichaJa, bo caa XI

pie wypiewana w cze jego, w nadziei, e zaoy dynastj; moe
wanie dla niespodzianej mierci króla, zadajcej kam tym ycze-
niom i przepowiedniom, do druku dziea, ze wszech miar na zasu-

gujcego, nie doszo. Autor czerpie tre historyczn z relacji Kor-

deckiego i Kobierzyckiego, a romantyczn z Tassa i wasnej inwencji;

czuoci i tkliwoci w kreleniu nieszczliwych par miosnych
przewysza spóczesnych (jak strasznie niej od niego stoi np. taki Ga-

brjel Krasiski w rkopimiennym take »Tacu Rzeczypospolitej

Polskiej" i inni). Nie znamy go jednak wcale; domysy, e to by
Kochowski, ju dla jzyka i formy upadaj; e Kobierzycki, — dla

daty mierci wojewody pomorskiego (1665), co o Michale Wisznio-

wieckim niczego nie wiedzia. — I w tumaczeniach gust epicki prze-

waa: »Farsalj« np. niemal równoczenie dwu tumaczyo: Bardzi-
ski w aleksandrynach, rozwlekej ale jzykiem bardziej poetyckim

Chrócin ski w oktawach.

Obok tych dzie gównych, wytycznych, jaka gromada ruchliwa

wierszorobów, ile ciekawych wiadectw o wieku, pojciach, szcze-

góach! Wymienimy je w porzdku chronologicznym, jak najkróciej.

Szereg zaczyna wychowanek XVI w., protestant, pisarz litewski,

Eljasz Pielgrzym o wsk i, co poselstwo moskiewskie Lwa Sapiehy

z r. 1600 przewierszowa; dzieo pierwszorzdnej wagi jako pomnik

obyczajowy (moskiewski), niby Legacja Twardowskiego, liche jako

poezja, mimo klasycznego wyksztacenia p. pisarza (rkopis). Kircholm

liczne, lecz same krótkie wiersze wywoa. Rokosz po rkopisach

i drukach opisywali róni, nic obszernego, mao co uwagi godnego

tworzc. Epizod moskiewski, z Dymitrami i Maryn, z Smoleskiem
i Kremlem, rozrusza jeszcze bardziej pióra szlacheckie, nawet mie-

szczaskie, np. krakowianina Lifftela, co na krwawe gody niespo-

dzianie trafi; abczyc z snistym anagramem na Dymitra i z win-

szowaniem dla Maryny, potym z krwawym Marsem wystpi; Kra-

jewski, komornik królewski, smoleskie oblenie obszernie a nudnie

opisa. Od r. 1648 szy nowe relacje, liczne i ciekawe, Biaobockiego,
Kuczwarewicza i i. O szwedzkich wojnach tylu nie pisao: jaki

Zmudzin prze wierszowa w strofie saficznej »Relacj mudzkiego
wejcia i wyjcia z szwedzkiej opieki« 1658 r., aby honor prowincji

salwowa (rkopis). Chocim 1673 r. ca powód relacji, pieni itd.

Morsztyna Zbygnie wa ii. wyla; najdokadniejsza z nich: Slinia
»Haracz krwi tureck wypaconyw. I o Kamiecu nie przepomniano

(relacje St. Makowieckiego); jest nawet Buczyskiego »Czyhi-

ryn miasto w cikim obleniu tureckim tryumfujce r. 1677« (w No-
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wogrodku Siwierskiem 1678, hetmanowi Samujowiczowi powicone).

Najobszerniejsze s dwie (rkopimienne) epopeje: Oabrjela Kra-

siskiego, kasztelana pockiego, »Taniec Rzeczypospolitej Polskiej

albo raczej rozmowa dwojga ludzi, terrigeny z peregrinem, o wojnie

s/Avedzkiej«, obejmujcy dzieje Polski od 1656— 1670 r., skanda-

liczny pod wzgldem formy, ubogi w tre (mimo niejednego ar-

cyciekawego szczegóu), uboszy w myl i odwag obywatelsk^

i (anonima) opis dugim wierszem dziejów tych samych, juz od roku

1648, strasznie zapchany faktami i szczegóami, z form równie po-

d, zalo o wiele ciekawszy treci. Wiedeskiej w poezji si mniej

wiodo: ks. Drobiszews kiego wiersze o niej do druku si nie do-

stay i susznie, l^otym ju » Akt wjazdu po koron Augusta II« i »01kie-

nicka potyczka« 1700 r, sawica jednomylno szlachty, co si

dumie magnackiej (sapieyskiej) skutecznie opara, oba zabytki

rkopimienne, drugi niezgorszy. Do tych dzie rodzimych przybywa

obcego, Modawianina Mirona Costina, najznakomitszego z da-

wnych poetów i pisarzy rumuskich: wHistorja polskimi rytmami o wo-

oskiej ziemi i moltaskiej«, 1684 r. Sobieskiemu ofiarowana, ciekawa

dla czowieka (logofeta modawskiego t. j. kanclerza) i treci, chlu-

bnie wiadczca o rozlewnoci mowy polskiej.— Osobno stoj rzeczy

z dziejów osobistych, px'ywatnych, np.: Marcina Borzym owskiego
» Morska nawigacja do Lubeka przez pewn tak polskiej jako i nie-

mieckiej nacjej kompanj w r. p. 1651 uczyniona« (drukowana r. 1662),^

niby jak owa obrona Czstochowy przejcia romantyczne (miosne,

z uwodzicielem i kar) z relacj o wiktorji Beresteckiej i z gocin-

noci patrjarchaln splatajca; ks. D r o b isze w^ski ego (niedruko-

wane) wiersze z chrongue scandaleuse rodów polskich (Kalinowskich,

J^obieskich, o pseudo-Daniowiczu i i.). Najciekawszy napisaa wielka

dama, Anna Stanisawska, primo voto Warszycka, secundo Ole-

nicka a tertio Zbska. p. t. » Transakcja albo opisanie caego ycia je-

dnej sieroty przez aosne treny od teje samej pisane r. 1685« (rko-

pis). Jestto pamitnik wierszowany, nadzwyczaj dla ludzi i czasów.

dla tyranji rodzicielskiej i opinji publicznej charakterystyczny; pierw-

szy to debiut literacki Polki, jeeli pomin drobne wiersze, np.

Lament Teofile Ostrogskiej, albo ascetyczne, np. Katarzyny Siemiont-

kowskiej »Gospodarskie naboestwo« itd. z r. 1670; ciekawszy, ni
wszelkie mskie, treci yciow, nie form, arcylich, gorsz istotnie

od mskiej — »bo wina nie pijaj«, artowa Potocki. Podobnych
wierszów, humorystycznych opisów wesel, zjazdów itd. jest po rko-
pisach wicej.
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§ 3. Epika romantyczna.

Wszystko si w Polsce spóniao, humanizm i reformacja, przy

znanej naszej ))modszoci cy\vilizacyjnej«; prócz teatru, nic si tak

nie spónio jak romans. rednie wieki, kiedy to romans rycerski

kwitn na Zachodzie, przespalimy (w literaturze); otrzymalimy
w XVI w. surogat jego, nike ksieczki o Aleksandrze Macedo-
skim, Meluzynie itd.; dopiero w XVII w., kiedy wszystko wierszo-

wano u nas, nawet to, co w Europie ju proz przyodziao (ro-

manse), pojawia si beletrystyka rymowana. I tu stany tumaczenia

w'oskie na czele: »Goffreda« napolyby tu zaliczy mona, cakiem
»Orlanda«; za nim zjawi si ))Adone« Mariniego, wielka epopeja

w 20 pieniach, mitologiczna i romantyczna, wytumaczona przez ano-

nima (sekretarza królewskiego Grotkowskiego? na nim si A. Mor-

sztyn w wierszu polskim wzorowa), lecz uszkodzone rkopisy caoci
nie dochoway. Oktawy Mariniego, z ich nieskoczonymi opisami,

trudniejsze ni oktawy Tassa czy Arjosta, przedstawiay nadzwyczajne

szkopuy, przez wirtuoza-tiumacza z wielk brawur pokonane, istny

tryumf jzyka, chocia i tu moe, jak w ))Orlandzie«, brak ostatniego

wygadzenia; podziwiamy mistrza w jzyku, powicajcego si arcy-

trudnej pracy, co nigdy wiata dziennego ujrze nie miaa, bo ro-

manse we Woszech przez cenzur duchown przepuszczone, w Polsce

do druku si nie godziy. Z tego samego »Adona« nowelet (pie
czwart) »Psych« Andrzej M o rszty n gadziej, lecz znacznie wol-

niej przeoy, pochway dworu Marji Ludwiki zrcznie wplatajc,

w tonie nieco artobliwym.

Obok Wochów i Latium romantyczne swojszczao. I tak ksigi

)) Przemian « a dwu wierszowao spóczenie: Zebrowski z nad-

zwyczajn energj i precyzj wiersza, obfitujcego w sowa najwy-

szukasze, najrzadsze, w archaizmy i prowincjalizmy; za to liczby

wierszów oryginau nie przekroczy; Otwinowski gadziej nie-

równie, ale rozwlekej; dla komentarza alegorycznego jego tuma-

czenie dank na Rusi odnioso. Z Owidjusza i Heroidy wyoono
())Rozmowy listowne albo raczej wzajemna heroin greckich z kawa-

lerami korespondencja* Chrociskiego z r. 1695); Klaudjana i Sta-

cjusza Ustrzycki cikim jzykiem tumaczy. Tene i z francu-

skiego dramatu-opery historj o Faetonie rozszerzy i przerobi, ga-

dziej ni owe aciskie (1689 i 1700 r.).

Na polu noweli i romansu, naturalnie wierszowanych, wielu si

odznaczao; przecie ju poprzedni wiek w »poezji« Goljana (Eurya-

lus), Pudowskiego, Dbowskiego, Kmity i anonimów (Historja w Lan-

dzie i i.), wysila si na rzeczy podobne. Najlepiej podoba si Jarosz
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(Hj ero nim) Morsztyn, co obok Jana Smolika i Piotra Kocha-

nowskiego pierwszy wiadomie woszczynie hodowa; sam unika

druku, chyba za modu dydaktyczne rzeczy ogasza (»Zwierciado

statecznego i szalonego modzieca«; nwiatow Roskosz« 1606 r.).

Chocia rozkosz wcale pontnie wystawiaa bynajmniej sr je] nie

wyrzeka, miar tylko zachowa pragn; od Boga tych darów uy-
czono, abymy z nich korzystali, ich nie odbiegali jak mnich jaki.

Wychowanek jezuitów brunsberskich, u których sierot wuj Samuel

Laski (syn synnego Jana) przez trzy lata utrzymywa, zrzuci i ich

Mskrytoci filozofskie« i zawiso od Kochanowskiego, bardzo jeszcze

w ))wiatowej Roskoszy« widoczn; szuka »chudzina« innych panów

(Zenowicza, potym wielkopolskich, sawic szczególniej Jana Gostom-

skiego z »brzeczki« poetyckiej) i wzorów innych, woskich, które za

pobytem woskim pozna i polubi. Przyrodzenie, jak sam piewa,

dao mu wognia dosy cielesnego« i on pierwszy a raczej jedyny,

prowadzc wiek nietroskany, »na prac nie du, ani sposobny do

boju«, cay si poezji erotycznej powici. Liryków, sodkich, zmanje-

rowanych i bezecnych nieraz »fraszkorytmów«, drukowa nie móg,
ale nowele poetyckie imi jego, acz dopiero po mierci, szeroko roz-

sawiy. S to dwa zbiory, niby sobie przeciwne: w jednym » nie-

zbdna mio« kochanków nieszczliwych zawsze o mier srog
przyprawia; w drugim ich wytrwao wszelkie przeszkody szcz-

liwie przezwycia. Pierwszy zbiór bardziej si podoba i po syl-

wach szlacheckich XVII w. cigle si spotykamy z wmioci, mier-

ci zapiecztowan«: Alfonsa, ksicia aragoskiego (albo raczej ate-

skiego) i Orestylle, królewny kreteskiej (córki Minosa); Sygizmundy
salernitaskiej i Gwizkarda, znanej z Dekamerona; Talezusa, króle-

wica lidyjskiego, i Perypody, aragoskiej królewny, co przypomina

nieco »Magelon«; wiele tu wszdzie retoryki, dziwactw (np. furja

»tatusieka« t. j. Minosa!), ale gorce sentymentów wyraanie podbi-

jao serca podsdków i rejentowiców; ta »Philomachia abo afektów

gorcej mioci wyraenie w kilku par obojej pci przykadach mo-
dym na pohamowanie [laby cenzurze oczy zamydli] w druk podane

po mierci autora« wychodzia 1655 r., 1685, 1689, 1705. W drugini

zbiorku, równie niesmacznie, bez winy autorskiej, zatytuowanym
»Antypasty maeskie, trzema uciesznemi historjami jako wdzicznego
smaku cukrem prawdziwej a szczerej mioci maeskiej (!) zapra-

wione« (wydania r. 1650, 1689, 1736), s ostatnie dwie nowele w pro-

zie, obie z Dekamerona: o Galezjusie i Filidzie (t. j. o Cymonie, lecz

bez cigu dalszego) jedna; druga o Gryzeldzie, kilkakrotnie ju proz
i wierszem opracowana, [przez nienazwanego Prusaka r. 1571 bardzo

obszernie z dugimi przemowami szczególniej, a ponownie przez



A. brucknbk: poezja w wieku xvii 239

Macieja Goskowskiego, komornika kaliskiego, autora cenionego

»Zegarka albo pamitki mki Paskiej «, czterokrotnie wydanej,

r. 1641; powie prozaiczna o »ksinie salurskiej« ludow si staa jako

historja o Bryzeldzie i Walterze]. Morsztyn pozmienia nazwy i z Woch
na lsk Cecylj i Przemysawa ksicia owicimskiego sprowadzi.

Obszerniejsza jest pierwsza, z opisami przyrody, z wstawkami liry-

cznymi wierszem niezgorszym , wymylona oryginalnie, jak owe
z »Filomachji«. Ale i »Argenida« Barklajowa, synny romans alego-

ryczno-polityczny, pewien tu wpyw w^ywara, gdy »Historja ucieszna

o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy« (std poym
niewdziczny wiek XVIII ))banialukami« bajdy wszelkie przezywa),

chocia przy kocu dopiero, polityczn aluzj wplata: Banialuka, sie-

rota i dziedziczka wielkiego pastwa wschodniego, wychodzi po

rónych przejciach za syna jedynaka króla pónocy. Libeina, co no-

wym poddanym »chc nada wiebody, by si wam dziwoway
inszych ziem narody; dla tego i zgodny gos panem mnie miano-

wa, po mnie nikt wam dziedzicznie nie bdzie panowa i jako

w spólne rzdy królestwa zacnego królewna mnie przyjmuje, ja te
do swojego nieomylnie przypuszczam« itd. Zreszt jednak, i to naj-

ciekawsze, zamiast wymysów w gucie Heljodora i Barklaja, uy
Morsztyn motywów z bajek ludowych o królewnie i królewicu (za-

mek nieprzystpny; jabko zatrute; pustelnicy, u których królewic

dopytywa si zwierzt i wiatrów o pobyt królewny; poznanie za po-

moc piercionka). Dokaza przytym poeta osobliwszej sztuki, wyli-

czajc np. wszelkie ptactwo lene i gosy jego.

Rozgosu Morsztynowych nowel inne ju nie dostpiy, chocia

czytelników znachodziy i zalet, stylowych np., im nie brak. Naj-

pikniejsz zawdziczamy znowu Twardowskiemu, co si tym ra-

zem wzorów aciskich zupenie pozby a za woskimi poszed. W r. 1635

wystawi Paschati w Warszawie na zamku oper wosk o Dafnie;

to opracowa Twardowski w poemacie, podzielonym na 15 scen,

pisanym w licznych oktawach p. t. »Daphnis drzewem bobkowym
przemienionaw (1638, 1661, 1702); kada osoba prawi jedne lub kilka

oktaw; ton ich zupenie sielankowy, o uciechach i smutkach mio-

snych. Wróci Twardowski do erotyki w latach póniejszych, lecz

folgujc wiekowi i dydaktyce rzecz odmiennie wystawi, w innej

myli i z mniejszym powabem. Teraz pragn »reformy wiatowej «,

ukarania pomp naszych i powrotu wieku niewinnoci, »gdy Wenus
rugowana i Kupido wisi«. Nowy poemat o Paskwalinie, miejscami

tylko odznaczajc si wietnym stylem i ywym tchnieniem, powsta

widocznie po wiktorji Beresteckiej, gdy nowej nabrano otuchy, gdy
ptak w ogrodzie prorokuje tam o poarze, wznieconym na wschodzie
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» przez ultaja jednego z lada gdzie tam domu i wzgardzonej faryny«,

kiedyto dziedzictwo Lechowe ju na ostatni naraono zgub, lecz

wkocu król jego oponie i rozwije znaki tryumfalne, wpo cymmer-

skie Bosfory i czarne podwoje Pontu zastpionego«; ale ten ustp
moe i póniej przy druku dodano dopiero. Zreszt wszystko tu od-

wrotnie, nie tak jak w ))Datnie«: Wener obraAa dziewica; Amor
j karze, gdy mio jej odtrcaj; upokorzona uchodzi, wdruje
mimo wszelkich przeszkód do »klasztoru« Junony i Wener zwy-

cia, co zawstydzona z Lizbony ucieka! Nauka to moralna dla wszyst-

kich dziewic. [O tej alegorji-romansie pisa najobszerniej R. Piat,

a studjum jego (niewykoczone) wstawi Bernacki w Historji lite-

ratury III, str. 97— 136: wiemy teraz, e wysza »Paskwalina« ju
okoo r. 1655, acz nie posiadamy egzemplarza (przypisana Opali-

skiemu); dalej, e pierwszy pomys i niektóre szczegóy zaczerpn
Twardowski z epizodu synnego romansu ))Dianei« Montemajora;

cao wysza ponownie p. t. »Nadobna Paskwalina z hiszpaskiego

wieo w polski przemieniona ubiór« r. 1701.] — Po rkopisach roman-

sów i nowel wierszowanych bywa wicej, np. Szemiota nowa wGry-

zeldaw (z prozy Morsztynowej), arcylicha; o wiele ciekawsza, ywym
wystawieniem rzeczy nawet Morsztyna przechodzi i namitnoci szcze-

rze hoduje Adama Korczyskiego przeróbka oWieyw (z »Sie-

dmiu Mdrców«); inny anonim mierniej znowu przerobi nowel fran-

cusk (r. 1643 przez ukasza Opaliskiego przeoon). Wszystkie one

odznaczaj si tym, e swojski wnosz kolor, bohater np. » Wiey«,
mody Polak, i kozackimi dumami serce piknej W^oszki zhodowa
i do Polski z ni uszed, a nowela francuska niby na Rusi si roz-

grywa. Przekad czy przeróbka z woskiego »Historja o Agnullie

i Florecie« (r. 1689, Zawiszy) zdaje si zagina i nie jedyna b-
dzie to utrata.

Najobszerniejsze dzieo i tu stworzy Potocki. Barklaja »Arg(-

nida«, ów romans polityczny, w którym nawet Richelieu niby wzory
dla siebie upatrywa, nci naiwnego Polaka jeszcze bardziej za wi-

kan intryg, niespodzianymi obrotami fortuny, wznoszcej i poni-

ajcej miertelnika. Potocki powici cae lata (przed 1668 r.) jej

przewierszowaniu, przyczym nie skpi aluzji do stosunków polskich;

wydano j dopiero po mierci "autorskiej r. 1697, ale jeszcze Zauski
celne jej miejsce w swojej bibljotece naznaczy. Inni jej cig dalszy

(Francuza Bugnota) tumaczyli (pijar Wyszyski 1743 r., okoo 25000
wierszy, lecz daleko mu do jdrnej dykcji Potockiego). Barklaj wzo-
row-a si na Heljodorowych Etjopikach, które Polacy posiadali w skró-

conym tumaczeniu z niemieckiego (bez opisów i dygresji): oba te

dziea zaptodziy wyobrani Potockiego. Po »Argenidzie« równie

i



A. bkCcknbk: poezja w wikku xvii 241

dugiego »Syloreta« wykoncypowa sam; s to przejcia cudowne
trzech pokole, rozbitków, winiów, tuaczy, ufnycli w Boga, nie

poddajcych si rozpaczy, co przebrnwszy morze awantur do spo-

kojnej zawinli przystani: pociecha i wzór skoatanemu ciosami for-

tuny poecie samemu. Ale »Syloret« mimo piknoci jzyka i trafnoci

moraów i refleksji, okupionych dowiadczeniem wasnego ycia, do-

piero i to przypadkowo 1764 r. do druku si dosta, kiedy moda
wierszowanych romansów dawno ju mina. Zreszt wierszowa
Potocki i drobniejsze nowele, np. »Historj o Tresie« i o »Gazeli«

z Thuana dziejów powszechnych (epizody wojny niderlandzkiej, sta-o umysu niewieciego sawice); jego biblijne i klasyczne utwory

(»Judyta« i »Wirginja«) z piknoci, wymow i si »Tresy« i ))Ga-

zeli« równa si nie mog — najlepsze to okazy jego kunsztu doj-

rzaego.

§ 4. Epika religijna.

Romanse i historje wierszem byy ju anachronizmem; na hi-

-torje religijne moda i w Europie nie przesza zupenie, chocia

Jezuidy i Chrystjady aciskie waciwie w XV i XVI w. kwitny.
Krótsze legendy wierszowane znaa i literatura polska w w. XVI,

ale wycznie niemal aciskie, Husowczyka, Pawa z Krosna, Grze-

gorza Samborczyka (co swej ))Bibljady« nie wykoczy); teraz dopiero

przysza kolej na cae mesjady polskie oryginalne. Pierwszy zdoby
«i n. nie, jako na wotum pobone w wizieniu moskiewskim. Abra-
ham Roniatowski, znany i jako pamitnikarz, w »Pamitce

krwawej ofiary Zbawiciela« (1610 r., kilka wyda; skrócone one p. t.

»Zwierciado smutne« itd.), gdzie dykcja energiczna onierza zdra-

dzaa. Aspiracji literackich nie ywi; z takimi wystpi okradajcy

go tu i ówdzie ks. W a 1 e n t y O d y m a 1 s k i, co po »Wizerunku Panny

Marjift (r. 1660i »wiata Naprawionego ksig dziesi« r. 1671 wyda,

w oktawach dzieje upadku i odkupienia przedstawiajc, z wielk ba-

cznoci na ortodoksj, z cytacjami sumiennymi. Jego gadka, ale

wcale prozaiczna dykcja nie zadowolnia; po nim wic sign po wa-

wrzyn epicki ks. Szymon Gawowie ki, piszc » Jezusa Nazare-

skiego albo Jeruzalem niebiesk przeze wybawion« (r. 1686); ju ty-

tu Tassa wskazuje; tok opowiadania przerywaj dugie akty skruchy

i medytacji pobonej; koloryt nadano miejscami zupenie swojski,

polski; ozdob poetyck stanowi porównania; jzyk najgadszy ratuje

te wiersze, jednostajnie ckliwe.

Najwyej stan znowu Potocki. Arjan, y i myla Biblj

a raczej Ewangelj i wierny swemu kredo estetycznemu, e proz

naley przysmacza wierszami a skarby literatury obcej wasnej przy-

£ncykIope<i7a polska. XXI. 1^
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swajaó, nosi si z myl olbrzymiego dziea, przewierszowania Ewaii-

gelji. jako kanwy, na której roztaczaby nieskoczone dygresje, mo-

ralizacje, apostrofy, polemiki. Dziea nie dokoczy, a moe rkopis

cakowity nas nie doszed; ostatecznie wygadzi r. 1680 tylko zako-

czenie, pasj, ogoszon w rok po jego mierci (1698) p. 1. »Nowy

zacig pod star chorgiew Chrystusa«, powtórzon za Sasów. Ten

»Zacig« nietylko na tytule wojskowym, obozowym tchnie duchem:

cech jego dykcja nadzwyczajnie marsowa, ostre skargi, wyrzuty,

ale, nie przeciw ydom czy Piatowi, lecz przeciw grzesznikowi

zwrócone, co wystpkami Zbawiciela na nowo krzyuje; wymowa to

przejmujca, chocia w wyrazach i obrazach nie przebiera i nawet

lichy smak obraa moe. Wszelakich dodatków apokryficznych,^

o Weronice itd., w jakie poprzednicy jego nieraz obfituj, wystrze-

ga si eksarjan naj pilniej, nie dopuszczajcy umylnie, prócz brzmie-

nia tekstu, adnych wymysów ludzkich.

I oprócz tych mesjad zatapiaa epika religijna pola pimien-

nictwa; tumaczono np. Mariniego wymuskan i wycacan wStrage

degl' innocenti« (anonim -bazyljan w rkopisie wileskim), ale-

tumacz nie dorós zadania, za innymi tumaczami z woskiego daleko

pozosta w tyle. Sadzono si raczej na wasne koncepty: ks. Ausz-

purger wierszowa legend o 11000 pannach (czasy, kiedy Jan.

Kochanowski z nich szydzi, miny), aby ni Fortunatów i tym po-

dobne nowele rugowa; ks. dziekan Kuligowski teraz dopiera

wiatu polskiemu synn od wieków legend o Barlaamie i Jozafacie,

budyjskochrzecijask, wierszem polskim objawia (»Królewic indyj-

ski w polski strój przebrany « itd. r. 1688), rzecz bardzo rozszerzajc.

Jeszcze bardziej przewaaa moralizacja w »Danielu proroku« ks. kano-

nika Wadowskiego (r. 1699). wystawiajcego zwierciado zbytkom-

i wystpkom wspóczesnych. Inni cilej si tekstów legendowych

trzymali, np. archirej prawosawny (czerniechowski) azarz Bara-
nowicz, grafoman niepoprawny, wierszokleta niezdarny, naiwnoci
rozbrajajcy, na lutni Apolli nowej (raczej Marsjaszowej) opiewajcy
ftZywoty witychtt (1670 r.; jego wasna wLutnia Apollinowa« bya
zbiorem wierszy rozmaitych, r. 1671); w przedmowie susznie si
przyznawa, e w tym dziele »nie poetyckim pegazem biegano, Ko-

chanowskiego w tym nie dojachano, osem tu prostym jachano leni-

wie«. Nienazwany jaki unita-bazyljan »trzykro sto tysicy rytmówa
spodzi; pozostao (w rkopisie) z nich okoo 50000, p. t. »Nowe
niebo duchowne socem, miesicem i wielu rónymi gwiazdami
janie owiecone a nabonym wierszopiskim piórem wyranie poka-j

zane(( (r. 1692), gdzie dzieje Zbawicielowe i legendy o Matce Boskiej

i witych paskich (s i polscy) ndznie zrymowa.
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Na osobn wzmiank zasuguje epika religijna, tumaczona i ory-

ginalna, owiana duchem zupenie wieckim. I tak (kalwina francu-

skiego) Bartasa wJudytw przewierszowa wcale zgrabnie Rafa
Leszczyski 1620 r., lecz orygina znacznie skróci. Stanisaw
H. Lubomirski tonu, w jakim wOrfeuszaw (i Eurydyk) z »Prze-

mian*' wyoy, nieco artobliwego, i w swym »Tobjaszu« uy (1683

wydany i trzy razy przedrukowany, gdy »Orfeusza« dopiero z rko-
pisu Zauski ogosi); ksztaci si na Wochach, wic za Arjostem

kad z dwunastu krótkich pieni oktawami moralizujcymi rozpo-

czyna, z spóczesnych szydzi, kalamburów si nie chroni. W podo-

bnym duchu .wykona, ale mniej zgrabnie, W. St. Chrociski
»Amana od Asswerusa króla itd. wywyszonego«, którego mylnie

r. 1782 jako dzieo Lubomirskiego ogoszono.

Jeeli wyej przewag epiki jako znamienn dla poezji XVII w.

wytknlimy, to drug jej cech niechybnie kierunek religijny sta-

nowi; zapowiaday si ju czasy saskie. Ju w XVII w. nie byo
prawie poety, coby nie próbowa wiersza religijnego; przykady Na-

borowskiego, Gawiskiego, Twardowskiego, co si tego uchronili, s
wyjtkowe; nawet fraszkopisarze religijn poezj w zawody upra-

wiali. Oto np. St. S. Jagodysk i, przed pobytem woskim dowcipne

epigramaty, po nim dziea Wochów i Francuzów wierszujcy, zako-
czy jednak »Pieniami katolickimi nowo reformowanymi«, aciskimi
i polskimi, rotuami na Boe Narodzenie itd. Albo Jan A. Gorczyn,
syn Piotra, równie poety, obok Arytmetyki i Merkurjuszów »Kwiatki

liljowe modlitwami nabonymi woniejce«, t. j. modlitewnik wyda,
co kilka razy (jeszcze w XVIII w.) przedrukowano. Mieszczanie

z szlacht tu si ubiegali, B. Zimorowic i i.; pisarz wileski St. Dycz-
kowski »Rytmofilozofj abo zwierciado ywota ludzkiego we
czterych kocach ostatecznych" opisa (r. 1639), ale to ju nie Rejowe,

lecz ascetyczna o mierci, sdzie, piekle i niebie acina jezuitów

(Radera i Nesjusa), przewierszowana strofami. Có dopiero ducho-

wni, nawet szyzmatycy; o grafomanie Baranowiczu np. wspomnie-

limy, ale dzie jego byo wicej, np. »Wieniec Boej Matki« itd.

(1680 r.) albo »Notij pi ran Chrystusowych pi« (1680 r.), wierszem

i proz, i i.

§ 5. Sielanki.

»Tobjasza« Lubomirskiego mona miao nazwa sielank bi-

blijn, dopiero w »Przenajwitszej Rodzinie« Zaleskiego przecignion;

tym bardziej kwitna sielanka waciwa. Najdoskonalszy jej wzór

poda Szymon Simonides (Szymonowie) w ))Sielankach«

r. 1614 (w cigu wieku osiem czy dziewi razy przedrukowanych),

16*

I
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i jak »Trei»y« lub wSatyrw Kochanowskiego ca literatur wywo-

ay, okradajc niemiosiernie pierwowzór, podobnie korzystali nastpcy

L treci, stylu i rymów piewaka Zamojskich, co zgieku miasta i dworu

unikajc, nad Purem samotny, Muzom suc, wdzikom przyrody

pióro polskie oddawa. Sielanki jego, pód pracy kilkoletniej, nala-

doway Teokryta i Wergiljusza, nieraz dosownie, przekad niby, nie

raz wolniej, wlewajc w ustalon form tre now (np. ))Rocznica«,

gdzie wielki pasterz Dafnis, to zmary kanclerz Zamojski); w »Ko-

aczach« i »ecach« naladownictwo cakiem zarzuci i sielank

szlacheck, weseln, oraz znój i niedol ludu wiejskiego wypiewa.

I w innych nie brak rysów czy aluzji spóczesnych: wycieczek prze-

ciw tym, coby radzi zgasili soce na niebie a tym bdy swe po-

kryli: obrony wasnego sposobu tworzenia, nie wylewajcego jak

wielka, lecz z botem zmieszana rzeka, ale wstrug in;i a prze-

zorn« pyncego; obrony ideau swego, w obcowaniu z Muzami naj-

wiksze szczcie upatrujcego. [Zbyt daleko posun si jednak

Bronisaw Chlebowski, Sielanki Szymonowicza (! nigdy si tak nie

nazywa, spóczeni znaj tylko Simonidesa, wic i my t form
zatrzymali) jako wyraz duszy poety, Sprawozdania Towarz. Naukow.

Warsz. I i II wydziau, .rok VI, 1913. nr. 3, str. 1—61, odnachodzcy

lady gospodarskich wasnych kopotów, udrki z gospodyni za-

chann, pustki zmarnowanego kawalerskiego ycia w sowach paste-

rzy i dziewczyn, upatrujcy w^szdzie autobiograliczne niby wynu-

rzenia i zeznania; szkic sam zawiera jednak zreszt bardzo trafn

i trzew ocen poety]. W przeciwstawieniu do innej poezji sielan-

kow^ej, do cakiem konwencjonalnej maskarady (jak np. Samborczyk

Yigilantius lub lzak Schonaeus w' Krakowie stale uprawiali) wieje

z poezji Simonidowej duch ziemi czerwonoruskiej ^ i chocia Oluchy

i Pietruchy tylko wyjtkowo Najadom i Adonisom ustpuj, nie

przedstawiaj te wiersze pustej literackiej igraszki; muza Szymo-

nowica znalaza w nich najodpowiedniejszy wyraz dla rezygnacji

pogodnej, spokojnej; przemówia tu w poezji polskiej nie po raz

pierwszy szczera tsknota za cichym yciem na onie natury. — Nie

przypadkiem tylko pierwszy mieszczanin t nut wypiewa; pod-

trzyma j drugi mieszczanin, Bartomiej Zimorowic, ))idc

Symonidowym niedostpnym ladem, bywszy jego i ziomkiem i blizkim

8siadem« (1597 — 1682; Lwowianin, zasuony okoo miasta rajca

i historjograf). Drobiazgami w smaku a raczej bezsmaku wieku roz-

pocz zawód poetycki, piszc wiersze o Kozakach (1620), na Lutrów,

' Ten ywio czerwonoruaki przebija ju w samym tytule, bo nie »skolo-

pa8kami« (= bukolika) przezwa pueta swe twory, jak to np. Porbski czynii,

lecz sielankami od ruskiego, nie polskiego wyrazu >sielanie« i ssiolac.
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hymny na wita "Waryjne, po polsku i acinie panegiryki i asce-

tyki. Modszy brat Szymon (zmary ju 1629 r.) uczci wesele jego

»Roksolankami« (wyda je brat dopiero 1654 r., lecz eby je sam
wtedy i napisa, jak Kubala przypuszcza a Heck dowodzi, nie pra-

wdopodobne), lirykami o silnym zabarwieniu sielankowym: panny
i panicy »ruscy« (roksolascy) tematy erotyczne, acz mao oryginalne,

z wielkim nieraz wypiewuj wdzikiem, trafiajc czasem w ton

niemal ludowy (np. w pieni Daniy z jej przypiewem melancio-

lijnym: »niemasz ci, nadobna Halino, niemasz ci, kochana dziew

czyno«). Nieco tonów przeniós z tej liryki starszy Bartomiej

póniej w wasne »Siplanki nowe ruskie« z r. 166B (wydane jednak,

jak i »Roksolanki«, równie i pod imieniem modszego brata, Szy-

mona) których warto estetyczna znacznie nisza od Symonidowych,

chocia tre bardziej urozmaicona (»Kozaczyzna« i »Burda Ruska«

prawi o tragedji 1648 r.); chocia koloryt miejscowy staranniej

utrzymano, gdy przewaaj aluzje do ))lanczawtow« lwowskich

i nawet jzyk rozmylnie terminami ruskimi upstrzono; chocia tema-

tów staroytnych, mitologicznych, o wiele pilniej si Zimorowic ni
Simonides wystrzega. Trudno jednak nie dojrze znacznego obni-

enia smaku i stylu; nie brak nawet dziwactw, skaenie XVIII w.,

ton ks. Baki w^yprzedzajcych; przybieranie maski jest jak u Simo-

nidesa, lecz nie tak starannie utrzymane; przytyki do sw'ejw*ol

i opresji szlacheckiej s wcale niemiae. Wo ziemi czerwonoruskiej

wyraniej z tych sielanek dolatuje.

Nie ustpia szlachta tym mieszczanom przywileju sielankowego;

co ywo ich naladowao, szczególnie nie opuszczano obchodów

weselnych; midzy wierszami nowoecom ofiarowanymi najczciej

sielank odnajdziesz, zazwyczaj bez najmniejszego wdziku, mecha-

niczn niemal parodj liry Symonidowej; i treny nimi zagszczano

(np. Ko rej wy na mier Zygmunta III). Animusz jednak Potockiego

w »Sielance przy szczliwym wjedzie Lipskiego (zicia) na sta-

rostwo sdeckiew i szczególnie w ))Libuszy« (z tego roku, 1676)

tryumfuje: sielanki to cakiem szlacheckie, przyroda w nich stanowi

chyba dodatek, za to element ich moralizujcy, rozwielmoniony ju
u poprzedników, wypeni je gównie, ale w^erwa, swoboda, humor

niekamany — najszczliwa to chwila w yciu Potockiego, ostatni

bysk soca pogodnego — osobliwszego dodaj uroku moralizacjom

tym na temat maeski, zakrawajcym na ulubione wtedy spory

o maestwie i kobietach, satyryczne i humorystyczne.

Sielanek nie brak wprawdzie w spucinie adnego ówczesnego

poety, lecz u niewielu tylko wybijaj si na miejsce celnie jsze, prócz

owych mieszczan u J ana Gawisk iego (umar r. 1683). Nieszcz e-



246 UTKRATUKA PIKNA

gólny to autor, chyba e wytrwaej, ni inni, Muzonn suy i troskli-

wiej o zebranie i przechowanie swego dorobku poetyckiego si stara,

ukadajc r. 1682 obszern ksig p. t, »Helikon«, gdzie wpisywa,

polerujc je nieraz, dawniejsze utwory, nawet druki (veteris compo-

sitionis, correcta) i nowsze. Z sielank »Mopsus«, naladowan z Sy-

monidowej, wystpi ju r. 1650; r. 1668 wyda wSielanki nowo
napisane« a potym jeszcze pi innych, i tu Symonidowym gównie

kroczc torem; najoryginalniejsza jeszcze pierwsza o ywocie zie-

miaskim i dworskim. Zreszt i jego miejsce gównie midzy liry-

kami. I ze spucizny innego wierszoroba wczeniejszego, ks. Henr.

Chechowski ego, wGwar leny*, zbiór piciu sielanek (1630 r.), naj-

w'dziczniejszy, ale Adrjana Wieszczy kiego »Sielanki albo pieni«

z r. 1634 na t nazw ledwie zasuyy; s to zwyke elegje miosne

do nieobecnej, tylko u wstpu w ramy idyli lenej ujte, zreszt nie-

ciekawe ani treci ani stylem.

§ 6. Liryka.

Jeeli co do znaczenia, wypywów, rozmiarów epika w wieku

XVII przewaa, to na liczb autorów lirycznych wiek XVII z kadym
si innym choby z XIX, zrówna; grafomanja jego wanie w wierszu

lirycznym, najatwiejszym, najskromniejszym^ najbardziej wystpo-
waa. Jak w epice, tak i tutaj dwa kierunki rozrónia mona:
wpyw Horacego i Kochanowskiego; po, drugiej stronie, wpywy
woskie od Petrarki do Mariniego sigajce i w tym ostatnim wa-
nie, w jego wyszukanych antytezach, dowcipach, symbolach, góru-

jce. Zaraz na pocztku wieku rozdwaja si oysko rzeki lirycznej:

przeciw acinnikowi Miaskowskiemu staje woszczyzna Hjer. Mor-

sztyna; potym midzy samymi Morsztynami dojrzysz tego samego
kontrastu, np. midzy ))acinnikiem« i »sarmat« Zbygniewem a »wo-
szkiemn Andrzejem, Trzeci kierunek, narodowy, a raczej wrcz
ludowy, piosnk gminn przypominajcy obrazami i motywami,
rytmem nawet skocznym, nie gardzcy ostatecznie jzykiem mao-
ruskim, odzywa si przez cay wiek. ale niemiao, u patentowanych
poetów wyjtkowo, czciej u tych, co o saw osobist, o imi lite-

terackie wcale si nie kuszc, najpopularniejszymi byli; wanie
kompozycje tych anonimów, zbierane w licznych ówczesnych wy-
dawnictwach (wTace i padwany«, kilka zbiorów tej nazwy; »Dzwo-
nek serdeczny«; ))Dama dworskac; »Wesoa ochola« Bozdarzewskiego ^

r. 1647; wczeniejszy ))Kiermasz wieniacki«; »Lutnia wdzicznej
melodjeja r. 1685, z 26 tacami; »Koo taca wesoego dla modzi« '

itd.), rozchodziy si najszerzej, doczekiway si nawet tumaczenia
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na ruskie, przekraczay granice Polski, czego o lirykach gonych
poetów twierdzi nie mona. Ju jednak w poezji epicznej ustpo-
way druki rkopisom, co do liczby jak i co do wartoci; wszystko,

co pikne, ciekawe, utwory Morsztynów, Szlichtyngów, Lubienieckich

itd., wycznie w odpisach po kraju kryo i nieraz gino na zawsze,

albo dostawao si do druków dopiero w XIX i XX stuleciu! Zgry-

liwa cenzura biskupa Szyszkowskiego wydusia w pocztkach XVII
wieku pody bogato, ciekawie zapowiadajcej si literatury lirycznej,

erotycznej; wprawdzie pojawiay si od czasu do czasu nowe jej

zbiorki dla modziey, lecz chyba ukradkiem, kontraband niby,

i rycho rozchwytane giny, schodzc do unikatów albo strzpków
tylko z unikatów.

Przewan cz druków wykluczy naley z góry, jako pane-

giryki, epitalamja, epicedja, treny: frazesy to banalne, komunay poe-

tyckie, ))aplauzy« helikoskie niesmaczne. Znaczone imionami np.

Twardowskiego a choby Gawiskiego, zasuguj same na uwag,
chocia nawet i midzy zgraj tamtych znajdzie si nieraz ciekawy

pomys, jzyk osobliwszy, tre mniej zwyka, np. przyczynki do

dziejów rodzinnych. Zreszt widzimy wszelkie kierunki liryki: ero-

tycznej pi-zewanie; religijnej; gnomicznej, co przy dydaktycznych,

»obywateIskich« zakusach naszej dawnej literatury odgrywaa zna-

czn rol: okolicznociowej, skupianej od czasów i za wzorem Ko'

chanowskiego w Fraszkach, Fraszkorytmach, Fraszkolasach, Dwo-
rzankach, Nieprónujcym prónowaniu. Ogrodach, Wetach parna-

skich i jak tam te zbiory nazywano. W nich przewaa element

humorystyczny; pldruj Marcjalisa i Owena przedewszystkim, zbiory

facecyi domowe i obce, anegdoty zmylone i prawdziwe. Do
liryki okolicznociowej zaliczymy i epitalamja — któ ich nie pisa —
i treny, co wyszy z pod pióra Potockiego czy Morsztynów; dalej

wiersze herbowe, alegorje; szczególniej lubiano, od czasów Zwie-

rzyca Rejowego, emblematy, i wysila si dowcip na trafny ich opis.

Osobno o ywiole ich ))SOwizdrzalskim« wspomnie wypada.

Bohater dolnoniemiecki, mszczcy si za »gburów« na mieszcza-

stwie, sprony i niechlujny, wyszlachetnia na gruncie polskim:

zosta frantem, przedrwiwajcym wszystko i wszystkich, ale zalotny,

stroiby si i wypi czy podjad, gdyby byo za co; eksbakaarz czy

ak, co ndz klepa a w gór si pi; miejski synek, co si w kocu
przy pisarzu jakim albo w rzemiele przytuli i, co dowiadczy

w szkole i karczmie, przy zalecankach i bójkach, na gocicu i w mia-

steczku, wypisywa, plagjatu-nie unikajc, z potnym nieraz saty-

rycznym zaciciem. Z pod pióra takich to autorów, co tward prze-

chodzili szko, otrzaskanych z yciem, pojawiay si owe wFraszki
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Sowizdrzaowe« i »Nowe l'raszki« i »Siekanki« i »Xa\vary« itd.

wierszyda liche, ale humorem, staropolskim icie, zabarwione; nie

nahidujce t. j. okradajce Iloracei^o i Kochanowskiego, zato przy-

pominajce Reja (kiedy si jeszcze nie para kaznodziejstwem), acz

bardzo prawowierne, brzydzce si wherezjw. Mieszczaska to a ra-

czej maomiejska poezja, co w podgórskich grodach kty wycieraa,

a wobec szlacheckiej poezji wasn zachowaa nut. Z takich po-

cztków wychodzi np. B. Zimorowic, zanim si ustatkowa; równie
Kacper »T war d o ws k i« (z Sambora), co »trochy dowcipu na

rytmy drugich gorszce rozpuci«, acz z cikiej choroby autorem

nabonym powsta; ale jeszcze i póniejsze jego, wiersze: »G swi-
tomarciskaw, »Bylica witojaskaw, ))Koldy«, tchn ywioem bar-

dziej narodowym, ni go poezja szlachecka t. j. przecitna, znosia.

Poszed on wreszcie wyej jeszcze, wic nietylko wasne odrodzenie

w ))odzi modzi z nawalnoci do brzegu pyncejw (1618 r.) wysta-

wia, ale w »Biczu Boym albo Krwawych zach utrapionej matki

ojczyzny Polskiej « po wawrzyny satyryczne Jurkowskiego siga,
nacierajc ostro na szlacht; po klsce Pilawieckiej wiersze te prze-

drukowano prawie bez zmiany, tak odpowiaday czasom spodlonym.

Z ich to kó wychodziy owe »Kiermasze« itd. albo » Wesoa ochota«

Bozdarzewskiego (imion dobierali sobie najrozmaitszych), gdzie obok
wierszów z przypiewem »Pauperibus« (t. j. akom), znajdziemy ca-

kiem ludowe, np. »A gdziee si miy Maku zabawiw itd., albo

»Ty pan Jan, ty pan Jan, a ja panna Hanna, Ty bogaty modzie-
niec, ja uboga panna* itd. Ju w drugiej poowie wieku, z coraz

widoczniejszym upadkiem miast, z coraz srosz cenzur, z coraz

wzrastajc obojtnoci ku literaturze, upada ta literatura zupe-
nie: mieszczanie przenosz si cakiem w sfer poj szlacheckich

albo szkolarskich, np. jeden z ostatnich, Boczyowicz w Toruniu.

O tej literaturze sowizdrzalskiej cakiem a jak najniesuszniej

zapomniano. W istocie przypomina ona silnie malarstwo rodzajowe
niderlandzkie; nie kusi si o rzeczy wielkie, o pomp faszyw nie-

raz, o mity, alegorje i epik, ale o rzeczy drobne, codzienne, pra-

wdziwe. Nie naley do adnego cile okrelonego rodzaju, lecz

sama osobny tworzy; wliczylimy j do lirycznej, gdy chtnie piew-
kami si popisuje, ale i te piewki znowu najrozmaitsze; naj-

pikniejsz ballad polsk przed Mickiewiczowymi utworzy wanie
»Jan Dzwonow8ki«, chocia po maorusku (z polonizmami i w for-

mie bardzo sztucznej); jego (czy innego którego »sowizdrzaa«, bo
okradali si stale) »Kozaczek« o Kulinie, toczcy si bez sówka
opisowego wycznie w djalogu, w pytaniach i odpowiedziach, tra-

giczny cho nie pospny, wytrzyma porównanie z najsynniejszymi
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balladami wiata. A nie jedyna to ballada tej literatury wycznie
anonimowej lub pseudonimowej, bo wyjtkowo tylko w anagra-

mach itd. prawdziwe nazwisko autor wyrazi, np. Jan opeski,
autor i wierszy pobonych, i inni. Monaby j fraszkami nazywa, termi-

nem znanym ju przed Kochanowskim, bo mieci wszystko, obok
liryki grównie satyryczne docinki na stany i stosunki wszelakie. Je-

den z jej celniejszych autorów, to papiernik krakowski Adam \Vo-

dzisJawczyk (ale egzemplarze pism jego od biaych kruków rzad-

sze); czego tam niema: s i skargi na droyzn i arty z gruboci
chopskiej (w formie najplugawszej, nie dziw /e cenzur duchown
obraziy) i moray i obrazki z ycia miejskiego i przedrwiwania kobiet

i tajemnice maeskie itd., istny kalejdoskop ycia drobnego, stokro

ciekawszy ni napuszona poezja szUolarska czy rafinowana erotyka

innych. Fraszki te przybieraj najczciej formy satyry i djalogu saty-

rycznego, górnie »komedj« przezywanego, ale czasem i w istotn

komedj przechodz; obieraj si okoo konfederatów i ich gwatów,
pospolitego ruszenia i jego nieporzdku, gównie jednak, niewyczer-

pane niby ródo, okoo biedy i ndzy bakaarskiej: pierwszy to

i ostatni raz, e sponiewierany stan o swe si prawa upomnia, swe
krzywdy wykada, a niesuchany zamilk; sigano te do form ka-

lendarza, minucji artobliwych, strofujcych róne wady. Dawniejsi

badacze, Maciejowski i inni, przechodzili okoo tej literatury, tych

Burleszk, Furfanterji i jak je tam nazywano, z pogardliwym lekce-

waeniem; dla odtworzenia ycia staropolskiego (nie szlacheckiego

tylko) i humoru staropolskiego (bez naleciaoci obcych, prawdziwie

polskiego) ona nierównie waniejsza i wdziczniejsza, ni wszelkie

wiersze Grochowskiego, Miaskowskiego i tylu, tylu innych. Przyszo
blizka zrehabilituje j zupenie.

Obok tej domowej liryki sui generis istnieje obca, a w niej

przekadów najmniej — naladowania najwicej. Naczelne miejsce

zatrzymuje Horacy: najlepsze z niego transpozycje zawdziczamy
Zb. Morsztynowi; jego przepolszcza raczej, ni tumaczy Seb. Pe-

trycy, sodzc sobie moskiewskie wizienie (r. 1609, w piciu ksi-

gach, nie powtai-zajc ód, tumaczonych ju przez Kochanowskiego);

wierniej Jan Libicki (r. 1647; por. i Emblemata Horatiana t j.

sentencje Horacjuszowe Fr. Cezarego z r. 1648); Fel. Bachow-
skiego »Epiktet« lepiej wypad, acz bardzo rozszerzony przykadami

z dziejów dawnych i nowych (kilka wyda). Z Wochów tumaczono

wiersze Petrarki (Jagodyski; tene i z Bartasa »Tryumf wiary«

spolszczy), Mariniego (Morsztyn, Ust rzy ki).
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§ 7. Lirycy.

Na czele krocz, co ca tradycj jeszcze do XVI w. nale,
i

Taki np. Kacper Miaskowski (1549—1622), wprawdzie dopiero

w r. 1612 i 1622 »Zbiór rytmów« w^da, bo si waciwie dopiero :

na stare lata energiczniej do wierszów rzuci, ale i przekonania jego
!

(np. polityczne), i wzory aciskie (Pontan, jezuici acinnicy), i uwiel- '

hienie Kochanowskiego z XVI wiekiem go cz. »Zbiór« obej-

muje wiersze religijne i wieckie: w religijnych razi humanistyczna

gmatwanina Chrystusa i Apollina, Marji i Muz, w smaku najgorszym;

szczero uczucia religijnego okupia nieraz braki estetyczne, ale

prostot zastpoway kwiatki, ozdóbki, wróba niby nadchodzcego i

baroku; w poezjach wieckich polityczne zdrow si myl odzna-

czaj, króla broni, do zgody nawouj, zawodów i zniewag mci
ka; z okolicznociowych szczególniej »Waleta woszczonowska«,

gdy Mazurów egnajc do rodzimej Wielkopolski wraca, i nagrobek

na maego Rybskiego szczeroci i prostot za serce chwytaj. Za-

pomniano o nim rycho, tylko fragmenty (opis zapust; list Lutera

z pieka!) po sylwach si napotyka. — Jeszcze rychlej i suszniej zapo-

mniano o Mazurze, ks. Stanisawie Grochowskim (um. r. 1612),

co ju od r. 1573 wiersze pisywa, lecz najwiksz ich ilo po

r..l600 wystawi. U ksidza przewaaj treny (np. »zy smutne po

zejciu .1. Zamojskiego« i pod.) i wiersze religijne; spolszcza wier-

szem nietylko jezuitów, lecz i Tomasza z Kempis »Naladowanie

Chrystusaa; wyda jeszcze 1598 i 1599 dosowny, ile monoci, prze-

kad »Hymnów, próz i kantyków kocielnych «. Panegirykami jednak,

schlebiajcymi nad miar, znieprawi swój talent, bo w atwoci
i gadkoci, acz i w banalnoci wiersza, nikt go nie celowa; rzeczy

bez pretensji (np. »Nocy Toruskie«, »do Skargi«) wypaday lepiej

i ciekawiej.

Obok staj arjan Olbrycht Karm ano wsk i i kalwin Daniel
Naborowski, poeci dworu Radziwiowskiego (biraskiego), po-

wani myl, wytworni jzykiem. Mniej pisa Karmanowski: oprócz

krótkich ))Drew« (fraszek), »Pajdonomj« Teognisa naladujc, take
wiersze pokutne a folgujc humorowi » Wesele towarzyskie« pene
draliwych przycinków. Naborowski próbowa form njsztuczniej-

szych: sam wierszy religijnych nie podzi, ale z upodobaniem gno-

miczn poezj uprawia; pisywa listy poetyckie, do Radziwia (Ja-

nusza) i i.; opisywa przygody spóczesne to artobliwie, to ironicznie

(nZwada Marsa z Kupidynem«, na trafunek dworski z r, 1632), ;

celowa i we fraszkach. Uchodzi, i susznie, za jednego z najpo-

waniejszych i najpoprawniejszych poetów czasu; w kole Radzi-
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wiowskim, bogatym w talenty, byJ bezsprzecznie pierwszy. W ero-

tycznej poezji ustpowa zgrabnemu Jerzemu Szlichtyngowi,
autorowi »Lekcji Kupidynowych« (niby wedle Owidjuszowej wArs

amandi« pomylanej) i innych liryków, nieraz w tonie ludowym utrzy-

nianych; ten komiczne, np. na ^)tabak«, pisywaJ wiersze, jak inni

(Morsztyn itd.), ale bardziej jego wSzlacheck kondycj« — niema pra-

wie sylwy XVII w. bez niej — ceniono; pupil to Owidjuszów, nie

woski. Zygmunt Lubieniecki w sawie poetyckiej przodkom
w zborze nie dorówna, ale wiersze miosne gadkie pisywa; z arja-

nów i Arciszewski Krzysztof, synny z wypraw holandzkich

zamorskich, wiersze okolicznociowe, modlitwy itd., równie po syl-

wach bardzo zwyke, skruszony piewa.
Wynieli si nad nich Morsztynowi e, katolicy i arjani, tamci

woskiemu, ci acisko narodowemu kierunkowi folgujcy. Hjeronima

Morsztyna ju wymienilimy jako wersyfikatora nowel; rozrzuci

i spor gar wierszy miosnych, zabawek raczej czy warjacji na

oklepane tematy antologiczne, bez nuty osobistej, chyba gdzie spro-

snoci narabia; bardziej ceniono jego wiersze gnomiczne, zalety

prawdziwego ma, szlachcica itd. sawice. Wszystkich przewyszy
najznakomitszy caego wieku poeta erotyczny Andrzej Morsztyn,
co niestety w ostatnie trzydzieci lat ruchliwego a nadto ywota
chyba tylko przypadkiem i przelotnie (dla napitnowania jakiego

skandalu towarzyskiego) do poezji si zwraca, zajty polityk, robie-

niem fortuny i karjery, co go a na podskarbiowstwo wielkie kor.

i na wygnanie, do Francji (gdzie cakiem odpolszcza i umar r. 1693),

zawioda. Zacz jak inni, pod dziada Otwinowskiego, latynisty (tu-

macza »Georgik« i »Przeobrae «), feru szkolarsk i jeszcze 1645 r.

puszy si wierszami takiej faktury; lecz niebawem da si unie
Mariniemu, jego lubienoci, wykwintnoci, sztuce. Mio a raczej

miostki zrobiy go poet: w lirykach, zebranych r. 1647 (p. t. ))Kani-

kua«), a powtórnie r. 1661 p. t. »Lutnia« (niby »La Lira« Mariniego),

objawia uczucie nadzwyczaj zmysowe, odskakujce od rubasznej

prostoty domorosych erotyków; kobieta staje si przedmiotem hodu,

ubóstwienia, przymila; przy najczulszych wyznaniach wcale jej

jednak nie szanuje, w gruncie ni gardzi; pod jedwabnymi sówkami

ukrywa: niecierpliwo, niech si uwielbiana zbyt nie droy z wdzi-

kami; niestao, zwracajc si ku innej, z tymi samymi »afektami«,.

przy byle sposobnoci — biada naiwnej, coby te wyznania na serjo

braa; obcesowo. nie przebierajc w sowach, targajc si na

wszystko zuchwale. Góruje nad uczuciem mistrzowstwo formy, dotd

w literaturze na t skal nieznane; amice wszelkie trudnoci, pi-

trzone umylnie, dla popisu; lubujce si w dowcipnych kontrastach.
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obrazach, w wyliczaniach icie groteskowych. wiadomie postpuje

poeta ladami Katulla, Marcjalisa. anakreontyków, Wochów; wielbi

mio i wino; i wiersz mu nie dobry, kiedy nie swowolny, wic
l'Vaszl<i wszelk miar przekraczaj — i dziby ich nieatwo dru-

kowa, ale i midzy najsproniejszymi (np. »Nieobiecany ksek «) s
arcydziea stylu, humoru, werwy; nawet najbezecniejsze pomysy wy-

powie tai\, e rozmieszy raczej i zabawi, ni zgorszy. S u nieffo i wier-

sze polityczne, opisowe (np. wyliczanie rzek, co przebywa; napoi, co

krewniak jego kosztowa); religijne, niby kontrast owej rozpasanej

lubienoci; zagadki najpikniejsze, jakie dawny wiek ukada. Caej

spucizny jego lirycznej dotd nie wydobyto z rkopisów, a co dru-

kowano, to bywa nieraz i niepoprawne i niezupene, niejedno myl-

nie jemu przypisane: znawcy spóczeni jego wiersze najwyej cenili^

a sd ich i my potwierdzamy.

Silnej tej nuty osobistej nie wnosi ów krewniak jego, Stani-

saw Morsztyn, oberszter królewski, co wszystkie kampanje ów-

czesne przeby szczliwie i w kocu wojewod sandomierskim uiuar,m dzielny, serce zote, poeta bardzo mierny, szczególniej gdy go

z podskarbim porównasz, w wierszach towarzyskich, okolicznocio-

wych (np. balety); treny, gdy mu mier dzieci zebraa, p. t, »Smutne
ale po utraconych dzieciciachw (1698; powtórnie 1704), nie po Ko-

chanowsku, lecz zgrubiaym trybem XVII w. wypiewa, z konceptami

barokowymi, niesmacznymi.

Z Morsztynów arjanów Zbygniew, chory mozyrski, onierz.

Radziwiowski, najciekawszy — nie drukowa niczego (prócz kilku

wierszów ulotnych i relacji »Chocimskiej«); tym gorliwiej uprawia
gatunek, wcale dotd nie wystpujcy, liryki obozowej, onierskiej.

Byli i przed nim onierze, co rk od dwigania kopji ocia
wiersze kropili, jeszcze w XVI w. taki Gruszczyski lub niezdara

Czahrowski, ale on pierwszy honor sztandaru-matki, mio towa-

rzysk, ycie twarde, straszne przejcia, od godu i moru, po bitwie

rany, niewole, a w kocu — niewdziczno rodaków, co przy kominku
wygodnie siedzc o nowinki wojenne pytali, wymownie i przej-

mujco skreli. To bya jego nuta osobista; w innych spotyka si
z spóczesnymi, czy rzewn »Pieni w ucisku « do obrocy ucinio-

nych si modli, gdy rodacy sd nad sumieniami przywaszczajc
arjanów, nawet dzielnych onierzy, krew za nich lejcych, z kraju

wypdzali, czy hejnay, Horacjana albo modne ))emblemata«, t. j.

gnomy i nauki do rycin, ukada. Chocia liczne wiersze sam pali,

na stare lata uzbiera ich jeszcze okoo 10000 i w formie poprawniej-

szej umieci w » Muzie Domowej«, t. j. do domowego uytku prze-

znaczonej; w ))\Virydarzu« inne, ciekawe, ocalay.
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Wiersze Morsztynów niepami u spóczesnych zagrzebia: tym
mielej harcowa w druku grorcy katolik, Marji adorator, We-
spazjan Kochowski, póki obowizki historjografa pióra lirycznego

z rk mu nie wytrciy. W »Lirykach polskich w iiieprónujcym
prónowaniu napisanych« (1674 r.) i w »Epigramatach« zoy plony

niwy poetyckiej, goleniowskiej, z caego dziesiciolecia: liryki uka-
da wedle Horacego t. j. co do podziau na ksigi, ód i epod, ale

€aym niebem treci si róni; przewaay ascetyczne i polityczne,

komentarz liryczny do dziejów ojczystych, do klsk i tryumfów pol-

skich za lata 1648— 1668, osobliwsza liryka historyczna. Erotyków
brak niemal zupeny, wic do druku si godziy, chyba w Epigra-

matach, naladowanych z acinników, a do Owena i Ineza (jezuity

polskiego, rodem Hiszpana), znalazo si co nieco, o co potym cen-

zora duchownego (rektora krakowskiego) jezuici umylnie gabali.

Ducha staroytnego w tym wszystkim niema nic, ale Polska szla-

checka w caej si peni objawia. Dla tej liryki domorosej, posuwi-

stej, przebaczy mu naley jego wiersze religijne: albo pedantyczne

najstraszliwszy » Ogród Panieski«. tytuy Matki Boskiej rzdem
w kwaterach i grzdkach ogrodu tego sadzone, podobnie »Róaiiiec«

z r. 1668 i i.l, albo trywjalne. np. »Chrystus Cierpicy«, gdzie for-

malnie Bak wyprzedza, tego samego nieznonego (na dusz met)
piciozgoskowca uywajc, co chyba do oberka, nie do liryki reli-

gijnej si nadaje, do karczmy nie do kocioa. Najwyej stan sta-

rzec w dzieku proz: » Trybut naleyty wdzicznoci wszystkiego

dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodja polska« itd. (1695 r.);

jest tu wyznanie grzechów publicznych i prywatnych, dzikczynienia

za aski i tryumfy, za kary i nawiedzania, okrzyki pesymistyczne (nie

jemu jednemu wtedy z gbi serca wydarte): »grzeszyby, ktoby

dobrze czyni«, i ufno niezachwiana w osobliwsza opiek Bosk
nad Polsk, przedmurzem chrzecijastwa, niby nad nowym ludem

wybranym si roztaczajc.

Satelitami w orszaku Kochowskiego godzi si nazwa starego bro-

dacza Sambora Moszewskiego, Andrzeja Szemet a. a prze-

dewszystkim Jana Gawiskiego, co »Liryki« wprawdzie w r-

kopisie zostawi, zato z »Dworznkami« w wiat si puci (1667 r.)

i z kilku okolicznociowymi, np. weselnymi ))karminami« (» Wenus
polska«) czy politycznymi ())Vaticinium na Turka«). Fraszki Kochow-

skiego bardziej urozmaicone, cho wiele w nich towaru przywonego;

Dworzanki Gawiskiego s mniej liczne i mniej rozmaite, zato du-
sze; wena poetycka jego, jak i Moszewskiego bywa zarazem pijacka:

do Bachusa modli si rzetelnie: próbowa si i w poezji opisowej

(np. » Miesicy dwunastu«). Miejsce jego na szarym kocu, cho pilnie
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heblowa wiersze wasne i obce, np. ))P'ortun« Bczalskiego (gr

w wróki, dosy dowcipn).

Z katolickiej strony wypada tu i Salomona polskiego, marszaka

w. kor. Stan. Herakl. Lubomirskiego umieci, co nie zado-

walajc si sielank biblijn (Tobjaszem), mityczn (Orfeuszem), dra-

matyczn (Ermid, naladujc i Tassa i Guariniego), liryk, lecz

wycznie religijn, uprawia, w rozpamitywaniach Mki Paskiej

i Tajemnicy Narodzenia (wMelodja duchowna« itd.), albo prawd kate-

chizmowych (»Theomusa albo wykad wiary Chrystusowej «), za grze-

chy pokutujc. Te dzieka drukowano czsto w XVIII w., gdy inne,

o wiele ciekawsze, zaginy; rkopisy zreszt daj dla nich wicej

materjau. Najwyej wzniós si w przewierszowaniu »Ecclesiastesa«

Salomonowego, co pesymistycznemu zapatrywaniu jego (a hodo-

wa mu od pierwszych niemal wystpów literackich, od r. 1668)

najlepiej odpowiada. W wierszach tych religijnych odnajdziemy

i pieszczotliwo sielankow (np. nad obkiem Zbawicielowym)

i wielk gadko wysowienia, której nie dosign w panegirykach

dla Sobieskiego (wMuza polska na tryumfalny wjazd Najj. Jana III na

koronacj do Krakowa«, 1675 r., gdzie si z drugim reniawit,
Potockim, poczy). Poeta ten oczekiwa i wydania zupenego i oceny

gruntowniejszej: wysoka kultura umysowa, talent niezaprzeczony,

acz nierówny; sprzecznoci, nie dziwne u syna Jerzego, patrjoty i ro-

koszanina; nadzwyczajna rubaszno np. w komedjach (modocianych),

obok wdziku i gadkoci prac innych; sceptycyzm, posunity do

przeczenia niemiertelnoci dusz obok przesdów najgrubszych; teorja

a praktyka yciowa, zupenie nie zgadzajca si, — dopraszaj si
wycieniowania tej bardzo skomplikowanej postaci literackiej.

Z arjastwa wyszed a na katolicyzmie puniewolnym zakoczy
Wacaw Potocki, nietylko w yciu, lecz i w literaturze, miano-

wicie w liryce. Budujcymi wierszami, co si »starszym« (w zborze)

podobay, zacz Potocki pówiekow sub Muzom, sub prywatn,
bo niczego niemal nie drukowa; stateczn i wytrwa, bo od cio-

sów, co eksarjana w najbliszej familji trafiay (powymieraa caa
rodzina obok niego a co oprócz tego przebola!), do wierszów si
chroni, w nich wylewajc smutki i ale. W cigu tej suby zm-
nia poeta t. j. styl jego; Potocki jedyny niemal tego wieku pisarz,

co z czasem, przez usiln prac, pociosujc i poprawiajc wiersza,

gadzc go starannie, wzniós si znacznie nad swe pocztki. Liryka

religijna i okolicznociowa zaja w olbrzymiej spucinie po pod-

górskim poecie — co sobie piewa a Muzom, mecenasów nie szuka,

o publiczno nie dba, z poufaymi tylko (Morsztynami, ydowskim,
Lubienieckimi, Wiszowatymi) si dzieli podami natchnienia — najpo-
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kaniejsze i na liczb i na warto miejsce. Zaczyna jeszcze przed

r. 1650 sPojedynkiem rycerza chrzecijaskiego«, »Rozkosz wia-
tow i duchown «, » Tygodniem stworzenia wiata«; przystpia pó-

niej »Decyma pieni pokutnych« i coraz inne. coraz obszerniejsze

zbiory »Pieni pokutnych i nabonych«, rozmyla czy rozmów duszy

kornej, lecz grzesznej, z Bogiem gronym, lecz miosiernym. Uderza
w nich gadko jzyka, chocia nie s wolne od jednostajnego kwi-

lenia; czas ich powstania zaznacza autor wyranie w dedykacji do

Heleny Lubomirskiej. wojewodziny krakowskiej: »te ktorem pisa

jeszcze w wieku modym teraz dopiero otarszy je z pleni, z nizkim

ukonem prezentuj pieni «. Z tej powodzi wierszów wyróniaj si:

))Perjody« i cztery »Treny« (od pór roku) na mier syna Stefana;

»Smutne zabawy aosnego po utraconych dziatkach rodzica« (gdy

i córk Zofj postrada); 24 trenów po urychlonym zgonie ostatniego,

ukochanego syna Jerzego. al to nie udany: chwyta za serce, mimo
dziwacznych, niesmacznych konceptów, mimo rozwlekoci; sia wy-

mowy, moc szczegóów (szczególniej w 6 trenach o Zofji i Jerzym),

stopniowanie wyrazu i obrazu, wznosi te wiersze, acz nie dorówny-

wajce Kochanowskiemu, nad ca nieskoczon jeremjad XVII
wieku; równie jego wesoe wiersze zaciciem, humorem i treci
ciekaw wszelkie »witania« i »himeneusze« spóczesnych prze-

cigny.
Lecz to same przygrywki do trzech olbrzymich zbiorów wierszy,

powstaych gównie po r. 1680. Najpierw »Ogród ale nie plewiony

itd.«, w piciu ksigach nierównej objtoci (ostatnia najkrótsza, byle

z czego zlepiona), najciekawszy, najbardziej charakterystyczny pomnik
caej poezji staroszlacheckiej. S to niby fraszki: zrzucone w umyl-
nym nieadzie listy, anegdoty, trafunki, arty, wiersze herbowe, do-

cinki, epitalamja, skargi, ale, satyry, rozmylania dydaktyczne, teo-

logiczne, polityczne. Poezje krótkie i setkami wierszy idce, krotofilne

i gorzkie, osobiste i ogólne, opowiadania i dysputy (gównie reli-

gijne, teologiczne, polemiczne), aluzje (najczstsze do ysych) i inwektywy

(na niemio ojczyzny, sobkowstwo, nierzd polski, na duchownych),

opisy (budowli, bankietów, gospodarstwa podgórskiego, polowa itd.)

i przygody z sub, z przyjacioy, z gomi niedyskretnymi naj-

czciej, z ebrakami i zbójami, jakich na Podgórzu byo peno.

Wszystkie klasy spoeczestwa (najmniej jeszcze ydów i mieszczan);

wszystkie stosunki prywatnego i publicznego ycia (najmniej o szkole

i o magnatach lub królu); wszystkie pory roku i wieku, pe oboj

(z bardzo dosadnymi przytykami; od wszelkich hodów, ale te od

lubienoci nasz autor najdalej odbieg); bogatych i ubogich, mdrych
i gupich (przewanie), hojnych i skpych, trzewych i opojów (znowu
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liczniejszych), jednym stowem cay kalejdoskop dawnego wiata pol-

skiego, szlacheckieiro, witamy na tych kartach; gdyby wszelkie pomniki,

tradycje, dzieje zaginy, / nich samych odtworzylibysmy naocznie, do-

kadnie, ten wiat osobiiwszy: bogobojny, przesdny, nierzdny, patrjar-

chalny, ru)aszny, gocinny, szczery. Rzeczy oryginalno i obce, praw-

dziwe i zmylone, niezliczone igraszki dowcipu (kahinibury) i losu,

wieckie i duchowne, powane i mieszne zczyy si tu w jeden

korowód, mienicy si wszelkimi barwami. To ju nie sztuka, ale

ycie samo. najtrwalszy XVII wieku pomnik.

O wiele niej stoi, bo zbyt jednostajny a zbytni rozwlekoci
zabójczy, »Poczet herbów«, jedyna wiksza rzecz, co Potocki za ycia

wyda (r. 1696). Wierszów herbowych liczya Polska tysicami; niema

przecie druku, coby na odwrocie karty tytuowej komplementów

i aluzji herbowych nie prawi a niesmaczny ten zwyczaj od wieku

XVI datowa. Lecz te wiersze zwracay si ku herbowi jednemu

lub skoligowanym; Potocki, co o niczyje wzgldy nie dba, do caej

szlachty si zwróci, Okolskiego aciski herbarz przed si wzi
i zawsze najpierw legend herbow (bajdy zazwyczaj odwieczne

a zawsze skamane) od wierszowa, potym z tematu herbowego aluzje

do duchownych, ysych, skpych, utracjuszów, domatorów itd. uka-

da, nieraz wcale dowcipnie, zazwyczaj bardzo drastycznie i trafnie

moralizujc, t. j. prawd matk rznc panom herbownym (obruszono

si te w czasach saskich na niego o docinki duchownym — czym
podlejsze czasy, tym obraliwsi ludzie na prawd). Aluzje pciowe do

druku nie mogy si dosta, pozostay w rkopisach p. t. »Odjemek

od herbów szlacheckichw; i tu naturalnie hodów i komplementów
»pasz«; w setkach ysicach wierszy nie ma ani jednego erotycznego;

mioci, prócz rodzinnej i rodzicielskiej, nie uznawa.
Trzecie dzieo, nad którym Potocki do ostatnich dni skoata-

nego, sdziwego wieku pracowa, to »Moralja abo rzeczy do oby-

czajów, nauk i przestróg w kadym stanie ywota ludzkiego z aci-
skich i polskich przypowieci ojczystym krotko napisane wierszenio

(cz pierwsza; drug ju tylko nadpocz). Potrzebowa zawsze

jakiej podpórki, Sobieskiego (komentarz »Chocimskiej«) czy Ewan-
gelji czy Okolskiego; tym razem obra »Adagia« Erazma Roterdam-

czyka, zbiór przysów a nieraz tylko sentencji czy frazesów klasycznych,

do których dorabia komentarz poetycki, moralizacje, ilustrujc je

czsto przygodami i anegdotami. Znowu wadzi autorowi, e tluktów

rozbujaej inwencji powstrzyma nie umie, e si powtarza, e zbyt

rozwleka, wic w dugim czytaniu cao znuy, lecz niemal kady
wiersz z osobna ciekawy, mdry, powany. Materje duchowne, teo-

logiczne, lecz najbardziej polityczne wysuwaj si tu na czoo: nikt
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ostrzej nierzdu i nierzdnych, elekcji i weta, ucisku chopskiego
i zdzierstwa onierskiego nigdy nie skarci, a równie wymowne s
skargi na duchowiestwo, dziesicin chciwe, do wymysów skore,

w subie Boej leniwe: wierszom godzi si wic stos i cudem chyba
ocalay. Najpowaniejszy to pomnik myli polskiej XVII wieku. Prze-

pikny, przebogaty tu, jak ogóem u Potockiego, jzyk — jak ubogi

wobec niego np. Kochanowski. Trzebaby a do Reja sign, aby

obu porówna; Reja nieraz te Potocki przypomina, nie wyksztace-

niem (przenosi go nim o cae nieba), lecz owym zadomowieniem,
ow wyczn staropolskoci — aden autor, ani Rej nawet, tak jej

nie wyrazi, jak wanie Potocki. Bystra gowa, umys wspaniay,

odwaga obywatelska, gorca mio ojczyzny tryskaj z tych kart

wymownych, zeszpeconych chyba skazami wieku, trywialnoci, bra-

kiem smaku, czucia estetycznego, ale silnych, jdrnych, malowni-

czych, czasami istotnie piknych.

Obok tych goniejszych a nieraz chyba przecenionych, jak np.

•Gawiski, wypada wymieni z dugiego szeregu poetów i wierszo-

kletów kilku niesusznie zapomnianych. I tak »Rusin« Stanisaw
Ser. Jagodyski, tumacz Petrarki i Bartasa, chyba w póniej-

szych latach woszczyzn i francuszczyzn si przej: zacz »Dwo-
rzankami« z r. 1621 t. j. wierszami do dw^oru paskiego si cisn-

<;ymi i ))Groszem« (czsto drukowanym), wcale dowcipnymi a zarazem

domorosymi epigramami na rzeczy i ludzi, gdzie chyba za kalam-

burami nadto ugania; Gawiski miele go pldrowa, nawet tytu

sobie przywaszczy; i jego wartaoby przedrukami z cieniów zapa-

dych wywie. Nieco starszy Jan Da niecki, niezmordowany tre-

nów i pie godowych wyrobnik, pozostaje za nim daleko w tyle,

<;ho u spóczesnych sawy zaywa niezgorszej; podobnie Jan Zab-

czyc, suga Mniszków jaki czas, »etykami« i wpolitykamiw szcze-

gólniej wsawiony: maksymy to, wierszem i proz, bardzo nieraz

ciekawe dla ludzi i czasów, czsto trafne, rzadziej dowcipne; starszy

od nich znacznie Seweryn Bczalski, wierszujcy co si nada-

rzyo, choby MFortunc; najmodszy z tych wdworzanw. A dr. Tyszka,

ruskim panom sucy, ukadajcy wiersze zapustne (»Maszkary«) i i.,

uprawiajcy i owe w rednich wiekach tak ulubione »teiicony« t j.

spory wierszowane, np. »Poswarek wina z \vod«; inni inne »sporki kra-

somowczew, np. duszy z ciaem, rozmaitych stanów, narodów itd.

uprawiali, Nieborowski, Bolesawjusz itd.

.\le i midzy samymi panami nie brak poetów. Szereg ich

otwieraj ludzie starej daty, »pamitnicy« jeszcze Zygmunta Augu-

sta, obaj niemal równoczenie zmarli: wojewoda rawski, mazur

<'hristof Oku z Grodziska, co jeszcze w r. 1572 mier królew-

Lncyklopedya polska. XXI. 1'
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sk opakiwa a r. 1609 »Chway Zygmunta Augusta^ wypiewaa
czowiek wielkiej nauki a wierszopis nadzwyczajnej gadkoci (niby

St. Grochowski, równie » Augusta wzbudzonego« r. 1603, przeciw

mniej pochlebnym sowom Warszewickiego, sawicy); i podkancierzy

kor. Stanisaw Miski, w »ywocie ziemiaskim « za Horacju-

szowym »procul negotiis« daremnie wzdychajcy; Szczsny Her-

burt, rokoszanin, w wierszach gnomicznych celujcy, jakimi i dobro^j|J

milski zamek zdobi, gorcy Miaskowskiego wielbiciel; kasztelan

beski orawiski, z »nagrobków« strasznie nieskromnych znany;

Andrzej Leszczyski, wojewoda derpski, toczcy wiersze nad-

zwyczaj gadkie i dowcipne; Adam Grodziecki, kasztelan mi-
dzyrzecki (piszcy i jako Maciej Dargodzki), w religijnych wierszach

niezgorszy; marszaek nadworny w. ks. lit. Aleksander Lacki,

bardzo chwalony z tumaczonych wierszami »Pragnie Pobonych«
jezuity Hugona Hermana: »z Lubomirskim Lacki sobie wszdzie^

w wierszów pisaniu równi i urzdzie «, twierdzi o nim Kochowski.

Zreszt wanie z tej poezji ))janiewielmonej« najmniej nas doszo,

i tak np. o Stanisawie Skarszewskim, kasztelanie wojnickim (um.

r. 1685), mecenasie Sarbiewskiego i Kumata (jezuitów), wiemy tylko

z wiersza Kochowskiego, e go wmoskiewska zaleca Kamoena«, lecz

z niej nie odnalelimy niczego dotd. Podobnie i z poezji Leszczy-
skich (prócz drukowanej »Judyty)«, mao ocalao, ale i Rafa (zmary

r. 1636) i synowie jego, np. ów Andrzej, synli z weny poetyckiej;,

o nim Twardowski prawi, jak Muzy sielskie ukocha, co si teraz

senatorami poszczyci mog, »lubo ty uczone w krótki wiersz i litery

ukadasz liczone arty swoje, lubo gdzie przy cypryjskiej kniei pust
dranisz dziecin piknej Cyterei, lubo nad niebacznymi letejskimi

brzegi wdzicznej paczesz Koreckiej [ony wasnej] smutnymi elegi«

(w r. 1643). Albo Andrzej Morsztyn, posyajc »Lutni« po koldzie

ukaszowi Opaliskiemu, wzmiankuje o lutni jego, na której » przy-

pominasz tym wiekom, co piewano w Troi«, lecz nic podobnego
w spuciznie po Opaliskich dotd nie odszukano. Widocznie naj-

mniej sami dbali o swe wiersze, zajci fortun domow i sub
publiczn.

Z innej druyny pisarskiej najbardziej zasugiwa na wymienienie
pisarz skarbowy pruski, Jakub Teodor z Trbek Trbecki, nie

dla swych wierszy miosnych (ku Annie Zgliczyskiej; najobszer-

niejszy z nich »Djalog albo rozmowa kawalera z dam«, rozwako-
wany z podobnego utworu Zbygniewa Morsztyna; najliczniejsze, listy,

z obozu w r. 1675, z Bir itd.), jak dla nieocenionego zbioru poezji

XVn wieku p. t. »Wirydarz poetycki«, co nam najwicej i najcie-

kawszych' tekstów przechowa, Morsztynów (Zbygniewa i Andrzeja)^
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Potockiego, Naborowskiego, Karmanowskiego, Przypkowskiego i i.;

najlepsze, co sam napisa, to wstp poetycki do tej ksigi, gdzie te
omawia, dla czego wpisywa i »mniej dyskretne arty« : »wprzód
e dowcipu bystrego w nich szlaki... potym e ludzkich inklinacji

znaki... te karty wnet mi poka«. Zreszt poezja jego bardzo niewy-

bredna, szczera zato, i chyba dlatego Sobieskiemu si podobaa
(z czego si poeta na str. 1129 cieszy); oto np. przyjedzie do niego

po »Wiedeskiej« starosta Ksowski i bdzie opowiada: »Uka
z oko, jako za mn grubi otwarte gby trzymajc Kaszubi Bd ci
sucha, tak i w caym domu Z trudnoci bdzie piwa nala komu.
Tak ie drudzy przy onych nowinach Za swój nieobrót wezm po

czuprynach!«

Nakoniec fraszkopisarze, co wszeteczne Kochanowskiego i i.

zbiory takimi zastpowa chcieli, coby skromnych uszu nie obraay.
Próbowa tego ju mazur Stan. Witkowski w »Apophtegmatach

abo subtelnych powieciach« r. 1615 (z Plutarcha i i., niby Budny
przewierszowany) i zapewnia: »Niech wstydliwe panienki, które si
kochaj W czytaniu a o fraszkach w kramie wic pytaj. Uszy nie-

pokalane tym to artom dadz«. lecz czegó sam o gachach i ga-

szkach nie powypisywa! drugiej ksigi, zapowiedzianej, ju nie

wyda. Tego próbowa i jezuita I n e z, dowodzc przed modzie
przykadem wasnym (w wAcroamatum epigrammaticorum centuriae«,

1650 i czciej), czym naley zastpowa tuste Owena, Heinsiusa

i i. arty; jego polskie przyda w dodatku byy ucze, Jan Borkow-

ski; narabiaj gównie kalamburami, najlepszy o szlachcie Krupie,

co Krzyaków nie pobi: »Krupa Jag by nie moe « I I ks. Kuli-

gowski »Demokryta miesz nego« r. 1699 (w kontr do dawniej-

szego »Heraklita«) wyda, rugujc nim wszeteczne fraszki; podzieli

go wedle trzech wieków, mskiemu gówn cz warujc, zapoy-

czajc si wszdzie, szczególniej u acinników, ale i domowymi nie

gardzc wzorami: sabostce ogólnej folgujc, na stu z gór stroni-

cach herby wysawia. Ciekawy i podczaszy wendeski, Daniel
Bratkowski, co »wiat po czci przejrzany* do druku r. 1697

poda, dla obrazków humorystycznych, dla anegdot i wymówek pija-

nicom, pieniaczom itd., najbardziej jednak dla ruszczyzny, jaka w wier-

szach przebija: tryb zapadych któw ruskich, mimo to zblionych

do Polski obyczajami, naogiem i myl, dobitnie tu wyraono.

§ 8. Satyra.

Jak termin »liryki« rozszerzylimy i ca gnomiczn (a wic
i dydaktyczn) literatur nim objlimy, podobnie i termin »satyry«

szeroko pojmiemy, na polityczn i obyczajow, wierszowan i djalo-

17*
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^'owaii, na alegorjo i bajki rozcig-ajc. Bardzo to oblita gji lite-

racka, szczególniej póki pewna wolno sowa popacaa t. j. do p(»

owy wieku; potym waciwa salyra juz si na wiat, nie znoszcy

prawdy, nie wychylaa wicej i nigdyby ni^ mia Potocki saty-

rycznych docinków drukowa^ gani w druku elek-cj, veto i nierzd;

paszkwil i pamflet, w odpisach szerzone, miejsce satyry zajy, tym

zoliwsze i nienawistniejsze, a zarazem sproniejsze i bardziej gru-

bjaskie. Z luboci wpisywano je po sylwach, napaci np. Potockiego

na posów francuskich; zjadliwe na Czarneckiego, na Marj Ludwik,

na Jana Kazimierza anagramy, raki, pacierze; có dopiero na »mal-

kontentóww albo na króla Michaa, potym i na Sobieskiego, na yda
Becala (koniidenta jego), na Zauskiego i i.; kade obsadzenie hetma-

stwa itd. ))Apollina« ojczystego w ruch wprawiao i wanie sam

paszkwil ocala, anonimowy naturalnie, kiedy dla powanej satyry

obywatelskiej najwdziczniejsze zamykano pole. Ostatnie pociski

pamfletowe wymieniali Sapiehowie i Ogiscy, w nowej wojnie do-

mowej. Z tumacze naley tu tylko Persjusz M. Sonkowica z r. 1651.

Wojn domow, rokoszem, zacza si ta literatura; zwrócia

si niebawem z najwiksz zacitoci przeciw konfederatom, dalej

przeciw pospolitakom, nie gronym nieprzyjacioom, lecz ojczynie:

szczególnie ))stacje«, wyciskane z duchownych dóbr, poruszay pióra,

np. Starowolskiego. Inne polityczne kwestje mniej podnoszono; nie

zapominano o sprawie ydowskiej, z któr czono zuboenie i zndz-

nienie mennicy krajowej, skoro ydzi wywozili monet dobr a ortami

kraj zaplugawili. Co do »herezji«, zwyciski na caej linji katolicyzm

szydzi ju z onych czasów, wktórych ludzie dworni niemieckie wiarki

do Polski zanosili i one ludziom za co pobonego udawali«, teraz

»szpek auszpurskic i kalwiski ju tylko po ktach si tua i sami
go jezuici niemiociwie tropili i tpili, w wierszach najbezecniejs/ych.

Satyr obyczajow dalej dorywczo traktowano. Na poow wieku

(1640— 1650) przypada gówny tej literatury rozkwit. Ruszano piórem

na zdrajców, na zauszników dworskich, na wfakcjew przeciw obrocy
wolnoci sarmackiej: przeciw modom cudzoziemskim w obozie,

w strojach; przeciw sfrancuziaym Polakom; o herezji, ucisku chop-

skim i innych maerjach zapomniano doszcztnie; jak wszystko inne,

zmalaa i spodlaa i satyra.

Jeszcze z XVI w. naley tu Piotr Zbylitowski, powany
urzdem i wiekiem, prawnik zawoany, zmary 1649 r. -(osiemdziesi-

cioletni); gdy A n d rzej Zbylitowski przewanie panegiryk i epik
w stylu równie panegirycznym uprawia. Piotr satyryczne zwier-

ciado szlacheckiemu spoeczestwu wystawia. >A\ Rozmowie szlach-

cica polskiego z cudzoziemcem* (1600 r.), niby za wzorem Gór-
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iiickiego, Wocha wprowadza, co zrcznymi pytaniami z niechtnego
gospodarza prawd o rzeczach polskich, o zniewieciaoci szlachty,

o ogólnym nierzdzie, wydostawa; i w »Patriciusieft (r. 1601) temat

odstpstwa od dawnych dobrych zwyczajów porusza, agitujc równo-

czenie za ywym udziaem w wojnie szwedzkiej. Dwie inne satyry:

wPrzygana wymylnym strojom biao^owskim« (b. r.) i »Schadzka

ziemiaska« (r. 1605) obyczai dotycz; w »Schadzce« gospodarz z nie-

dyskretnych goci, opoi i aroków kwituje, hodujc miernoci

i trzewoci, nimi o »ludzkie zachowanie« si starajc; skargi podo-

bne Potocki wymowniej, przykadami objania. Satyry Zbylitowskiego

w bardzo agodnym utrzymane tonie, jak i »Zdaiiie szlachcica na sej-

miki 1608 r.« anonima jakiego. Otwarciej, ale niedoniej, wystpi
mazur, pisarz celny omyski, goroy katolik i monarchista, z Tar-

gowiska, uczony St. Witkowski w »Zotej Wolnoci Koronnej«

itd., r. 1609; po uspokojeniu kraju kae Wolnoci samej przemawia
do synów koronnych: i tu mowa raczej o obyczajach, ni o rzdzie,

ale braki prawodawstwa (o mobójstwo!) ostro wytknito; Witkow-

ski, acz na mieszczan nieaskaw, za Klonowicem z ))Victoria Deo-

rum« cae ustpy naladowa; o sumiennoci jego wiadczy i to, e
wobec zacnych poetów (wylicza ich od Reja do Simonidesa i Gro-

chowskiego) siebie i sobie równych tylko za rymoowców uznawa,

co wiersze chyba psuj, nie stawiaj mdrze; i w »Pobudce ludzi

rycerskich« (z powodu Cecory, 1621 r.) obok przemowy ókiewskiego
do Polski i opisu walki wtoczy skargi tesame na zbytki, uciski, nie-

zgod, mieszczan, a kopje za duchownymi kruszy. Jeszcze wymo-
wniej i konsekwentniej czyni to polihistor, zmary kanonikiem kra-

kowskim Szymon Starowolski, nie tak w pimie pocztkowym,
w »Pobudce albo radzie na zniesienie Tatarów Perekopskich« z r.

1616. zbyt krótkiej i niedosadnej, jak w wymownym ))Pry wacie

Polsk kierujcymw (1624 r.; powtórzony i rozszerzony r. 1649), co

sam miso jada. ojczyzn rad oczstuje gnatem«. Znakomity tu obraz

warchoa, co » potrzsajc gbato prawy wolnoci«, czeka a mu co

dadz, bo inaczej sejm rozerwie, e go ani Salomon na nogi postawi;

jego poufali miej si do zdechu z prostaczków, w nim obroc
wolnoci upatrujcych. Doczono tryskajcy yciem, ba dowcipem

nawet (cho nieco szkolarskim), djalog »0 stacjej onierz z Teo-

logiem «, jak to si wyprawa onierska na talary ksie zakoczya.

Potym zarzuci jednak Starowolski wiersze i te same materje obszer-

niej i dowód niej proz wykada, coraz siebie samego powtarzajc,

guchym uszom prawic.

Satyry na rónowierców cign si do r. 1642, zakoczone go-

dnie paszkwilem jezuickim p. t. » Witanie na pierwszy wjazd z Kró-
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lewca do kadubka saskiego wileskiego ixa Lutermachra«: kus to

mistrzowski, biaoruszczyzna i mieszanina szeciu jzyków wyborna;

przedrukowaa go A. Croiset w Izwiestijach petersburskich XVI.

»Li8t od Lutra« ju Miaskowski zawini, wic pisz i ))List o Li-

sowozykach do Dom. Luter z niemieckiego na polskiego (!) przeo-

ony« (r. 1620 i 1636: »moy ^jarzo ukakany itd.«, skar si lscy
ewangielicy, wjako cerpem chrzecjanofieod skurwysyn lisowcykowie«);

albo pisz »Relacj a oraz Suplik do Hern Lutra za predykantem

Burchardem, co 1623 r... szyj szczliwie zama raczy« (powtórzy

to, ale znacznie zagodzi, Kuligowski w »Demokrycie«); niezdarny

wierszokleta Zrzenczycki napisa nawet »Anatomj Martinusa Lu-

tra przez Era/ma Roterodama r. 1546 (!!) odprawian (doczy i ów
»Li8t« Miaskowskiego), naladujc chyba »Anatomj wieprza« Lubie^

nieckiego: Erazm dzieli zwoki Luterowe midzy róne narody, pol-

skim ministrom co w Okszy sejmowali, gdzie im Rej w Postyli

pisa, co od djaba. usysza, dostay si flaki; jaki pomys, takie

i wykonanie.

Mniej wszeteczny, ale nie mniej uszczypliwy »Synod ministrów

heretyckichtt (r. 1611 i 1616): po mierci Wolana, nowego patrona

szukaj, zczyliby si z katolikami, ale ony nie pozwol; pyszne

s par.idje pieni nabonych zborowych. »W'yprawa« i »Zwrócenie

Matjasza z Podola« naladuj »Albertusa«, wyszydzajc ministra,

jak synka na Podole wyprawi i jakim ten wróci. »RoU Trybunal-

ski« (1625) jakiego M. P., studenta lubelskiego, podymi wyzwiskami
na »swinistrow« i »ix prx bombix« (std nazwa bombizów na Litwie

dla ministrów do dzi ocalaa) satyr zastpi.

Na uboczu stoj makarony Stanisawa O r z e 1 s k i e g o, Wiel-

kopolanina; formy Kochanowskiego uywali róni, np. Morsztynowie,

albo nieznany autor aciskiego Oblenia Krakowa przez Szwedów,
wydanego p. t. »Satyrus rudis« r. 1659 (mylnie S. Lubomirskiemu
przypisywanego), ale tylko w kilkudziesiciu pocztkowych wier-

szach; Orzelski jedyny cae poematy tak ukada, czy to narodziny

Kalwina w otoczeniu furji piekielnych wystawia i za Dantem niby

po piekle samym wdrowa, osadzajc je krakowskimi )>dziurystami«,

lekarzami, kupcami; czy awantury modego a hoego kwestarza

i ukadnej pani lubienym piórem kreli; czy chopskie wesele wiel-

kopolskie, bójk icie homerow godnie ukoczone, opisa: werw,
temperament, zrczno podziwia naley (naturalnie, w rkopisach
ustrzego; próbki niewinne Monitor r. 1768 dawa; spóczeni je ce-

nili, Opaliski je cytowa). Zreszt satyra za Zygmunta III zdrobniaa
widocznie. Napastuje ydów: nietylko I. A. Kmita antisemitica wypi-

suje (»Jerycho nowe... o wolnociach ydowskich itd.« 1615; sLament
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tydów wygnanych z Bochnia i »Proces sprawy bocheskiej« 1601; »Ein

Sendbrief abo list od ydów polskich po Mesjasza itd.«, kilka wyda;
Talmud równie), lecz i inni to naladuj, np. » Wyprawa ydów na

wojn« r. 1606 (znany motyw ludowy: przejcie przez len — morze

itd.); ))Kozubales« r. 1626 (skd acy ten przywilej dostali — od

Symona Cyrenajczyka, co mu ydzi gsi z kozubu wykradli, g-dy

krzy dwigaj) i i. Narzekaa z powodu spustoszenia mennicy (dla

ortów) aSuplikacja do Zygmunta 111 od pospolitego czowieka* itd.

na »hawrusow<f, gorszych dla nas, groniejszych ni Turcy.

Najwyej stan}, i chyba tylko z Orzelskim porównaby go

mona, mieszczanin Jan Jurkowski, bakaarz pilznieski, znany

z literatury panegirycznej i dramatycznej (o Scilurusie), najciekawszy

w » Poselstwie z dzikich pól« 1608 r. (bezimiennym), kiedy to Mar-

chot i Sowizdrza wyruszaj w poselstwie, by wywabi na Podole

Pooków (nie Polaków, opojów), jaratyków, ydów, judaszów, aby si

za ojczyzna z dobr rozstrzygna, bo przyznaj si sami, e nas

wywiesi z poow trzeba, chceli mie Polska ca zewszd gow.
W «Chorgwi Wandalmowej«, poemacie alegorycznym, woa: kar-

no, siostr wolnoci, z Polski wyrzucon, kto przywróci? równie

wymownie biada jego bardzo pesymistycznie nastrojony »Lech wzbu-

dzony« z r. 1606, wic go w nowych nieszczciach r. 1649 bez

zmiany powtórzono; pesymizm Jurkowskiego przygnbiajcy; jzyk

powany, nieco ciki: Juwenala, nie Horacego naladuje. To ju nie

mda Zbylitowskiego satyra, lecz wyzwanie energiczne owej niekar-

noci, bezwstydu jawnego, zbrodni; nie utrzymaa si jednak satyra

mieszczaska na tej wysokoci; Jurkowski rycho umilk na zawsze

a dziedzicy jego ')lutni« obniyli jej ton; szydzi jeszcze »Jan Dzwo-

nowski« w »Gsiej Wojnie« z niepospolitego ruszenia, co pod Cho-

cim si wlokc tylko chopów ruszao i potykao si, ale w bocie.

W » Statucie « Jan Dzwonowski (pseudonim to, pod którym mo/e

i Jurkowski si ukrywa), naladuje Prawa frantowe czesko-polskie

XVI w., szydzc dosadnie z wszelkiej hooty frantowskiego cechu;

bywaj pomysy i zwroty wietne. Jan Lopeski (autor i wierszów

pobonych) w »Colloquium Jannasa Knutla« z r. 1633 (trzy wydania),

inni w »Synodzie klechów podgórskich« 1609, albo w aPotkaniu

Jannasa z Gregoriasem klech« ndz bakaarzy albo rzemielników

z niepospolit werw acz rubasznie wyraali. Z tych samych kó

wyszed o wPostpek czartowski« z r. 1570 oparty »Sejm piekielny

«

(wyda kilkanacie, jedno z r. 1622); opowiada ))suchanie liczby«

zych duchów przed Lucyperem, co który zdziaa, jak ludzi w pych,

opilstwo, czary, burdy itd. wprowadza; satyra obyczajowa pierwszo-

rzdnej (dla dziejów kulturalnych), wagi, chocia, jako rzecz sowi-
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zdrzalska, gównie strat^arniarkami, chopami itd. zajta, wyszych

stanów nie tyka. Inna satyra: ')Ndza z bied z Polski id« (b. r..

okoo 1624, dwa wydania, powtarzana jeszcze pod rónymi tytu.nni

w XVIII wieku), opowiada, jak one nastay, od kiedy »heretyków

i wiary po kadubach maca« poczto, gorzej ni u Turków; teraz

si od nas wynosz, spotykajc si na drodze z chopem, bab, mni-

chem, co si ich odegnywaj, z djabem, wracajcym do 1'olski.

i z mierci; przeprawy jej z akiem kocz satyr, wcale ciekaw

(parodja np. Dies irae itp.). Osobliwoci tej satyry mieszczaskiej

s i rozmaite »Sejmy biaogowskiew, »Sejmy albo konstytucje do-

mowe w Olenicy « itd. ^) Dzwono wskieiro« lub innych, gdzie albo

kobiety nad mami przewodz i rozmaite im dyktuj artykuy

(z parodj porzdków sejmowych, z pieczci osobliwsz itd.), albo

szydzi si z godnej wiecznie Rzeczypospolitej (domowej), z porzdków

cechowych i rzemiós^; przypominamy i fraszki sowizdrzalskie z ich

nieraz wcale ucieszn bufonerj.

Satyra za Wadysawa i Jana Kazimierza góruje w wSatyrze

na twarz Rzeczypospolitej« w r. 1640 (trzy wydania) Sam. T ward ow-

s kiego i w pismach obu Opaliskich. Twardowski uy, za niedobrym

Kochanowskiego przykadem, niewaciwej personifikacji, ale Satyr

jego przewysza Kochanowskiego i otwartoci mowy i rozlegoci

widnokrgu; nicuje nielitociwie Sfjmy, trybunay z ich straszn

korupcj (»gdyby czasem nie lutrzy oparli si s;imi, snadby wszystek

trybuna wzgór sta nogamiw), machjawelizm u dworu, nieufno
u dou. wpywy przemone cudzoziemskie, lecz w drugiej czci
zjeda staym trybem polskiej satyry na manowce obyczajowoci.

na stroje i zbytki i zepsucie kobiet, na rozrzutno albo skpstwo
mczyzn, przyczyni i duchowiestwu dochosta. Satyra grozi i prze-

strzega wymownie: jako wy giniecie, tak zginli oni (przykady

z staroytnoci). Jakie wraenie wywoaa, dowodz nietylko wyda-

nia, ale i naladowania, do których si co ywo rzucao: Andrzej
Rysiski np. napisa zaraz ))Satyra polskiego na twarz dworsk«.
znacznie go obniajc, bo wycznie niejnal do obyczajowoci zwra-

ca, przeciw utratom, alamodom dworskim, zalotom kosztownym,

kartom wojujc. Albo, ju po Pilawcach: wNowy Satyr polski, który

si wraca z Bukowiny« wooskiej, stskniony za Polsk, gdzie nie-

stety wszystko coraz gorzej, ale win skada si (okoo 1650 r.!) na

rónice w wierze, »bo si w wierze a zatym w sercu nie zgadzacie«;

nawoywa si do pobonoci, ale te przestrzega, by kltwa chop-
ska na was nie ciya (»Lamenty chopów na pany« s i w druku
z pocztku wieku; po rkopisach krótsze) — czy to nie Starowol

skiego (w druku dodana i » Perspektywa krótka po aosnej klsce
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rozproszenia wojskowe^oc itd., w strofie saficznej). »Satyr podgórski

w r. 1654 zjawiony « (rkopis) z lasu Lubimira we wsi Prawdoczy-

tach przyczyny wojen 1648— 1652 wyuszcza i szlacht oskara,

szczególniej Ossoliskiego; Wadysawa wychwala, zato na Jana Kazi-

mierza bije. jak i na dysydentów, na prywat, na zbytki, na brak

\ eronenses po kazalnicach, gdzie sami Placentini itd.

Wyej stanli obaj bracia Opaliscy, sobie niby przeciwni:

. u kasz, marszaek nadworny, wierny króla stronnik — Krzysztof,
wojewoda poznaski, warcho i jawny pod Ujciem zdrajca. Obaj

nadzwyczaj wyksztaceni (Krzysztof z Komeskim si znosi dla urz-

dzenia szkoy wzorowej w Sierakowie), oczytani; ukasz, dyskret

wielki, sowa pilnie way, Krzysztof szeroko si z nimi rozlewj^.

Zerwania sejm<')w, z r. 1639 i 1652. popchny ukasza do broszur:

najpierw proz o poprawie sejmowania, bardzo mdrej (»Dyskurs

ziemianinaw 1640 r.), potym wierszem (niedrukowanym? anonimo-

wym, jak i ))I)yskurs«) p. t. »Co nowego«. Najdowcipniejsza to sa-

tyra polska przed ))Organami« Krasickiego, równie wierszem i proz
pisana na wzór Menippejskiej i równie w gruncie sceptyczna, od-

zywa si, kiedy wszystko w Polsce milczy (tylko ks. Starowolski

i »minucje« drukarzy ywi), i nicuje niemiosiernie hetmanów i je-

zuitów, ksiy gachów i posów sobków, rady senatorskie nikczemne

i nierzd ogólny, dowcipnie, prawdziwie. Nawet w jego »Poecie«,

pierwszej polskiej poetyce wierszowanej, naladujcej niby list do

Pizonów. podobne aluzje spotykamy w tych samych sowach.

Co ukasz tylko naszkicowa (on pierwszy tego terminu woskiego

uy), rozwiód szeroko Krzysztof w piciu ksigach »Satyr« (z r. 1650,

1652, 1654 itd., i póniej pod rónymi tytuami a z opuszczeniem

wycieczek przeciw duchownym drukowane). Satyry waciwe prze-

plata mdymi listami, rozwodzcymi (rozwleko grzech pierworodny

p. w^ojewody) maksymy rozmaite i paradoksy; satyry dotykaj wszyst-

kiego: wychowania, zbytków, kobiet, nieuctwa, pijastwa, zgadzajc

si z wywodami np. Starowolskiego jak najzupeniej. Nie oskarali

te spóczeni, jak to w XIX wieku czyniono, p. wojewody o gor-

szc, umyln przesad: sarkali na polityka-zd rajc, nie na satyryka-

moralist. Magnat dumny nie liczy si z opinj, jedyny w XVII w^

publicznie, w druku, jej nie pobaa: rzn prawd-matk jezuitom,

^wiat swoimi »wychodkami« zasmradzajcym; hetmanom, co mie-

niem lub gow za gupstwa odpowiada winni: nawet królowi za

niebaczne szafowanie dostojestwami; przestrzega przed popieraniem

unji przeciw woli ruskiego narodu; raczej ni czarownice, paliby

tych, co je na stos skazuj; wymiewa nieuctwo i chciwo du-

chownych, chepliwo oniersk; dowodzi, e niemasz wolnoci
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W Polsce, tylko bezprawie; niemasz porzdku adnego, chyba w nie-

porzdku; oskara trybunay, przekupne wzitkiem lub kobiet; da
polepszenia stanu miejskiego, poskromienia ydów, zmiowania nad

chopem (za nic karze nas Bóg tak jak za ciary i opresj chop-

sk!). Forma ani wykwintna ani nawet poprawna: wiersz biay od

prozy mao czym si róni; jzyk wmakaronizmóww (jakie u innych

ostro gani) nie unika, miejscami rubaszny a do prostactwa; ukad
nadto jednostajny — ani pomyla autor o jakim urozmaiceniu. M-
dro treci okupia wszystkie braki formy i wysowienia, /reszt

wcale jdrnego, soczystego, staropolskiego; ciki to akt oskarenia

przeciw spoeczes^twu, zwierciado, nieschlebiajce nikomu; có ono

wini\e. e wszystkie twarzy krzywe? Jest to jedyna satyra polska,

nie ta bezzbna Kochanowskich i Krasiiskich, gaszczca wrzody, lecz

satyra przekalajca je ostrym ciciem — najciekawszy to pomnik nie-

rzdu wieku owego.

Po Twardowskim i Opaliskich w wierszach a po Starowol-

skim (i jego »Reformie obyczajowej«) w prozie upada nagle satyra;

szczególnie po r 1660: obyczajowoci i rzdów ju nie tykaj (jeeli

pominiemy wycieczki Potockiego, szczelnie po rkopisach ukryte), za

to osobiste rachunki zaatwiaj, czy rokoszanie z Janem Kazimierzem,

czy adherenci Michaowi z malkontentami. Do najobszerniejszych

i najdotkliwszych naley np. »Z gosu i wieci przechodzcych przez

Polsk obozów o uszy pustelnicze obite« przez jakiego Leliwczyka

z r. 1666 pod sejm warszawski wydana; rama zwyka, jak u innych

»Satyrów«, tre tym mniej; dostaje si jezuitom (wwygna z Polski

do djaba«), kanclerzowi wszetecznikowi, niezdatnemu do niczego

Rewerze (»juby mu te czas z rumaka na mary«), Sobieskiemu (»ot

i ten Kaligula w portkach rk trzyma« itd.), Litwie (»z Bogiem,

bracia, droga — i bez unjej Polska piknie ya«). Jeszcze obszer-

niejszy »Niewolnik« (z r. 1672), niby z galery tureckiej do ojczyzny

przemawiajcy, jeszcze uszczypliwszy, przeciw Lubomirskim, co od

ojca model zdradziectwa przejli, przeciw Zdradziejowskiemu, prze-

eiw Sobieskiemu i przemierzym babom, co w Gdasku sejmikuj
i Francuzów wita si gotuj; w kocu zwraca si i przeciw

innym stanom, przeciw onierzom (brogowym rycerzom), przeciw

braku sprawiedliwoci, przeciw wyuzdanej swejwoli ydowskiej.
Oskara jawnie, e nic wam Turczyn nie winien, tylko ci, co go na
nas zdradliwie prowadz. Inne satyry (» Furman wielki koronny« itd.)

krótsze znaczniej i coraz mniejsze zataczaj koa.
Z satyry obyczajowej powtarzay si w drugiej poowie wieku

owe Sejmy biaogowskie, bijce teraz pod rónymi nazwami w pe
pikn: obroc iej, bardzo dowcipnym, ale równie nieskromnym
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wystpowa sdzia krakowski And. ydowski (w znakomitych utwo-
rach prozaicznych np. w aZtotym jarzmie maeskim « i w »Gorzkiej

wolnoci modzieskiejc z r. 1700 i czciej). )>wiee Adwizy z koa
Panieskiego« (1673 r.) byy jeszcze niewinne, radziy, jakby to panny
zsi m wydawa (niech si o »przyja« same staraj); gorszy ju
))Wiersz o fortelach i obyczajach biaogowskiche, wystawiajcy wady
panien, niewiast, wdów i bab, jak mów sidl, jakie niewierne itd.

Tosamo, mniej uszczypliwie, wyraa Jak. Boczyowiczw »Czteru

•czciach wiata natury biaogowskiej« (1691 r), porównujc panny
z wiatrem, kobiety z ogniem itd., gaszczc i szczypic na przemiany;

tu nale i jego »owy ApoUina z dziewici dam parnaskich« itd.

{r. 1694), gdzie wstawiono w opis owów dyskursy za i przeciw, na

sze tematów (czym mio wabi, jak tajemnic wydosta itp.),

wcale dowcipne ale i rubaszne (np. na temat »nic«, przed sawnymi
•o tym U. Radziwia wierszami), a gorc mioci Polski tchnce
dzieko. »Baba abo stary inwentarza itd. znowu w prozie, nadzwyczaj

drastyczne, ale i zabawne a trafne. Inni na zbytnie stroje napadali, np-

Jakub czno wolski w wNowym Zwierciedle modzie dzisiejszego

stroju akomodowanymw (r. 1678 i 1682), opakujcym i wyszydzajcym
(z Heraklitem i Demokrytem) nieskoczone wymysy modne, co

wszelkie zo w Polsce zawiniy! Nawet w wCompendium medicum«
na ten temat wiersze pisano. Niewinniejszy »Sejm panieski albo

rozmowy o biesiadach misopuslnych« (b. r.), gdzie dwadziecia pa-

nien, nie mogc doczeka si taców (a w )>kole« majowym), o przy-

szych nlach sobie radz, jakiegoby sobie yczyy."

Bajka, co dotd Wycznie redniowiecznymi Ezopami (w prozie,

iw wierszach Biernatowych) i równie redniowiecznym »Koem Ry-

cerskim « F'aprockiego staa, wkracza na nowe tory. Kady niemal

z fraszkopisa rzy, od Jagodyskiego do Potockiego, podzi i (nie-

liczne) bajki, i satyrycy o nie zahaczali (np. ukasz Opaliski w »Co
Nowegow); pojawiy si ich i zbiory osobne, tumaczone z obcych

jzyków, bardzo charakterystyczne: bo jeden, na pocztku wieku, na-

turalnie z woskiego poszed, drugi, z koca tego wieku, ju litera-

tury francuskiej otwiera widoki. Marcin Baewski, tumacz Kro-

niki Kromerowej 161 1(?) i wydawca »Tumacza rokoszowego« z r. 1607

jak i innych wierszów, wyda r. 1608 wSetnik przypowieci uciesznych

z woskiego jzyka« itd.: s to ))Cento Favole« Yerdizottego (r. 1560,

znanego i z biografji Tassa » poety «), wytumaczone bardzo gadko;

rozmaity wiersz woski zastpiono jednolitym; w tytuach bajek przy-

sowia polskie wystawiono, podobnie jak u Biernata Lubelczyka (przed

pierwszym zbiorem przysów polskich, S. Rysiskiego). R. 1699 za
wyda wierszem wolnym t. j. rónorakim (po raz pierwszy w poezji
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polskiej uytym) Krzysztof Niemi rycz »Bajki Aezopowe«, ale

»akomodowane« polskiemu horyzontowi, nieraz wcale trafnie; wy-

dane za granic, aby syna elektorowego po polsku wwiczyJy (czego

August III nigdy si nie wyuczy), w kraju si wcale nie rozeszy,

cho na to zasugiway, bo i wiersz gadki i sens wcale trafny, o co

w samym przedsionku czas(')W saskich ju trudno bywao; docinki

satyryczne nierzadkie, np.: wkiedy tego trzeba zgoa, mdry z kadym
wiwat woa!« albo niezgodzie z nieba wygnanej »za stateczne jej

mieszkanie dom maeski naznaczono, tam si j zawsze zastanie«

itp. Bajk-alegorj uoy wcale trafnie Jan Biaobocki: »Brat Tatar

abo liga wilrza ze psem na gospodarza do czasów teraniejszych sto-

sujcao r. 1H51: pies Chmiel z wilkiem Tatarem id na pana Króla,

ale liga ta smutno si skoczy, bo jak baranów nie bdzie, zje wilk

psa. Stary redniowieczny jeszcze pomys przystosowano do sto-

sunków polskich w ))Kole ptastwa powietrznego przy konkurencjej

na pastwo rónego rodzaju dla obierania ptaka-króla« itd. (dwa

wydania, b. r.): jestemy jakby na Woli, z solwowaniem sesji dla

rozruchów, z bankietami, z kandydaturami, z konfederacj, z prote-

stacj (rozsiekano te protestujcego), z uniwersaami i sejmem coro-

nationis.

Osobliwszy rodzaj bajki- epigramu pielgnowa Szymono-
wie, mionik zwizoci: w »Nagrobkach zbieranej druyny«, w czte-

rowierszach, przyczyn mierci i mora wyraa, np. (nagrobek)

wWou robotnego« koczy: wZdechem od prace, dzi mnie go-

spodarz auje; prdko postrada, gdy kto czemu nie folguje«. Znalaz

naladowców: r, 1629 s przy jego 34 nagrobkach wNagrobki zie-

lone* innego autora (anonima), a Jan Gawiski nowy ich »Gaj zie-

lony« zebra przy »Sielance« (1650 r.). Obaj dochostywali ludziom

i wprost, szczególnie ostro ów anonim, np. na pierwszego samobójc
z mioci, ókiewskiego (nienazwanego tutaj), co uderzy w si ela-

zem: »gociu, mijajc tdy nie postawaj sobie, nie bywa dobry pokój

przy takowym grobie«. Gawiskiego s sabsze.

Z satyr miesza si i opisowa poezja, np. Stanisawa Sup-
skiego z Rogowa »Zabawy orackie« r. 1618 (przywaszczy je sobie

rozwodniwszy je, Jeowski p. t. »Oekonomia« r. 1638 i 1H48), we-

dle czterech pór rok przedstawione, z uwagami moralnymi; Jeowski
doda osobne ustpy wZabawy ziemianek« (gdzie si podziay staro-

polskie zwyczaje?) i »Zbytki i fortele miejskich biaogowa (przeciwko

ich wspinaniu si ku szlacheckim porzdkom), cile opisowych wier-

szów niewiele mamy, np. Adama Jarzemskiego »Gociniec abo
krótkie opisanie Warszawy z okolicznociami jej dla kompanjej dwor-
skiejw 1643 r, ciekawe treci, liche nader form; opis ani Piczowskiej
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broszura wierszowana, por. Glogier, Encyklopedja Staropolska, III, 161).

Tu mona zaliczy i litwina Jana P ro tasowicza, co »Inventores re-

rum « wedle Polidora przepolszczy (r. 1608), wynalazki i wynalazców
w porzdku abecadowym opisujc, nie bez wycieczek satyrycznych

])rzeciw wJasnemu otoczeniu, z szczegóami ciekawymi, np. ju i na-

szy mazurowie sawni jli si bród g:oli, albo e usta zwyczaj cao-

wania si midzy Polakami, jest u grubej Rusi.

Wspominamy na kocu o alegorjach; niejedne wymienilimy
wyej. Celowa w nich Kacper Twardowski, bo i »od7. modzi«
i wPochodnia mioci boej« r. 1628, na jakie si raz siedem, raz pi
strza ognistych skadaj, sny, wdrówki, spotykania postaci jak Amor
Dei itd , s wyranie alegorjami; obrazy zbrodni i pokutujcych za

nie, mdrego pustelnika itd. mieszaj si z obrazami przyrody, wszystko

piknym, czystym jzykiem i stylem wydane. Mniej udatna jest »Sin-

€eri invidiologia« nieznanego autora, rozmowa midzy zazdroci
a szczeroci, opisy ich i tych co im su i co ich za los czeka.

< ) wiele ciekawsza, cakiem w satyr, bardzo zreszt domoros,
wkraczajca »Anatomja wieprza (karmnego) i czowieka (akomego)«,

b. m. i r. (autor St. Lubieniecki, arjan): póki ywi, poytku nikt

z nich nie ma, po mierci nas ciesz, ów misem, ten zbiorami, jak

je rozchwytuj i kradn sugi i ona. Albo wPobudka do nabywania

nauk wyzwolonych« (1632 r.), gdzie autor Muzy z naukami zestawia,

naukom wszelkie powodzenie, saw itd. przypisujc; pod »Talja

uwidocznia cel widowisk szkolnych, jak przez nie uczniowie »bior

miao wszelk przed gromad wielk«. S i alegorje polityczne,

cakiem na sat\r zakrawajce, najlepsza z nich moe »Pikieta nie-

statecznej fortuny, kunsztowna gra« itd. (b. m. i r.), ))proceder« wojny

szwedzkiej wyraajca, ostro przeciw Karolowi Gustawowi i zdrajcom

zwrócona, wcale dowcipna, napominajca, by si I*olacy czerwieni

(Marsa) i dzwonków (rzymskiej wiary) dzieryli a wina (siedmio-

grodzkiego, któremu srodze dobito) i chmielu (ju zmarego) unikali.

§ 9. Osobistoci poetyckie.

Wobec ograniczonego miejsca zadowolilimy si rozbiciem caej

produkcji poetyckiej na dziay i przedstawilimy, jak w kadym
L nich wiek postpowa a raczej upada. Nie mylelimy natomiast

o wykoczeniu sylwetek literackich; nie przedstawialimy poetów

w ich rozwoju, bo najpierw trudno o niejednym mówi, nie wci-

gajc jego aciskiej i prozaicznej twórczoci: có po Stanisawie Lu-

bomirskim, ukaszu Opaliskim, Starowolskim, Kochowskim nawet,

jeeli nie uwzgldnimy ich aciny i ich prozy, nieraz o wiele waniej-
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8zej ni ich wiersze! U innych znowu trudno si kusi o ich syl-

wetk wasn, bo takiej nie maj, bo tylko tytuy odróniaj ich od

tylu innych, bo ta poezja wystpuje formalnie z cechami masowymi;

gromada to poetycka, nie indywidualnoci, róne jedna od drugiej.

Znowu u innych literatura, to nie ich ycie ani praca, lecz zabawka,

dla zabicia czasu czy nudów, któr rzucaj, o niej zapominaj, np.

taki Andrzej Morsztyn i tylu innych dostojników, bawicych si przy-

godnie w literatur, nie literatów jednak. Liczba literatów, poetów,.

co wiadomie poezj obrali i przy niej wytrwali, bya wobec masy
piszcych zawsze bardzo niewielka, a szczególnie w tym wieku. Wic
naley si tym ludziom, jak Twardowski, Potocki, nawet Kochow-

ski, chocia ten ju po kilkunastu latach » poezj polsk abdykowa«^

osobna jeszcze wzmianka, wyrónienie ich z »trzody naladowców«.

Szereg ich rozpocz Simonides, filolog z powoania, chocia

dla dziwnej jakiej nieruchliwoci w filologji nawet takiego ladu jak

Nidecki po sobie nie zostawi; mieszczanin z urodzenia, wic upra-

wiajcy z zasady wiersz aciski, eby tym przynaleno do grona

ludzi chdogich udowodni; nie uznawany od dworu, tym wyczniej
Zamojskiemu i jego partji oddany; mao produktywny, szczególniej

w wierszu polskim, do którego póno i niby przypadkowo trafi.

Mimoto stworzy jedyne zupenie artystyczne dzieo wieku i »Sie-

lanki« jego godne s miejsca obok »Trenów«, acz i one nierówne

co do wartoci jak i co do treci. Cichy, spokojny poeta, unikajcy

motochu, czerni, wstrzemiliwy w sowie, ostrony w sdzie, tylko

mimochodem wynurzy si otwarciej : z skarg na wiek schykowy,
gdzie coraz mniej ludzi chdogich a nadzieje na modych zawodz;
z alem za zmarnowanymi bez wasnej rodziny latami, chocia mu
moe tak i lepiej w kocu; aluzjami politycznymi, dosy przej-

rzystymi a nie schlebiajcymi dworowi bynajmniej; z obrazem trybu

wiejskiego, o twardej doli ludu wcale wymownym. Szczerej weso-

oci brak niemal zupeny, przymiona ona raczej i idylle na elegje

zakrawaj. Ale podziwiamy mistrzowstwo formy, wycyzelowanie
wiersza, wytoczenie zdania: nic z baroku w tym dziele o najszla-

chetniejszych ksztatach caego wieku. Lecz wstpiwszy tak wysoko,

nie pnie si poeta wyej; i dugie jeszcze lata ostatnie tylko ospa-o i oscho, ledwie »Pentezile« (acisk) przerwana, cechoway,.

a ta nieproduktywno tym dziwniejsza, e zaj innych, ucili-
wych, ju nie byo; jakby dobrowolna jaka czy rezygnacja czy

zniechcenie.

Nowego Kochanowskiego zapowiada, zdawao si, Hjeronim
Morsztyn, oddany wsi i Muzom, gdy inne widoki czy zawiody czy

sam je opuci; sil próbuje na rónych polach, nie ograniczajc si
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jak Simonides jednym; talent widocznie bardzo nierówny. Towa-

rzyski, wesoy, kochliwy, kobietom suy jak dotd aden inny poeta;

artu czy fraszki cho bardzo tustej, nieprzyzwoitej, nigdy si nie

wyrzeknie; ale na doskonao formy nie kadzie ju zupenie nacisku;

mao od niej wymaga, co gorsza, stroni od publiki i druku, w od-

pisach tylko szerzy si wczenie (1630 r. a na gbok Litw); ale

prasy krakowskie tylko modociane wiersze jego odbijay. ywy,
namitny, farb nie skpi; na koncepty si sadzi; wylicza dosy nie

moe; z nim jestemy ju w peni baroku. Tylko skarg jego i alów
na serjo nie bierzemy: figle mu w myli i na ustach, parodj naj-

rzewniejsze zakoczenie przerwie. Liryczne, gnomiczne, epiczne

wiersze (nawet nowel prozaiczn) uprawia, ale podkad wszdzie

i zawsze erotyczny; muzie jego, jak Kochanowskiego, miasto zupenie

obce, we wsi si kocha, a ssiedztwo czy towarzystwo przed dwo-

rem wybierze. Ale umiera stosunkowo wczenie i obcy wydaj pod

niesmacznymi tytuami razem, co luzem po rkopisach chodzio.

I rozprzgo si grono maopolskich poetów, co si jakby okoo niego

skupiao, ustaa jego korespondencja poetycka. Obok Zamojskiej i Kra-

kowskiej ziemi zawizywao si spóczenie, po raz pierwszy i ostatni,

na Wielkopolskiej, okoo Leszna i Sierakowa, grono poetyckie z Lesz-

czyskimi i Opaliskimi na czele; zakoczyo si jednak lunymi wyst-

pami, próbami poetyckimi raczej, ni poezj i literatur wogóle; szczegól-

niej zdaje si aowa naley, e ukasz Opaliski, co i z ma lask,

có dopiero z wielk, wiele pocz nie umia, dla tej suby i dworu

tylko przygodnie literatur si para.

Zato wydaa Wielkopolska wanie Twardowskiego, co imie-

niem, znaczeniem wszystkich poetów przecign. On zdoby, o czym a-

den przed nim nie pomyla: odkry w sobie trb marsow, goszc
wielkie czyny i wojny, a po kolei wiek cay, od Dymitrjady a do

Oliwy, wysawi. Ani przypuszcza, gdy wojny kozackie, pierwsz

i póniejsz, opiewa, co za » Wojna Domowa« z tego wyniknie;

wytrwa jednak do koca w roli polskiego Lukana. eby zasugi

jego naleycie oceni, naley go porówna ze spóczesnymi, z Gabrje-

lem Krasiskim, Kuczwarewiczem, Biaobockim i i.; wtedy dopiero

rozmach jego pióra i stylu odbije si najdosadniej. Inni, szczególniej

Biaobocki, wystawi szczegóy równie dokadnie; on jeden rzecz

wyej ogarn i sumienia spóczesnym roztrzsa, nietylko bitwy

i oblenia opisywa. Wic historj spóczesn jako patrjota trakto-

wa, nietylko eby Jarem czy Jana Kazimierza sawi. A wspina

si do »Wojny Domowej« przez ))Legacj« i »Wadysawa«; tylko

na cao artystyczn ju go nie stao: kronikarz dziwnych czasów

i czynóAv, ponad to si nie wzbi, wymaganiom wielkiej sztuki nie
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odpowiedzia. Ale pióro byo dzielne: w »Dafnie«, w wPaskwaliiiic

dowiód, e nie heroiki, ale i erotyki, ar nami(jtnoci jak sowa
równej mioci, wyrazi potrali; w »Satyrze«, w wycieczkach » Wojny

Doniovvej« nie zabrako mu na ironji ani na dowcipie. Przeadowa-

niem w szczegóach, mianowicie w niejednym panegiryku, barok

silnie uwydatni; zmanjerowany te szczególniej styl jego epicki;

niezwyky sz.yk sów, aciski nie polski; odskakuje jednak szczegól-

niej »Dafne« dziwnie mi i gadk polszczyzn od tej nianjery. Czu
sitj sam poet: gdy z Zarubiniec przed Kozakami ucieka, zabra

Pindar polski przedewszystkim szkatu z papierami t. j. z dorobkiem

poetyckim.

Nie czu si, jak on, piewc wieku Wacaw Potocki, raczej

jego kaznodziej i moralist, bo nawet »\Vojii Ch()cimsk« niejako

epik tylko a la Twardowski wypiewa, ale aby zwierciado skarlaemu

potomstwu wystawi. Staroszlacheckiej weny naratorskiej nie zabiy

jednak moray, przebija ona i w »Wojnie«, a jeszcze bardziej w »Ogro-

dzie Fraszekft. Ze wszystkich poetów caego wieku nieskoczenie

najproduktywniejszy, szczególniej ostatnie lata osamotnionego ycia —
sierota siedemdziesicioletni!—wycznie przy piórze poetyckim strawi

i foljanty spisa, wobec których i wWojna Domowa« co do rozmia-

rów cakiem niepokana. atwo i obfito wierszowania bya jednak

poniekd i saboci poety: rozwleko, wielomówno nadto czsto

go trapi. Ale równie jdrnych, dobitnych, wymownych skarg i a-

lów patrjotycznych nikt inny nie spisa i dopiero chyba Zabocki

krócej a równie gorco do sumie apelowa. Poeta to szlacheckiego

ywotu, w domu i poza domem; pozalym tylko religijna nuta g-
boko w nim utkwia; od Twardowskiego zupenie wic róny, wcale

nie poruszajcego liry Dawidowej. Wic chocia wielkie maszyny

epickie utworzy, epikiem waciwie Potocki nie by; opisy to nie

jego rzecz; mora zato, ufno ku Panu, gboki al i skrucha, wy-

rzuty sobie i innym, wdziczno za aski i zlitowanie, proba korna:

oto motywy stae jego poezji. Nie zapowiadaa si ona wietnie; zda-

wao si, e -jednostajne pobone wzdychania arjaskie, co najwyej

przewierszowanie i rozszerzanie tekstów biblijnych czy ewange-

licznych, polemika wkocu wyznaniowa j wypenia. Zerwanie z arja-

stwem wykoleio poniekd zborowego poet; przeniós si z zamkni-
tego wspiiwyznawców okrgu w wiat szlachecki i zyskaa na tym

muza jego. Nie zosta wprawdzie i teraz epikiem, bo przewierszo

wywanie cudzych dzie jeszcze nie czyni epika, ale obserwator ota-

czajcego ycia by znakomity; w migawkowych zdjciach caej

szlachecczyzny nikt jego nie przecign. e przy tych zdjciach zja-

wisk dosy czsto nieco ujemnej natury yka satyryczna coraz 3\>
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objawiaa, to ju w jego charakterze moralizatora leao i czego so-

wizdrzalska literatura dla miejskiej i wiejskiej druyny si podej-

mowaa, tego dokona on dla ycia szlacheckiego w zupenoci
w formie przecie szlachetniejszej i bardziej urozmaiconej. Zupenie

brak u niego strony erotycznej, jakby dla mioci ziemskiej w kate-

chizmie rakowskim miejsca nie byo — mimoto on sam od wszelkiej

askezy daleki, przyjaciel wina i biesiady, acz w rodzaju Piotra Zby-

litowskiego, to jest bez zbytków i zwad. Tylko mio rodzicielska

gorco zawsze z niego przemawia, o onie nigdy ani nie wspomnia.

Wadzi w nim zbytnia rubaszno, brak czulszego estetycznego smaku,

nadto drastyczne wysowienie sytuacji drastycznych — nie wadzi

przypomnie, e pisa, nie mylc o publice! A wic religjant, ale

nie fanatyk, a ju najmniej w katolickim sensie; moralizator, ale nie

pedant; satyryk, ale sercem, nie óci wiersz jego ksa; obserwator

ycia nieprzew^yszony nigdy: figury, jakie wprowadza, widzimy, jak

jedz, pij, czuj, myl. Ale obserwacja nie pytka, nie optymistyczna;

z czasem zaspia si jego widnokrg i w kocu opanowa go, jak

wszystkich mylcych, .czy Sobieskiego, czy Lubomirskiego, czy Ko-

chowskiego lub Zawadzkiego, bezbrzeny pesymizm, zwtpienie zu-

pene: e jedn nog siedemdziesicioletni w grobie ju stoi, to jedno

rczy mu, e upadku miej ojczyzny nie doyje. Inni, np. Kochowski,

wmawiali w siebie, jakoby mia ojczyzna w osobliwszej pieczy Boej

spoczywaa, jakoby sodales Mariani w kocu niczego obawia si

nie winni — trzewy eksarjan tej mistyki katolickiej ani na chwil-

nie podziela; »stary pies szczeka«, ale wiat szlachecki spa twardo

na obie uszy. Jak ponuro odbijaj te od jedynej pogodnej, wesoej

sielanki »Libuszy«, karty »Moraliów«, przesypane rozpaczliwymi skar-

gami na niedbao duchownych i wieckich, na sumienia zatwar-

dziae, na gowy i serca puste.

Dziwne jest credo estetyczne autorskie. Wasnej inwencji niby

wcale nie uznaje; wedle niego zadanie polskiego poety ogranicza

si do tego, aby przysmacza wierszem acisk »Argenid«, komen-

tarze Sobieskiego, epizody z Liwjusza czy De Thou, wykad Ewan-

gelji; on ogranicza inwencj do fraszki i pieni; nawizuje nawet »Mo-

ralia« do sentencji z Erazma a »Poczet Herbów« do Okolskiego.

Wic nie pokusi si nigdy o cao artystyczn; podpórek swych nie

opuszcza (nawet »Syloret« jest tylko zlepkiem najzwyklejszych mo-

tywów dawnego awanturniczego romansu); fantazji wolnego lotu

nie dawa poeta przyziemny cakiem. Ale ywe, niekamane uczucie;

honor patrjotyczny i szlachecki bardzo draliwy (Pilawiec nie prze-

bola, zawód z Michaem ciko go dotkn); serce nie wysche

w egoizmie kastowym czy rodzinnym; silne poczucie odpowiedzial-

Encyklopedya polska XXI. 1^
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noci; sumienie nie ugaskane byle drók czy postem — to czowiek,

ale i poeta. Ratuj go zdrowe zasady, jzyk nieprzepacony, obrazo-

wo nieprzecigniona. Sarmata to prawdziwy, z granic Polski si
nie wychyla, acz Arjan, chyba do Bardjowa; cakiem Reja przy-

pomina, ale umys gbszy, wiedza wszechstronna, dowiadczenia

obfitsze i boleniejsze nie godz si z optymizmem Rejowym, nie-

raz dziecinnym, zawsze niefrasobliwym. Nie wystawi wprawdzie
Potocki ani jednego dziea bez znacznych braków; ton w rozwle-

kym powtarzaniu jednego i tego samego; jego »Poczet« i inne

rzeczy bywaj parodj sztuki, uosobieniem zego smaku, ale karty

jego, szczególniej wybrane, z »Wojny«, »Fraszek«, »Moraliów« drgaj
yciem, olniewaj jzykiem i obrazami. I nikt tak nie wyrazi da-

wnego ycia jak on; szesnasty wiek ani omnasty niczego podobnego
nie stworzyli; ywot Nagowski czy Podstoli -Krasicki s bladymi

widziadami wobec tej potnej epopei szlacheckiej, jak moralista-

satyryk z drobnej mozaiki uoy. I dlatego stawiamy go na czole

wieku, chocia artyzmem w tyle pozosta, nietylko za Simonidesem,
ale nawet za Twardowskim.

Jego maopolski po piórze kolega, Kochowski obfitoci weny
poetyckiej daleko mu nie dorówna; zbyt rycho wyscha ona zupe-
nie. Ale dorówna mu innymi zaletami pióra, humoru, serca; i on
gboko upadek ojczyzny odczuwa, acz si mamidem pociesza. I on
nie epik, mimo zapatrzenia si w Tassa; liryk gównie, a liryka reli-

gijna, wcale marnej próby w » Ogrodzie Panieskim « i tym podobnych
ramotach, nadto szeroko nim zawadna; odzywa si na wypadki
spóczesne ywo, najpierw wierszem, potym skupi si w dziele histo-

rycznym i wiersze tak zupenie zarzuci, e nawet w »Psalmodji«
do nich wicej nie wróci. Wic jego poezja ani co do liczby obfita

ani co do przedmiotu rónostronna ani co do artyzmu znaczca, ale

ceni si jej, e to produkt ostatniej oazy poetyckiej: owego koa
maopolskiego, do którego i Kochowski i Potocki i mniejsi od nich

Gawiski i Moszowski naleeli: gdy ci zeszli, zesza z nimi poezja
polska do grobu i noc saska ziemi zalega.

Na boku od tych poetów z powoania, acz bez artyzmu nieraz,

stoi poeta-dyletant, dworak, Andrzej Morsztyn. Liryka erotyczna
gówne jego pole, ale muza jego strasznie podkasana, a raczej bez-
wstydnie naga, przypomina chyba XVIII wieku pornografj, tylko e
cera jej bardziej rumiana, ogorzaa, nie z alkowy. On jak Katul
i jeszcze bardziej ni Kalul ceni wiersze, si quod pruriat incitare

possunt, i nie sposób go w caoci drukowa. Potockiego rubaszno
mieszy albo i odraa, Morsztyn i wrcz lubieny. Ale prócz tego
ma muza jego powaby, gadkoci formy a wdzikiem i si wyso-
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wienia podbija; uczucia moe i udane (»nie wszystko prawda com
o tobie pis;»« wyczuwasz niemal instynktem pod kadym jego wier-

szem), ale igraszka wyobrani, sowa, formy, cakiem obca Potockiemu

i Kochowskiemu, stale nas nci. Jake prozaiczny, blady i zimny tok

innych erotyków spóczesnych. u Morsztyna Zbygniewa, u Trbe-
ckiego i i., nie wykluczajc Hjeronima Morsztyna i Smolika.

innych nie warto wspomina, bo np. czemu satyry Krzysztofa

Opaliskiego do poezji nalee maj, nie odgadniesz; chyba tym, e
posiekane na wiersze zamiast druku cigego. Nad teorj sztuki nie

zastanawiano si wcale a ju najmniej ten (Krzysztof Opaliski wa-
nie), po kim najrychlej tego oczekiwalibymy; brat go zastpi, ale

nie zdoby si ani na wiksz ani na systematyczniejsz rzecz. I ten

brak teorji, krytyki, mci si nad ca produkcj poetyck wieku;

zbyt rzadko pytaj si, czy rzecz godzi si z form, zbyt mao nad

form si mozol. I coraz niej upada ta poezja, w której gównie

duch obywatelski i malowida rzetelne przeszoci cenimy, która oprócz

»Sielanek« Simonidesowych niczego artystycznie doskonaego nie

stworzya.

1 równa si niemal poezja wieku jego historji: nie brak talen-

tów, dzielnych piór, czucia gbokiego, obrazowoci potnej; brak

za to wytrwania, brak ambicji pncej si jak najwyej; wszystko

niemal w pó drodze utyka, kontentuje si byle czym. A skutek ten,

e szare masy, drepcce na jednym miejscu, powtarzajce siebie sa-

mych, zalegaj literatur a przynajmniej druki; e miae, niezawise

sowo trwonie si ukrywa, aby nic nie mcio snu spokojnego, g-
bokiego, do którego si naród szlachecki na dugo ukada. Z poezji

narodowej pozostaj wkocu same formy, coraz niedoniej piasto-

wane; duch jej dawno ulecia. Tak jak i w dziejach narodowych.

18*



Poezja czasów saskich
napisa)

Aleksander Bruckner.

róda i opracowania.

Podrczniki traktuj te czasy nadto pobienie, przemykaj raczej

nad nimi, nigdy ich nie wyczerpuj, por. np. Historj Piata III,

gdzie mowa tylko o Drubackiej, gdy do tomu IV przesunito rzecz

o Konarskim i Zauskim a Rzewuskim, Barbarze Radziwiowej i Bo-

homolcu. Najobszerniej stosunkowo wyoy te dzieje Bruckner I,

371—417. Bibljografj Drubackiej i t. d. wymienili Finkel i Ber-

nacki (u Piata). Ostatnimi czasy przybyo kilka przyczynków. Po-

mijamy Sin ki o poezyi aciskiej Poniskiego i Skopa; wymieniamy:

W. Gomulicki, Kosy z polskiej niwy, Warszawa 1912, o Niemie-

rzycowej (Niemiryczowej, por. Pamitnik Literacki XII, 1913, str. 190

—

195); Wad. Konopczyski, Feniks samojedny, Bibljoteka War-

szawska 1911, II, str. 316—353 (o ks. Udalryku Radziwile), przedru-

kowane (ze zmianami) w jego ksice: Mrok i wit, Warszawa 1911,

str. 136— 187; Marja Dynow sk a, Jan Franciszek Loredano i polski

tumacz-anonim Dyanei, Kraków 1913 (z XIV tomu Archiwum do dzie-

jów literatury i owiaty). Kilka szczegóów o satyrze spóczesnej

patrz u Ign. Chrzanowskiego, Z dziejów satyry polskiej XVIII

wieku. Warszawa 1909.

§ 1. Uwagi ogólne.

Poezja czasów saskich wyrzeka si samodzielnoci; w zastoju

ogólnym zadowalaa si i ona dawn rutyn, powtarzaa z coraz ga-

snc si poprzedników; nie dorzucia adnej wasnej myli, treci,

formy. Reprezentowane byy niby wszystkie dawne kierunki, tylko po-

ziom ich obniy si znacznie; o rzeczy wiksze kuszono si wyjtkowo.
Co wiek XVII wyrobi, obowizywao wycznie; siga on sam
jeszcze po wzory obce, teraz nie wykraczano ju poza jego wasny
obrb. Dyletantyzm trwa w caej sile, tylko zmniejszya si ogromnie
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liczba dyletantów i zmalay ich zdolnoci. Tworzono nierównie mniej

i wolniej; do druku wyprzedzay si psalmiki i panegiryki, coraz

gupsze i potworniejsze. Smak upad do reszty; na popacajce teraz

ogólnie grzechy przeciw stylowi, sensowi i gramatyce nawet, nie

zdobyaby si nigdy epoka Jana III. Zycie staroszlacheckie wyzbyo si
nakoniec ksiki; ustaa nawyczka do czytania jak i do mylenia;
kalendarze i otarzyki zaspokajay potrzeby umysowe; koldy i gorzkie

ale — to szczyt wylewu uczu religijnych, najgbszych jeszcze.

Wymaga estetycznych dyletantyzm nie stawia sobie ju adnych,
jakby ich nie uznawa; zadowala si najlichszym rymowaniem byle

jakiej treci; najznaczniejsi, np. taki Chróciski, daleko pozosta-

wali za wzorami, za Potockim, Twardowskim, Lubomirskim; tych

drukowano przynajmniej, o Kochanowskim lub Simonidesie zapo-

mniano doszcztnie. Toezja czasów saskich jest wic poezja staro-

szlachecka wieku XVII, tylko ze zwonym widnokrgiem, z gruntem
wyjaowiaym, zmala liczb pracowników i dzie, bez si i talentów;

barwnych obrazów ani skarg dosadnych wystawi nie potrafia; trwo-

liwie przymkna oczy na Europ, gmerajc w wasnej ruderze;

ideaów nie znaa adnych, tworzya niby cakiem mechanicznie, we-

dle starej recepty i tradycji. Najwicej i najlepiej stosunkowo po

wielkich dworach, gdzie staranniejsze wychowanie, podróe zagra-

niczne, znajomo francuszczyzny i nawet jej najnowszej literatury

ycie umysowe podtrzymyway; spotykamy wic midzy celniejszymi

literatami Radziwiów. Sapiehów, Zamojskich. Rzewuskich, Zauskich,

Jabonowskich, Poniskich i t. d , kanclerzy i biskupów, wojewodów
i hetmanów.

Ci podtrzymywali jako tako lepsze tradycje dawniejsze i na-

wizywali nowe z Europ, t. j. z Francj, stosunki, np. taki Antoni
Poniski, autor Heroik i Satyr (aciskich), co ywcem obu Opa-

liskich i St. Lubomirskiego przypomina, w paradoksach si lubo-

wa i skaenie czasów saskich tylko obrzydliwym schlebianiem czy

aszeniem si wydawa, w najpodlejszych panegirykach z poetami

upadajcego Rzymu zawodniczc. Szczególniej poezja aciska trzy-

niaa si jeszcze nienajgorzej, »Viennis« Jana Damascena (Kali-
skiego), Satyry Poniskiego, nawet wiersze okolicznociowe

Skopa (chopa z Podhorzec), zachoway powag wzorów rzymskich;

tylko polska, bez hamulca tych wzorów, opada na samo dno bezdar-

noci i prostactwa, w wierszydach Juniewicza, Baki i innych. Nie

naley jednak zapomina, e tak teraz, jak i w wieku XVII, najcen-

niejsze okazy literackie ukryway si nieraz po rkopisach, nieoga-

szanych nigdy, lub po najrzadszych drukach, dzi prawie nieznanych.

I tak np. nie znamy na razie wcale wierszów polskich, licznych nie
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gdy, wojewody Poiiiskiego; nie wydano jeszcze ciekawej wcale

satyry »Mapa-Czovviek«, przypominajcej nieraz satyry koniskiego
i i.; zaginy zdaje si pisma Dembowskiego, wychwalane przez

Zauskiego (prócz ciekawego bardzo i mdrego »Funktu Honoru«),

przekady Kckiego i i. z francuskiej, nieraz rozwiozej literatury,

Telemak Rzewuskiej i inne.

Potpiajcy wic sd, jaki si stale nad literatur sask wydaje,

naley przyjmowa z zastrzeeniami pewnymi; nie wolno zapomina,
e cznoci z Europ i owiat zupenie nie zerwano nigdy — wiad-
czyy o tym jednostki, wiadczy ten fakt, e caa reforma stanisa-

wowska wysza od wychowanków czasów saskich, Konarskiego, Bo-

homolca. Krasickiego. Byli wic ludzie powani, mylcy, piszcy,

kanclerz Sapieha, wojewoda P on is ki, Stanisaw Leszczyski,
Zauscy (we dwu pokoleniach), kobiety (Zauska. Drubacka,
Radziwiowe, Niemierzycowa), tylko rozdwik midzy tymi

przedstawicielami wiedzy, myli, ogady a midzy ogóem szlacheckim

by niestety wikszy, gbszy, ni to dawniej bywao; ten ogó tylko

upad niej, ugrzz w przesdach i zabobonach. Bierno nasza je-

dynie zawinia, emy si rycho z lego nie otrzsnli; ale ju pot-
piano ogólnie ca literatur sask, gdy ta na pozór jeszcze wszech-
wadnie panowaa; ju okoo 1740 r., a wic i bez Konarskiego,

wymiewano powszechnie i panegiryki i psaimiki. tylko na zewntrz
z tym nie wystpywano; ju wtedy ogólne panowao przekonanie,

e niema co czyta po polsku, bo tego, co drukowano, ju nikt za

godne czytania nie uznawa. Brako wic tylko impulsu, podniety,

aby jawnie przeciw zastojowi wszelkiemu wystpi; ale podstawy
do tego wystpienia byy ju silnie zaoone; dlategoto przewrót umy-
sowy po r. 1763 odby si bez jakichkolwiek walk czy wstrznie.

§ 2 Dziay poezji i ich przedstawiciele.

Naczelne miejsce, jak i w wieku XVII, zaja poezja epiczna.

Wierszowano wic dalej romanse i Pismo w., alegorje i legendy,

relacje i djarjusze, po acinie i po polsku, w oktawach i w wierszu
niestrolicznym, z maszynerj -epick i w tonie zwykej gawdy. Nie
sigano do przeszoci, a poniewa dzieje spóczesne byy jak nj-
marniejsze, wic i dziea same grzeszyy równ beztreciowoci; taki

np. kampanjament saski Augusta II 1730 r. wywoa epik polsk
(W a 1 a w s k i e g o) i acisk (P o n i s k i e g o), opisujc te manewry
i egzecyrki jako dziea heroiczne; na szczcie nie przekraczaa z re-

guy ta epika drobnych rozmiarów. Zdobywaa si mimo to na ol-

brzymie dziea, ale tylko na polu religijnym. I tak wydali jezuici
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niewiescy po mierci ks. rektora Kurzeuieckiego tego »Wykad
pisma w. Starego i Nowego Testamentu« (r. 1769), z gór 80000

wierszy dugich (w oktawach), rymowan opowie biblijn wraz
z komentarzami redniowiecznymi, wszystko w duchu najbardziej

prawowiernym, nie bez przytyków do stosunków spoecznych, szcze-

gólnie wyznaniowych; w poprawnej przynajmniej polszczynie i pi-

sowni. O wiele gorzej wypada pod kadym wzgldem króla Stani-
sawa Leszczyskiego »Historja Starego i Nowego Testamentu

z tumaczeniem do zbudowania vvydana« (Nancy, 1761 r.), napisana

dla córki, przewierszowana z prozy Mik. Fontaina (tumaczonej da-

wniej ju przez kanclerza A. Chr. Zauskiego) w okoo 25000 wier-

szowi niepoprawno jzyka i banalno myli kóc si z wydaniem
ozdobnym, odbijajcym od domorosej szaty drukarskiej, zaniedbanej

równie jak i literacka. Poza tymi olbrzymami jednak wierszowano

na kilkudziesiciu kartach byle jak legend (Jolenty, Jadwigi i t. d.),

wyjtkowo starozakonn idyl (Rut) albo coraz nowym a coraz gor-

szym trybem opiewano mk Pask (Maniecki, Dobro wiejski
i.) lub pomnaano wierszyda marjologiczne, najgorsze ^wzory (Ko-

chowskiego) przecigajc. W tym dziale ksia prym trzymali, cho-

-cia nie brako i wieckich (Loski, Bobiski i i.), i kobiet nawet.

Byway po tych utworach wycieczki satyryczne i przytyki roz-

maite; jeszcze wicej ich w poematach dydaktycznych, dokd ksia
przenosili ton rubasznej zaufaoci z kazalnicy. Niemoliw form,

niewybredn myl, cudickim sownictwem ra »Uwagi mierci

niechybnej wszystkim pospolitej wierszem wyraone« ks. Baki,

ale nie wymylili tego ani sparodjowali farmazoni wilescy, skoro
pierwotne wydanie wileskie (z r. 1766) ocalao. A Bak wyprzedzi

godnie ks. M. Juniewicz w wRefleksjach Duchownych« (z r. 1731),

pisanych jak Baka, t. j. »króikim polskiego rytmu nowo uformowa-

nym stylem « — ale wani przeoeni zakonni niszczyli ten utwór

prostacki, chocia miejscami wcale jowjalny. Nawet teologj wyka-

dano wierszami (ks. Wcisowski wtym trybem jak j w szkoach

dajw). Najpowaniejsze z tych wszystkich dzie, to jeszcze wieckiego,

A. Kpskiego, » Myli o Bogu i czowieku«, obszerna alegorja.

której tylko cz pierwsz wyda r. 1756; ale jak mu daleko nie do

Dantego lub Miltona, lecz choby do Popa! W cikich przejciach

yciowych spowania jednak autor i powane myli w powanej

wystawia formie, silc si nawet na poprawno rymu t. j. unikajc

» kadencji czstochowskich« (-ego, -emu), na których wszyscy »poeci«

wyjedali.

Wobec rozwielmonionej epiki religijnej historyczna i roman-

sowa cofny si zupenie na dalszy plan. Najobszerniejszy i najcie-
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kawszy, dla bogatej treci, to opis wielkiego poselstwa do Turcji

wojewody Chomtowskiego z r. 1712, przez towarzysza podróy je-

zuit Gocie ckie go, ale i ten nawet nie dorówna Twardowskiemu.

Inne przeraaj prostot treci lub niedostwem formy (Sulistrow-

skiego » Wyjcie króla Stanisawa z oblenia Gdaskiego« r. 1734;

jeszcze o wiele gorsza »Rewolucja szwedzka i duska« z r. 1756,

wedle prozy Fotulickiego za Yertotem); najpoprawniejszy co do

jzyka i formy to Korytys kiego opis potrzeby olkienickiej, ca

jednak w rkopisie zastrzg. — Romanse pisano zawsze jeszcze wier-

szami, lecz nie sadzono si na oryginalne; powstaway jednak obszerne

utwory, np. pijara Wyszyskiego przewierszowanie dalszego cigu
Argenidy (ks. Bugnocjusza) z r. 1743, okoo 25000 wierszów — lecz

daleko mu do Potockiego! albo bernardyna Kottickiego »Lech

Polskitt z r. 1751, przewierszowanie aciskiej epopei (oryginalnej tym

razem, Skórskiego) o zupenie fantastycznych pradziejach Polski i Rusi.

Inne, niegorsze, pozostaway w rkopisach, np. wojewody K a z.

Ogiskiego (zmarego r. 1733) » Zwierciado przeciwnego ludzkim

rzeczom sukcesu« t, j. Dyanea Loredana, znana i z tumacze proz
i z innego opracowania wierszami, cakiem w stylu Argenidy Poto-

ckiego, t. j. z dygresjami mora izujcymi i satyrycznymi, wcale nie-

ze. Najwicej piór porusza dla treci niby swojskiej »Kawaler

polski albo awantura Walewskiego z Berald«, wydawany pod ró-

nymi tytuami (pani obonej Niemiryczowej z r. 1750 i Fr. M o-

raws kiego z r. 1747 — skrytykowa Minasowicz te wiersze jako

pode, wic sam t rzecz przerobi). Chocia pani obona twierdzia,

e wwiksza jest kadego chtka czyta wierszem nieli solute« (t. j.

proz), mimo to przewaay ju romanse proz (gównie po rko-
pisach).

Liryce nie powodzio ^si wcale; wiecka, erotyczna, nie miaa
si dla rygoru czasów saskich na wiat Boy wychyla, wic tylko

na pimie wylewali uczucia sentymentalni podsdkowie czy pale-

slranci w formie bardzo nieudolnej, krcc si w ciasnym kóku zwro-

tów tradycyjnych; wiersze te najciekawsze jeszcze, kiedy ludowe,

szczególnie maoruskie naladuj. Liryka religijna powtarzaa dawne
rzeczy, tumaczono np. na nowo a gorzej ni St. Grochowski To-

masza a Kem pis. Jedyne rzeczy trwalszej wartoci wydawaa liryka

anonimowa, przemawiajca rzewnym uczuciem z Gorzkich alów albo

z kold najrozmaitszych. Najciekawsze rzeczy ukryway si po rko-
pisach, np. listy miosne ksiny Radziwiowej do nieobecnego

ma, wydajce afekt niekamany dosy ywym jzykiem; Marcina
Zamojskiego wPasjaa z r. 1715, epigramy na mk Pask; Woj-
ciecha Kurd wanows kiego, co w pónej staroci, jak niegdy
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Miaskowski, do wierszów si zabra i rozmaite obiecywa, ale tylko

nabone wykoczy; Saroskiego (nieco i w drukach, o wiele

wicej po rkopisach, np. Zauskiego); jezuity Dominika Rudni-
ckiego (bardzo swego czasu cenionego) i t. d. W drukach pojawiay
si nieraz zbiorki wierszów mieszanych, np. rozmaitych mieszczan,

Min asowi cza (ojca póniejszego poety), Muratowicza i Matja-
sewicza (ormjan polskich), Jakliskiego i witkowskiego
wiersze aciskie) i t. d., zrywajcych z przysowiowym letargiem

naszych sfer mieszczaskich.

Satyry wiek nie znosi; najciekawsza, proz i wierszem pisana,

» Mapa -Czowieka, niewykoczona, w rkopisach pozostaa; za to ko-

chano si w pamfletach, przedrzeniano w nich przeciwników, Sasów,

jezuitów, magnatów rozdzierajcych fundacj Ostrosk (»Transakcja

Kolbuszowska«), brano do nich asumpt z byle gonego wypadku,

czy z pojedynku Tary czy z amorów królewskich lub magnackich;

poniewa si to wszystko po rkopisach kryo, nie przebierano w wy-

razach, ale tych niecnych inw^ektyw osobistych nie mona liczy do

literatury. Wyjtkowo wychodzio co anonimowo, np. »Punkt ho-

norna (przeciw pojedynkom) ks. Dembowskiego.

§ 3. Pisarze celniejsi.

Dla zupenoci naley jeszcze scharakteryzowa pokrótce kilka

miernot, wystajcych nieco ponad nizkim poziomem spóczesnym.

Najwyej ceniono W. Chróciskiego, co z szkoy Potockiego

i Lubomirskiego wyszedszy, przewanie tylko tumaczy; dworak
i sekretarz Sobieskich nalea jeszcze do poprzedniego okresu (por.

jego tumaczenie, wielomowne, ale gadkie, Farsalji Lukanowej, i pó-

niejsze Heroik Owidjuszowych, traktowanych jako korespondencja

miosna kawalerów i kawalerek). Pisywa i wiersze polityczne, np.

wLament Ojczyzny«, bronic Jakóba Sobieskiego; nawet do swego

»Hjoba cierpicego « doda »apostrof« do ucinionej ojczyzny, gdzie

i j (jak i siebie) do Joba porówna, czego póniejsi ju nie próbo-

wali. Przewierszowawszy par legend, zabra si do tematów staro-

zakonnych i niby za »Tobjaszem« Lubomirskiego najpierw »Józefa«

(Józw) w kilkunastu, potym »Amana« w piciu pieniach oktawami

przedstawi; wydawano nawet te powieci biblijne jako dziea Lubo-

mirskiego, chocia niesusznie; sztuka Lubomirskiego staa o wiele

wyej, Chróciski swoj naiwnoci zbyt czsto rozmiesza tylko,

gdzie Lubomirski istotnie bawi; »Aman« zreszt znacznie od ))Józefa«

sabszy; w »Józefie« epizod z Putyfarow najszerzej przedstawi. Ze
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O autorstwo jego wierszy pomawiano Lubomirskiego i Kochowskiego,

jeszcze najwicej go zaleca.

wieo wzeszy ród Jabonowskich dostarczy caego szeregu

grafomanów, dyletantów literackich i naukowych. Wyrónia si mi-
dzy nimi wojewoda ruski, Jan Stanisaw, co w wizieniu Kenis^-

sztajnskim wygotowa i przeróbk wierszowan »Telemacha« Fene-

lonowego i Ezopa w »Sto i oku bajek « (nie idc za modnym Lafon-

tenem-Niemiryczem, lecz wedle starego trybu), a oprócz tego naj-

rozmaitsze ascetyki skleca; stolnik litewski Józef Aleksander
w wOstafinift Chróciskiego naladowa, ale w przedmowie ca poezj

poprzednich stuleci ogarnia; wojewoda rawski, Stanisaw, prze-

wag dziadowsk, »Pamitne upro\vadzenie wojska z cieni buko-

wiskiej (16S5 r.)« nie najgorzej wystawi.

Równie licznych pracowników pióra dostarczay wieo wzmo-

one rody Zauskich i Rzewuskich. Najzasueszy z pomidzy
pierwszych — to polihistor, bibljoman i bibljograf Józef Andrzej,
nieskoczenie okoo kultury polskiej zasuony, nieznuony zbieracz

i wydawca. Chocia Francuzów (mianowicie »Wodopija«-Boileau) ce-

ni i naladowa, tworzy sam w gucie XVII wieku, pisywa fraszki

jak Potocki (z nich tylko cz drobn ogosi) i wydawa gównie
dziea dawniejsze (Potockiego, Jabonowskiego), zanim do zbiorowych

wydawnictw spóczesnej produkcji poetyckiej (wasnej, Minasowicza,

Drubackiej) przystpi. Jeszcze bardziej hodowa Francuzom ks. Ui-

ryk Radzi w i, polihistor i grafoman, co si jednak publicznie tylko

wyjtkowo i to z drobnymi okazami muzy okolicznociow^ej pojawia,
;

gdy najobszerniejsze dziea, satyry, dramaty, wiersze (wasne i swej
;

ony), nie mówic o historji uniwersalnej, na najszersz zaoonej
j

skal, w rkopisach zagrzebywa. Ta przewaga nowych róde i wzo-

rów, francuskich naturalnie, stanowi te jedyn now a zarazem do-

datni cech umysowoci saskiej; nawet w asceykach przewaali

Francuzi i ich moda zwyciska; tylko na jaw wystpywao to niestety

za mao, za niemiao. Najbardziej jeszcze u Rzewuskiego Wa-
cawa, hetmana wielkiego i kasztelana krakowskiego, co »Zabawki

wierszem polskim« pod imieniem syna, Józefa, wyda (r. 1760), gdzi^

i wiersze opisowe i poetyk (drug w jzyku polskim, po » Poecie

Opaliskiego) i dramaty, wszystko w stylu francuskim a nieskoczenie

od popacajcych zreszt pimide wyszym, zebra: pierwszy to

mimo niewielkich zdolnoci literackich magnata, wystp muzy pseudo-

klasycznej w literaturze polskiej. Inni, co Francuzów przekadali lub

naladowali, publicznie nowym Muzom nie hodowali.

Nowy ten duch nie przenikn jeszcze najcelniejszej poetki wieku.

Elbiety Drubackiej. Chocia si na dworach magnackich.
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U Branickich i i., przecieraa, nie nabya wikszej ogady i uwiza
w naladowaniu wycznym dawnej literatury, Chróciskiego i Po-

tockiego. Wic za ich przewodem wierszowaa z miernym powodze-

niem Biblj, romanse, alegorje; jej aOpisanie ycia witego (!) Da-

widaw, »Historja w. Marji Egipcjanki«, »Sw. Marja Magdalena« — to

zwyke legendy, dosy mdl wysowione, rónice si od poprzednici

wysuniciem na czoo ywiou eskiego, co jeszcze dobitniej wyst-

pio w romansie o przygodach Teolindy, córki Ortobana, i jej przy-

jacióki, oraz w romansie -legendzie »Historji chrzecijaskiej ksiny
i{!lefantyny i Eufratyw (i jej córki Astelli midzy poganami). »Fabua

o ksiciu Adolfie dziedzicu Roksolanji« zakrawa raczej na dydaktyk:

mierci i Fortunat sam nie ujdzie; a cakiem do niej naley ale-

gorja »Forteca od Boga wystawiona, picia bram zamknita« (t. j.

dusza i zmysy). Braku inwencji i siy nie nagradza styl gadki, wolny

od wszelkiej obcesowoci, racej u mczyzn. W'aciwe zalety Dru-
bakiej objawiay si nie w tych »maszynach« epickich; jej zmys
dla przyrody i opisów*, uwydatniy si najlepiej w »Opisaniu czte-

rech czci roku«, chocia i tu bez mitologji i personifikacji si nie

obeszo, w »Pochwale lasów« i i.; jej zwrot ku yciu realnemu, ku

prawdzie i szczeroci w krótszych, okolicznociowych wierszach, ho-

dach wielkim paniom i panom, obrazkach z poycia towarzyskiego,

zakrawajcych wyranie na satyry, objawia si znakomicie i zyski-

wa jej licznych wielbicieli, midzy innymi Zauskiego a nawet jeszcze

i Krasickiego. Ci te rozgaszali saw nowej Muzy polskiej, drukujc

jej utwory, szczególniej Zauski, co cay tom »Zebrania rymotwórców«

jej powici; sama niczego nie ogaszaa. Chocia zwrócona cakiem

ku przeszoci, ju nie reprezentowaa owej staroszlacheckiej ruba-

sznoci, wstecznictwa, przesdnoci; mimo wszelkiej naiwnoci umiaa

ju oceni tryb ycia polskiego za Sasów i protestowa przeciwko

zaskorupieniu myli a rozwiozoci obyczajów; najbardziej j zalecao,

e wasnym przykadem, niby niegdy Rej, dowie zamierzaa, e
nieprawda, jakoby w Polsce »damy tylko kdziel, me woy znaj «.

Tak wic zapowiadaa i ona, mimo niedoborów myli i wyksztace-

nia, stanowczy zwrot nadchodzcy.

O istotnej charakterystyce poetów saskich nie moe by mowy
dlatego, e z wyjtkiem Chróciskiego i Drubackiej (wojewoda Po-

niski pisa wiersze aciskie, z polskich mamy tylko kilka fraszek

jego pióra), aden autor saski poezji wycznie nie hodowa; e na-

leaoby wic koniecznie proz, dramat, satyr, uczone tych ludzi

dziea wciga w rachub, aby ich trafnie ocenia. Przecie Jan Sta-

nisaw Jabonowski w- swojej satyrze proz wSkrupu bez skrupuu«,

ba nawet w (niedrukowanej) ))Polityce woskiej <», pierwszym dziele
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paremjograficznym polskim, jest stokro ciekawszy ni we wszystkich

Telemakach i ascetykach. Józef Aleksander Jabonowski, polihistor jak

rzadko, astronom, mierniczy, heraldyk, historyk, bibljograf, obroca
Lecha a zaoyciel lipskiego towarzystwa uczonych swego imienia,

tylko najdrobniejsz czstk swych trudów na poezj wyoy. U. Ra-

dziwi zadziwia wiat tylko drobnymi napuszonymi odami w druku

a wodniste satyry nieznajomego Francuza jeszcze wodniciej wyka-
da wierszem (por. uwagi Chrzanowskiego o tym zbiorze), ale dowody
swej uczonoci skada w foljantach proz, równie zreszt niewy-

danych; obaj, on i J. A. Jabonowski, byli polihistorami i megaloma-

nami zarówno, tylko Jabonowskiego sta byo na koszta druku, gdy

fortuna Radziwiowska imieniu wcale si nie równaa.

Ale najgorzej skrzywdzilibymy J. A. Zauskiego, gdybymy
nim jako o poecie tylko lub przewanie pisa chcieli. Prawda, pisa

on wiersze wytrwale, cae ycie; drukowa ich mao, zrazio go ju
ze przyjcie jego »Próby pióra nowego« 1754 r., gdzie cztery satyry

Boileau przerobi, t. j. do polskich nagina stosunków; rozpieszczona

panegirykami najgupszymi publiczno nie znosia bowiem sówka
prawdy. Ale odstraszy mimoto si nie da, zostawi »ca szuflad

niezheblowanych wierszowa a jeszcze wywieziony do Moskwy, na wy-

gnaniu w Kaudze ca encyklopedj polsk napisa (»Polska w ob-

szernych wiadomociach swoich skrócona« i t. d., w trzech wielkich

ksigach, z której tylko drug, bibljografj polsk w wierszu biaym,

z druku wydano; pierwsza, ustrój rzdu, podzia kraju, miasta i t. d.

a trzecia, Polska duchowna, kocioy, klasztory, obrazy i t, d., do-

td w rkopisach zostaj). A nawet opis swej niedoli w rymowanych
wierszach pozostawi (»Przypadki niektóre Jmci ks. Józ. Zauskiego

biskupa kijowskiego, które mu si w niewoli moskiewskiej trafiyw

i t. d., wyda Minasowicz). Podziwiamy tu niesychan pami, co na

wygnaniu sama ow w tre (np. bibljograficzn, dzi jeszcze nieraz

cenn) arcybogat encyklopedj uoya, ale z poezj nie ma to nic

do czynienia, jest raczej mnemotechniczn pomock. Wic odmawiajc
Zauskiemu tytuu poety, podziwiamy jego nieskoczone zasugi kul-

turalne: aden Polak ani przed nim ani po nim tak si nie zasuy
np. okoo dziejów literatury dawnej, jak on wanie, co najwiksze
jej skarby (od unikatu Marchota z r. 1522 a do spucizny Wac.
Potockiego i t. d. i t. d.) uratowa i oceni. Có znacz wobec tego jego
przestarzae wiersze?

Nie w poezji wic tkwi zasugi, zdobycze epoki saskiej, ale

w umiejtnoci (por. prace Dogiela, Niesieckiego, Konarskiego i i.).

1 znowu nie zapominajmy, e nawet gboko w czasy Stanisawów
skie toczy si to, co najwstrtniejsze w epoce saskiej: panegiryki na
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wesela, wjazdy, mierci, fundacje, polskie i aciskie, wierszem i proz,
jedne potworniejsze ni drugie; pisz je karmelici, teatyni, bazyljanie,

a nawet jezuici i pijarzy tak dobrze w r. 1770 jak i w 1750. A mimo
tego pozornego ycia wyrok mierci na ca t literatur dawno ju
zapad, ju przedrzeniano tylko i wymiewano te wierszyda. Jeeli

np. kanclerz Maachowski ogosi jeszcze r. 1757 dawny djalog czsto-

otiowski o Zmartwychwstaniu Paskim (Wilkowieckiego z r. 1584,

acz z drastycznymi dodatkami i odmianami tekstu), to uczyni to

umylnie, aby paulinom Czstochowskim dotkliwie dokuczy, ich na

pomiewisko ogólne wystawi. Takto si czasy zmieniy.

Wyczerpaa si nakoniec najzupeniej caa epoka staropolska,

co si z XVI jeszcze wiekiem rozpocza; do dna wychylono jej formy

i myli; wegetowaa ona, nieobalona przez czas, jak rzeczpospolita

sama wycznie ju inercj si trzymajc. Ale godziny jej byy ju
policzone, nic ju jej wskrzesi nie mogo i ju zarysoway si na

widnokrgu literackim owe pierwsze przebyski, zwiastujce nadcho-

dzcy nowy dzie, now epok. Poezj sask, staroszlacheck miaa
zastpi stanisawowska, europejska; kontakt z Zachodem od dawna
utracony, nawiody nowe siy, jak na kadym innym polu, tak i na

poetyckim.



Poezya za czasów Stanisawa Augusta
napisai

Ignacy Chrzanowski.

§ 1 Charakterystyka ogólna.

W porównaniu z poezy zachodnioeuropejsk drugiej poowy
XVIII wieku jest polska poezya stanisawowska zjawiskiem zapónio-

nem w iistoryi literatury powszechnej (co si tumaczy nietylko ogól-

nym faktem »modszoci naszego cywilizacyjnego rozwoju«, ale take
szczególnie dugoletnim zastojem naszej umysowoci w kocu XVII

i na pocztku XVIII wieku): kiedy we Francyi rozkwit klasycyzmu

przypada na wiek XVII i na pierwsz poow XVIII, a w drugiej

jest ju Rousseau, — u nas rozkwita klasycyzm dopiero, cile biorc,

w ostatniej wierci tego stulecia; kiedy w Niemczech nietylko zwy-

cistwo nad klasycyzmem francuskim, ale i stworzenie nowej, wiel-

kiej narodowej poezyi byo ju faktem dokonanym, kiedy i w Anglii

nowe prdy, romantyczne, nurtujce ju od samego zarania XVIII

wieku, bray gór nad dawnymi, klasycznymi, — u nas te przeda-

wnione ju gdzieindziej, albo przedawniajce si prdy dopiero si
sformoway (zaczy si formowa ju za Augusta III), wic te
dopiero teraz najwiksze swe tryumfy; do zwyrodnienia w pseudo-

klasycyzm jeszcze im, naogó biorc, daleko, wic wcale nie potrze-

buj si jeszcze lka walki z prdami nowymi, które zreszt ju
zwolna napywaj.

Lecz zapóniona wobec poezyi zachodnioeuropejskiej, nie wy-
czajc nawet woskiej (która, bd co bd, ju w roku 1772 miaa
przekad nietylko ))Elegii na wiejskim cmentarzu« Graya, ale i wPieni
Osyana«), — jest poezya stanisawowska w historyi literatury polskiej

zjawiskiem olbrzymiej doniosoci: oto przywrócia poezyi, która ju
w wieku XVII dziczaa, a za Sasów zdziczaa, pikn form, bdc
rezultatem wiadomej pracy artystycznej (zwaszcza Krasickiego, Trem-
beckiego, Knianina i Szymanowskiego), pracy zarówno nad kompo-
zycy utworów, jak nad gadkoci i poprawnoci (a czasem, jak



I. chrzanowski: POKZYA za czasów STANISAWA AUGUSTA 287

U Knianina i Karpiskiego, take i muzykalnoci) wiersza, nad kun-

sztownoci i rozmaitoci strofy.

Gównym jednak przedmiotem pracy artystycznej poetów stani-

sawowskich by jzyk i styl.

Co do jzyka, oczyszczano go troskliwie z rubasznoci sarma-

ckiej, która jest jeszcze (nie mówic ju o poezyi konfederackiej)

u Piotrowskiego i Naruszewicza, ale która w póniejszej poezyi znika;

Trembecki i Zabocki posuguj si ni jeszcze niekiedy, ale ju jako

-wiadomym rodkiem artystycznym: pierwszy — w bajkach, dla cha-

rakterystyki zwierzt, drugi — w komedyach, dla charakterystyki

ludzi, mianowicie dla przerobienia Francuzów na Polaków, oraz w pa-

szkwilach — dla siy wyrazu, i obydwaj osigaj jedyn w caej

poezyi stanisawow^skiej jdrno i dosadno. U niektórych jednak

poetów (po czci u Knianina, ale nadewszystko u Szymanowskiego)
walka z rubasznoci sarmack jzyka prowadzi za sob nadmierne

jego w^^cieczenie: jzyk staje si czystym, eleganckim, salonowym,

ale traci si, barw i wogóle — ycie (do reszty jednak wyciecz
fjo dopiero pseudoklasycy Ksistwa i Królestwa): z tego niebezpie-

zestwa zdawa sobie spraw doskonale Trembecki, który wiadomie
zasila jzyk nietylko neologizmami i archaizmami, ale take wyra-

zami z gwary ludowej, t. j. sign do róda, z którego czerpa bd
romantycy.

Co do stylu, chodzio przedewszystkiem o jasno i pikno:
jasno osignli poeci stanisawowscy (nadewszystko Krasicki) w zu-

penoci: nad piknoci pracowali take JDardzo usilnie, stosownie

do swych poj o piknoci stylu poetycznego, które nie byy jedno-

lite. W oczach Naruszewicza piknoci stylu bya jego kunsztowno,
obowizujca przynajmniej niektóre rodzaje poezyi (zwaszcza — ody),

gównymi za rodkami upikszania stylu byy w^ jego oczach, prócz

mitologii i wogóle staroytnoci, peryfrazy, przymiotniki (epitety) zo-

one, dugie (epiczne) porów nania i personifikacye (postaci alegoryczne).

Naruszewicz stworzy szko: wprawdzie nie z niej, tylko, jak si

zdaje, wprost ze szkoy francuskiej, wyniós swoje peryfrazy i per-

sonifikacye Trembecki, który zreszt umia obchodzi si bez nich

zupenie i wogóle nadawa stylowi swemu — z podziwu godn gi-

tkoci — róne odcienie: uczniami natomiast Naruszewicza byli, po-

midzy wielu innymi, i Wgierski i Zabocki i Karpiski i Woronicz;

Woronicz do samej mierci dochowa swemu mistrzowi wiernoci,

trzej pierwsi sprzeniewierzyli mu si, na szczcie, wczenie i poszli

do innej szkoy — Krasickiego. Ten za najistotniejszy pierwiastek

piknoci stylu poetyckiego poczytywa — zupenie inaczej, jak Na-

ruszewicz — naturalno, obowizujc wszystkie wogóle rodzaje
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poezyi; i speni to wymaganie w zupenoci: posuguje si czasem

stylem nienaturalnym, ale zupenie wiadomie, dla jego omieszenia

(w poematach komicznych); poza tem styl jego, dochodzcy do szczytu

zwizoci i precyzyi — w bajkach, do szczytu lekkoci i gracy i
—

w satyrach i listach poetyckich, jest arcydzieem prostoty i natural-

noci, lekkoci i swobody: »styl podobny do piewu, do szczebiotania

ptasiego, przytem peen wykoczenia i precyzyi szkoy francuskiej « —
mówi Mickiewicz. Otó ten zespó sztuki z naturalnoci, ta artysty-

czna prostota stylu, w której Krasickiemu nie dorów-nali ani Trem-

becki i Zabocki, ani Karpiski i Knianin (nie mówic ju o stylu

Niemcewicza, naturalnym wprawdzie, ale zaniedbanym), a której sprze-

niewierz si naprzód Szymanowski, póniej za pseudoklasycy XIX
wieku, — to w dziedzinie stylu najwiksza zasuga poezyi stanisa-

wowskiej.

Stwierdzajc t wielk zasug, tem wiksz, e dokonano jej

po dugiej epoce zdziczenia stylu, tu potem jednak trzeba stwierdzi,

e wszystkie pomienione zalety stylu poezyi stanisawowskiej s ra-

czej zaletami stylu prozaicznego, e, innemi sowy, stylowi poety-

ckiemu i wogóle poezyi tych czasów brak — poezyi. Inaczej by nie

mogo dla tej prostej przyczyny, e poeci stanisawowscy nie byli.

naogó biorc, poetami; wyjtek stanowi Karpiski i Knianin, tylko

oni bowiem, zwaszcza Karpiski, posiadali do pewnego stopnia to,

co si nazywa poetycznem spojrzeniem na wiat, chocia i im brako
bujnej, a choby tylko lotnej, fantazyi, a i uczucie ich nie byo osta-

tecznie ani gbokie, ani gorce. Otó brak fantazyi i gbszej uczu-

ciowoci, a nadewszystko brak »poetycznoci«, znamionujcy wogóle
ludzi ))wieku owieconego«, to wanie najciszy grzech poezyi sta-

nisawowskiej. Trembecki i Wgierski nie wznieli si ani razu do

wyyn rzetelnej poezyi, Piotrowski nie wzniós si nawet do jej po-

ziomu; przez si uczucia (patryotycznego) bywa czasem poet -liry-

kiem Staszyc, ale jedynie w pismach proz, bo w wierszu jest tylko

suchym dydaktykiem i — wierszoklet; o Naruszewiczu, Niemcewiczu,
Zabockim wolno co najwyej powiedzie, e miewali wyjtkowe
chwile poetyczne, a to dziki przypieszonemu biciu serca (na w^dok
nieszczcia lub haby ojczyzny); miewa takie chwile szczliwe
i Krasicki (w satyrach).

I wogóle w poezyi Krasickiego nie brak pierwiastku uczucio-
wego, który si wszake najczciej objawia jako humor. A humor
to zupenie inny, jak w )>Panu Tadeuszu«; i humor Krasickiego wpra-
wdzie, jak Mickiewicza (i jak wogóle kady humor), pynie z poczucia
wasnej wyszoci nad ludmi, tylko e, kiedy w duszy Mickiewicza

i
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to poczucie byo pene gbokiej, serdecznej i tsknej mioci ku lu

dziom, w duszy Krasickiego poczuciu temu towarzyszya — wpra-

wdzie nie nienawi, a nawet nie niech ku ludziom (jak u Woltera),

— ale w kadym razie najczciej obojtno, a przynajmniej olim-

pijski spokój, zarówno wzgldem uomnoci, jak niepowodze ludz-

kich; co wicej nawet, co w rodzaju radoci na ich widok — co py-
no jednak nie ze zego serca, tylko z ciekawego, rozmiowanego
w obserwacyi wiata umysu — rado chodnego intelektualisty, a po-

niekd i estety, mówicego sobie za Kochanowskim: »Niech drudzy

za by chodz, a ja si dziwuj«; oto dlaczego, kiedy humor Mickie-

wicza przy caej swojej pogodzie jest rzewny, a nawet zawy, humor
Krasickiego jest zawsze zabarwiony weso ironi, któraby go jeszcze

bliej, ni spokrewni, spokrewniaa z humorem Woltera, gdyby

przestawaa by pogodn i lekk, a stawaa si zgryliw i sarkasty-

czn. Ten to humor, wolny cakowicie od staropolskiej wybuchowoci
i niewybrednoci, od sarmackiej jowialnoci i rubasznoci, przeciwnie,

trzymany na wodzy refleksy zarówno, jak dobrym smakiem, jednocze-

nie naturalny i kulturalny, wykwintny, a czsto niezmiernie subtelny,

i przez to wszystko bdcy w historyi literatury polskiej nowoci,

—

jest dusz utworów Krasickiego; on to gównie wynosi je ponad po-

ziom prozy i, wraz z innymi pierwiastkami talentu i artyzmu, w zu-

penoci usprawiedliwia i potwierdza dane mu przez wspóczesnych

miano »ksicia poetów«: Krasicki jest istotnie najwikszym i zara-

zem najznamienniejszym, najbardziej typowym u nas poet »wieku

owieconego «, jest znakomitym- poet intelektu, co nadaje mu w hi-

storyi poezyi polskiej stanowisko podobne do tego, jakie we francu-

-kiej zajmuje Wolter; jest zarazem najwikszym »klasykiem« polskim,

co zapewnia mu w historyi poezyi polskiej stanowisko takie samo,

jakie w angielskiej zajmuje Pope.

§ 2, Wpywy i wzory.

Klasycyzm, którego najwybitniejszymi przedstawicielami, obok

Krasickiego, s Naruszewicz, Trembecki i, w znacznej mierze, Knianin,

nadaje poezyi stanisawowskiej barw gówn, panuje w niej niemal

wszechwadnie; jest za owocem wzorowania si na poezyi ju nie-

tylko staroytnej, ale i francuskiej.

Z poetów greckich najulubieszym by A n a k r e ont; ju w r. 1774

ukazuje si jego cakowity przekad — Naruszewicza; Knianin wcza
do swoich ))Erotyków« (1779) szedziesit dziewi jego pieni, a potem

<n88—9) tumaczy go caego (w7d. 1828); lune pieni przekadaj

Wgierski, Trembecki, Szymanowski i inni, a naladuj go i kochaj

fncyklopedya polska XXI. *^
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wszyscy. Przekadu Teokryta ani Pin d ara, pomimo upodobania

do sielanki i ody i pomimo przykadu Francyi, która w drugiej po-

owie xviii w. posiada dwa cakowite przeldady obu, niema. Z Ho-

mera przeoy Przybylski pie pierwsz (1790), Dmochowski osiem

pierwszych pieni (1791) »Iliady« (we Francyi cztery cakowite prze-

kady »Iliady« i trzy » Odysei «!). Nadto, jak wiadczy Dmochowski, prze-

kada ))Iliad« Nagurczewski i »docign prac« do pieni XVIII,^

z których jedynie trzeci i czwart wyda ju w XIX w. Umochowski
(w trzecim tomie swego przekadu »Iliady«). » Dziea wszystkiew docho-

wane Hezyoda wyda we wasnym przekadzie Przybylski (1790).

Z poetów rzymskich królowa po dawnemu Horacy: jego satyry »wy-

oy« i ))do naszych obyczajów ojczystych nacign« Marcin Matusze-

wicz jeszcze za czasów saskich, ale wydano ten przekad dopiero w r.

1784; lune satyry i listy tumaczono za St. Augusta czsto (np. Mina-

sowicz w »Monitorze« 1769— 1775), ale na przekad cakowity nie zdoby
si nikt (we Francyi dwa przekady); za to ju w r. 1773 wyszy » Pieni

wszystkie Horacyusza przekadania rónych« (Naruszewicz, Minasowicz,

Knianin, Koblaski i in.). Sielanki Wirgiliusza w starym prze-

kadzie Nagurczewskiego (1754) wydawano dwukrotnie w zbiorze

»Sielanek poIskich« (wyd. pierwsze 1770; drugie 1778); »Enejdy« nie

przeoy nikt (podobnie jak we Francyi). Kto tumaczy »ku uywaniu
modzi i atwemu pojciu mitologii« »Krótkie zebranie Metamorfoz

albo przeksztatowa« Owidyusza (1777), niewiadomo; tumaczem
dwukrotnie wydanych sElegii miosnych« (1785 i 1791) jest Hulewicz.

Auzoniusza wEpigramata, nagrobki i edylia wybrane« (1765) prze-

oy Minasowicz, Klaudyusza Klaudyana »0 porwaniu Prozer-

piny« (1772) — Ustrzycki.

Z poetów francuskich tumaczono czsto Lafontaina — po

czasopismach; osobno wyda jego bajki we wasnym, lichym, przeka-

dzie Jakubowski (1774); ))Pulpit« Boila przekada Wgierski w swych

»Organach « (1784), niektóre satyry — Naruszewicz; tumaczem Gres-
seta bj Morski (wPulpit yjcy« 1781, »Ver-Vert czyli Szpak klasztor-

nego chowania« 1779,1781); poemat Mo n teskiusza(»witynia We-
nery w Knidos«) spolszczy Szymanowski C1778), i przekad ten na

pocztku XIX w. uchodzi bdzie w oczach pseudoklasyków za arcy-

dzieo stylu. Z Woltera tumaczono najchtniej listy i powiastki

(Wgierski, Niemcewicz i in.), take poemat o trzsieniu ziemi w Li-

zbonie (Staszyc 1779), »Ustaw natury« (Przybylski 1795), »Wiersz o czo-

wiekuw (1795); poemat Ludwika Racin a »0 religii« przeoy Staszyc

(1772); pierwszy przekad »Ogrodów« D el ii la zawdziczamy Karpi-
skiemu (1783, 1790).

Rozumie si, e te i inne przekady to tylko jeden z dowodów
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popularnoci poetów francuskich w Polsce stanisawowskiej: dowo-
dem wymowniejszym jest ich poczytno, stwierdzona zarówno przez

katalogi ksigarskie (Grólla), jak przez fakt ich naladowania przez

poetów stanisawowskich. Oprócz pomienionych, wzorami byli Tho-

mas, Parny, Dorat, J. B. Rousseau, Bertin, Gilbert, Lemonnier, Sautel,

Fontenelle i inni, drugorzdni i trzeciorzdni (których wpywu do-

tychczas nie zbadano).

Z klasyków angielskich tumaczono Popa, ale najczciej nie

z oryginau, tylko z przekadów francuskich; wychodziy wic: »Trzy

godziny po lubie« (1780 w przekadzie Ad. K. Czartoryskiego), »Poe-

mata moralne i krytyczne czyli pocztki obyczajnoci i smakowitoci«

(1787 — Podoskiego); »Pukiel Belindzie ustrzyony i porwany « (1788 —
Bykowskiego; przeoy ten poemat i Niemcewicz, ale dopiero w wi-

zieniu; wyd. 1803); »Pocztki moralnoci czyli wiersz o czowieku«

(1788 — Cyankiewicza); »Listy Heloizy i Abeilarda« (1795 — W-
gierskiego).

Dodajmy jeszcze rzecz bardzo wan: zdawano ju sobie spraw,

e wzorami mog i powinni by poeci nietylko obcy, ale i wani;
i wogóle zrozumiano potrzeb nawizania wasnej tradycyi poetyckiej:

najwaniejszym objawem tej wiadomoci jest, oprócz dwu wyda
»Sielanek polskich« (Szymonowicza, Zimorowiczów, Gawiskiego) i wy-

dania »Jerozolimy « Tassa (1772) w przekadzie Piotra Kochanowskiego

(Trembecki przeoy na nowo pocztek pieni IV, ale nie z orygi-

nsJu, tylko z prozaicznego przekadu francuskiego!), — sporzdzone

przez Bohomolca, pierwsze od lat stu dwudziestu omiu, wydanie

zbiorowe Jana Kochanowskiego: »Rymy wszystkie w jedno zebrane

prócz tych, które wolniejszymi artami uczciwych czytelników odra-

ay« (1767). Wpyw Kochanowskiego na poezy stanisawowsk jest

niewtpliwy, ale naleycie jeszcze nie zbadany; niestety, i Kocha-

nowski pada ofiar »dobrego smaku«, czego wymownie dowodz

»Psalmy Dawida« Karpiskiego.

§ 3. Pogldy na poezy; jej tendencyjno i przedmiotowo.

Oprócz naladowania wzorów, uznanych za pikne, czynnikiem

(nierównie sabszym) formacyi klasycyzmu stanisawowskiego bya

teorya poezyi. Przygodnie wypowiadali swoje pogldy na poezy Na-

ruszewicz (w sielance »Do poezyi«), Krasicki (np. w »Myszejdzie«), W-
gierski (w wierszu »Myl o poezyi«), Karpiski (w pieni »Do wolnoci «),

Knianin (w elegii »De virtute poetica« oraz w przypiskach do »Balonu«

i ))Rozmarynu«), Jasiski (w poemacie »Sprzeczki«), bezimienny (w po-

wieci » Polak w Paryucc), Krajewski (w »WojciechuZdarzyskim«) i in.

19*
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Lecz ukazyway si i osobne pisma w zakresie leoryi poezyi i wogóle

estetyki. Za poematem Rzewuskiego »0 nauce wierszopiskieja

(1762) poszy za St. Augusta: róne rozprawki o poezyi w ))Monitorze«

(zwaszcza w r. 1766 i 1772; wszystkie monitory r. 1772 wyszy z pod

pióra Krasickiego); przekad iistoryi nauk wyzwolonych Carlan-

casa (1766); przedmowa do »Sielanek polskici« (1770); róne artykuy

wwZabawaci przyjemnych i poytecznych« (np. 1771 »Myli o dowcipie

Biekowskiego«; tame 177 7, pierwszapie »Sztuki rymotwórczej przez

Im Pana Boalo Despro«); wasna przedmowa Czartoryskiego do

jego »Panny na wydaniuw (1774); dodane do jego komedyi »Kawa« (1779)

» Listy krytyczne o rónych literatury rodzajach i dzieach « (z tych

wasny jeden tylko, czwarty, »0 dramatyce«; pierwszy, »0 geniuszu«,

drukowany take w »Zabawach przyj, i po.« 1775, napisa Mniszech;

drugi i trzeci, »0 gucie czyli smaku « — Szymanowski); nO sztuce ry-

motwórczej« Horacego (tum. Korytyski, 1780 i 1795); »0 prozodyi

i harmonii jzyka polskiego« Nowaczyskiego (1781); artyku Joa-

chima Chreptowicza p. t. »Poezya« (1781, w » Zbiorze potrzebniej-

szych wiadomoci Krasickiego«); »0 wymowie w prozie albo w wierszu«

Karpiskiego (1782); »0 wymowie i poezyi« Golaskiego (1786

i 1788); »Sztuka rymotwórcza« Dmochowskiego (1788; w tyme
roku wydano po raz pierwszy »Poet« uk. O paliskiego); pcemat
Popa »0 krytyce« (tum. Przybylski, 1790, wraz z tekstem angielskim);

»0 gucie, wypis z dziea Edwarda B u rke« (b. r.). (W »Wymowie i poe-

zyi* Piramowicza, 1792, brak »poezyi«; Krasickiego ))0 rymotwórstwie«

w caoci wyda dopiero Dmochowski, 1803). Badania ródowe nad

temi wszystkiemi pismami zaledwie si dopiero zaczy: gruntownie

zbadano róda jedynie Dmochowskiego (s niemi, oprócz Boila, jako

róda gównego, — Horacy, Karpiski i Golaski); zdaje si jednak,

e poza Horacym i Popem, których przeoono z oryginaów, wiedz
o poezyi czerpano wycznie ze róde francuskich: wyjtku nie sta-

nowi ani rozprawki w »Monitorze« tumaczone z przekadu francu-

skiego »Spectatora« angielskiego, ani rzecz »0 gucie« Burkego, równie
z francuskiego przeoona, ani rozprawa Karpiskiego, którego wszyst-

kie, co do jednego, pogldy znane byy nowoczesnej poetyce fran-

cuskiej, sprzeniewierzajcej si ju od zarania XVH1 stulecia coraz

to czciej prawowiernoci estetycznej XVII wieku. I wogóle zasilaa

si polska teorya poezyi ju nietylko »Sztuk poeyck« Boila, ale take
pismami ksidza Dubos (cytuje go Czartoryski), RoUina (korzysta

z niego, jak si zdaje, Karpiski), Marmontela (zna go dobrze Go-
laski!). (Echa walki staroytników z nowoytnikami — uerelle des

anciens et des nwdernes — odzywaj si nietylko na amach »Moni-

toraa, ale take w dziele Wodka »0 naukach wyzwolonych«, 1780).

i
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Wabec tego poetyka stanisawowska nie jest jeszcze w tym
stopniu prawowierna ani jednolita, w jakim bdzie poetyka pseudo-

klasyków warszawskich. I tak np. wszyscy powtarzaj, porednio za

Arystotelesem, a bezporednio za Francuzami, e sztuka, a za tem
i poezya, powinna by naladowaniem natury, i wszyscy w imi
wzgldów to estetycznych (dobry smak!), to etycznych (poytek spo-

eczny!) ograniczaj to pojcie »natury« (t. j. wogóle ycia, rzeczywi-

stoci) mniej albo wicej; (mówic jednak nawiasem, to danie na-

ladowania natury nie przeszkadzao jako domaganiu si tworzenia

typów, np. w satyrze i w komedyi, t. j. tego, co w naturze nie

istnieje; wogóle w ujciu treci przez poetów stanisawowskich idea-

lizm artystyczny przewaa stanowczo nad realizmem, ale nie jest

jeszcze tak bezduszny, jakim si stanie w pseudoklasycyzmie, — typy

zwaszcza satyryczne maj niezaprzeczon plastyk). Wszyscy dalej

zalecaj jako rodek, jeli nie jedyny, to najwaniejszy, do piknego
naladowania natury — naladowanie znakomitych twórców, jako

tych, co umieli najlepiej naladowa natur: ale jakie, a raczej które

to maj by wzory, na to ju nie byo bezwarunkowej zgody. Jedni

bowiem (ten pogld ma stanowcz przewag) nie chcieli nic widzie

poza staroytnoci, przyczem albo cenili równie wysoko wzory gre-

ckie, jak rzymskie, albo oddawali pierwszestwo wzorom ju to rzym-

skim, ju greckim (Chreptowicz), kiedy tymczasem inni owiadczali

si za równ wartoci (Karpiski, Dmochowski), a nawet za wy-
iszoci («Monitor« 1765, nr. 50) wzorów^ nowoytnych; co wicej, Kar-

piski — on pierwszy — domaga si ju oryginalnoci literatury

(»honor i poytek narodowi zapewne nie kopie, ale same zrobi mog
oryginay «), oraz — take on pierwszy — rozumia, e dla »zagrza-

nia« »ima'jinacyi« poety ogromne znaczenie ma »pogldanie i rozwa-

anie« (ju nietyle wzorów, ile) »tej ksigi, któr natura we wszyst-

kich rzeczach stworzonych zawsze nam do czytania podaje«. T sam
myl — oryginalnoci i bezporedniego naladowania natury — wy-

powiada, ale nieco póniej (1785), Krajewski, take Jasiski (»Jak ma
dowcip wygórowa, jak maj powsta nauki, gdy kady ma nalado-

wa i by niewolnikiem sztuki ?« sowik piewa piknie, »bo ma ta-

lent od natury, adn sztuk nie zmuszany«) Przewaa jednak po-

gld, e najlepiej naladuje natur ten poeta, który naladuje wzory,

zwaszcza staroytne, byleby nie lepo: »Nie chod lepo cudzemi

ciekami, jak bydo!(' (Dmochowski). Za lepe naladownictwo po-

czytywano np. po^ugiwanie si mitologi staroytn, chocia i to

mniemanie nie byo powszechnem: najsilniej protestowa przeciwko

mitologii Karpiski — w imi prawdy, ogranicza! j Dmochowski —
w imi moralnoci chrzecijaskiej, i obydwaj radzili posugiwa si,



294 LITKUATUMA IMICKNA

jako machin poetyck, pierwiastkiem nadprzyrodzonym chrzecija-

skim oraz postaciami aleg'orycznemi; natomiast Ciireptowicz poleca

gorco mitologi staroytn (musia mu do smaku przypada Naru-

szewicz!), zwaszcza w poezyi miosnej (wskrzepaby mio w poezyi,

ten tak liczny i tak ywy sentyment serca maoby si w swojej

mocy i piknoci móg pokaza, gdyby bogini z synem nie stawali

za wezwaniem poety«); a i Zabocki w modoci poczytywa mito-

logi za niezbdny warunek poezyi i wogóle sztuki (»nie znajdziem

wdzików ni w pdzlu, ni w dócie, nie bdzie wielka i wierszom

zaleta, jeli ich rzebiarz, malarz i poeta z mitologii nie da swej

robocie*) i w myl tej zasady napisa swoje »Cztery ywioy, poema
umizgóww.

Co si tyczy t. zw. prawide, to, chocia mniemano, e s one

dla twórców poyteczne, ale za niezmienne i nieomylne jeszcze ich

nie poczytywano (za niezmienne i nieomylne jako wysnute przez ro-

zum z tego rzekomo, czego sztuka jest naladowaniem, t. j. z nie-

omylnej i niezmiennej natury, poczyta je dopiero St. Potocki); nawet

Szymanowski pisa, e »zbytnia skrupulatno« w zachowywaniu

prawide »jest nikczemnoci smaku«; Golaski za gówne prawido
poczytywa trzymanie si prawdy i natury, poza tern jednak przy-

stawa, e »imaginacya nie lubi przymusu«. Co wicej, sdzono po-

wszechnie (nie bd temu przeczyli i pseudoklasycy), e poeta wielki
moe si doskonale obej bez znajomoci prawide, a nawet, e
»górny geniusz... za nieprzestpne sztuki wyleci prawida..., nowe
stworzy rodzaje, nowe da widoki«, i e ta nowo »z czasem chwa-

lebne zwycistwo odniesie« (Dmochowski); Knianin wtpi, czy »ge-

niusz poety potrzebuje prawide jakich nad jedno ywe uczucie

wzbogaconej imaginacyi, któr smak i natura kieruje«; Wgierski
wola kruszy pióro, ni, wsmutnego suchajc prawida«, wbujnej myli
hamowa wdzida«. Najmielej jednak wystpi przeciwko prawidom
Karpiski: jego zdaniem »wszystkie przepisane reguy, prócz porzdku
i przystojnoci mówienia, wcale nam do wymowy niepotrzebne* K

(»Disparoissez, barbares loix!«, woa Dorat w odzie do poezyi, a La-
motte w odzie do entuzyazmu: »Affranchi des timides regles, fais-

moi prendre Tessor des aigles!« i t. p.).

I'omimo jednak tych i tym podobnych protestów i zastrzee,
poezya stanisawowska jest, naogó biorc, zgodna z reguami poe-

* Charakterystyka teoryi poezyi dramatycznej nie wchodzi w zakres tego
rozdziau; niech wystarczy wzmianka, e regua trzech jednoci take bynajmniej
za nieomyln powag nie uchodzia; naruszano j i w praktyce (co do jednoci
miejsca).
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tyki klasycznej; ahe, doda trzeba, zgodno ta pynie nie std, eby
si ich poeci wiadomie trzymali (ta osobliwa procedura bdzie ce-

chowaa dopiero pseudoklasyków, zwaszcza Komiana, który si
w przedmowie do »Stefana Czarnieckiegow uczciwie wylegitymuje ze

swojej wiadomej wiernoci prawidom, t. j. ze swojej impotencyi

twórczej), ale z naladowania wzorów klasycznych (staroytnych

i francuskich).

Co si wreszcie tyczy pogldów na cele poezyi, to pod tym
wzgldem panowaa zgoda niemal powszechna: nie Boileau, za je-

dyny cel poezyi poczytujcy rozkosz estetyczn, uchodzi tutaj za

powag, ale raczej Horacy ze swojem hasem uile dulci^ doskonale

harmonizujcem z ogóln tendency owiecenia, pragncego budo-

wa i rzeczywicie budujcego nowe ycie. Wyjtkiem by Chrepto-

wicz, który od poezyi da jedynie tego, eby umiaa »ludzi rozko-

sznie zabawia«: poeta »piewa przed ludem to, co czuje, nie dlatego,

zby lud pocign do swego przewiadczenia — to jest dzieo ora-

tora — , ale dlatego, eby da pozna wszystkim stan swojego serca«,

a std »wszystko, cokolwiek wyraniej pokaza moe jego tkliwo,

wolno mu jest«. Lecz inni, jeden przez drugiego, powtarzali za Ho-

racym, ale nie jak za pani matk pacierz, tylko w swem wasnem
przekonaniu, e zadaniem poezyi jest nietylko bawi, ale take przy-

nosi poytek, t. j. uczy czowieka, jak ma y: poezya jest po to,

!teby, »uszy echcc pieniem, serca prostowaa« (Naruszewicz); »szcz-

liwy, kto wdzik wraz z poytkiem zczya (Krasicki); »wszystkich

poezyi rodzajów celem jest zachcenie do dobrego — mi i sodk
zabaw« (Golaski); »to jest prawo poetów sztuki nieodmienne:

w przyprawnym ksku dawa nauki zbawienne« (Dmochowski); wy-

jtku nie stanowi Knianin {isa iuvant, facilis quae probet utiliias\

ani nawet Karpiski, który wprawdzie jakby tylko mimochodem wy-

powiada pogld, e wkoniec kadego piszcego by powinien zrobienie

poytku jakiego w czytajcych*, ale za to wcale nie mimochodem,

przeciwnie, z wielkim naciskiem, da od poety, nie w imi estetyki,

tylko w imi etyki , eby pracowa nad »utworzeniem« sobie »czu-

oci serca«, eby by »przyjacielem narodu ludzkiego*.

Taki za pogld na poezy nie by pustym dwikiem: dbajc

o pikn form, o artyzm, poeci stanisawowscy pragnli jednocze-

nie, i to zupenie wiadomie, by, i w rzeczywistoci byli, nauczy-

cielami spoeczestwa. Jest wic poezya stanisawowska w sposobie

ujmowania treci, naogó biorc, poezya tendencyjn, uczc i mo-

ralizujc (bezporednio, albo porednio — gównie zapomoc satyry

i alegoryi); ale poza tern, w samej treci, poezya, naogó biorc, przed-
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miotow, tylko e nie w tern znaczeiiju, eby brako jej zupenie

pierwiastków uczuciowych (staraa si przecie trafia nietylko do ro-

zumu, ale i do serca; do wyobrani jedynie, sama niemal doszcztnie

jej pozbawiona, trafi nie moga), ale w tem, e wikszo poetów,

piewajc nie sobie, tylko innym, piewaa im nie o sobie, nie o wa-
snem yciu, nie o wasnych uczuciach, ale bd to o czowieku
wogóle, o jego charakterze, zwaszcza o uomnociach i mieszno-

ciach, zarów^no ogólnych, jak zawodowych (w bajkach, satyrach,

poematach komicznych), albo te (w odach i elegiach) o jego cno-

tach i namitnociach, mylach i uczuciach, bólach i radociach i t, d.^

czasem nawet o caej ludzkoci (»Ród ludzki« Staszyca), ale czciej

o wasnej ojczynie i jej doli (w liryce patryotycznej), o w-asnem
spoeczestwie, jego wadach i grzechach, zarówno ogólnoludzkich,

jak narodowych (w satyrze obyczajowej i politycznej).

§ 4. Pierwiastki nowych prdów; stare formy.

Lecz obok tego prdu gównego, obok tendencyjnoci i przed-

miotow^oci, nadajcych poezyi stanisawowskiej barw zasadnicz,
jest ju za St. Augusta prd odmienny, wprawdzie bardzo jeszcze

saby, niemiay, przedewszystkiem za niewiadomy jeszcze swojej

istoty i swojego znaczenia, a jednak widoczny. Oto poeci, niektórzy

przynajmniej, piewaj czasem nietylko sobie, ale take i o sobie,

w tem znaczeniu, e nie maj na myli cudzego poytku: Narusze-
wicz pisze »Zabaw moj«, nOdpis z puszczy czyli rekolekcyi omio-
dniowejc, któr sam odbywa, zanosi »Suplik do Jego Królewskiej Mo-
ci« za siebie samego; Krasicki opisuje (na poy proz, na poy wierszem)
swoje wasne wraenia z podróy po kraju, z Warszawy na Ru
Czerwon i z powrotem, podobnie jak Niemcewicz — z podróy na
Podole; a i Trembecki w listach poetyckich nieraz co o sobie powie,
podobnie jak Zabocki; Woronicz, który po rozbiorach bdzie upra-

wia poezy wybitnie tendencyjn i wybitnie przedmiotow, jako nau-
czyciel i pocieszyciel spoeczestwa, w modoci nieraz opiewa nie-

tylko wasne uczucia, ale i wasne przygody (»Listdo przyjaciela z wy-
gnania«, » Rozstanie si z przyjacielem«, a nadewszystko »Sen Antka
Pawzy«); bez porównania czciej mówi o sobie Wgierski, dzielc
si z czytelnikiem swemi marzeniami o tem »Jaka ma by ona moja«
i wtajemniczajc go w »dania moje«, w »Mój wiat«, w swoj »Melan-
cholic, tumaczc mu, e »Ze czasy, nie ja« i t. p. (podobnie jak Wy-
szkowski) 1; niemiay Knianin opiewa nietylko swoje uczucia pa-

' Ob. w >Kozrywkach mlodocit (1790) takie wiersze, jak »Fogrzeb«, »Wi-
dok straszny*, »Myl mojat; w pomiertnem wydaniu poezyi Wyszkowskiego (1830)
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tryotyczne i religijne, ale take swoj mio i przyja, swoje upo-

dobania i marzenia; gównym jednak przedstawicielem tego prdu
jest Karpiski, który nietylko w pamitnikach pisze gównie o sobie,

ale i w poezyi spowiada si ze swych uczu i myli — z wiksz
miaoci i otwartoci od Knianina; Kotaj, zamknity w wi-
zieniu, daje folg swym wasnym uczuciom w sMoich smutkach«,

a i w » Moich hymnachft przekada i parafrazuje te tylko psalmy Da-

wida, w których, jak mówi, »nalaz... najprzyjemniejsz stosownow
do swego losu. Jest wic w poezyi stanisawowskiej, majcej ogóem
charakter dydaktyczny, pierwiastek egotyczny, pierwiastek liryki in-

dywidualnej, bdcy jakby zwiastunem, cho bardzo jeszcze dalekim,

tego indywidualizmu, który bdzie jednym z najgówniejszych czyn-

ników i znamion poezyi romantycznej.

S nadto w poezyi stanisawowskiej zjawiska, zwiastujce inne

jeszcze czynniki i znanniona romantyzmu.

Twórczo romantyczna przeciwstawia klasycznym typom rysy

indywidualne, ogólnej idei — realn prawd konkretnych szczegó-

ów: otó wyrane znamiona realizmu artystycznego napotykamy

w niektórych poezyach Karpiskiego (ale nie w sielankach, tylko

nadewszystkfj w napisanej, by moe, pod wpywem satyry Hora-

cego I, 5 »Podróy z Dobiecka na Ska«), Knianina (>>Cyganieft),

Bogusaws kiego (wKrakowiacy i Górale«), Przybylskiego (wSie-

lanka Wyynek na Piasku«).

Pod wzgldem treci romantyzm rozszerzy niepomiernie ciasne

szranki »natury«, któr »naladowali« klasycy, i wzbogaci j, po-

midzy innemi, pierwiastkiem ludowym: otó t drog chodzili ju
czasem poeci stanisawowscy, nietyle nawet Bohomolec (»Pan Dobry«),

Bogusawski i Przybylski, którzy si powodowali wzgldami spo-

ecznymi, ile powodujcy si raczej wzgldami artystycznymi
Karpiski (»Pie mazurska«, »Mazurek«) i Knianin; ten nietylko nala-

dowa pieni ludowe polskie i ruskie (w »Trzech godach«), ale i tre
do swych utworów bra niekiedy z ycia ludu, a nawet z fantasty-

cznych poda ludowych (»Babia Góra«) i. Do tej kategoryi utworów

umieszczono wiersz, powszechnie przypisywany Wgierskiemu (tSkromne danie
do przyjaciela*). Brak wyda krytycznych poezyi Wgierskiego i Trembeckiego

naley do najdotkliwszych braków w zakresie historyi literatury XVIII wieku.

* wiadomo doniosoci pierwiastku ludowego dla poezyi artystycznej

linia i Kotaj, a dowód na to mamy nietylko w licie do Maja z d. 15 lipca.

1802, lecz ju wczeniej, w roku 1796. w przedmowie do Smutku III: »Dumy

trakowskie przyszy mi na myl, nuciem je sobie, powtarzajc proste wyrazy,

lajdujce si w piosnkach krakowskiego ludu; dalej chciaem naladowa
[eh gust peen dow cipu*. Chreptowicz (1781) nazywa pieni ludowe »grube-
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monaby zaliczyd (zreszt przez pomys tylko, nie przez wykonanie)

i ))Pie ciarlatask na jarmarku« Naruszewicza, pie Krakowia-

ków dla króla Trembeckiego (jego pióra jest moe take »Naj-

janiejszego pana... przez prostaków opisana transakcya«) i inne jeszcze

utwory wierszem i proz, gdyby nie byy pisane jedynie dla zabawy

(któr zna ju Anonim-protestant XVI w.), nie za dla wzbogacenia

poezyi artystycznej; co do sentymentalnych sielanek, nie maj one

z rzeczywistem yciem ludu nic wspólnego, chocia ostatecznie i one

wiadcz, jeeli jeszcze nie o zwrocie do natury, to przynajmniej

o chciach w tym kierunku, i s zapowiedzi bdcych ju wyranym
zwrotem do natury sielanek Reklewskiego i Brodziskiego.

S take w poezyi stanisawowskiej, a to gównie wskutek nie-

szcz narodowych, ponurej teraniejszoci i smutnych przeczu

o przyszoci, zapowiedzi, a nawet ju objawy owego tsknego zwrotu

do przeszoci, do której si póniej tak chtnie bd zwracali ro-

mantycy: objawia si za ten zwrot nie w chodnej i sztucznej ))Wojnie

Chocimskiej« Krasickiego, ale po czci w sztukach dramatycznych

Wybickiego (»Zygmunt August« i aPolkaw), a nadewszystko w liryce

Karpiskiego (»Duma«, »Z okolicznoci czasów Czarnieckiego«)

i Knianina (»Do Krakowa«, »Do ojczyznyw), w dumach Niemcewicza
(o ókiewskim i o Stefanie Potockim), w licznych pieniach i pobudkach

bezimiennych w epoce sejmu czteroletniego, opiewajcych rycersk

przeszo. Czynnikiem zwrotu poetów ku przeszoci byy jednak

prawie wycznie wzgldy patryotyczne; wzgldy artystyczne wayy
tu chyba tylko wyjtkowo (»Duma Lukierdy« i »0 Tczyskim« Karpi-

skiego). Ze za dokonywa si ten zwrot za przykadem poezyi obcej,

mianowicie angielskiej, to nie ulega wtpliv/oci, przynajmniej co do

Niemcewicza: jego obydwie dumy, w których »umieci kochanie

obok odwagi«, powstay pod wpywem poezyi osyanicznej (Macpher-

sona i Smitha), któr móg pozna niekoniecznie z przekadów fran-

cuskich, ale w oryginale, bawic w^ Anglii w r. 1785.

Wogóle ju na czasy St. Augusta, a nie dopiero na wiek XIX,

przypadaj pocztki, cho bardzo jeszcze sabe, zajcia si poezy
nowoczesn, — poezy witu romantyzmu. Obok klasyków fran-

cuskich ukazuje si w I^olsce Rousseau; nie przeoono wprawdzie

ani »Nowej Heloizy «, ani »Wyzna«, poprzestano na »Pigmalionieft (tu-

mie I poczytywa je za nie nadajce si na tmodel sztuki poetyckiej do nalado-
waniac; dla Krasickiego »duiny« >gminu, który si mao od dziczy róni miay
znaczenie jedynie rodka do bada historycznych nad >kraju kadego pierwiast-

kami* (jedynie le w tym celu zbierali je Czacki i mody Lelewel, kiedy tym-
czasem Piramowicz mia na celu nie nauk i nie poezy artystyczn, tylko »po-

ciech luduc).
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maczy go Wgierski wierszem, kto bezimienny proz — okoJo r. 1778

i »Królowej-dziwaku« (1781); ale e w oryginale go znano, o tem wiad-
czy, prócz powieci (Krasickiego, Krajewskiego), take i poezya, i to

nietylko Karpiskiego (o Pamitnikach jego ju nie mówic), echa

bowiem myli Russa znajd si nawet w poezyi Naruszewicza (np.

»Do Witosawskiego«, »0 powinnoci czowieka«), Trembeckiego (»Do
Komarzewskiegott) i in. Z poetów niemieckich, prócz Gellerta, upodo-

bano sobie szczególniej Gesnera, którego zaczto tumaczy, natu-"

ralnie z francuskiego, ju w r. 1763 (»Zbiór pism przedniejszych nie-

mieckich autorów«) i którego powszechnie naladowano w sielankach;

pod koniec za stulecia nawoywa Switkowski, by si odwróci od

literatury francuskiej, a zwróci ku niemieckiej, jako obecnie, jego

zdaniem, wyszej (w »Zabawach obywatelskich« 1792—3). Z poetów

za angielskich, oprócz klasyka Popa (i powieciopisarzy), tumaczono,

zawsze z przekadów francuskich, nietylko ))Nocy« Younga (1785,

Dmochowski), ale ju i Osy a na: maleki urywek przeoy Karpiski

w rozprawie »0 wjmowie«, proz; wierszem tumaczyli »Pieni Osya-

na« Krasicki, Tyminiecki i Knianin; wpyw poezyi osyanicznej wida
w dumach Niemcewicza i w niektórych poezyach Knianina (który

si zasila i innymi poetami angielskimi, np. Thomsonem), moe
i w »Dumie Lukierdy« Karpiskiego, a przedewszystkiem — w ))Bar-

dzie« Czartoryskiego.

Fakt wic istnienia ju w poezyi stanisawowskiej pierwiastków

nowych, które z czasem odegraj tak wybitn rol w historyi odro-

dzenia poezyi polskiej, nie ulega wtpliwoci: ale faktem jest i to, e po

pierwsze, s one jeszcze bardzo sabe, a po drugie, e iiawet ci poeci,

w których twórczoci one s, nie maj jeszcze pojcia o ich donio-

soci, t. zn. nie s bynajmniej wiadomymi nowatorami; tak byo
zreszt wszdzie w dobie przedwitu romantyzmu K e to nowator-

stwo byo niewiadome i jak bardzo byo niemiae, tego dowodzi

choby ju to jedno, e o tem, aby nowe pierwiastki treci przybie-

ra w now form, nie mylano jeszcze prawie zupenie. Co do wer-

sy fikacyi, ukazuj si próby innowacyi — w kierunku rymowania

wierszy rónozgoskowych, cho ani nie ujtych w strof, ani nie

przeplatajcych si jednostajnie — i to ju nietylko w bajkach (za

przykadem Lafontaina. którego naladowa pierwszy, jeszcze w r.

1699, Niemirycz, bronic »wiersza nieregularnego« przed moliwym
zarzutem, e »jest acwy, pody, niemodny i marny«), ale i w liryce,

np. w » Mylach jesiennych« Karpiskiego; Wyszkowski podobno

» Por. D. Mornet, Le romantisme en France au XVIII siecle; Phelps, The

heginnings of the english roniAntic movement.
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ju W r. 1790 (jak wiadczy jego przyjaciel, Tyminiecki) myla o wol-

niejszych rymach i o redniówce, przypadajcej na wyraz jednozg-o-

skowy, ale o tern np., eby si<} wiersz koczy wyrazem jednozgo-

skowym, nie myla z pewnoci. Co za do rodzajów poetyckich, to

i w tej dziedzinie nowoci s zaledwie dostrzegalne; teorya jeszcze

nie uznaje nowych rodzajów: nie zna ich ani Golaski, ani Dmo-
chowski, który wprawdzie do rodzajów swego pierwowzoru (Boileau^

dodaje trzy, ale wszystkie stare: art, fraszk i bajk (pomija nat^

miast istniejce w pierwowzorze: sonet, rondo, ballad, madrygay

wodewil, piosenk i romans); w praktyce za ukazuj si wprawdzie

»dumy«, znane zreszt ju poezyi polskiej w XVI wieku, jest »poe-

ma« proz (»Sen republikanta roku 1772 przytrafiony«... przez A. M ),

jest nawet ju i wpoema liryczne« (podobnie jak w poezyi francuskiej

le poeme lyrite, np. u Dorata), — tak nazwa Knianin swój »Roz-

maryn«, dodajc, e »czucie wci jednostajne, obfito rzeczy rozmaita,,

ogie wyobraeniom posuszny i wylot w zacieczeniach swobodny,

a za nim miao podobiestw, rozstrzaów i wybocze, przejcie

z obrazu w obraz lekkie i niezszyta stykajcych si z sob myli

osnowa, naostatek cige zmiennych widoków skupienie — czyni to

poema lirycznem«: ale to wszystko nike wyjtki. W regule nawet

mode wino nalewano w stare beczki: w poezyi Knianina np. jest

pierwiastek ludowo- fantastyczny (podania o czarownicach na Babiej

Górze), t. j. pierwiastek, z którego póniej romantycy bd czerpali

tre do ballad, ale on zuytkowa go nie w balladzie, tylko w licie
poetyckim, figurujcym wród ód (» Do Pawa Czempiskiego, gdy

objeda góry krakowskie«); wród ód take figuruj ni to sielank

ni lo ballady »0 Kleonie« i »Do Jana Rembieliskiego«. Jeli ju jaki

utwór poezyi polskiej XVIII wieku godzi si nazwa ballad, to chyba

tylko »0 Tczyskimw Karpiskiego; Kotaj podania, »zachowane w po-

wieciach pospólstwaw, o Twardowskim i Borucie, zuytkowa take
nie w balladzie, tylko w poemacie (»Jobiada«), pod wzgldem techniki

jak najcilej klasycznym; dla Woronicza form poetyck dla osobistej

spowiedzi bya nawet nie elegia, jak dla Karpiskiego, tylko... sie-

lanka i t. d. Wcigóle na artystyczn poezy stanisawowsk skadaj-
si, naogó biorc, jedynie rodzaje, uwicone przez kodeks klasyczny

'

1 Sonety nale w poezyi Stanishiwowskiej do rzadkoci, mijno przykadów
klasyków francuskich (np. J. B. Roussa). Z trzech tJumaczonych z francuskiego,.

a wydrukowanych w »Monitorze« (r. 1775, nr. 103), sonetów polskich ibo s i a-
ciskie), jeden twynuci Karol z Wielopolskich margrabia Myszkowski, chory
w. k.«, drugi — Józef Jakliriski, kasztelan owicimski, trzeci — jaki N. N. ; dwa
sonety przeoy! z francuskiego Mmasowicz (»Zbiór mniejszy poezyi polskich

drobniej8zych«, 1782); dwa sonety tumaczy z woskiego Niemcewicz (»Pisina., 1. 1,

i
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chocia, mówic nawiasem, nie zawsze rozróniano je cile: Naru-

szewicz np. zalicza do ód listy poetyckie (nawet nie stroficzne), elegie

dumy«, do epigramatów — nawet dusze satyry (»Fragment«); Kar-

j):aski nie odrónia sielanki od pieni miosnej, a Naruszewicz w-
czy do sielanek wiersz dydaktyczny (oDo poezyi«) i t. d.

§ 5. Poezya religijna.

Ze wszystkich dziaów poezyi stanisawowskiej najuboszym —
tak ubogim, jak w adnej innej epoce (z wyjtkiem »epoki pozyty-

wizmuft po r. 18t)3) — jest poezya religijna, co si tumaczy upad-

kiem ywej wiary wród inteligencyi, w cisym zwizku z sze-

rzcymi si prdami owiecenia. Nawskro religijny, w duchu kato-

lickim, charakter ma poezya konfederacka, bo te jej twórcami s
ludzie proci, którzy wpywowi owiecenia nie ulegli zupenie. Dla

prostaczków wydawano te w dalszym cigu .stare pieni, albo i stare

poematy religijhe z XVII w., np. » Przera I iwe echo trby ostatecznej

«

(trzy wydania w drugiej poowie XVIII w.!); przybyway i rzeczy

nowe, ale w starym stylu, ju to zbiory drobnych wierszyków reli-

gijno-moralnych (Eysymonta, Modzelewskiego, Lopaciskiego i in.),

ju to pobone kantaty (szczególn podnoci na tern polu wyróni
si Wac. Seb. Sierakowski); przybywa i nowa (1782) parafraza Pisma

w. »rodowitym rytmem«, Rafaa Gurowskiego ^

Dla uytku praktycznego take, mianowicie dla »modziey kra-

jowej* oraz »panien klasztornych «, opracowa i wyda Karpiski
»Psalmy Dawidowe« (1786), pomagajc sobie gównie przekadami Ko-

chanowskiego i Knianina (samodzielnie opracowa niecae 60 psal-

mów na 150, opierajc si na Wulgacie); konieczno dostrojenia teks^tu

do nowoczesnej muzyki kocielnej, modernizacya i poprawianie (!)

jzyka, stylu, wiersza i strofy Kochanowskiego odbiy si na prze-

kadzie fatalnie. »Dla pospólstwa* przeznacza Karpiski swoje aPieni

r. 1803', ale mu si formy sonetu uszanowa nie chciao, podobnie jak Narusze-

wiczowi, kiedy tumaczy sonet wioski » Wyprawa armaty moskiewskiej na arcy-

pelagd iOdy II, 28); czy sonet Wyszkowskiego (Dafnet z Fonlenella), znajdujcy si
w jego pismach pomiertnych, pochodzi z wieku XVIII, jest rzecz niepewn,

skoro go w Rozrywkach mlodocit (1790) niema.
* Na Pimie w. opar i Kotaj swój poemat, dotychczas jeszcze drukiem

oieogoszony, pisany w wizieniu (rkps. Akad. Umiej.) p. t. »Jobiada, poema

o cierpliwoci*; lecz rozwleky ten utwór jest, jak sam autor wiadczy, przede-

"wszystkiem »aIegory, do której osobnego potrzeba klucza*; poemat niesko-

czony, urywa si na przygotowaniach do wojny Lucyfera z Jobem (który jest

prawdopodobnie alegory cierpicej Polski).
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nabone« (1795, 1798; póniej przybyy jeszcze trzy, drukowane w wyd.

zbiorowem r. 1806), które przez swoj prostot, nie nnajc ju nic

wspólnego z sarntiack rubasznoci starych kancyonaów (choby

jeszcze z r. 1794!), stanowi w historyi polskiej pieni relig-ijnej rze-

telny postp; róda dotychczas niezbadane; trzy pieni (»Kiedy ranne«,

»Wszystkie nasze«, »Bógsi rodzic) stay si, rzec mona, pieniami na-

rodowemi i zapewniaj autorowi niemiertelno; wród pieni jesL

jedna ))Do Najw. F^annyc, bdca (na równi z od Knianina pod ta-
'

kime tytuem) jakby zapowiedzi tego odrodzenia zburzonego przez

owiecenie kultu Matki Boskiej w poezyi artystycznej, które nastpi

w epoce romantyzmu.

Inny charakter ma poezya religijna (take jeszcze naukowo nie

zbadana) Konstancyi Benisawskiej, skadaj si bowiem na
|

ni wycznie wPieni sobie piewane«, nie innym, dopiero »za nalega-
;

niem przyjació z cienia wiejskiego na jani wydane« (1776), refle-

ksyjne raczej, anieli uczuciowe, a nawet filozoficzne (w duchu sclio-

lastycznym), pene subtelnoci teologicznych, nie bez mistycznej

egzaltacyi i sentymentalizmu, okraszone tu i owdzie, a nawet prze-

kraszone, animozy przeciwko niedowiarkom (wzamknijcie gb, skcie
jzyk!(().

Nie chodny podziw deisty wzgldem Boga. jako mdrego twórcy

wiata, ale mio, wiara i pokora chrzecijanina, wierzcego w Boga,

jako stwórc, lecz zarazem miociwego ojca ludzi, znamionuj liryk

religijn Knianina, której zreszt ozdob stanowi nie bezbarwne,

za przykadem moe J. B. Roussa dokonane, przeróbki 17 psalmów

na nowoczesne ody (12 z Kochanowskiego, 5 z Wulgaty), tylko wa-
sne ody (hymny), zwaszcza wstpna, pieni religijno -patryotyczne

oraz wModlitwy rymem zwizane« dla Izabeli Czartoryskiej.

Zupenie odrbne stanowisko w liryce religijnej XVIII w. zaj-

muj niewydane jeszcze »Moje hymny, przeoone z niektórych Dawida
psalmów w Jozefsztadzie« Kotaja, a to nietyle przez dowolno,
z jak autor przekada, a raczej parafrazowa, tekst aciski (z bre-

wiarza), ile przez pitno indywidualne, jakie na hymnach wycisn'
wasna i zbolaa dusza winia, z trudnoci zdobywajcego si n

rezygnacy, wiadomego swej nie-winnoci i pewnego ponienia swych
wrogów, a niemiertelnoci wasnego imienia,

I wród poezyi Krasickiego s pieni religijne: od modo-
cianych (»Pie« i »Noc«), nie kunsztownych, ale prostych i szczerych,

jaskrawo odbijaj póniejsze (pie X »\\ ojnyChocimskiej«, » Modlitwa
»Hymn na rocznic 3 majav, »DoBoga«), kunsztowne, ale bez uczucia

równie chodne i oficyalne, jak liryka religijna Naruszewicza
(jsHymn do socaw, »Hymn do Boga«, »Hymn do czasu«), w której
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Bóg jest »jakiem jestestwem oderwanem, wielbionem w rymach
rozwlekych i ociaych, napenionych pojciami matematycznemiw
(w tych sowach scharakteryzowa Mickiewicz poezy »religijn«
epoki owiecenia). Odzywa si struna religijna i w poe/yi Trembe-
ckiego, ale ta religia z wiar w Boga chrzecijaskiego nie ma ju
nic wspólnego, nie dlatego naturalnie, e drwi sobie z subtelnoci
scholastycznych i piorunowa na wit inkwizycy, ani nawet dla-

tego, e broni jezuitów, ale dlatego, e jest to typowa »religia«

owiecenia, lepa i gucha na swoiste zjawiska i przeycia religijne

(np. na wmistyczne ogniea w. Franciszka z Asyu), chodny deizm
ze swoj bawochwalcz wiar w rozum, w potg owiaty, w nie-

skoczony postp ludzkoci.

§ 6. Poezya dydaktyczna i opisowa.

Najpeniejszym jednak wyrazem »religii« owiecenia i zarazem
— jako rodzaj poetycki — najwybitniejszym (obok »Sztuki rymotwór-

czej« Dmochowskiego) utworem poezyi dydaktycznej ^ jest olbrzymie,

rozmiarami najwiksze polskie (z gór 17.000 trzynastozgoskowych

wierszy, lecz bez rymów, tylko z asonansami) »poema dydaktyczne«

Staszyca p. t. »Ród ludzki«, wydane w trzech tomach dopiero w r.

1819—20 (noszce te na sobie pitno — ale jedynie w nader obfi-

tych, zdwajajcych rozmiary poematu, przypiskach proz, nie w sa-

mym poemacie — pitno owoczesnych utopii sowianofilskich), zaczte
jednak ju w w. XVIII, a co waniejsza, poczte i wykonane w duchu

filozofii tego stulecia, w genetycznym zwizku zarówno z sensuali-

styczn psychologi owiecenia, jak nadewszystko z jego historyo-

zofi, pen wiary w zaleny od rozwoju owiaty postp ludzkoci

(Vico, Wolter, Turgot, Condorcet i in.), z historyozofi, która i lite-

raturze piknej czsto dostarczaa pobudki i treci ())Hermes« Chniera,

»Progress of Civil Society« Knighta i in.). Treci poematu, którego

pomys zapoyczy Staszyc (oprócz wielu szczegóów) z wRuine Yolneya,

jest historya rodu ludzkiego od jego dzikoci a do wspóczesnej

autorowi epoki porewolucyjnej, a nawet a do przyszej epoki po-

wszechnego szczcia; lecz jest to historya uogólniona, niewymie-

niajca literalnie ani jednego konkretnego faktu dziejowego, t. j. hi-

storya ludzkoci, pojtej i przedstawionej, jako typ, bez uwzgldnienia

(inaczej, jak »Idee« Herdera!) indywidualnych rónic narodowych .-wierne

» Pomijamy szkaln poezy dydaktyczn, np. wierszowany podrcznik

szkolny do nauki geografii pijara Jasieskiego (1766j, wiersz o malarstwie, uzu-

peniony krótkim wykadem osteologii, myologii eto. Albertrandego (1787) i in.
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zwierciado zapoznajcej ywe prawdy ideologii owiecenia. Myl
przewodni jest nieskoczony postp rodu ludzkiego ku dobru i szcz-

ciu, pojty jako konieczny proces naturalny, jako imma-
nentna myl Boa; czynnikami, wrogimi temu postpowi, byy i s
nadewszystko despotyzm polityczny, egoizm spoeczny i Koció ze

swoj nauk i ze swojem »wciekowiarstwem« (wogóle wszystkio

wierzenia religijne poczytuje Staszyc za »obd ludzkich smysów«,
haniebnie wyzyskany przez les infames)\ czynnikiem przyjaznym —
i zwyciskim — jest wrodzone »czucie ludzkoci«, które wzrasta

w miar postpu i rozpowszechniania si owiaty; ostateczna kon-

kluzya brzmi: »Doskonalijcie wadz powszechnie rozumu, zbliycie

si do prawdy, szczcia i pokoju«, a wic kierunek i warto caej

wogóle kultury zale wycznie od kultury intelektualnej! Jako poe-

zya, pód poroniony, owoc nie talentu, tylko dziwactwa i uporu Sta-

szyca, jest »Ród ludzki«, przez tre swoj, najwszechstronniejszym

w literaturze polskiej wyrazem umysowoci owiecenia, jednostronnej

i ciasnej w swem bawochwalstwie intelektu i co za tem idzie, lepej

na potg rozstrzygajcych o kierunku ycia pierwiastków irracyo-

nalnych umysowoci , usiujcej i teoretycznie i artystycznie i pra-

ktycznie wtoczy ycie w oe prokrustowe idei, nie mniej przeto

wspaniaej w swoim humanitaryzmie i w wierze w postp rodu

ludzkiego.

W dziedzin poezyi »dydaktycznej« wkracza i poezya opisowa,

któr tak gorliwie bd póniej uprawiali pseudoklasycy, wzorujc
si na »Georgikach« Wirgiliusza, gównie za na poematach Delilla;

pierwsza pie »wityni Sybilli« Woronicza, zawierajca w sobie

opis Puaw, jest naladowaniem »niezrównanego Ogrodów piewakaw.

Lecz wczeniej jeszcze uprawia ten rodzaj poezyi Naruszewicz
())Powzki, folwark ks. Izabeli Czartoryskiej «), nadewszystko jednak

upodoba go sobie Trembecki, o czem, prócz »Sofiówki« (1806),

wiadcz o wiele wczeniejsze »Powzki« i ))Polanka«, nie posiadajce

jeszcze tak wyrzebionego, a raczej przerzebionego, jzyka i wier-

sza, co »Sofiówka«, i wogóle tej kunsztownej formy, która stanowi je-

dyn zalet tego pozbawionego poezyi poematu. Wpyw Delilla na

Trembeckiego polega wcale nie na zapoyczaniu szczegóów, tylko

na technice poematów (poeta sam oglda to, co opisuje, spotyka si
z ludmi i t. d.), oraz na wplataniu w pierwiastek opisowy pierwiast-

ków innych: lirycznego (pod postaci niesmacznego panegiryzmu,

a w »Powzkach« take i satyry), epicznego (opowiadanie o )pasterzu«

i dziewczynie w »Polance«, historya o Potockim i Kupidynie, o Tetydzie

i Peleuszu w »Sofiówce«), przedewszystkiem za dydaktycznego: w »So-

Gówcew wykada Trembecki swoj filozofi materyalistyczn i etyk
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epikurejsk, bdc owocem jego niezmiernie rozlegej lektury, przy-

czem gównie zasila si Lukrecyuszem (którego nauk on pierwszy
w Polsce na wiksz skal tutaj gosi), po czci take Owidyuszem,
tak, e ten poemat naley równie dobrze do poezyi filozoficznej, jak

opisowej; »Polanka« za, w której przemawia Trembecki za uwaszcze-
niem wocian i za tolerancy religijn, wchodzi w obrb dydaktyki

moralnej.

Ta za dydaktyka moralna krzewia si od filozoficznej nierównie

bujniej, np. pod postaci wierszowanych powiastek moralnych (contes

fnoraux), do których treci szukano ju to, idc za dawn tradycy,

w dziejach biblijnych, greckich i rzymskich (jak Minasowicz w »Przy-

padkach znakomitych«, 1779; Karpiski w powiastce »Irus, blizki

mierciff, i in.), albo te — za przykadem literatury francuskiej {contes

orientaux) — w krajach wschodnich: w Turcyi, w Indyach, w Japonii,

take i w Ameryce (jak Szymanowski w »Kaimaku«, Karpiski w wier-

szu » Wezyr Giafar do Haruna Al-Raszid«, Ogiski w »Powieciach hi-

storycznych i moralnychft, 1782 i in.).

Lecz najulubieszym rodzajem dydaktyki moralnej bya bajka,

której rozkwit w^ Polsce przypada w^anie na czasy stanisawowskie

(i na pocztki epoki porozbiorowej); nie byo prawie pisarza, któryby

nie pisa bajek (nie gardzi niemi nawet »poeta serca«, Karpiski)

wzorowano si za nietylko na epicznej, narracyjnej bajce Lafontaina,

przyczem o pierwszym jego tumaczu, Niemiryczu, zapomniano zu-

penie (Naruszewicz, Krasicki, Trembecki, Wgierski, Karpiski,

Knianin, Zabocki, Niemcewicz, Koblaski, Narbut, awrynowicz,

Albertrandi, Rychowski i inni, imienni i bezimienni), ale take na

epigramatycznej, zwizej bajce Fedra, do czego ju Minasowicz drog
wskaza (Krasicki, awrynowicz, Zabocki, Karpiski i in.).

W bajce narracyjnej prym trzyma Trembecki: jego osiem ba-

jek (w »Zabawach przyj, i poyt.« 1776) ^— to arcydziea bajko pisarstwa

polskiego, jakim równe wyjd dopiero z pod pióra jego ucznia, Mi-

ckiewicza; nazwa ich przekadami z Lafontaina niepodobna, i to nie-

tyle dla wasnych dodatków (np. w bajce ))Pani i dziewki«), ile dla

wasnego jzyka i stylu, dla jedynej — w caej poezyi stanisawow-

skiej — plastyki i ywoci opowiadania i dla wyrazistej, realistycznej

indywidualizacyi zwierzt w dyalogu; mora jest, ale na drugim pla-

nie: na pierwszy wysuwa si — sztuka. Inaczej w bajkach Naru-

» Inne bajki, figurujce w wyd. zbiór., z wyjtkiem bajki »0puchly<, przy-

pisuj mu bez naleyiej podstawy.

Encyklopedya polska XXI. *"
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szewicza (1770—1775)^ w omiu przemawia autor wyranie jako

nauczyciel — do modziey klasztornej, któr przestrzega przed

pych, lekkomylnoci, lenistwem, atwowiernoci; trzy pozostae

(»Celestyn kapucyna, »Szczur na pustyni«, »Towarzysz«), pisane nie dla

modziey, s satyrami — nadewocy i rozpust mnichów, na egoizm

ksiy, na sustawne rzdu odmiany «; w opowiadaniu rozwleke,

w stylu czsto rubaszne (prawdziwie »naruszewiczowskie«), s te bajki

przez widoczne tu i owdzie usiowanie nadania im kolorytu narodo-

wego spokrewnione zarówno z bajkami Trembeckiego, jak i z baj-

kami Knianina (1776, póniejsze w wyd. zbiór.), czerpanemi z ró-

nych róde, ale »postaw i krój« majcemi od jednego Lafontaina,

gadkiemi, ale bez plastyki i ywoci i wogóle bez indywidualnego

pitna. Nie mona za to odmówi pitna indywidualnoci (take zre-

szt pozbawionym plastyki i wogóle artyzmu) bajkom Wgierskiego,
który si, jak listem poetyckim, tak niekiedy i bajk posugiwa, jako

rodkiem raczej do wyraania swych osobistych uczu, anieli do

nauczania innych (std nie maj jego bajki charakteru ogólnoludz-

kiego).

Nie o nauk take chodzio Krasickiemu w » Bajkach i przy-

powieciachcc (1779) i w »Bajkach nowych« (1802), a w kadym razie

nie o nauk dla dzieci, — wiersz dedykacyjny nie mae, tylko due
dzieci ma na myli; zreszt ten wiersz »Do dzieci « powsta ex post',

tworzc za bajki,, moe nie myla Krasicki i o duych dzieciach:

jeeli bowiem w którym ze swych utworów, to wanie w swoich

ukochanych, wypieszczonych bajkach, »sobie piewa a Muzom«, wy-

powiada swoje pogldy na ycie i na jego nag prawd (co wypo-

wiedzia w ))Kocu«: rozbójnicy napadli na bajk, ))zdarli suknie, a
z bajki prawda si odkrya«); s mianowicie bajki, naogó biorc,

stwierdzeniem tej smutnej rzeczywistoci, e na wiecie wicej jest

gupoty, ni rozumu, wicej pozorów, ni istotnej wartoci, e naj-

czciej panuje sia przed prawem, a spryt przed cnot, tylko e t
smutn rzeczywisto stwierdza autor wcale nie smutno, owszem
raczej wesoo, a przynajmniej spokojnie i obojtnie; tak wic bajki

Krasickiego (jak to on sam zaznaczy we » Wstpie do bajek«) maj
charakter satyryczny, a z ich satyry najczciej pynie mora yciowy

:

bd ostrony! Jest za ta satyra bajek ogólno-ludzka: nawet co do

takich bajek, jak »Ptaszki w klatce«, »Przyjaciele«, »Myszy«, »Pszczoy«,

»Cesarz chiski«, wolno ostatecznie wtpi, czy aluzya do wasnego na-

rodu i do aktualnych wypadków, której si dzisiaj mimowolnie dopatru-

jemy, bya istotnie intency autora; natomiast nie ulega wtpliwoci,
e niektóre bajki nosz na sobie wybitne pitno swego wieku (np.

»Wodaiwino«, » Doktór i zdrowie«, »Dewotka«, »Filozot« i in.). Codo
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formy bajek, to »Bajki i przypowieci (oraz bajki, wydane w r. 1906) \

pisane wierszem trzynastozgoskowym , s krótkie, epigramatyczne,

na wzór Fedra (przewaaj szecio- i czterowierszowe; znalaza si

jedna — dwuwierszowa!); wród wBajek nowych«, pisanych po wikszej

czci wierszem wolnym, przewaaj dusze, narracyjne, na wzór

Lafontaina; mistrzowi francuskiemu dorówna Krasicki moe swobod,

ale nie obrazowoci i nie poezy, natomiast w bajkach krótkich nie

ma sobie rów^nego przez swoj wrcz bajeczn zwizo, nie wyklu-

czajc ani jasnoci, ani prostoty, ani nawet wyrazistoci i penoci

akcyi dramatycznej: krótkie bajki s niejako komedyjkami jedno-

aktowemi (spostrzeg- to ju, przed K. M. Górskim, Karpiski, który si

nosi z myl przerobienia na komedyjk bajki ^Przyjacielew, nie o za-

jcu, co go wród serdecznych przyjació psy zjady, tylko o Arycie,

co si przez przyja dla Damona oeni z jego ukochan Iren).

Bajk polityczn uprawiano u nas ju przed Niemcewiczem
(np. »Orze biay i trzy ory czarne « Knianina, »W czasie sejmu roku

1778« Szymanowskiego), lecz on dopiero stworzy, rzec mona, ca
szko (z której wyjdzie Fr. Morawski); wikszo jego bajek przy-

pada dopiero na czasy porozbiorowe, ale ju teraz, w bajkach z epoki

sejmu czteroletniego (druk. 1791) i powstania Kociuszki, zarysoway

si zupenie wyranie dwie ich gówne cechy: charakter aktualny

)amfletu satyrycznopolitycznego) i brak artyzmu.

§ 7. Poezya epiczna.

Za »najprzedniejszy« rodzaj nietylko poezyi epicznej, ale wogóle

poezyi, uchodzi w epoce stanisawowskiej »wiersz bohaterski«, jeli

wierzy Golaskiemu (i Dmochowskiemu): jego prób jest »Wojna

Chocimska« Krasickiego (1780), pisana, jak si zdaje, na zamó-

wienie króla (mylcego o przymierzu z Rosy i Austry przeciw

Turcyi), a zarazem ze wiadom tendency literack: autor chcia

obdarzy literatur ojczyst kunsztown epope. Owoc to nalado-

wnictwa: w wierszu (oktawa) — Ariosta czy Tassa, w niektórych

szczegóach — Tassa, nadewszystko jednak, w stylu, w pomyle,

w technice — »Henryady« Woltera, nieudolna próba stopienia w ca-

o poetyck wiata rzeczywistoci dziejowej z pierwiastkiem fanta-

zyjnym (pobony pustelnik, sen Chodkiewicza i in.) i fantastycznym

(machina epicka: siy niebieskie i piekielne); rzecz bez plastyki

(zarówno w charakterystyce, jak w opowieci), bez szczeroci i siy

uczucia, do tego w apoteozie przeszoci wpadajca w ideow sprzecz-

» A. M. Kurpie!, Nieznane bajki Krasickiego, Pam. Lit. 1906.

20*
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nod bd z przekonaniami autora (uwielbienie wolnej elekcyi!),

bd z jeffo natur (Krasicki a duch rycerski!), a jako pobudka (motto:

€XOriare aliuis!)^ niezdolna pobudzi nikogo i do niczego, wogóle

pod kadym wzgldem pód poroniony, zasugujcy na uwag jedynie,

jako pierwsza próba w swoim rodzaju.

Jeeli — w epoce, niezdolnej do bohaterskich czynów, ani nawet

do estetycznego odczucia ich wielkoci (i wszelkiej wogóle wielkoci).

w epoce, której umysowoci przodowa Wolter ze sw pogard dla

bogów wojny — wwierszom bohatyrskim« poszczci si nie mogo,
musiao si natomiast powie wierszom, odzwierciedlajcym ten ro-

dzaj bohaterstwa, którego »wiekowi zepsutemu« odmówi nie mo-
na, — bohaterstwo buduarów: roi si poezya stanisawowska (jak

to zreszt wówczas byo wszdzie) od powiastek, a raczej wierszyde,

pornografic/nych. Uprawiali je nietylko Wgierski i Trembecki, ale

take Bohomolec i Naruszewicz (ten przecign moe nawet innych

w obrzydliwoci pomysów) i wogóle niemal wszyscy pisarze stani-

sawowscy z królem na czele; Krasicki od tej plamy jest wolny:

ustna tradycya przypisuje mu wprawdzie róne tuste koncepty (np.

o pani Rajeckiej z Rajec), ale nie znaj jego nazwiska rkopisy z ta-

kiemi wierszydami (np. rkps. Akad. umiej. 615). Drukowa si ich nie

omielano (inaczej jak we Francyi, albo we Woszech!): drukowane
»Skotopaski i miostki« Juszyskiego (1787) s niewinne w porównaniu
z takiemi np. niedrukowanemi »poezyami«, jak »Ju nie moesz« Trem-
beckiego, albo »Uleczenie« i »Sowik« Naruszewicza. Cech znamienn
tych wszystkich powiastek pornograficznych jest komizm skanda-

licznych sytuacyi: » Przypadek w piwnicy « Wgierskiego jest pod tym
wzgldem powiastk typow.

W epoce, nieodczuwajcej bohaterstwa, musiay popaca poe-

maty heroikomiczne, pomniejszajce albo nawet parodyujce wiel-

ko: jak dla epoki renesansu typowemi epopeami s »Orland« i »Je-

rozolima« , tak dla epoki owiecenia — »Pulpit«, »Pukiel wosów
ucity«, ale nadewszystko »La Pucelle«.

Szereg poematów heroikomicznych w Polsce rozpoczyna (pisana

zrazu francusk proz, póniej dopiero na polsk oktaw przetopiona)

))Myszeis« Krasickiego (1775), ród swój, jako rodzaj literacki, wy-
wodzca od »Batrachomyomachii«, tonem zbliona do komicznej epiki

francuskiej, technik za i niejeden szczegó duna gównie Ario-

stowi, którego pomysami fantastycznymi ata Krasicki szczupo
róde rodzimych (Kadubek), a nadewszystko rozpaczliwe ubóstwo
wasnej fantazyi, nie gardzc jednak ani legend niemieck o Hattonie,
ani nawet bajk Lafontaina {Le comha des rats et des belletes). Ju
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wspóczeni upatrywali w tym poemacie alegory polityczn, a i po-

tomni nieraz szukali do niej klucza; lecz nie znaleli, przezorny bo-

wiem autor dobrze go schowaj, zacierajc lady pierwotnego
pomysu, którym istotnie moga by alegorya (konederacyi bar-

skiej i króla?); nie zaciera natomiast satyry, omieszajcej (zapomoc
ironii i aluzyi) sarmackie spoeczestwo, gównie jego ciemnot (z nie-

odczn od niej atw wiar w drukowan bibu), zepsuty smak lite-

racki i niedostwo polityczne. Za »Myszejd« posza »Monachomachia«

(1788), dowcipna satyra — w duchu wieku owieconego — na »wi-
tych próniaków«, ich obarstwo, pijastwo, plotkarstwo, nieuctwo,

zaniedziao w rutynie scholastycznej, bezmylno: napisana nie-

lylko moe w bezporednim celu omieszenia mnichów (za podsze-

ptem Fryderyka W.?), ale take w celu porednim — obrony napa-

stowanej przez ciemne spoeczestwo, a zwaszcza duchowiestwo,
sekularyzacyi owiaty; na wykonaniu zawayli gównie Boileau, Tas-

?oni, Gresset, Wolter {La gnerre ciuile de Geneve)] treci jednak,

prócz literatury, mogo dostarczy i ycie (opowiada przecie Kitowicz,

jak si reformaci w Dybowie pod Toruniem poczubili na sanday,

postronki i kije; miastem, w którem »wielebne gupstwo od wieków
siedziaow, czy nie jest Lublin? i t. d.); pierwiastek fantastyczny re-

dukuje si do niezbdnej »machiny« poetyckiej (Jdza niezgody).

Zarówno przez miao satyry, jak przez jej przedmiot, ale nade-

wszystko przez osob jej autora, bya »Monachomachia« w Polsce, na-

wet w wieku owieconym, zjawiskiem niesychanem; wielu oburzya^

w niejednym wzbudzia nawet podejrzenie, e si autor chcia tar-

gn na Koció i wiar. »Chcc — jak mówi Dmochowski — uspo-

koi rozjtrzone umysy«, napisa »Antimonachomachi« (1780?), take

poemat heroikomiczny, z t sam »machin«, z dodatkiem jeszcze

deus ex machina (Prawda na dnie puharu), bdcy wprawdzie uspra-

wiedliwieniem si autora (e ani mu w gowie nie postao »ka
zakonnoci w równej szali z wiar«), ale wcale nie odwoaniem, prze-

ciwnie raczej zaostrzeniem zarzutów przeciwko ))witym prónia-

kom«; pomimo to poemat, jeli wierzy Dmochowskiemu, nprzydusi

szemrania«, owe szemrania, których »Antimonachomachia« jest wier-

nem zwierciadem, przez co stanowi wany dokument do historyi

owoczesnej opinii publicznej, powikszajcy jeszcze warto poematu,

jako nieocenionego komentarza do »Monachomachii«.

Z tymi dwoma poematami nie mog si równa pod wzgldem
komizmu i wogóle artyzmu inne pody stanisawowskiej epiki heroi-

komicznej: ani wydane dopiero w r. 1784, ale napisane wczeniej

(1773—7), a wic od »Monachomachii« niezalene, ))Organy« Wgier-
skiego, — nieudolna przeróbka »Pulpitu« z dodatkiem »krytycznych
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moralizacyi« na pocztku kadej pieni za przykadem »La Pucelle«, z sa-

tyr literack (na gust starowiecki); ani tembardziej niezdarne nala-

dowanie »Monachomachii«, wymierzone nietylko przeciwko mniszkom,

ale i przeciwko Targowiczanom, — ))Asketomorya« Juszyskiego
(1795, to p. t. »Zgromadzenie fartuszkowe czyli sejm mniszek«); ani

te rozwleky ))Balon« Kn i an i na (1787), take poemat heroikomiczny,

bo opowiadajcy o zabawach puawskich (budowa balonu i smutny

eksperyment z kotem -aeronaut) w powanym stylu epopei, zabar-

wiony jednak nie satyr, tylko pochwa Czartoryskich, nieudolne

naladownictwo (w tonie i technice) »Myszejdy« i zapewne innych je-

szcze, francuskich, wzorów. Poza »Balonem« jednak wszystkie inne

poematy heroikomiczne s ju nietylko zabarwione, ale nawskró
przesiknite, satyr, która wogóle, jak bya jedn z najznamienniej-

szych cech owiecenia, tak te wyciskaa silne pitno na caej niemal

jego poezyi, nie oszczdzajc ju nietylko bajki, ale nawet sielanki

i ody (Naruszewicz!).

§ 8. Satyra.

Lecz najwiksze tryumfy odniosa satyra we wasnem królestwie,

t. j. w satyrze, jako odrbnym rodzaju literackim, przyczem na samo
czoo wybia si satyra obyczajowa: naladowano np. Boila, ale

jedynie jego satyr obyczajow, nie literack. (Dopiero Gorczyczewski,

ju w wieku XIX, zwróci na ni uwag i przykroi j do stosunków

polskich; w satyrze wieku XVIII, Naruszewicza i Zabockiego, figu-

ruj literaci , ale nie ich wady literackie, tylko ich »chudo« jest

temattMTi satyry, wymierzonej tym sposobem przeciwko nieumiej-

cemu ich ceni spoeczestwu; do wyjtków naley bajka Zabo-
ckiego »Sowik i czyyk«, wymierzona przeciwko literaturze). Dziedzina

satyry religijnej wieci take pustkami: s wprawdzie ostre nagany"

wolnomylnoci, ale w ramach satyry obyczajowej, poza tem w walce

o wiar zadowalano si przekadami (wSatyra przeciw bonikom«
Minasowicza, 1766 i in.), — nie brak za to oryginalnych apologii

jezuitów!

Gównymi przedstawicielami satyry obyczajowej s: Piotrowski,

Naruszewicz i Krasicki. Wszyscy trzej mieli naladowców: Piotrow-

skiego naladowa Naruszewicz (w »Chudym literacie«), Naruszewicza
— Zabocki (w »Spacyerzenocnym«) i Wgierski (w wBielanacha), Krasi-

ckiego — Marewicz, Makulski, Osiski i inni.

Najwczeniej wystpi Piotrowski ze swym dwadziecia pi
satyr obejmujcym »Satyrem przeciwko zdaniom i zgorszeniom wieku
naszegott (1773), napisanym »zapnwodem« nietyle »Satyra« Kochanów-



I. chrzanowski: POKZYA za czasów STANISAWA AU0U8TA 311

skiego, z którym cz go bardzo lune wzy, ile satyr Horacego,

ale nadewszystko — aciskich »Sermones« pijara francuskiego Guille-

mina: prócz niefortunnego pogldu, e zadanie satyryka »jest to wa-
nie namiestniczy urzd kaznodziei« (std nadmierna obfito pier-

wiastku kaznodziejskiego!), zawdzicza mu Piotrowski nielylko po-

mysy formy (form ulubion jest spotkanie i rozmowa ze znajomym),

ale czsto i tematy do treci; »naciga je jednak zawsze do naszych

obyczajów ojczystych«. Lecz po wikszej czci tematów dostarczaa

wasna obserwacya; piorunowa zarówno na postpow Warszaw,
jak na zacofan prowincy, zarówno na cudzoziemszczyzn, wolno-

mylno, zbytki, rozpust, blag, fircyków i gazeciarzy i wogóle na

»vviek zepsuty«, jak na niechlujstwo, nieuctwo, pijastwo i wogóle

na sarmatyzm — w obyczaju, w szkole, w sdzie, w wojsku, w sto-

sunkach spoecznych (ucisk chopów); wszystkie grzechy narodowe

sprowadza do jednego mianownika: do zego wychowania, cudzo-

ziemskiego, jako róda zepsucia, i sarmackiego, jako róda ciemnoty,

-— satyry powstay wyranie pod wpywem reformy szkolnej Konar-

skiego, s nawet czciowem odbiciem jego zasad pedagogicznych.

O wierszu lichym, czsto rubaszne, w moralizacyi rozwleke, w ironii

i oburzeniu bez siy, w akcy ubogie, w realistycznej charakterystyce

nie bez pewnej werwy, satyry Piotrowskiego — przez tematy, jakich

inni satyrycy stanisawowscy nie tykali (szkoa, zepsuta acina s-

dowa, gazety i in.) i przez szczegóowo charakterystyki — wzboga-

caj znakomicie tre satyry polskiej, a w szczególnoci galery typów

satyrycznych, z' których jeden, szlachcica w bibliotece, nie odrónia-

jcego Heroda od Herodota, posuy Naruszewiczowi za model do

szlachcica w sklepiku, kupujcego ksiki.

Satyr obyczajowych Naruszewicza (1778) jest osiem, jeli

nie liczy rónych wierszy satyrycznych, jak »Fragment«, »Fircyk«,

»Do bizuna« i in. Dosadny, sarmacki styl; wyrazista plastyka typów

satyrycznych, zwaszcza w » Redutach «; pierwiastek liryczny pod po-

staci oburzenia i zgryliwej, sarkastycznej ironii, zdobywajcej si

niekiedy na jdrno epigramatyczn: oto gówne cechy tych satyr;

pierwiastek kaznodziejski jest, ale ju nie w tej obfitoci, co u Pio-

trowskiego, bo te nie Guillemina naladowa Naruszewicz, tylko

(w czem go uprzedzi Zauski) Boila, biorc od niego gotowe kon-

tury satyry, zwaszcza form dyalogu; nie gardzi zreszt i pomy-

sami satyry angielskiej, znanej mu z przekadu francuskiego »Specta-

tora« i z polskiego »Monitora«. Tre jest jak najcilej narodowa

nawet w trzech satyrach (2, 3 i 8) przerobionych z Boila, có do-

piero w oryginalnych; zwraca si za Naruszewicz, podobnie jak

Piotrowski, zarówno przeciwko sarmatyzmowi, jak »Wiekowi zepsu-
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temu«; wic z jednej strony choszcze faszywe wyobraenia o szla-

chectwie i pych rodow, panegiryzm i pieczeniarstwo, deuocy
i obud religijn, nadewszystko za ciennnot i jej skutki (»Chudy

literatd), a z drugiej — rozpust i gupot zotej modziey (fircy-

ków), obud towarzysk, zepsucie kobiet w stolicy, wolnomylno
religijn, marnotrawstwo, karciarstwo; przygodnie za wkracza w dzie-

dzin satyry spoecznej i politycznej i pitnuje ucisk chopów, pry-

wat, anarchi.

Odrbny charakter maj ))Satyry« Krasickiego (1779 1 1784

razem 22). Inaczej, jak w satyrach Piotrowskiego i Naruszewicza,

pierwiastek ogólnoludzki przewaa w nich stanowczo nad narodo-

wym: wprawdzie satyra wstpna »Do króla« jest satyr wycznie
na spoeczestwo polskie, »Podró«, a moe i »wiat zepsuty«, —
w znacznej czci; wprawdzie i w innych niektórych (np. »Wzito«
»Klatki«, »Szczliwo filutów«) nie brak aluzyi do wasnego spoe-

czestwa, nie mówic ju o tem, e prawie we wszystkich s —
w charakterystyce typów satyrycznych — wyrane cechy narodowe;

ale to nie przeszkadza, e w satyrach zajmuje Krasickiego nietyle

Polak, ile wogóle czowiek, i to nietyle jego obyczaje, ile jego —
charakter; e za na pojciu czowieka i na charakterystyce jego

typów wycisn swoje pitno wiek XVIII, to take istoty rzeczy nie

zmienia; s zreszt satyry prawie wolne od pitna wieku, — na ich

czele stoi przepyszna filozoficzna satyra »Czowiek i zv\ierz«, w któ-

rej, pomimo jej sdziwego wieku, nie znajdzie, na nieszczcie, do

dzi dnia ani jednego siwego wiersza. Drug wybitn cech satyr

Krasickiego jest, e maj twarz jedn, nie podwójn, to znaczy, e,
kiedy Piotrowski i Naruszewicz choszcz z jednej strony ciemnot
(sarmatyzm), a z drugiej niemoralno, Krasicki, który w poematach
komicznych (i w »Dowiadczyskim«) ciemnot ju wychosta, teraz,

w satyrach, zajty gównie charakterem czowieka, choszcze
nadewszystko jego brak, t. j. wanie niemoralno, pozostawiajc
ciemnot na stronie, a przynajmniej w cieniu. To swoje nowe stano-

wisko wyjani najlepiej w satyrze »wiat zepsuty«, która jest sta-

nowcz odpowiedzi na zadane (moe pod wpywem Roussa »Nowa
Heloiza« II, 14), a nierozwizane w wPochwaie wieku« pytanie: czy

lepiej dzisiaj, czy gorzej, t. j. czy i o ile kultura umysowa wpyna
dodatnio na religijno-moraln; odpowied za brzmi: gorzej, bo gorsz
od lepoty umysowej jest lepota moralna; to te w satyrze »Zo
ukryta i jawna« wszystkie co do jednego typy satyryczne s typami
owieconych libertynów, nie za ciemnych sarmatów. Co do formy
satyr, wzi j Krasicki gotow — od Horacego i Boila, przyczem
dyalog ma przewag nad monologiem; pierwiastek dydaktyczny tu
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i owdzie jeszcze jest, ale w porównaniu z satyrami Naruszewicza

jest STO mao, co wicej, ukazuje si raczej pod postaci refleksyi, ni
kazania; przewaa pierwiastek epiczny — czy to w ogólnych obra-

zach wad i namitnoci (»Gracz«), czy w charakterystyce typów, czy

w akcyi, dziki której niektóre satyry s powiastkami (»Pijastwo w,

»Zona modna«); pierwiastkiem za lirycznym jest tu i owdzie g-
bokie, serdeczne, szlachetne oburzenie (»\Vzito(', »Klatki«, ))Pan

niewart sugi«, »wiat zepsuty«), ale nadewszyslko ironia, to lekka

i subtelna (»Dokróla«), to ostra (»Pochwaa gupstwa«, »Odwoanie«X
to nawet zgryliwa (»Szczliwo filutów«), oraz humor, tutaj wa-
nie wiccy swe najwiksze tryumfy (»Zona modna«). Wogóle

w satyrach talent Krasickiego zajania w penym swoim blasku, s
te one, jak susznie powiedziano, wnajwyszym, najdoskonalszym^

najharmonijniejszym utworem « poezyi stai)isawowskiej.

W porównaniu z satyr obyczajow satyra polityczna nie jest

bogata; takie utwory, jak: »Opisanie Polski r. 1770«, »Wieniak do

poety dziennegocc (po r. 1771) Naruszewicza (znakomita obrona króla

nietylko przeciwko autorowi paszkwilu »0d poety do narodu«, ale

wogóle przeciwko spoeczestwu); bezimienne: »Rozmowa szlachcica

z ministrem o sejmie r. 1787«, nPotyczka Polaka z Francuzem«;

Krasickiego »Organy« (pesymistyczna krytyka obrad sejmowych 1789);

'Sejmiki« Makulskiego (1790); »Zajazd« Juszyskiego (przeciwko Au-

slryakom) i in. — nie nale wprawdzie bynajmniej do wyjtków
w poezyi stanisawowskiej, ale (nie mówic ju o tem, e wartoci

artystyczn te satyry polityczne, jako pisane dorywczo, nawet mie-

rzy si nie mog z obyczajowemi; bogatym nazwiemy ten dzia chyba

wówczas dopiero, kiedy zaliczymy do paszkwile.

Od nich roio si. jak jeszcze nigdy, nietylko zreszt od polity-

cznych: gryz Wgierski kogo si tylko dao (» Portrety piciu

Elbieta, »Na bal Marcina Lubomirskiego«, »Na wjazd senatora<s

»Sd czterech ministrowa, »dania zabawne« i in., czy take »Pof-

tret trybunaua?); gryz si Trembecki z Wgierskim; gryz Dmo-
chowski Przybylskiego (» Urywek bicza krconego w Krakowie«

jest nietylko szydercz odpowiedzi na niemajcy nic wspólnego

z paszkwilem »Heautoumastyx czyli Bicz na samego siebie«, ale

zarazem paszkwilem na autora); Bielawskiego ksa nietylko Trem-

becki i Wgierski, ale nawet i taki Wyszkowski; lecz najbujniej

zakwit paszkwil polityczny, — jedn z licznych jego ofiar by król

od samego pocztku panowania (on to jest Despotem w »komiko-

tragedyi« proz p. t. »Cnota uciemiona«). Szczególniej podczas sejmu

czteroletniego »jakby grad, jak szaracza latay paszkwile«; formy

byy róne: epigramat, zagadka, bajka, list poetycki, parodya tekstu
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biblijnego, modlitwy i t. d.; nie oszczdzano nikogo, równano wszyst-

kie stany, urzdy i godnoci, nie darowano i kobietom (nad czem

tak wymownie biada galant Trembecki); zaatwiano czsto osobiste

rachunki, ale take ksano, eby ksa.
Wyróniaj si zaszczytnie cite paszkwile Zabockiego (1788

—1790), pynce ze witego oburzenia zarówno na »wszystkich na-

szych ajdaków, szelmów i huncwotów «, t. j. na zdrajców (zwaszcza

Branickiego i Poniskiego), jak na wsteczników i gupców (»Joannes

SarcasmusK — z duo wikszem prawdopodobiestwem za autora

moe uchodzi Zabocki, ni Trembecki). Z tego samego róda wy-

pyny, a zjadliwoci pióro Zabockiego przewyszyy, paszkwile

Niemcewicza na Targowiczan, zwaszcza »Fragment Biblie Tar-

gowickiej« i »Treny Szczsnowe« (1792).

§ 9. Listy poetyckie.

Pierwiastek satyryczny zabarwia nie zawsze, ale czsto, i listy

poetyckie, jeden z ulubionych rodzajów polskiej poezyi klasycznej od

Krasickiego i Trembeckiego do Komiana i Morawskiego, owoc na-

ladowania Horacego i poetów francuskich, zwaszcza Boila i Wol-
iera. Tre, ton i forma byy bardzo róne. Na tre skaday si
czasem opowiadania o wasnych przygodach ( Woronicz, Wgierski),
zwaszcza o podróach (Krasicki, Niemcewicz, Piramowicz); czciej —
uczucia piszcego wzgldem adresata (np. powinszowania, yczenia,

kondolencye, przyja, mio, pochlebstwa, take przestrogi i rady

i t. d.); najczciej jednak — myli: wasne przekonania, upodobania
i zwierzenia, pogldy na wiat i na ludzi (np. w »Mrówce« Karpi-
skiego), na róne sprawy biece, np. na polityk (Trembecki!), na
obowizki czowieka i obywatela, na nauk, na poezy i t. d. Ton
zalea nietylko od natury przedmiotu (list powany i artobliwy) i od
stosunku do autora (list satyryczny, humorystyczny, panegiryczny
i t. d.), ale take od stosunku autora do adresata (ton protekcyonalny,

poufay, przyjacielski, uniony). Form najpospolitsz listu (podobnie
jak satyry) by wiersz 13-zgoskowy, zwaszcza w listach duszych
(i powanych); w krótszych (i artobliwych, albo wogóle potocznych)
licikach, bilecikach, ulotnych komplementach i t. d. uywano czsto
wiersza krótszego a do 4-zgoskowego (np. »Do pana Jana« Krasi- I

ckiego); posugiwano si czsto i form stroficzn (np. ))DoJ. P. Miera«
Trembeckiego, »ody« Knianina do Zabockiego i in.). Form meni-
pejsk (znan u nas ju w wieku XVII — ukaszowi Opaliskiemu)
da Krasicki swoim wListom z podróy« (do ksicia St. Poniatow-
skiego) i niektórym innym listom do dobrych znajomych (take i )>0r-
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g-anomw) zapewne na wzór Woltera (»Le Tempie du gout«, »Voyage
a Berlina i in.); naladowali Krasickiego nietylko Karpiski (aPodró
do Krakowa i jego okolic«), Makulski, Wyszkowski, ale jeszcze

i Niemcewicz (w »Podróach historycznych«).

Nie byo za St. Augusta poety, któryby listów poetyckich nie

pisa; szczególniej wyrónili si Krasicki, Trembecki i Wgierski.

Krasicki oprócz » Listów z podróy «, bdcych arcydzieem

swobody i prostoty stylu, i szeregu licików drobnych, w których

powane refleksye yciowe zabarwia czsto humorem, a zawsze przy-

biera w lekk form, co zblia te utwory do fraszek (naladowa
go nie bez powodzenia Karpiski), jest autorem kilku »Listów« du-
szych (najwczeniejszy z roku 1780), pisanych do przyjació rónej

kondycyi (od króla do pana Rodkiewicza, »który przepisa dla króla

wiersze autora«), a bdcych ju to penemi humoru i ironii, ale nie

zgryliwej, satyrami (» Podró paska«, »0 pisaniu historyi«), ju to

powanemi rozprawkami, gównie moralnemi, np. o »dzikocia i jej

skutkach dla kraju, o obowizkach obywatela i t. d. Pomimo drob-

nych reminiscencyi z Horacego i Woltera, a nadewszystko z Boila,

indywidualno pisarza i czowieka przemówia tu bardzo wyranie:

zarówno jego talent i artyzm, jak jego rozum, poczucie wasnej go-

dnoci, przywizanie do tradycyi narodowej, pikne porywy uczucia

(»Mio suy ojczynie, mio dla niej gin« i t. d.); znamieniem »Li-

stów« jest nietylko szlachetno formy, ale i szlachetno duszy Kra-

sickiego, spoczywajca, pomimo wszystko, na jej dnie.

Listy poetyckie Trembeckiego s wyrzebione, kunsztowne,

ale nie maj wdziku prostoty i swobody Krasickiego; rozumu w nich

duo, ale nie wiadcz o szlachetnoci duszy: zamiast poczucia go-

dnoci wasnej — wstrtne pochlebstwa wzgldem króla (»jedno mia
takie serce Bóg, drugie da tobie«), imperatorowej (aniech j raz

jeszcze widz, ju umr szczliwy«), Repnina (»fortuna« »tego nas

bacznej oddaa pieczy, kogomy sobie yczyli«), Krasickiego (»z ciebie

mia Koció polski podpor niezmiern«) i innych. S to po wikszej

listy powane (artobliwe, np. »Do Jasia o fryzowaniu«, »Do Irydy«,

albo poufae, np. »Do J. P. Miera«, wDo przyjaciela na dzie . Fran-

ciszka«, nale do wyjtków); temat ich stanowi ju to pogldy po-

lityczne (obrona polityki królewskiej i wogóle króla, np. w »Licie

do posów, powracajcych z Grodna«), ju to inne rónorodne refle-

ksye, np. o koniecznoci wojny (w licie »Do Komarzewskiego«,

temat rzadki — w miotajcym pioruny na wojny i wojowników

wieku owieconym), o tolerancyi religijnej (oDo Rybiskiego«) i t. d.

Listem poetyckim jest take wspaniaa odezwa »Do moich wspó-

ziomków«, na pocztku sejmu czteroletniego.
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I wród listów poetyckich Wgierskiego — nietylko pisa-

nych nu wzór Woltera, ale czasem bez ceremonii biorcych z niego

tre — przewaaj, mimo lekkiej formy, listy powane (artobliwym
jest jeden z najlepszych jego utworów: »Do Ogiskiego«, artujcy
z nauki chrzecijaskiej o niebie); s w nich pochway (np. Andrzeja

Zamoyskiego), ale panegiryzmu niema. Cech odrbn nadaj listom

Wgierskiego nie refleksye i moralizacye, tylko pierwiastek egotyczny:

wasne yczenia, wasne upodobania, pretensye do losu i ludzi, prze-

konanie (mocno przesadne) o wasnej wartoci moralnej (»Do Pio-

trowskiego — Moja ekskuza«); nawet i satyra ma tu charakter na-

wskró egotyczny: pynie nie z pobudek spoecznych i nie z tendencyi

moralizatorskiej ani literackiej, tylko raczej z osobistego rozdranienia

i rozgoryczenia, a nadewszystko z przewiadczenia o wasnej wy-
szoci; wyjtku nie stanowi wyborna satyra na panegirystów w licie

)>Do wierszopisóww.

§ 10. Poezya panegiryczna.

A satyra to zgodna z prawd: okolicznociowa poezya panegi-

ryczna stanowi niema czstk — i, obok wierszyde pornograficznych,

drug plam — poezyi stanisawowskiej; z wyjtkiem Wgierskiego
i Niemcewicza, wszyscy poeci stanisawowscy, z Naruszewiczem
na czele, s przedstawicielami tej »poezyi«. Okadzano nietylko króla

(Naruszewicz, Trembecki) i Czartoryskich (Naruszewicz, Trembecki.

Karpiski, Knianin, Szymanowski, Zabocki), ale wogóle monych
tego wiata: hetmanów i biskupów, protektorów i dobrodziejów i t. d.;

treci, a raczej pobudki, dostarczay urodziny i imieniny, chrzciny

i wesela, pogrzeby, przyjazdy i wyjazdy, choroby i ozdrowienia, in-

stalacye i wizytacye, otrzymane podarki i t. d., nie mówic ju o ta-

kich wypadkach, jak ocalenie króla d. 3 listopada r. 1771, które wy-
woao, rzec mona, ca literatur. Do pisania ód pochwalnych zapra-

wiano si od modoci — w szkole i wydawano je osobno (np. wZebranio

rymów, z rónych okolicznoci pisanych, mianowicie imieniem kon-

wiktu szlacheckiego wileskiego XX. S. P.«, 1779). Dorastay czasem
te utwory do duych rozmiarów, np. »Pieni \viejskie«, kóremi w r.

1782 wita w Osiecku Woronicz biskupa Cieciszowskiego (nala-

dujc tu i owdzie ))Silviludia« Sarbiewskiego). Na tre skaday si
przewanie retoryczne, a przesadne i nieszczere, pochway, pozostajce
najczciej w strasznym rozdwieku z rzeczywistoci: » Wszystkich .

chwalim, i dobrzy, i wieccy i ksia. Jednak giniem bez skarbu^ I

rzdu i ora« — sowa Naruszewicza, który by sam specyalist od
fabrykowania ód panegirycznych; wPieni wiejskie« Woronicza, albo

i
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np. pieni na cze Czartoryskich Knianina, który, bdc, podobnie

Jak Naruszewicz i Trembecki, poet dworskim, nie by poet dwora-

kiem, nale — pod wzgldem niezaprzeczonej szczeroci, a czasem

nawet i serdecznoci uczucia — do rzadkich wyjtków; ogromna
wikszo chwalców przebieraa wszelk miar, czy to Naruszewicz,

który nawet swój »Gos umarych« zeszpeci pochlebstwami, wróc
St. Augustowi, e go po mierci naród ogosi za ojca ojczyzny, czy

Trembecki ze swojem »móje to obraz, czy pieska ?«, czy nawet Wo-
ronicz, który zapewnia, e »wielkiego króla« »serce dobroczynne

<\vdzi«, jeli mu którego dnia dobrodziejstwem jaklem nie uly.

Ze smakiem pochwali króla jeden jedyny Krasicki. Niekiedy jednak

z pochlebstwem czya si myl powana, albo troska patryotyczna:

dowodem takie utwory, jak przeoona przez samego autora na jzyk
polski oda Konarskiego win nuptias comitis Potocki et principis Lu-

bomirskacc (1772), bdca raczej elegi po pierwszym rozbiorze, ni
panegirykiem; patryotyczna oda Naruszewicza »Na obrazy Pola-

ków staroytnych« (1772); »Wiersz na pokoje nowe w zamku kró-

lewskima Woronicza (1786), bdcy jakby zapowiedzi jego póniej-

szej historyczno-patryotycznej poezyi, dajcy pogld dziejów polskich

od Kazimierza Wielkiego, które autor— w duchu owiecenia— sdzi

ze stanowiska kultury; albo jeszcze 4)eny mdrej myli politycznej

wiersz Trembeckiego »Na dzie siódmy wrzenia, w rocznic elekcyi

króla St. Augusta« i in., nadewszystko za »Uwagi nad panowaniem

Stanisawa Augusta« (1796) Molskiego (ogoszone w caoci dru-

kiem dopiero w r. 1831 p. i »Stanislaida«), przekraczajce suszn
miar w obronie króla, ale zawierajce w sobie duo prawdy dzie-

owej.

Najpospolitsz form »poezyi« panegirycznej bya oda ze swoim

zapaem na zimno, ze sztucznem zdziwieniem i przeraeniem, z nie-

adem lirycznym {le beaii desordre), z mitologi i history staroytn,

z apostrofami, personifikacyami i alegoryami, eksklamacyami i pyta-

niami retorycznemi: najlepszym okazem s ody Naruszewicza, o typie

ju to horacyaskim, ju to pindaryckim (ob. np. wWiersz radosny

czyli dytyramb z okazyi zupenego ozdrowienia J. K, M.« r. 1772).

Posugiwali si take panegiryci form konwencyonalnej sielanki:

tych, którym palono kadzida, ukrywano pod mask pasterzy, stosu-

jc si tym sposobem w zupenoci do obowizujcego dworsk sie-

lank prawida Fontenella: U fau ue les bergers aient de 1'esprit,

et de l'esprU fin et galan. Takiemi to »sielankami« s np. »Smutek«

i ))Oczekiwanienatowarzyszów« (1771) Naruszewicza (w pierwszej

pasterzem, paczcym nad grobem ony, jest August Czartoryski;

w drugiej pasterzem, pascym kozy »u Makowej gruszyw, jest Na-
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ruszewicz, Kub — Jakubowski, Epifanim — Minasowicz); »Trzy ao-
sno pasterki« (1774) Eysymonta (Narumnus Arcadius — to Naruszewicz,

Poliarch — St. August i t. d.); sielanki Woronicza, np. »Aleksys« (1782)

(Korylem jest autor, Aleksym — biskup Cieciszowski, Dafnisem —
król, Palemonem — Adam Czartoryski); sielanki Sakowicza, Kossa-

kowskiego i in.

§ It. Sielanka.

Od tych sielanek dworskich, bdcych jedn z form*poezyi pa-

negirycznej, inny charakter maj sielanki waciwe, bez których sobie

poezyi stanisawowskiej wyobrazi niepodobna: w nich to przecie

nadewszystko przemówia waciwa schykowi epoki owiecenia »czu-o sercaft. cile biorc, i te sielanki s maskarad, o tyle, e ich

autorowie wasn — szczer albo nieszczer — czuo serca wka-
dali w dusze, albo raczej w usta, pasterzy i pasterek, którzy te
z prawdziwymi pasterzami i pasterkami nie maj nic wspólnego,

prócz pozorów (owce, kozy, kije pasterskie, koszyki i t d.). Mistrzem

by tu, jak i we Francyi, gównie Gessner, którego sielanki s wa-
nie wyrazem »czuoci serca«, objawiajcej si jednak nietylko w mi-

oci kochanków, ale take w mioci rodzinnej, w mioci bliniego,

zwierzt, piknej natury i poezyi.

Naladowa, a raczej przekada i przerabia Gessnera (a z sie-

lankopisarzy francuskich Lemonniera, Sautela i pani Deshoulieres)

ju Naruszewicz (1770— 1), który jednak (poza dwiema sielankami

miosnemi, wcielonemi do ód: »Do Jutrzenki« i »Po rozstaniu si«)

unika tematów miosnych, zaprawiajc natomiast czasem swe roz-

wleke »sielanki« nietylko moralizacy, ale i satyr.

Nie unika ju natomiast mioci Zabocki w swoich »Paster-

kach« (1774—6), z których tylko jedna (na dziewi) jest niemiosna

i ma za temat »Ludzko« (mio bliniego); poza tem tre stanowi
zaloty, wzdychania, tsknoty i zapay miosne; Syloret, Mirtyl, Likas,

Tyrymach, Dafne ,Chloe, Filis figuruj tu obok Mika, Haliny, Hanki,

Basi; s w treci takie rysy lokalne, jak brzegi Wisy, »gajda chry-

pliwa«, piesek asu — obok Kupidyna i amorków, a w stylu obok

sdziea pafijskiej rki« i Tytana, który wwprzg swe czapaki« —
jest przysowie, woone w usta Likasa: wprzeda cioka, a grosze

wzito na Grzybowie«; obok Gessnera s lady Szymonowicza (np.

sentencye!); wszystkie bez wyjtku sielanki maj charakter epiczny

(niema ani jednej, która byaby nagim monologiem), albo drama-
tyczny.

Natomiast sielanki Knianina(w »Erotykach« 1779, w »Wier-
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szachw 1783, w »Poezyach« 1787) przewanie maj form liryczn,

t. zn. s bd nagimi monologami pasterzy i pasterek (a wic, cile
biorc, nale do liryki sytuacyjnej), bd monologami, oprawio-

nymi w bardzo szczupe ramy epiczne; charakter epiczny maj tylko

sielanki: »0 Kleonie« i »Alfezyb« (obydwie raczej ballady!), oraz »Pa-

8terka« (Erot. VII, 7) i »Dwaj pasterze«; form dyalogu — tylko »Pa-

sterka« (Erot. IV, 23) i. Gównymi motywami sielanek Knianina s:
skarga na niewierno kochanka albo kochanki, tsknota po roz-

niu, tsknota dziewczyny do mioci, wyrzekania pasterki na sta-

iu:^ (Erot. I, 12), a wic przewanie — tematy elegijne; nierównie

rzadziej: zaloty i rado z mioci; odrbne stanowisko zajmuje sie-

lanka o stuletniej prababce »Palmirze«, której trosk jest ju tylko

cnota prawnuczki. Z yciem (a i z uczuciem) realnem wikszo tych

sielanek nie ma nic wspólnego, bo te ródem tsknot i wyrzeka
tych wszystkich Glicer, Neer i Dafien, Pilonów, Filemonów i Tyrsy-

sów jest nie obserwacya ycia i nie wasne przeycia, tylko — lite-

ratura (Gessner, pani Deshoulieres, take Szymonowicz, — zreszt

róda jeszcze niezbadane); lecz jest wyjtek, — a stanowi go nie

wdziczne, ale jeszcze konwencyonalne, »Krosienka« z Pilonem i sro-

czk (która jednak nie jest krewn »krzekccej« sroczki Szymono-

wicza, ani »szczegoccej« sroki H. Morsztyna, ale raczej aby, bo

»skrzeczy«), tylko »Bartosz Sielanin«, który naprawd cierpi, e jego

Kachn baamuci »rubaszny dworak« \

Jest podobny motyw, tylko nierównie lepiej obrobiony. — w »Pie-

ni mazurskiej « Karpiskiego (pan wypdza Maka dla jego Ja-

gny), a i w jego »Mazurku« jest prawda uczucia, czy podania mi-

osnego. W sielankach zato Karpiskiego (1780— 1782), pisanych pod

wyranym wpywem Gessnera, jeli wyczy z nich erotyki, — znów

ten sam, co u Knianina, konwenans i ta sama maskarada: Justyna,

która w modzieczych erotykach bya postaci realn, jest jeszcze,

ale realn postaci by przestaje, a obok niej ukazuj si konwen-

cyonalne pasterki: Palmira, Laura, Lindora, Doryda, Nice, i konwen-

cyonalni pasterze: Korydon. Pilon, Medon; a i w treci konwenans

przytacza nieliczne rysy realistyczne (np. »czujne sobaki «, »Bry wy-

suony «; raz jeden — nazwana po imieniu wie polska, w po-

wiecie koomyjskim: Kluczów, w którym jednak mieszka... Lindora

»biaa, jak ten nieg, co si w górach bieli«); rozmaito tematów

' .Cyganie*, .Marynki*. »Trzy gody« i »Zosiny«, jako przeznaczone na

scen, do naszego dziau nie nale.
* Ciekaw jest rzecz, e w pierwszej redakcyi skary si nie Bartosz

na Kachn, tylko Filon na Egl (tytu za brzmia: .Egle dworka, sielanka*, ob.

Wiersze (r. 1783) str. 132.
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nieco wiksza, ni u Knianina (prócz wyrzeka na zawód mitosny

i rozstanie — ale po mierci kochanki, mio rodzinna); jest nade-

wszystko duo wiksza, ni u Knianina, czuo serc pasterzy

i pasterek, roztkliwiajcyci si nietylko wzgldem siebie, ale take

wzgldem zwierzt, ptaków, owadów, oraz piknej natury, która si

ludziom czuoci odwzajemnia ())sympatetyczne« odczucie naturyl):

i ta wanie wiksza C7Aio bya gówn tajemnic popularnoci sie-

lanek Karpiskiego. Zreszt w najpopularniejszej ze wszystkich, w sie-

lance »Laura i Filon« (na któr wpyny moe, oprócz sielanek

Gessnera: »Mirtyl i Tyrsysa oraz wDainon i Filis«, nietyle ody Hora-

cego do Lidyi, ile »Dafnis i dzievvczyna« Teokryta), jest nietylko

konwencyonalna czuo sielankowa, ale i prawda zmysów; jeli jej

Karpiski (inaczej, jak szczerszy od niego Teokryt) zatryumfowa nie

pozwoli, uczyni to nie z braku znajomoci ycia (ani z braku ape-

tytu), tylko ze wzgldu na »dobry smak« i na »wit cnot«, której

paszczyk lubi nosi, niepomny przestrogi umierajcego ojca, e »n:i

prawdzie nikt nigdy nietraci«; jedyna to take z poród miosnych
sielanek Karpiskiego, która posiada epiczn peni akcyi, osignit
prawie wycznie zapomoc dyalogu, — w pozostaych bowiem sie-

lankach (z wyjtkiem rodzinnych, nie miosnych, wDzieci u nnatkiw)

monolog liryczny ma stanowcz przewag, jak i u Knianina.

Sielanki Karpiskiego — to szczyt miosnej sielanki stanisawow-

skiej; naladowców miay tylu (jeszcze i w wieku XIX), e wolno

mówi o szkole Karpiskiego. Naley do niej, pomidzy innymi, jaki

»Wieniak N. N.«, którego »Sielanki czyli pieni pasterskie* (1792)

s ju tylko parody sielankowej czuoci i sielankowego smtku mi-

strza; lepiej poszczcio si Osiskiemu (»Zbiór zabawek wier-

szem«, 179y), wszake nic nowego do sielanki polskiej nie wniós, —
nowoci nie bya nawet forma menipejska »Zmiennoci Klorynny«,

posugiwa si ni bowiem ju Juszyski w swych napoy ckliwych,

napoy nieco swawolnych, »Skotopaskach i miostkach« (1787), take

noszcych na sobie lady wpywu Karpiskiego.

Zupenie od niego niezaleny jest Jacek Przybylski w sie-

lance »Wyynek na Piaskach przy Krakowie« (1795), z sielank

w stylu Gessnera ju nic wspólnego niemajcej: tre stanowi

obrady eców nad doynkami i same doynki; ródem pomysu
bya zapewne siódma sielanka (6aXua'.a) Teokryta (podziwia go wpra-

wdzie ju Knianin, ale podziw skoczy si na przekadzie »Gyklopa«),

lecz wykonanie jest samodzielne; wiadome denie do odtworzenia

prawdy yciowej (zarówno jzyka, jak psychiki i obyczajów, ludu)

jest widoczne, chocia zaledwie w drobnej czci osignite: ilu-

zy prawdy psuje (prócz braku talentu) konwenans pieni doyn-

i
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kowych na cze pastwa we dworze i ich goci (a s nimi dobrzy

znajomi krakowscy autora i... sam autor!!), oraz teiidencya spoe-

czna i literacka gadatliwego autora, który nadto wyranie sam prze-

mawia przez usta Banacha; jego protest przeciwko projektowi Sobka,

ieby »piewa co o zboowej bogince Cererze«, nie ustrzeg je-

dnak Bartosza od wzmianki o Hymenie. Z tem wszystkiem jest

»Wyynek« j«'li p< min sceniczne sielanki Knianina) pierwsz
w poezyi XVIII wieku znaczniejsz prób unarodowienia sielanki,

którego, ju w wieku XIX, dokonaj Reklewski i Brodziski.

§ 12. Liryka miosna I anakreontyk.

Z sielank miosn w bardzo blizkiem pokrewiestwie znajduje

si waciwa liryka miosna (i to nietylko sytuacyjna, ale take in-

dywidualna*, przez usta bowiem »pasterzy« nieraz wypowiadali poeci

swoje wasne uczucia: dlatego to zapewne i w teoryi nie odró-

niano sielanki od f)ieni miosnej, czego dowodem, e Karpiski

w zbiorowem wydaniu swych poezyi (1806) znaczn cz pieni

miosnych wczy nie do »pieni«, tylko do »sielanek«.

Uprawiali poezy miosn niemal wszyscy poeci stanisawowscy,

czasem nawet duchowni, — nie Krasicki oczywicie, który jania
zawsze nie mniejs/ym taktem, jak talentem, ale n. p. Naruszewicz,

który nietylko na prob przyjació pisywa w ich imieniu dla pa
ich serc wynurzenia miosne (»Zegarek«, wPrzedsiwzicie mioci«),

ale raz (n74) we wasnem imieniu napisa »Wyraz sytuacyi nie-

szczliwegOK, skarc si, jak niegdy biskup Krzycki, e mu mio
spokój odebraa, e ))miesza si we mnie przyrodzenie samo: w ta-

kim, ach! w takim jestem stanie, damo!«(!).

W sztuce pisania ulotnych wierszyków do piknych pa nikt

iie przecign Trembeckiego (»Do Kossowskiej w tacu«, »Do

panny Tekli« i in.): ale uczucia w nich niema, s tylko salonowe

komplementy, — poezya to nie mioci, tylko dworskiej galanteryi.

Jest ju mio w erotyka< h Szymanowskiego, ale s one raczej

poezy o mi ci, ni poezy mioci: bo pomimo zapewnie autora,

e kocha (Regink czy Temir, Helenk czy Zosi) i e ta mio
jest dla ródem to radoci, to smutku, szczerego uczucia (je-

eli nawet ono, nie za, co prawdopodobniejsza, dworska galanterya

albo zabawa, byo pobudk) niema ani ladu, — utono nietylko

w konwenansie, ale i w pr/.erzebionej, wycackanej formie tych pie-

cideek.

Poezy o mioci, nie za poezy mioci, s take )>Erotyki«

Knianina (1779), z czego autor zdawa sobie spraw, — wyzna

Encyklopedya polska. XXI. -t
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przecie raz otwarcie, e »bardziej w myli s pomienie, nili

w sercu« i e »myl to przyjemnym daa czu zapaem, czego nie
miaem«: wic nie mio natchna mu te pieni, ale, co najwyej,

modziecza tsknota do mioci; treci za i pomysów szuka —
w erotyce staroytnej (gównie Anakreonta i Horacego) i francuskiej

(nie brak i przekadów); stosunku do róde jeszcze nie zbadano.

Czci tych erotyków bdzie si póniej Knianin wstydzi, pochle-

biajc sobie, cakiem jednak niesusznie, e byy swawolne; cz
za (znacznie przerobion) wcieli jako »krotofiIe i miostki« do »Wier-

szy« (1783), a jako ))liryki«, z dodatkiem wielu nowych, do »Poezyi«

(1787); od starych róni si te odnowione i nowe pieni tern, e
niema ju w nich prawie ani mitologii, ani oklepanych pomysów
barokowych (w tym n. p. rodzaju, e, »by nie zy hojne z mych
oczu cieky, dawnobym we zach uton«, »Erotyki« ks. IV. 18); ale

Klimeny i Rozyny, Elmiry i Chloy, Korynny i Amaryle zostay,

owszem przybyo ich jeszcze; gównymi tematami s bardzo nie-

miae umizgi, sodkie marzenia i sny (wzorem Anakreonta) o szcz-

ciu w kochaniu, ciche skargi na brak wzajemnoci, zanoszone nie

przed niebiosa i nie przed ludzi, tylko przed strumienie i »lipy mil-

czce« ; lecz obok smutku, a raczej sentymentalnego smtku, s
czasem artobliwo i figlarno, bdce zwierciadem flirtów (wicej

moe cudzych, ni wasnych!) na penym gwaru i zabawy dworze
puawskim. Zupenie odrbny charakter maj pieni: »Dwie lipy«

(waciwie sielanka!) i wDwie gazki«; nie wyznanie to, tylko pene
gbokiego, szczerego ju smutku, nie smtku, symboliczne na-

pomknienie o wasnej moe, »najskrytszej w sercu ranie«, t. j. o ni-

gdy zapewne niewyznanej mioci ku Maryi Czartoryskiej, — jeli

tradycya mówi prawd.
Natomiast nie trzeba trdycyi, aby wiedzie napewno, e przy-

najmniej niektóre erotyki Karpiskiego maj podkad realny: on

sam bowiem wiadczy w pamitnikach, e pod imieniem Justyny

»w8pomina« naprzód Maryann Brósellówn, potem pani Ponisk.
Róny charakter miay te dwie mioci, to te kada wycisna od-

rbne pitno na poezyi. Mio ku Brósellównie bya pierwsz mio-
ci poety: zmysy, zrazu przynajmniej, jeszcze tu nie gray, a po-

czuciu rozkwitajcego w sercu modzieczem i wlewajcego w nie

nowe ycie szczcia towarzyszya jaka niewysowiona, istoty swoje)

jeszcze niewiadoma, tsknota; ta wanie faza mioci odzwiercie-

dlia si w najwdziczniejszej ze wszystkich erotyków Karpiskiego,
stanowicej najpikniejsz ozdob staropolskiej poezyi miosnej, pie-

ni: »Do Justyny, Tskno na wiosn«, w pieni, której motyw (bu-

dzenie si wiosny jednoczenie w modem sercu i w; naturze) jest-
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moe zapoyczony (z poezyi artystycznej, n. p. Zimorowicza, albo

i z ludowej), lecz której wdzik i poezya s wyczn wasnoci
Karpiskiego. Poezya i szczcie tej pierwszej mioci owiay swoim
czarem take pie »0 Justynie« (wWysza Justyna, czas przemin
mgli-ty«), a moe i »Szczcie przy Dorydzie«, i odezway si je-

szcze dalekiem echem w »Przypomnieniu dawnej mioci«. Inny ci-
rakter maj pieni, odzwierciedlajce mio ku pani Poniskiej (wDo
Jusiyny o wdzicznoci«, »Do Justyny o statecznoci, »Do sko-

wroiikacc, »Do Justyny: Drzewa! wycie mae byy«), s bowiem
wyrazem ju nie poczucia szczcia, tylko zaw^odu i zego humoru
zmysów, które, przy caej cnotliwoci poety i jego »drugiej Ju-

>tyny«, miay ochot na co wicej, ni jedno jedyne (w cigu lat

dzieciciu!) »pocaowanie w^ piersi najpikniejsze*, wic skaryy si
na upór i niewdziczno ich wacicielki; i w tych pieniach samo
uczucie jest niewtpliwie szczere, ale jego wyrazowi daleko ju do

bezporednioci dawnych pieni (s ju pomysy konwencyonalne)

Gównym motywem innych erotyków Karpiskiego s ulubione

w poezyi miosnej XVIII w. skargi na niewzajemno lub niestate

czno kochanki.

Mio kobiety stanowi nie wyczny wprawdzie, ale najwa-

niejszy, najpospolitszy temat stanisawowskiej liryki uczuciowej (jeli

wyodrbni z niej liryk religijn i patryotyczn, jako bdc wy-

razem nie tyle, a przynajmniej nie tylko, uczu wasnych, ile uczu
ogóu); pozatem dwiczy w niej dosy czsto uczucie przyjani,

zwaszcza w ulotnych wierszykach Krasickiego i w^ pieniach Knia-

/.iiina. Zniechcenie do ycia, rozgoryczenie do ludzi, pesymizm, od-

zywaj si niezmiernie rzadko (w liryce Karpiskiego); bez poró-

wnania czciej i goniej dwiczy rado ycia, zwaszcza w^ ana-

kreontykach, które, cho po najwikszej czci naladowane z Ana-

kreonta, s jednak odbiciem rzeczywistoci, mianowicie wesoego

ycia dworskiego, czy to w Warszawie (Trembecki), czy w Pua-

wach' (Knianin); sztuk ich pisania przecign wszystkich Trem-

becki (»Wara, chopcze, bo ci zrani«), ale si na pomys oryginalny

nie zdoby, nie zbaczajc, jak i Knianin, ani na krok z drogi Ana-

kreonta; charakter oryginalny, a przynajmniej rodzimy, maj nato-

miast piosenki Bohomolca: »Ten, mem zdaniem, dobrze yje«

i ))Kurdesz« ^.

1 O ile naturalnie Bohomolec, a nie Chomiski (Franciszek?) jest jego auto-

rem, ob. opaciski, Kto by autorem pieni Kuideszowej ? (»WisIa«. tom XI).

W druku ukaza si »Kurdesz« w sMagazynie wesoych i moralnych zabawf,

Wilno 1812, I, 176.

•21*
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§ 13. Liryka refleksyjna.

Lecz nie uczucie byo dominujcym pierwiastk em liryki stani-

sawowskiej, tylko, jak przystao na »wiek owiecony«, refleksya;

nie do jej byo na tern, e wtargna do poezyi dydaktycznej i sa-

tyrycznej, opisowej i panegirycznej, do bajki, a nawet po czci do

sielanki: rozpanoszya si i w liryce, ze szkod pierwiastku uczucio-

wego. Ulubion form. tej liryki refleksyjnej bya oda. Uprawia j
szczególniej Naruszewicz, naladujc nie tyle Horacego, ile J. B.

Roussa i wogóle pseudoklasyków francuskich, t. zn. piszc uczone,

metodyczne rozprawy na róne tematy abstrakcyjne (»Nic nadtoc.

))Namitnoci«, wDo fortuny«, »0 maestwie«, wDo czasuc, »Do
potwarzy«, »Szczcie« i t. d); do poezyi nale te ody jedynie przez

sw wierszow i stroficzn form, w istocie bowiem s to wicze-
nia retoryczne z waciw im emfaz stylu i sztucznoci efektów,

zupenie pozbawione, wbrew pozorom, uczucia i wogóle pierwiastku

osobistego. Pisywali takie rozprawy i inni poeci stanisawowscy, i to

nietylko Minasowicz (')Oda do pokoju«), Trembecki ())Balon«), Wgier-
ski (»Rozum bez przesdów«), Szymanowski ())Do nadziei«), Osiski

(»Ludzko«, »Sumnienie«, »Bóg«), ale take Niemcewicz (»Oda, pisana

rzucajc Angli« 1787, przekad wOdy do muzyki Popa«), Karpiski

(np. «0 uspokojeniu z cnoty«, »Do wolnoci«, wPrzeciwko fanatyzmowi«),

Knianin (np. »Do obywatela«, »Do lutni«, »Do mirtu«, »Do piknoci«).

Nawet Krasicki nie stroni od takich tematów, jak ))Mierno«
»Pociecha«, ))Szczliwo«, ale wystrzega si, z pewnoci wiado-
mie, ogólnikowego ich traktowania, dy wyranie do nadania in

wyrazu konkretnego (n. p. w »Gderaniach starego Bartomiejaa albo

w »Nieboraku«); ulubion za jego form, w któr przybiera sw
filozofi ycia, bya nie oda, tylko (oprócz bajki, satyry i listu poety-

ckiego) król ki wierszyk ulotny (pod czciowym wpywem fraszek

Kochancjwskiego), nie mówic ju o tem, e i w liryce refleksyjnej

zachowa t sam, co zawsze, naturalno i swobod. Zreszt i inni

przedstawiciele liryki refleksyjnej odwracali si w swych odach, wia-
domie czy niewiadomie, od szumnej i sztywnej retoryki, naladujc
raczej Horacego i Kochanowskiego, anieli J. B. Roussa i Narusze-

wicza; dowodz tego zwaszcza ody Knianina, który myli swoje

umia czsto wypowiada z prostot, przyczem za przykadem Ho-

racego (i Krasickiego) lubi nadawa im form zwierze przyjaciel-

skich (np. »Do Karola Berkena«, »D() Michaa Zaleskiego«, »D(> Piotra

Mackiewiczaw) i wogóle oywia je pierwiastkiem osobistym. A co

jeszcze w liryce refleksyjnej Knianina zasuguje na uwag, to rola.

jak w niektórych odach odgrywa natura: w »Czterech czciach
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ioku« Naruszewicza, albo w »Porach roku« Osiskiego, s tylko

stereotypowe opisy natury z dodatkiem moralizacyi, w takich za
odach Knianina, jak wDo nocy«, »Do ksiyca«, nadewszystko za
»Do Dyonizego Hrebnickiego«, moralizacyi niema zupenie, — s
wprawdzie wywoane widokiem natury refleksye (jak u Kochanow-
skiego), ale oprócz refleksyi jest to, czego pozatem u poetów stani-

sawowskich, nie wyczajc Karpiskiego, niema: ywe poczucie pi-
knoci natury i sentymentalne rozmarzanie si jej widokami.

Drug gówn form stanisawowskiej liryki refleksyjnej, chocia
jeszcze mao uprawian, jest elegia: nie brak wprawdzie pierwiastku

elegijnego w utworach Naruszewicza (np. »Duma do sowikaa),

Woronicza (sielanki) i Knianina l^ody), ale waciwych elegii wród
nich niema. Pisywa je zato Karpiski, a wszystkie maj mniej

lub wicej charakter osobisty: albo przedmiotem rozmyla jest wa-
sne ycie poety (»Zabawa na ustroniu«, »Na Wokluzw, »Sumnienie«,

» Powrót z Warszawy na wie«, po czci take patryotyczne »Myli
jesiermec, a nawet — w ostatniej strofie — »Zale Sarmaty«), albo

tam nawet, gdzie przedmiotem rozmyla nie s sprawy os-obiste,

wyranie zaznacza poeta, e to on rozmyla (»Czas«). Zasadniczy mo-

tyw we wszystkich jest jeden i ten sam: do rozmyla pobudza

poet wMdok czego, czy to fantastycznego (»Czas«), czy rzeczywi-

stego (okolica, noc ksiycowa, dom rodzinny, jesie, grób królewski).

W^zorów tych elegii nie zbadano jeszcze; wykryto jedynie, e na

» Powrót z Warszawy na wie« (1784) — t. j. na elegi ze wszyst-

kich najlepsz i najpopularniejsz (naladowa j wyranie Woronicz

w »nie Antka Pawzy«), a bdc, wbrew woli autora, wiernem

zwierciadem nie najlepszych stron jego duszy — zoyy si nie-

tylko osobiste przeycia, ale take reminiscencye literackie (z Juve-

nalisa, z Horacego, z Boila); pozatem sam Karpiski na czele elegii

»Sumnienie« umieszcza motto z Juvenalisa i sam wskazuje obce

ródo »Zabawy na ustroniu«: »myl z angielskiego Arystypa«.

Inny charakter maj cztery ))Smutki« Kotaja (1795-6)

o tyle, e pochopu do rozmyla dostarczyy mu nie widoki (elegie

powstay przecie w wizieniu), tylko wspomnienia (rocznica Maciejo-

wic i rocznica uwizienia) i wiadomoci (o mierci matki i o mierci

Katarzyny); treci za rozmyla s nieszczcia ojczyzny i ua-

sne; warto elegii oceni najlepiej sam autor: »proza w rymach«;

warto doda, e jedn z nich -nazwa »eklog«, skarg sw bowiem

po mierci matki woy w usta oracza.

Bardzo pospolit form liryki refleksyjnej, zreszt nietylko re-
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fleksyjnoj, by epigramat — o charakterze czy to gnomicznym, czy

satyrycznym, czy panegirycznym, czy elegijnym (nagrobki). Wszystkie

moliwe jego rodzaje uprawia stary Minasowicz (»Zbiór mniej-

szy poezyi polskich drobniejszych «, 1782), fabrykujc i hexa8ticha

i tetrasticha i disticUa — na gmachy, na klejnoty herbowe, na

utwory literackie, na pogrzeby i inne zdarzenia smutne i wesoe, na

dym tytoniowy, na akcyz od kawy i t. d. Wród epigramatów Na-

ruszewicza, cikich i rozwlekych, przewaaj panegiryczne i ele-

gijne; Krasicki zdobywa si w nagrobkach na jdrn charaktery-

styk ludzi i ich zasug; w epigramacie satyrycznym celowali W-
gierski i Trembecki (jego to pióra jest, jak si zdaje, znakomity

»Nagrobek kmiotka«: »Tu ley ten, co karmi owiecone pany,

W prostej z darni mogile ubogi poddany Pami jego nazwi-

ska zgina zapewnie: Gdyby by tak, jak pan, krad, wisiaby na dre-

wnie, rkps Ak. Um. 615). Roio si od epigramatów satyrycznych,

szczególniej w epoce sejmu czteroletniego — na osoby (n. p. za-

gadki na posów); nie oszczdzono i króla (» Karuzel sto kosztowa,

jabym trzykro oy. Gdyby Jasio zmartwychwsta, a Sta si po-

oyem, — z powodu odsonicia pomnika Sobieskiego w azien-
kach); autorów po wikszej czci nie znamy, — ze znanych wy-
róni si na tem polu, jak wogóle w paszkwilach, Zabocki.

§ 14. Liryka sytuacyjna.

Odrbny dzia liryki stanisawowskiej stanowi liryka sytuacyjna,

t. j. róne utwory liryczne, w których poeci wypowiadaj nie wasne
uczucia i myli, tylko innych osób, wyczuwajc si w ich dusze, albo

te wypowiadaj uczucia i myli wasne, ale nie wprost, tylko wka-
dajc ich wyraz sowny w usta innych osób. Liryka ta, znana ju
staroytnoci (np. heroidy), istniaa u nas od dawien dawna, — naj-

starsza elegia polska: »Skarga umierajcego«, do tego wanie dziau
naley; w wiekach póniejszych rozwijaa si gównie w dwu kie-

runkach: jako pie miosna (np. niektóre pieni ))Sobótki« Kocha-
nowskiego, albo »Roksolanki« Zimorowicza) i jako elegijna skarga

na nieszczcie — iierela, tierimonia, lament, tren (np. Beligio-

nis et Reipuhlicae uerhnonia Krzyckiego, Skarga Rzeczypospolitej

w »Krótkiej rozprawie« Reja, bezimienny »Lament nieszczsnego
Hrehorego Ocikaw, »Lament Krzysztofa Arciszewskiego« Karma-
nowskiego, wona myliwemu mowiw A. Morsztyna i t. d.). Otó
w tych samych dwu kierunkach, nie wycznie, ale gównie, rozwi-

jaa si liryka sytuacyjna za St. Augusta, tylko e pie miosn pra-

wie doszcztnie pochona sielanka; lamenty natomiast nietylko za-
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choway srw samodzielno, ale si nawet wzmogy ilociowo i zna-

cznie zróniczkoway: w poezyi Naruszewicza lamentuje »Staru-

szek«, w poezyi Zabockiego —literat (wDuma ubogiego literata«),

w poezyi Knianina — Zabocki po stracie ony (wale Orfeusza

nad Eurydyk «); lamentem jest i »Pie Homera« Knianina
(»pie ta daje zna serce i umys Homera, który na staro przy

[
lepocie swojej chodzi o ebranym chlebie«); lamentem take jest

j
jego modzieczy »Tren jednej dewotki« (patrzcej z ciekawoci

[ i zazdroci na czu par pieszczcych si kotów); Jdrzej wider-
ski pisze »Dumania chopka« i »Rozpacz zbrodniarza«.

Lecz gównym przedstawicielem lamentów i wogóle liryki sy-

tuacyjnej jest Karpiski; a to dziki temu, e, jak sam sobie

wiadczy, by niezmiernie »tkliwy«, na »niesprawiedliwoci ludzkie*

i ))na ndz ludzk, osobliwie biednych«, e »z paczcym nieszcz-

liwym atwo« mu spaka przychodzio «. Wic paka z »Matk,
wyprawiajc syna do obozu«, z » Córk, tsknic do ojca«, z »Zon,
tsknic do zmarego ma«, z »ebrakiem przy drodze«; sysza
w swem sercu nietylko »Gos zabitego do sdu«, ale i »Lament
gobicy «, której »zgin gob óto-pióry«; doleciaa go nawet —
poprzez otcha piciu wieków — ))Duma Lukierdy« ^ Lamentami
take s takie utwory, jak »Pie dziada sokalskiego« Karpiskiego,

»Gos umarych« Naruszewicza i kilka innych jeszcze elegii patryo-

tycznych, w których skargi s woone w usta bd uosobionej oj-

czyzny, bd to jej synów i córek; s i lamenty Ora polskiego.

§ 15. Liryka patryotyczna.

Rozkwit stanisawowskiej liryki patryotycznej przypada, po raz

pierwszy, na dob konfederacyi barskiej, a po raz drugi — na dob
sejmu czteroletniego i dwu ostatnich rozbiorów.

Poezya konfederacka (na któr pierwszy zwróci uwag Mickie-

v\icz) do dzi dnia prawie caa zalega w rkopisach. Nazwisk jej twór-

ców nie znamy, prócz jednego: ))Im Pan Kazimierz z Krynna« (ze

Skrzynna?) »D u n i n o d K r z y k ow i c K r z y k ows k i« (jak czytamy

w rkps. Bibl. Ces. w Petersburgu, Polsk. XIV. F. 11) jest autorem

1 Nie s lamentami, ale równie do dziau liryki sytuacyjnej nale: »Dya-

mentf Naruszewicza, • Czerwony zloty t Krasickiego, »Róa« Karpiskiego i t. p.

a dalej takie pieni, jak sPie ciarlataska na jarmarku* Naruszewicza, »Ma-

zurek Karpiskiego, i.Mazurek« Juszyskiego i wogóle pieni »ludowe» w poezyi

artystycznej, tak ulubione przez poetów XIX w. od Reklewskiego i Brodziskiego

przez Witwickiego i Lenartowicza do Konopnickiej.
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»l*odróy konfederatów krakowskich, na stacye podzielonej« ^ Caa
ta poezya ma charakter wybitnie liryczny: opcwiadania o wypad-

kach albo niema, albo, jeli jest, nie stanowi gównej treci, suy
jedynie twórcom za to do wyraania uczu nietylko wasnych, ale

wogóle wszystkich konfederatów, uczu religijno -patryotycznych;

liryzm to bezosobisty w caem znaczeniu tego wyrazu. Ufno w po-

moc Boga, a szczególniej Matki Boskiej (»heroiiiy czstochowskiej «)

i witych (w. Nepomucena, w. Michaa i in.); przywizanie do

wiary katolickiej i Kocioa katolickiego, a fanatyczna nienawi he-

rezyi i schizmy; poczucie susznoci dobrej sprav\y; mio ojczyzny;

smutek na widok jej nieszcz; rado po zwycistwach, ból po

przegranych; duch rycerski, gotowo mierci za wiar i ojczyzn,,

wiara w nagrod niebiesk; cierpienia w niewoli moskiewskiej, przy-

wizanie do swych wodzów (Puaski — »heroiczny pan«, »Kazio«,

»Dawid nowy«), a niech, al, pogarda, gniew wzgldem króla i jego

stronników; nienawi Moskwy: oto byyby gówniejsze pierwiastki

uczuciowe poezyi konfederackiej. Skadaj si na ni: rónorodne
pieni wojenne i religijne; odezwy i pobudki; modlitwy i psalmy;

elegie, skargi, lamenty (n. p. » Poegnanie Krakowa«, »Wiara i wol-

no«, wProsopopeia Lechiae«); dusze i krótsze ))relacye« i »refle-

ksye«; ))przestrogi« i wmonitoryw; paszkwile, inwektywy i ))Demo-

kryty polskie«; parodye i trawestacye (np. »Pacierz luterski«!); na-

grobki (»Nagrobek Sawy«, »Nagrobek Kalwinowi«); »dyskursy« i »dya-

logi«. Zreszt o wiadomem uprawianiu jakich rodzajów litera-

ckich niema nawet mowy, i wogóle niema mowy o wiadomej
pracy artystycznej; pod tym wzgldem poezya konfederacka nie ma
nic a nic wspólnego z artystyczn, wzorowan na staroytnym

i francuskim klasycyzmie poezya stanisawowsk : zarówno przez

brak kompozycyi i wogóle artyzmu, jak przez styl i jzyk, jest to

jeszcze poezya sarmacka czasów saskich, pena obozowej rubasznoci,

obfitujca w takie np. kwiatki, jak np.: »a ty kole, eby ci dyabo
urwa brodw, »nosy nam popuchy od wielkiego smrodu«, »bogdaj-

bys sobakami wadaa, »odjedasz ju, Repninie, liczny tataraku«,

»o, duraku Moskalu, brzydki libertynie, masz za herb wini gow,
zna, e pasa winie«, »w rot tobi j... ona ma suczy syn, duraku,

choroszo zmiennikowi ptak kuszajet sr...«, i t. p. Lecz, nie mó-

' T. zw. »Proroctwo ks. Marka*, ogoszone przez SiemiesUifgo »z pewnego
starego zbioru aktów konfederadzkich* (»Tizy Wieszczby*, Pary 1841, str. 98), nie

naley do poezyi konfederackiej; powstao bowiem na lat pi przed konfede-

racy, chocia do druku dostao si póniej, w kadym razie jeszcze w wieku
XVIII, p. t. »Wieszczba dla Polski w roku 1763 napisana* (b. m. i r., Bibl. Zamoy-
skich w Warszawie); na autorstwo ks. Marka dowodu niema.
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wic ju o tem, e s utwory, zwaszcza religijne, od takiej ruba-

sznoci wolne, caa wogóle poezya konfederacka posiada to, czego

artystyczna poezya stanisawowska, na ogó biorc, nie posiada, t. j.

bezporednio i si uczucia — patryotycznego i religijnego.

Pierwszy rozbiór Polski odbi s'\ nietylko w »Pieni dziada

sokalskiego« Ka rp i skieg o, w »Orladzietf Minasowicza, w sie-

lankach Woronicza, ale take, i to nierównie silniej, we wspomnia-

nej ju odzie Konarskiego na lub Ignacego Potockiego z Elbiet
Lubomirsk, nadewszystko za w kilku pieniach i elegiach bez-

imiennych, jako to »Duma lachcica, kordonem podziau polskiego

obwieszczonegoc, »Przestroga Polakom «, dwa »Lamenty ora pol-

skiegott, »Gos modej Galicyanki« i in.

W latach pomidzy pierwszym rozbiorem a sejmem czterole-

tnim patryotyzm w poezyi przemawia nie jako ból i rozpacz, ale ju to

jako rozumna krytyka przeszoci (»Gos umarych « Naruszewicza)
i satyra na teraniejszo, ju to jako tsknota do wietnej prze-

szoci (oDuma« Karpiskiego, »Do ojczyzny« Knianina), ju
to jako pobudka do ratowania ojczyzny, do odrodzenia morahiego

narodu i wskrzeszenia ducha rycerskiego (pieni w operach Wybi-
ckiego).

Na bogat poezy sejmu czteroletniego skadaj si nietylko

tyry i paszkwile na zdrajców i wsteczników, ale take pieni na-

dziei i radoci (np. z powodu uchway stutysicznego wojsua), ody

do ojczyzny i wolnoci, pobudki do zrzucenia cudzoziemskiego jarzma

w polityce zarów^no, jak w obyczajach (zwaszcza w stroju), pi-^seuki

patryotyczno- miosne (na temat poegnania si onierza, idcego

walczy za ojczyzn, z kochank — specyalist od ukadania takich

piosenek by poczciwy grafoman Makulski), pobudki do odzyska-

nia ziem, wydartych pierwszym rozbiorem (np. »Rozpacz wolno
traccego obywatela do stanów«), pobudki rewolucyjne (pod wpy-

wem wieci o rewolucyi francuskiej), np. »Ca ira« (» Pójdzie wszystko

wymienicie,.... Niech krew monowadców pynie«); s i prze-

kady »Marsylianki« ; wszystko to utwory po wikszej czci bez-

imienne.

Konstytucya 3 maja i jej pierwsza rocznica wywoaa cay

szereg ód, hymnów i pieni tryumfalnych, nie wznoszcych si nad

poziom miernoci (nie wyczajc niewydanego dotychczas »Hejnau

na dzie 3 maja 1792« Knianina).

Nierównie silniej, ni radoci, przemówio uczu e patryoty-

czne bólem i alem — w elegiach i paszkwilach, wywoanych przez

Targowic, pióra Niemcewicza i bezimiennych (np. »Do JW.

Szcz. Potockiego«: »Gwacicielu ludzkoci, srogi winowajco, krwie

I
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braci swych przelewce i ojczyzny zdrajców; trawestacya pieni Kar

piskiegfo, » Rzucajmy kwiat po drodze«: wRzuajmy cier po dro-

dzea i in.). I dalsze wypadki dostarczyy treci do liryki patryoty-

cznej: wojna z Rosy (»Do Jana Maryaskiegoc Mackiewicza; »Do

ziomków swoich«: »Dajmy, co kto z nas moe, komu na co

staje, Czy majtek, czy siebie, niech z nas kady daje«; )>Pie ka-

waleryi narodovvej«; »Polonez Kociuszki«; » Marsz 1792«; »Do Pola-

ków«: »I chcecie matk opuci, dzieci«; »Do Kociuszki« Feli-
skiego i w. in); sejm grodzieski, (»Na sejm grodzieski« Niemce-

wicza? — oSzlachetne granic sarmackich strae«; »Wiersz na ilumi-

nacy, dawan przez Bieliskiego w Grodnie« i in.); drugi rozbiór

{peny oburzenia bezimienny »Wiersz obywatelski z okazyi listu

Igielstroma«; »Obrona wojska moskiewskiego« i »WiosQa« Niemce-
wicza; elegie: » Wiersz zakordonowanego obywatela« i »Gos oby-

watela do ony i dzieci«; pobudki generaa Jasiskiego i innych

do zemsty i walki, np. »Do I^olaków: Narodzie, cod przewodz
kilku dusze harde«; ody Knia ni na: wDo Boga«: »Ty nami wa-
dasz, sprawiedliwy Boe«, »Do ojczyzny«: »Czcigodna matko za-

cnego narodutt, »Na Rewolucy 1794«).

Dzia odrbny, bardzo bogaty, stanowi poezya powstania ko-

ciuszkowskiego: przed wybuchem — pobudki ())Do broni«!, »Vo-

budUa«: »Ktokolwiek kocha wolno i ojczyzn«, MTobudka do

Polaków«: wTrwoga w narodzie, wszyscy do broni«!, »Do powsta-

jcego narodu«; »l^obudka do narodu« D mocho wsk i ego i in ), po

wybuchu — pieni (»Pie na wjazd Koci uszki«: ))Oto si zblia

niezwyciony si twych naczelnik, ludu, wspaniay«, »Pie ochotni-

ków krakowskich«, »piew wocian Krakowiaków«, »Dyspozycya

komendanta Gowackiego«. »Wiersz z okolicznoci odniesionego zwy-

cistwa nad Moskalami«, »Pie po potyczce pod Racawicami, gdy

Moskale wybici zostali, przez nich samych skomponowana«; »() Ko-

ciuszce«: »Sawny Kociuszko tak mnie w boju, gdy azardowa
swe siy«, i w, in.; pieni jakobinów, np. »0 despotyzmie«: »Ile

w kraju jest ksiy, szlachty, oraz panów, tyle jest sprzysionych
na ludzi tyranówa); list poetycki Fe liski ego »Do Kociuszki^ i in.

Trzeci rozbiór wywoa nietylko lune elegie, jakoto bezimienn
))Od do ojca po rozbiorze kraju 1795«, »Zale Sarmaty« Karpi-
skiego (1796), »Emilk« Woronicza (1795 albo 1796), ale i dwa
cykle elegii: bezimienne wTreny upadku Polskiw (»Niezliczonych wie-

ków wiadku I tylu krajów upadku, O soce, woam do ciebie«),

bdce zarazem i pobudk do odzyskania wolnoci (»Precz z tronów,

tyrany«!) i wTrenya Morelowskiego, pisane (1795) najwyraniej
na wzór »Trenów« Kochanowskiego (za jego to przykadem autor
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stopniuje swoje uczucia i koczy caJy utwór »Snem«), rozwleke,

tracce mocno poetyk i retoryk szkoln, ale w historyi poezyi pa-

tryotycznej wane, zawierajce w sobie myli i uczucia, które ju
niebawem bd gównym pierwiastkiem poezyi Woronicza (wpra-

wdzie wyranego pojcia p o k u t y jeszcze niema, ale pojcie samej

winy jest równie wyrane, jak myl, e lepsza przyszo Polski za-

ley nietylko od miosierdzia Boego, le i od wasnej cnoty narodu).

Lecz wiksze jeszcze znaczenie w historyi poezyi patryotycznej ma
pozbawiony wprawdzie kunsztu, ale dwiczcy gbokiem i silnem

uczuciem patryotycznem »Bard polski « Adama Jerzego Czarto-
ryskiego, napisany w Grodnie w r. 1795, poemat elegijny, w któ-

rym akcya, t. j. wdrówka modzieca i starego barda po spusto-

szonych ziemiach polskich (pomys tej wdrówki wzity zapewne
-f Danta!) i spotkanie z obkan dziewczyn, modziecem i star-

m, jest jedynie rodkiem do wyraenia wasnych uczu autora,

bdcych zarazem uczuciami naj;?zlachetniejszej czstki spoecze-

stwa; temi za uczuciami s: smutek, a nawet rozpacz, cze dla

przeszoci, uwielbienie dla Kociuszki i innych bojowników niepo-

-dlegoci, al do ludzi, do narodów, do wiata, do Boga, zwtpienie

rzdach Opatrznoci, pragnienie zemsty i nienawi wzgldem
w roga, przekonanie o niewinnoci (»Samimy sobie winni nasze po-

wodzenia, klski za wymusiy twej zoci zrzdzenia«) i wreszcie

i naksztat nadziei, ale bardzo jeszcze dalekiej od póniejszej

pewnoci, a có dopiero koniecznoci, zmartwychwstania ^ Przez te

swoje uczucia, które w peni rozkwity dopiero w poezyi póniej-

szej, jest »Bard polskiw jakby cznikiem pomidzy poezy XVIII

-a XIX wieku. Jest tym cznikiem i przez form swoj: obok bo-

wiem pierwiastków klasycznych (np. postaci alegoryczne: Mus, Nie-

cnota, Nadzieja; apostrofy i t. d.) s i pierwiastki nowoczesne —
gównie pod wpywem Osyana (posta Barda, ponury krajobraz,

obkana dziewczyna i t. d.).

Niebawem ju inne tony dwicze bd w poezyi, — nie

smutek, tylko nadzieja: w r. 1797, w Paryu, prawdopodobnie dnia

15 kwietnia, powstanie pie Wybickiego aJeszcze Polska nie

zgina«, a w r. 1801 Woronicz (który tu po trzecim rozbiorze

wypowiedzia nadziej zmiowania Boego nad Polsk — w sielance

p. t. »Emilka«) ukoczy wwityni Sybilli«.

» Przy okrelaniu stanowiska »Barda polskiego* w historyi poezyi polskiej

XVIII wieku wolno bra pod uwag jedynie pierwsz redakcy poematu (ogo-

szon drukiem dopiero w r. 1912),redakcya bowiem póniejsza ogoszona w »Skarb-

<5u historyi polskiej. 1839 (waciwie 1840), nosi na sobie wyrane lady cza-

dów póniejszych, po r. 1831.
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róda i opracowania.

M. Mochnacki: 1) Myli o literaturze polsltiej (»Gazeta Polska<, r. 1828,

nr. 89— S-i; przedrult w »iMsinach po raz pierwszy edycy ksi^.kow objtych*,

Lwów 1910); 2) Woronicz isKuryer Polski*, r. 1830, nr. 42; przedruk tame).

—

y. Witwicki: Co u nas dziaJo si w literaturze, a mianowicie w poezyi, przez

cig ostatnich lat kilkudziesiciu? (»Wieczory Pielgrzyma*, Parj lb37). — K. Me-
cherzyski: O poetach czasów St. Augusta (oHoczniki Tow. Nauk. krak.*,

t. XXXII, r. 1865). — A. Belcikowski: 1)0 narodowym charakterze i zasugach

literatury z czasów 8t. Augusta (»Tygodnik Wielkopolski«, 1868; przedruk w ksi-
ce »Ze studyów nad literatur polsk* Warszawa 1886); 2) Dwie epoki

naszego pseudoklasycyzmu (»Dziennik Literacki o, 1869; przedruk tame). —
P. Chmielowski: Literatura polska wieku owieconego (»Pamitnik Zjazdu hi-

st)ryków polskich w Krakowie« r. 1900). — L. Zalewski: Szluka Rymotwórcza

F. K, Dmochowskiego, studyum z dziejów krytyki literackiej w Polsce w epoce

pseudoklasycyzmu, Warszawa 1910. — S. Dobrzycki: Z dziejów jzyka kry-

tyki literatury polskiej (sPrace B^ilologioznea, tom VII, r. 1911). — M. Szyj ko w-

ski: 1) Osyan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu (»Rozprawy Wydz.

fil. Ak. Umiej. a tom LII); 2) Myl J. J. Rousseau w Polsce XVIII wieku. Kraków

1913; 3) Gesneryzm w poezyi polskiej. Kraków 1914 (Odb. z »Rozpraw Wydz. fil.

Ak. Umiej. «t. LIII). — M. Mazanowski:Z roku 1792 i 1793 (sSpraw. pryw. szkoy

eskiej*, Kraków 1914). — W. Woch: Polska elegia patryotyczna w epoce

rozbiorów (»Prace historyczno-literackie«, nr. 6, Kraków 1916). — O poezyi kon-

federackiej: Mickievyicz: Prelekcya paryska z 22 lutego 1842, i Tarnowski:
Historya lit. pol. IV.

Ani jeden z poetów stanisawowskich nie doczeka si dotychczas kr5ty-

cznego i zupenego wydania, ob. o tem Ign. Chrzanowski: O wydaniach poe-

tów stanisawowskich (»Pamitnik Lit.«, VII).

Literatur, dotyczc poszczególnych poetów ob. Piat: Hist. lit. pol.,

tom IV, Lwów 1908. Z prac, które przybyy po lym roku albo których tam nie

uwzgldniono, waniejsze s : Ign. Chrzanowski: Z dziejów satyry polskiej

XVIII wieku. Warszawa 1909 (obejmuje: Dzie 3 listopada r. 1771 w poezyi wpó-
czesnej ; Gracyan Piotrowski i jego sSatyr* ; O satyrach Naruszewicza; Pierwsze

utwory Krasickiego; Dwa nieznane paszkwile Niemcewicza). — L. Bernacki:
li Krasickiego Satyry i Listy, wydanie krytyczne, Lwów 1908; 2) Przyczynki do

genezy i dziejów sMyszeJdy* Krasickiego, Lwów 1910 (.Odb. ze »Sprawozd. Zakl.

Ossoliskich*). — S. Pszon: Reminiscencye w eMonachomachiia i » Wojnie
Chocimskiej* Krasickiego (»Pamilnik Lit.*. Vn).— K. M. Górski: Sludya nad baj-

kami Krasickiego (aPisma literackie*, Kraków 1913). — W. Folk i er sk i: Krasi-

cki a Lafontaine (tBibl. Warsz*, 1911). — Z. Kukulski; Krasicki a Komisya Edu-
kacyjna (»Bibl. Warsz.*, 1913). — M. Szyj kowsk i: St. Trembecki (»Bibl Warsz.*,

1912. — T. Sinko: Polski Antilukrecyusz (sRozprawy Wydz. fil. Akad. Umiej.*

t. XLI). — L. Poszewski: Trembecki, jako tumacz Tassa (»Pamitnik
Lit.*, XI). ~ E. Woroniecki : St. Trembecki, jako sowianofil (nBibl.

Warsz.*, 1913). — W. Konopczyski: Tajemnica Trembeckiego i »Przegld Na-
rodowy., 1913). — W. T. Baranowski: 1) Sofiówka, z autografu Bibl. Uniw.
Warsz. (»Wydawnictwa Tow. Nauk. Warsz*.: Prace Koraisyi do bada nad
hist. literatury i owiaty, tom I); 2) St. Trembeckiego nieznane listy (tame). —
K. W i akowski: St. Trembecki na tle wspóczesnej epoki (Sprawozd, gimn. I
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W Tarnopolu 19U). — Z. Aleksandrowicz: Dwa zapomniane paszkwile (»Pa-
mitnik Lit.«, Xl). — K. M. Górski: F. Karpiski (Dpisraa Literackiea, Kraków
1913). — F. Jaworski: Trzy listy F. Karpiskiego (»Painitnik Lit.«, IX). - J. Kli-
sk i: Nieznany list F. Karpiskiego (»Rocznik Tow. Przyj. Nauk w Wilnie*, 1910).—
T. Sinko: »Sobie piewani, a Muzom* (»Eost, XVI).— W. Zosel: Sielanki Kar-
piskiego (»Bibl. Warsz.fl, 1911). — S. Pigo: Ostatnia mio Karpiskiego (»Tyg.

lllustr., 19U). — K. Badecki: Modlitwy ks. Izabeli Czartoryskiej ("Przewodnik
Nauk. i Lit.«, 190H). — M. Szyjkowski: Z obozu klasyków, I. Rymotwórcy zapo-
mniani: M. Wyszkowski i K. Tymi niecki (»Bibl. Warsz*., 1910). — Cz. Jankowski:
Na marginesie literatury, Kraków 1906 (o Benislaw-skiej). — T. Korzon: Staszic,

Jako historyozof (oKwart. Hist.«, 1887). — M. Straszewski: Filozofia spoeczna Sta-

szica (oPrzewodnik Nauk. i Lit.«,1911; przedruk w »Dziejach tilozoficznej myli pol-

skiej*, tom I, Kraków 1912). — W. wik: WpJyw Yolneya na »Ród ludzki* Staszica

(»Pamitnik Lit.«, 1914^. — Ign. Chrzanowski: Ród ludzki Staszyca, jako wy-
twór filozofii wieku owieconego (»Archiwum Komisyi do badania historyi filo-

zofii w Polsc««. Tom I, cz I). — S. Krzemiski: O poezyach Kotaja (»Spra-

wozdania z posiedze War.sz. Tow. Naukowego*, r. 1909, zeszyt 4). — Ign. Chrza-
nowski: »Saiutki« Hugona Kotaja (»Painitkowa ksiga ku uczczeniu prof.

Tretiaka*, Kraków 1913). - J. Perkowski: Wiadomo o naukowym ywocie
ks. Józefa Morelowskiego (^Przegld Poznaski*, 1854); Treny i Sen, poezye

ks. J. Morelowskiego, Kraków 1910. — K. Kwieciski: »Bard polski* Adama
Czartoryskiego |»Bib!. \\ arsz.«, 1908).— Ign. Chrzanowski: Stosunek rkopisu
Barda Polskiego do jego pierwodruku (komunikat w sSprawozd. z posiedze Tow.

Nauk. Warsz.*, r. 19ij8. Zeszyt 1—2). — Adam Czartoryski: »Bard polski«^

wyda 1 wstpem poprzedzi Józef Kallenbach. Brody 1912. — L. FMnkel: O pie-

ni legionów, Lwów 189i; wyd. 2, Kraków 1904. — S. Witkiewicz: Jan Ma-
tejko, Kraków 1908. — T. Korzon: 1) Uzdrowienie Kociuszki i sprawa legionów

(»Tyg. lUustr.*, 1906, nr. 10— 13); 2) O mazurek Dbrowskiego (tame, 1911, nr. 1). —
L. Finkel: Kiedy powstaa pie legionów? (tame, 1911, nr. 4). — T. Korzon:
Kiedy powstaa pie legionów, odpowied na wnioski prof. Finkla (tame, 1911,

nr. 7). — A. Niemojewski: Mazurek Dbrowskiego (tame, 1911, nr. 7). —
W. Orowski: Pie legionistów (sPrzegld powsz.*, 1911 i odb.). — A. Haj-

decki: Jak i kiedy powstaa pie legionów? (sCzas*, 1912, z dnia 24 grudnia). —
W. Orowski: Dotychczasowe badania nad powstaniem pieni legionów (»Bibl.

Warsz.*, 1913). — Sz. Askenazy: O pieni legionów (»Kuiyer Warsz.*, 1913,

z dnia 30 marca).

Ustp o poezyi konfederackiej skrelony gównie na podstawie rkopisów

Ces. Bibl. w Petersburgu (Polsk. Q. XIV. 50. i Polsk. F. XIV. 11) i rkopisów

Bibl. w Suchej (nr. 79, 292, 670 i 1141); ustp o póniejszej liryce patryotycznej —
gównie na podstawie wymienionych rkopisów Bibl. Petersb., druków ulotnych

i rkopisów (zwaszcza nr. 839) Bibl. Zamoyskich w Warszawie, oraz druków

ulotnych Bibl. Jagiell. (tomy zbiorowe nr. 2306 i 3889).



Poezya w latach 1800—1863

napisa

Józef Kallenbach.

Dzieje poezyi polskiej lirycznej i eposu polskiego w pierwszej

poowie XIX waeku nale do najwaniejszych i najtrwalszych obja-

wów narodowego ycia; zawieraj w sobie arcydziea myli i uczu,

przewyszajce wszystko, co na niwie poetycznej u nas wzroso od

Jagiellonów do koca XVIII wieku; poezya za po roku 1863 do cza-

sów dzisiejszych rzadko tylko sigaa szczytów, na które wznieli

si Mickiewicz, Sowacki i Krasiski. Ich poezya odegraa w naro-

dzie przemon rol kierownicz, wcielajc si nieraz w czyn poli-

tyczny. Zrozumienie przeto i dokadne przyswojenie sobie rozlegej

i wspaniaej treci liryki naszej i eposu z pierwszej poowy ubie-

gego stulecia jest jednym z gównych obowizków kadego Polaka.

W spenieniu tego obowizku chce by pomocnym niniejszy

rozdzia Encyklopedyi, z koniecznoci zastosowany do jej caoksztatu,

a wic w stosunku do znaczenia przedmiotu bardzo krótki, raczej

z lotu ptaka obejmujcy rozlege przestrzenie. Chodzio tu o ujcie

przedewszystkiem najistotniejszych znamion twórczoci narodowej,

przejawiajcej si w szeregu dzie typowych, co wzniosy i po

nad chwilowe uznanie przemijajcej mody literackiej i weszy do

skarbca trwaych wartoci spoecznych.

Komu za zaley na dokadniejszem poznaniu arcydzie liryki

i eposu polskiego, ten znajdzie na kocu artykuu wskazówki
bibliograficzne, zawierajce wykaz najwaniejszych monograii-

cznych opracowa bd to caej tej epoki, bd te poszczególnych

jej okresów i gównych postaci.

§ 1. Duch nowy w formie starej.

Wiek XIX zasta Polsk wykrelon z karty politycznej Eu-

ropy. ywy naród rozcito na trzy czci i kazano kadej z nich
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przystosowa si do obcego org-anizmu pastwowego. Ten mecha-

niczny podzia mia, na razie, tylko zewntrzny skutek: napyw ob-

cego wojska na ziemie polskie, obc administracy i zaleno od

nowych centrów rzdowych : Petersburga, Berlina, Wiednia. We-
wntrznie Polska nie przestawaa by jedn i jednako czujc; a co

za tern poszo, wyraz duchowy jej uczu, pragnie i nadziei, jej lite-

ratura pozostaa jednolit, adnymi rozbiorami nietknit, dla wszyst-

kich dzielnic jednakow.

Upadek Polski nie móg oczywicie przej w literaturze jej

niepostrzeenie ; ale rzecz to psychologicznie cakiem naturaln

i zrozumia, e naród tknity do ywego nie zdoby si od razu na

\\ yraz poetyczny swej olbrzymiej straty. By on poprostu oguszony

ciosem. »al, trwog osupiay « pogra si w rozpaczy guchej.

Knianin po klsce maciejowickiej w obkaniu dniami caymi spo-

gldajcy na kompas: oto uosobienie poezyi stanisawowskich cza-

sów, bezsilnej i niemej wobec upadku ojczyzny. al gorzki, da-

wicy, który lka si nawet szeptu wobec majestatu mierci Rze-

czypospolitej:

))Jake ten wielki trup do alu wzrusza:

W tem ciele bya milionów dusza !«

Tym wykrzykiem Karpiskiego zaczyna si poezya polska

XIX wieku. »ZaIe Sarmaty« uratoway— rzec mona—honor starszego

pokolenia poetów Stani^awa Augusta. On jeden — wobec milczenia

Krasickiego i Naruszewicza—dotkn prost, uczciw rk serdecznej

struny patryotycznego bólu; rozrzewni si, e »ta, co od morza a
do morza wada, kawaka ziemi nie ma na mogi!«

Po za tem gucho byo na polskich równinach, krwi przesi-

kych i kirem powszechnym powleczonych. Modsi od Karpiskiego

( /.uli nie mniej gorco, ale nie do lutni si rwali, tylko do czynu

ornego. Za wielu modych odezwa si, nie gono, ale do siebie

i najbliszych swoich, modzian niepospolity, nie poeta z powoania,

a przecie ten, »którego cae póniejsze ycie byo cig poezy

( zynów i cierpie« : Adam Czartoryski — w »Bardzie Polskim«.

U kolebki nowej poezyi polskiej XIX wieku staje z jednej

strony Karpiski — z drugiej Czartoryski: starsze i modsze pokolenie

w serdecznym ucisku alu, co ich jednoczy. Midzy »Zalami Sar-

maty« a »Bardem polskim « jest znamienna analogia uczu i prar

wdy dziejowej; s tam nasiona rodzajne, z których zejdzie po la-

-. tach plon obfity, uyniony krwi i zami dorastajcych pokole,

fc ))Bard« jest niepospolitym dokumentem historyczno-literackim.

Wyrazi on wiernie uczucia najszlachetniejsze tego pokolenia, które

patrzyo na rozbiór Polski, na utrat ojczyzny. Elegia ta, jakkolwiek
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nie ouftoszona po napisaniu (1795) drukiem, bya zapewne znan
w odpisach i krya potajemnie po Polsce; utwór ten jest diateufo

wanym, e zawiera w sobie jakby w zarodku wszystkie niemal

uczucia i pomysy, które rozwin ni po latach w patryotycznej poe-

zyi polskiej XIX wieku. Rzchy mona, e nieszczcia Polski poroz-

biorowej w^ywoay »Barda« jako zapowied tych uczu, które z cza-

sem przenikn i wstrzsn duszami milionów. Ju tu bowiem /.naj-

dujemy najcrówniejsze pobudki poezyi patryotycznej: mio ojczy-

zny, al i ból po jej stracie, nienawi wroga, a w kocu rezygna-

cy chrzecijask i nadziej na przyszo. Wszystkie te pierwiast-

ki wyraone s po prostu, bez patosu, jzykiem i stylem z koo;i

XVIII wieku. Pod tym wzgldem jest to take utwór charakterysty-

czny i typowy dla caego szeregu poezyi z pocztku XIX wieku:

bdzie w nich duch nowy w formie starej.

Poeci polscy, piszcy w pierwszych latach XIX wieku, s wy-

chowankami szkó, tworzonych przez Komisy Edukacyjn, ksztac
si pod wpywem poezyi Krasickiego, Trembeckiego, Naruszewicza,

Knianina, ulegaj ich wpywom formalnym, stylistycznym —ale
wstrznienie moralne, doznane po utracie Rzpltej, wzrusza ich do

gruntu, przeobraa ich duchowo; to wstrznienie nie moe oczywi-

cie odrazu zmieni im stylu i j/yka poetyckiego, ale odradza

i uszlachetnia tre ich pomysów. Ta nowa, patryotyczna tre,
musi do czasu mieci si w pseudoklasycznych amforach, a po-

woli duch nowy wyzwoli si z krpujcych go, formalnych, dawniej-

szych obson i po dziesitkach lat dojdzie do wasnej, wietnej, l)o-

gatej formy.

Na razie wszystko na pozór w poezyi idzie po staremu. wPoe-

zya tego czasu —zdaniem St. Tarnowskiego— nie umiaa mówi, ale

w duszach by zapa, który wszystko zwycia©. Nieudolny wiersz

ma czsto powód do napisania bardzo tragiczny, który kry si musi

przed okiem cenzury, druku si nie doczeka, a tylko w rkopisach

i odpisach szerzy si z dworu do dworu. Take i pod tym wzgl-
dem »Bard polski« jest charakterystycznym: »Westchn, skary
si nie godzi«, »lutnia« jest ))ukryta«, a poeta wyraa obaw, czy

go nie podsuchuje szpieg jaki, ))pody sualec gwatu«. Cenzura

rozpoczyna ju od samego pocztku XIX wieku wywiera straszny

ucisk i krpowa wszelk swobodniejsz myl, polot wszelki, o iU-

poeta nie chce poprzesta na sawie anonimowej i zadowoli si<.

rozpowszechnianiem utworów swych powoln i skryt drog rko
pimienn. Tak nit-dawno jeszcze za Stanisawa Augusta kwitncy
ruch wydawniczy i ksigarski jakby zamar. »Jedni z literatów oni(

mieli w publicznej aobie, drudzy siedzieli ju po wizieniach, alb'
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si daleko od kraju tuali, inni wreszcie pod wart cenzury wroga
nie mogli ogasza tego, co w ukryciu pisali, a co wanie byoby
od wszystkich z najwiksz chciwoci czytane. Literatura, niedawno
faworyta i poufaa monarchy, u boku jego siadajca, teraz ledwo
kiedy niekiedy i to bocznemi trakty przecigaa ukradkiem po kraju

Tia ubogim wózku ksigarza wóczgi, który zwykle tem koczy
swój kopotliwy handel, e na komorze bd moskiewskiej, bd
austryackiej, bd pruskiej zostawia wszystkie ksiki i pienidze,

sam odprowadzany do aresztu. Gdy budka takiego ksigarza poka-

zywaa si w jakiej wsi czy miasteczku, wybiegajcy ku niej czy-

telnicy, nim si brali do ksiek, wprzód czytali na twarzach wiad-
ków, czy nie ujrz policyjnego pachoka albo szpiega«. (Stef. Wi-
twicki).

W tych warunkach najwaniejsza, najistotniejsza cz litera-

tury narodowej, poezya patryotyczna krzewia si tylko przez rko-
pisy, krya si w sztambuchach, albumach itp. domowych lisigach,

zapisywanych najczciej rk kobiet. Niektórzy poeci, bardzo wów-
<;zas cenieni, rzec mona, e nie wyszli ze sztambuchów na wiato
publiczne: wskromny by ich zawód autorski; ale ich rymy szerzyy

si midzy ziomkami, przepisywane rk matek dla zabawy i nauki

dzieci, ale ich imiona powtarzay si w ustach piknych i w ser-

<?ach ojczyzn kochajcych Natchnienie tych ludzi nie byo stracone;

weszo w ycie narodu«. (Witwicki). Ta ukryta poezya patryo-

tyczna z pierwszego dziesiciolecia po rozbiorze Polski nie jest nam
po dzi dzie jeszcze dokadnie znana i czeka na studyum osobne.

Nowe, utrat niepodlegoci wywoane uczucia szukaj wyrazu

w formach przekazanych przez poetyk, obowizujc za czasów

Krasickiego i Knianina, a zatem nieoryginaln, przejt z kanonów

poetycznych pseudoklasycyzmu francuskiego. Wyobraenia o poezyi

i jej definicye obowizuj nadal nie tylko tych poetów, co przeyli

dwór Stanisawa Au- usta i nie potrafiliby ju pisa na staro ina-

czej, jak pisali za modu — ale, co ciekawsze, modzi, rozwijajcy

skrzyda do lotu, inaczej ju czujcy, bo pozbawieni tchu swobodnej

Rzpltej, nie mog si zdoby na nowe ksztaty, na wasny styl, na

miay jzyk, lecz wol i utartymi szlakami i pomysy swe stoso-

wa do wzorów (»bowizujcych, otoczonych nedawn> powszechnem

uznaniem w Warszawie. F ra n cus z czy z n a nie przestaje wywiera

swego uroku, nie przestaje lci modych, którzy bardzo czsto si

swych rymotwórskich próbuj przedewszystkiem na przekadach
t; francuskiego. Tómaczenia te bd dla wielu poetów naszych

punktem wyjcia dla twórczoci dalsz.j, nieraz szczliwie wyzwa-

lajcej si z pod przemonego wpywu obcej myli i obcej formy.

Kncyklopedya polska. XXI. 22



338 LITKRATURA FlIJKNA

Wobec ucisku politycznej cenzury tómaczenia staway si dla wielu

ucieczk w wiat nierzeczywisty, a zarazem szko wysowienia

i ))smaku«. Ten ))smak« z bardzo wielu wzgldów stosowa si prze-

dewszystkiem do smaku francuskiego, który w cigu drugiej poowy
XVIII wieku zabarwia si coraz wyraniej anglomani (Richardson,

Nocy Younga). Przekady francuskie rzekomego Osyana oywiy zu-

boa i anemiczn literatur francusk. Pomimo przeciwdziaania

Woltera, Osyan sta si ulubion lektur dorastajcego pokolenia

Nietylko Chateaubriand i pani de Stael, ale co dziwniejsza Napoleon

zachwyca si Osyanem, który zwolna przenika i do Polski, odkd
Karpiski, Krasicki, Tyminiecki i Knianin dali go pozna w tó-

maczeniach, dokonanych nie zbyt wiernie z przekadu francuskiego

Letourneura (1777). Wpyw tych przekadów by jednak midzy ro-

kiem 1800 a 1815 jeszcze do niky i dopiero po roku 1815 znajo-

mo Osyana upowszechnia si w Polsce i doprowadza do pewnej

manii u pocztkujcych poetów, jak to niebawem stwierdzi nam
Witwicki. Zrazu nie tak atwo byo osyanizmowi przeama obo-

wizujce u nas kanony teoretyczne poezyi, które dla Osyana nie

miay jeszcze waciwej szufladki.

Pojcia teoretyków naszych o poezyi wogóle nie byy bdne,
ale byy na ogó bardzo ciasno zakrelone, niemiae, skrpowane
przepisami obcych teoryi. Feliks Bentkowski, wychowanek szkó pi-

jarskich i uniwersytetu w Halli, nauczyciel licealny od r, 1805, b-
dzie mia nieze pojcie o poezyi lirycznej i w swej »Historyi lite-

ratury polskiej « powie (r. 1814), e »w poezyi lirycznej wynurza

poeta sw dusz« ; ale przystpiwszy do bliszego okrelenia genezy

poezyi lirycznej, ju bdzie niedokadny i niejasny; sam podzia poe-

zyi lirycznej, podany przeze, bdzie jednak wiernym wyrazem za-

patrywa wyniesionych z aw szkolnych (ur. 1781 r.) i utrzymanych

na pocztku XIX wieku. Dlatego podzia ten tu podajemy, gdy by
o norm obowizujc ówczesnych poetów naszych; samo za okre-

lenie rodzajów poezyi lirycznej zasuguje na uwag: »Objek-

tem poruszajcym umys i czucie rymotwórcy by moe jakie przy-

jemne (!) zjawienie ycia towarzyskiego (= spoecznego) i wten-

czas mamy pie; jeeli objekt ten obchodzi cae spoeczestwo
ludzkie, mamy wtenczas od; jeeli za przedmiot przechodzi

granice pojcia go zmysami, powstaje naówczas hymn; albo te
moe by tsknienie i ch ogldania objektu nieprzytomnego i to

tworzy elegi, do której si czy duma. Lub nakoniec wy-

raa poeta w uniesieniu uczucia swoje rónego rodzaju, skd po-

wstaj drobniejsze rymy, od gatunku wiersza rozmaicie nazywane,
jako to sonetami, rondo, madrygaami itd.«. — Równoczenie z Bent

i
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kowskim dziaa z katedry uniwersytetu wileskiego starszy od niego

i wraliwszy na pikno Euzebiusz Sowacki. Jego definicye i po-

dziay poezyi bd o wiele wysze i dokadniejsze, przewanie
z Eschenburga, Bouterweka i Sulzera ywcem przejte; std sama
geneza poezyi oparta na szerszej, historycznej podstawie. Nie mogc
tu wchodzi w szczegóy, zwracamy tylko uwag na to, e Euz. So-
wacki dzieli poezy liryczn na dwa gatunki: Od i Pie. Oda
dzieli si u niego na: hymn, powicony chwale Boga, od boha-
tyrsk, od filozoficzn. Pie za róni si wedle niego od

ody i hymnu stopniem uniesienia lirycznego; dzieli si na

pie nabo n, pie narodow, moraln, miosn, weso.
Osobny ustp w uwagach swych o poezyi powici E. Sowacki kan-

tatom, balladom i dumom, sonetom, rondom i tryoletom. Ca-

kiem odrbne u niego miejsce ma elegia, której znaczenie i zalety

stara si uwydatni.

Rok 1814, w którym Bentkowski wyda »History Literatury

Polskiej «, jest zarazem rokiem mierci Euzebiusza Sowackiego. Ich

obu zapatrywania na poezy liryczn s poniekd lini graniczn,

obrbem teoretycznym, wród którego rozwija si bdzie liryka

nasza na pocztku XIX stulecia. Treci jej bdzie przedewszystkiem

uczucie narodowe, tknite do ywego rozbiorem Polski i zagad
jej politycznego bytu; z koniecznoci za, pod uciskiem cenzury,

tre ta kry si bdzie w najtajniejsze gbie. Karpiski w pami-

tnikach swych wylewa ból i gorycz patryoty, nagromadzone od

pierwszego rozbioru. yciem swem protestowa najlepiej przeciw

zagadzie narodu: on pierwszy powiedzia sobie: ^zgicie me pieni,

wstacie czyny moje« — lir piewn na pug prosty zamieni: in-

stynktem zdrowym, samozachowawczym, szuka w ziemi rodzinnej,

w pracy na roli pociechy i ukojenia w zgryzocie narodowej. Nieda-

leko puszczy Biaowieskiej osiad, kolonie tworzy, krzaki trzebi,

karczowa porby, nie wstydzc si pracy rk do spóki z wienia-

kiem, nie lenic si do pracy cikiej, znojnej, on — piewak pieni,

co wieki przetrwa miay w ustach pobonego ludu. Karpiski jest

zapowiedzi nie tylko nowej poezyi, ale nowego w Polsce pogrobo-

wej czowieka, co wród powszechnej ruiny i zamtu umia prac

cik krzepi w sobie hart duszy i by dla drugich ywym przy-

kadem, jak nie traci nadziei. Kiedy w 81. roku ycia na Litwie

w powiecie wokowyskim w Chorowszczynie pisa swe pamitniki

w r. 1822, jake odmiennych doy i w narodzie i w poezyi stosun-

ków! A przecie by on ich ogniwem organicznem: zapowiedzia

Osyana, alami Sarmaty poegna Rzplt Stanisawa Augusta i jej

poezy, ale zniknwszy z widowni poetyckiej, nie zaniecha poezyi

22*
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czynów: wrós w tamtejsze spoeczestwo do tego stopnia, e do-

rastajce pokolenie za rodowitego Litwina go poczytywao

Podobnie jak Karpiski nnylaa i dziaaa zdrowa cz narodu.

Pragnienie czynu byo powszechne w spoeczestwie pomimo po-

zorneuo be/wadu i martwoty. Mody Adam Czartoryski w swym
»Bardzie« doskonale pod tym wzgldem okreli pooenie narodu

bezporednio po r, 1795: starzec w »Bardzie« rzuca si z rozpaczy

w nurty wilane, dziewica ginie z beznadziejnego smutku, ale mo-
dzieniec, jakkolwiek blizki samobójstwa, nie chce ycia swego zbyt

atwo odda: on wie, e na Zachodzie tocz si walki o wolno
ludów: »tam pójd s/.uka mierci, gdzie walcz o ludzko,.., nim

zgin, niech si moja podniesie wymowa, a moe do serc wolnych

trali moje sowa, przekonam, co w przyszoci Polak jeszcze mo/e«...

Tysice modych wyrywao si za kordony na Zachód i Pou-
dnie, gdz:e si rozlega szczk ora pod wodz Dbrowskiego; tam

szukaa ujcia energia narodowa; ziemia polska wydawaa si mar-

tw wówczas i bezpodn, skoro dusza narodu usza do legionów.

W legionach polskich zawara si najwspanialsza ówczesna,

niepisana, ale przeyta narodowa poezya: »Owo nage i w dalekich

stronach zjawienie si zastpów polskich z broni w rku wtenczas,

gdy ca Polsk ze wszystkiemi jej dziedzinami, z ca jej dziesi-

ciov\iekow przeszoci ogoszono urzdownie i potrójnym gosem
za pochowan w grobie,... to pokazanie si nad Tybrem wojennych

hufców naszych i wygrywane od nich bitwy, ten wódz ich, rodak

(Kniaziewicz) dajcy im rozkazy z Kapitolium; owo cae ycie legio-

nów, przedzielonych od ojczyzny tylu krajami i ludami, a jedynie

dla niej oddychajcych: to wszystko razem miao w sobie co dzi-

wnie poetyckiego. Zdawaoby si, e wojownicy i tuacze polscy tak

z sob wtenczas ca poezy unosili, jak przed wiekami lud Paski
uprowadza z sob ark wit po obozach i pustyniach. Ale ta poe-

zya bya tu cakiem w czynie... Ogóln jej treci byo powice-
nie si bez granic dla ojczyzny. Nie mogo rozkwitn pimienictwo
midzy ludmi, co trzymali w rku nie pióro lecz karabin, albo

iauc. Wszelako w legiach naszych kady prawie batalion i kady
prawie szwadron miewa wasnego rymotwórc. piewano w mar-

szach a zwaszcza w obozach rozmaite ich piosenki i dumy...« (Wi-

twirki). Ta batalionowa i szwadronowa poezya wydaa sawn pie
Józefa Wybickiego: »Jeszcze Polska nie zgina«, która prze-

trwaa ju wiek cay jako wyraz przekonania niezomnego pokole.
Wród obozowych poetów legionistów wsawili si z czasem w kraju

wród starszych przedewszystkiem Godebski, Górecki i Morawski:
mniej waciwie stosowano potem nazw poezyi legionowej do ulwo-
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rów Reklewskiego, Andrzeja i Kazimierza Brodziskich, którzy nie

w legfionach suyli, ale krew przelewali w Napoleoskich pochodach

na Moskw.
Najbardziej znamiennym typem poety-legionisty by Cypryan

Go dbsk i i przez koleje swe w^ojskowe we Woszech i przez

wytrwae samoksztacenie: si wród marszów i obowizków o-
nierskich, na przekór przysowiu, kacemu inter arina milczed

muzom. Jestto pikny typ rycerza-poety. którego ycie cae, a do

bohaterskiej mierci w bitwie pod Raszynem byo poezy narodo-

wego obowizku. Z Woch po zawarciu pokoju luneuilskieg-o wraca

do Polski i po trudach legionowego ycia oddaje si z zapaem lite-

raturze. W r. 1805 zostaje czonkiem Towarzystwa Przyj. Nauk Sze-

rzy, gdzie i jak moe, owiat, dobry smak i poezy. Wspólnie

z Kosseckim wydaje w r. 1803 pismo peryodyczne »Zabawy przy-

jemne i poyteczne«, jedyny, wziutki strumyczek owiaty i poezyi

w owych cikich dla literatury latach. Twórczo Godebskiego nie

bya obfit, ani w oddziaywaniu bezporedni, gdy zbiór jego poe-

zyi ukaza si zaledwie w r. 1821. Proza Godebskiego nie ma zna-

czenia, chyba tylko dla charakterystyki wyksztacenia pisarza, nato-

miast poezya bardzo jest znamienna i dla ducha czasu i dla treci.

Najwaniejszym by i pozostanie » Wiersz do Legiow (tak) polskich«,

jakby z pod serca wyjty, ogoszony po raz pierwszy 1805 r. Jest to

pod kadym wzgldem niepospolity utwór, który w oprawie pseudo-

klasycznej daje ju zapowied nowego ducha. Szczero i jdr-

no wyraenia znamionuj ten wiersz do legionów-, bdcy hodem
dla tych zbrojnych szeregów, kdy przebywaa wdusza narodu«: »na

twarzy bya rozpacz, a na czole chwaa«. adne streszczenie nie

odda nastroju i uczu wiersza do Legionów; ktokolwiek chce na-

prawd wiedzie, jak mylao i czuo pokolenie, co wydao legioni-

stów, ten powinien z wielk uwag odczyta waersz Godebskiego.

Znajdzie tum i charakterystyk wad narodowych, gdzieto wnikt nie

chcia robi wiosem, kady pragn steru*', »sternicy si kócili

o nowy ster rzdu« — i msk wierno zasadom, która nie traci

mimo wszystko nadziei, a jeli wytyka bdy polityczne, to z ycze-

niem: »niech bdy ojców dzieciom su za przestrogi !« Godebski

skromnoci ujmuje i rozbraja: w smutnych dla poezyi czasach, gdy

nikt inny zdoby si nie potrafi na uczczenie legionów polskich,

on jeden rzuci na mogiy walecznych kwiaty ojczyste swych rze-

wnych wspomnie, on jeden przeczu i przepowiedzia, e z popio-

ów legionistów »pow stanie polski Maro z Jasiskiego dusz«, co

czyny niemiertelne »poda do wiecznej pamici «.

Godebski pracowa cae ycie nad swem wyksztaceniem i nad
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swym stylem, a dokadne studyum jego twórczoci acno wykae,

jak naturalnem by on ogniwem midzy Krasickim a Brodziskim,

jak blizkini za by Karpiskiernu pod wzcrldem przekona szcze-

rze demokratycznych.

Na uwag osobn zasuguje wyksztacenie literackie Godeb-

skiego, jako znami epoki. Ma on wcale szeroki horyzont oczytania,

a jakkolwiek i z tradycyi czasów Stanisawa Augusta i z natury sto-

sunków legionowych przewaaa u niego francuszczyzna, to jednak

zna ju u niego studya poezyi niemieckiej (Wieland, Herder),

a nawet niemieckich teoryi estetycznych (Sulzera Allgem. Theorie

d. schOnen Ktinste). Nie zna natomiast adnego przesdu estety-

cznego ani ciasnoty kanonu (pomimo La Harpe'a). .lest uwielbienie

J. J. Rousseau'a. Oczytanie za w dawniejszych pisarzach polskich

jest bardzo widoczne. S wreszcie lady znajomoci angielskiej lite-

ratury (.Johnson, Pope), wów^czas bardzo jeszcze u nas niezwyke.

Na tle szarem jaowej ówczesnej poezyi Godebski rysuje si jako

posta indywidualna i charakterystyczna; niesprawiedliwie nazw.uio

go »bardzo miernym poet«. Faktem jest, e m;io kto ze wspócze-

snych móg si z Godebskim mierzy tak co do uczucia, jak i co

do siy wysowienia. Brak mu byo polotu i ywszej wyobrani, ale

któ je mia w owych legionowych latach? Forma za jego poezyi

jest staranna, bynajmniej nie mozolna; dobór nowych rymów i umie-

jtno zawarcia silnych myli w krótkim wierszu wiadcz korzy-

stnie o talencie poetyckim Godebskiego. Nie zamyka si w obrbi*'

przekazanych wzorów literackich. On pierwszy próbowa przyswoi

nam ciekawsze utwory poezyi ruskiej: przeoy wyjtek ze »Sowa
o puku lgora<v, jakkolwiek poemat sam uwaa za apokryf. Prze-

tómaczy te rosyjsk ludow pie o ksinie Czernichowskiej.

Bya w nim chwalebna dno do rozszerzania granic myli poe-

tyckiej polskiej. Przedwczesny zgon nie pozwoli mu na wydobycie

wszystkich zasobów dzielnego ducha, y przecie do dugo, aby

da i yciem i mierci wiadectwo prawdzie swych patryotycznych

uczu. Szaniawski, przyjaciel filozof, w pochwale wygoszonej w To-

warzystwie Przyj. Nauk na cze zmarego bohatera z pod Raszyna,

bardzo trafnie i piknie uj w tych sowach tre ycia Godeb-

skiego: » Musia ycie cae powici cigemu pasowaniu si z srog
dol ojczyzny i zosta jednym z niezmordowanych apostoów pra-

wdy równie jak wiernoci i przywizania do kraju. Czu silnie ca
warto narodu, dlatego umia wierzy w lepsze jego przeznaczenie«.

Ten sam duch, który oywia legiony nasze i wiód je »z ziemi

woskiej do Polski«, tai si musia wród swoich jak ar w popiele.

Zanim Godebski bdzie móg za czasów Ksistwa Warszawskiego
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W wierszu do Legionów wypiewa swe uczucia, Woronicz kry
si bdzie musia przez lata cae z brzemieniem narodowego alu.

Nic bardziej charakterystycznego jak forma i styl pierwszych jego

utworów patryotycznych. Punkt wyjcia w nich familijny, ale cel

ogólno-narodowy, przysonity dziwnymi tytuami, jakby dla zmyle-

nia cenzury wroga: rzekoma ))sielunka« ))Emilka« i wZjawdenie

Emilkift (z koca 1795 r.) to j)rzytumiona skarga z powodu roz-

bioru Polski, pod wyranym wpywem ostatniego trenu (Snu) Ko-

chanowskiego. Nastrój religijny, cakiem naturalny u ksidza-patryoty

rozmiowanego w Pimie w., po raz pierwszy wyprowadza do poe-

1 2yi naszej porozbiorowej nut nieznan przedtem, ton proroczy,
usiujcy przedrze zason przyszoci dla narodu znkanego. Wo-
ronicz pierwszy chce wytómaczy powody upadku Polski, a zara-

zem doda otuchy wrób lepszej przyszoci. Apokalipsa w. Jana

po raz pierwszy u Woronicza odegraa rol zapowiedni w dzie-

jach Polski, a po latach rozlega si bdzie jej echo u mistrzów

poezyi naszej. Woronicz w »Zjawieniu Emilki« pierwszy wzywa
wprost do pilnego rozczytywania si w Objawieniu w. Jana: »Wy-
roków Boga ksig w rku swych trzymacie, za co j lekko c/ci-

cio, a n a j m n i ej czytacie?« Wszake w. Jan »wiele skrytych tajemnic,

które z Boga wiedzia, siedemnast set laty wprzódy przepowiedzia:

Apoc. c. XIV itd.a Mona si domyla, jak chciwie przepisywano

owe wiersze ^^'oronicza nietylko dotyczce »spronicy«, ale i te, co

wróyy odrodzenie ))Feniksowi biaopióremu«. Myli te bdzie poeta

rozwija w póniejszych swych utworach, nie drukowanych, ale kr-

cych w czstych odpisach. Najwyej w^zniós si Woronicz w »Hy-

mnie do Boga« (1805), który z namaszczeniem kapaskiem i w stylu

prawie biblijnym zbiera w jedno al »Bardai> i nastrój »Trenóvv«

Morelowskiego, ale podnosi je do wyyny niemal Skargow^ej. Mamy
tu niejako prób filozofii dziejów ojczystych; aski Boga dla Polski

wywiedzione od zamierzchych pocztków- sowiasko-polskich na

przestrzeni »od krynic aby do Danapra brzegów«. Wywód cay

zmierza do tego, e »wszystko nam dae, co da moge Panie«

i pod tym wzgldem ))Hymn« jest zapowiedzi póniejszych analo-

gicznych psalmów^ Trafiaj si w nim wyborne charakterystyki na^

rodowego polskiego obyczaju, gocinnoci braterskiej, która po wie-

kach miaa si wyrodzi w zaleno sualcz szaraczków od kar-

mazynów. Po nadto mamy w »Hymnie« Woronicza wyrane echa

legionów i napoleoskiej wietnoci, zmieszane z ponurym smutkiem

z powodu bezowocnych wysików. A przecie »modziece nasi ludom

przewodzi zrodzeni I... « Wiersz brzemienny w- nastpstw^a nie

tylko literackie: ziarna mesyanizmu w nim zoone wzejd po
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hitach. Kocowe strofy hymnu w/bijaj si najwyej pod wzg-ldem

uczucia i siy. Moe nigdzie w poezyi ówczesnej nije znajdziemy

tak przejmujcego obrazu przygnbienia i spustoszenia duchowego, jak

w prostych, strasznym bólem wywoanych sowach Woronicza: »Go-

cice sawy naszej chwastami zarosy, Rozwalinom Syonu pokrzywy

panuj... Sami siebie nie znamy... Pami nasz uczciw, gon...
pogwizdujc wdrowiec depce i pomiata... potrzsa gow i pyta

zdumiany: I gdzie ich leraz ów Bóg zawoany?« »Hymn« nie ko-
czy si rozpacz. Owszem, wiara bezbrzena i potna przemaga

wszelkie pokusy zwtpienia i prowadzi do takiego wyniku rozpami-

tywani »Wic gdy nie moesz (Boe) kara bez przyczyny, los nasz by
musi podem wasnej winy...« i »nie traf lepy narodami wadnie«.

Znowu mamy tu sowa brzemienne w nastpstwa. Caa dalsza

poezya nasza bdzie nad niemi rozmyla; a nie tylko poezya. Hi-

storyografia pójdzie wskazanym przez Woronicza torem i bdzie
w dziejach Polski doszukiua si pilnie wasnej winy narodowego

upadku. Najlepszym za komentarzem dziejowym dla »Hymnu« po-

zostanie ten szczegó, e kiedy Woronicz chcia go odczyta na po-

siedz<>niu Towarzystwa Przy). Nauk d. 13 grudnia 1805 roku, odwa-

ni czonkowie U[>rosili czcigodnego poet, aby »ulegajc okoliczno-

ciom teraniejszym i stosunkom wstrzyma si raczy od wygo-
szenia na posiedzeniu public/nem natchnionego Hymnu do Boga«.

A byo to przecie po bitwie pod Austerlitz! Ale obawa przed Pru-

sakiem przemoga ; wic zamiast »Hymnu« Woronicza wysuchali

czonkowie Tow. Przyj. Nauk w pruskiej Warszawie jakiego tó-

maczenia z poezyi greckiej...

Nie dla popisu zamierza Woronicz odczyta czonkom Tow.

Przyj. Nauk swój »Hymn«, ale jako prób pieni w zamierzonym

i teoretycznie przeze uzasadnionym »Pienioksiguo, który mia two-

rzy rodzaj skarbca duchowego dla caych pokole porozbiorowych.

Jeszcze 5 maja 180^ r. na posiedzeniu publicznem Tow. Przyj. Nauk
. czyta V\oronicz obszern rozpraw o j)Pieniach narodowyche, w któ-

rej wykazywa don oso poezyi dla ycia narodowego. On pierw-

szy zrozumia, jakim talizmanem siy niepoytej jest dla kadego
narodu pie ojczysta, a có dopiero dla narodu rozkawakowanego
rozbiorami! Nie mogc z powodu Prusaków caej swej myli jasno

i przejmujco wyrazi, uczyni to pod oson przejrzyst a uogól-

niajc »krajów i>awiaskich«. Ale wszyscy chyba w W^arszawie

zrozumieli, dlaczego to poezya polska przedewszystkiem miaa
»uwieczni czyny narodowe, a nastpnie szacunek i mio wspól-

nego gniazda zapieni; obwarowa to w^szystko tward-zym od muru
i spiu ostpem, dokaza tego sposobem atwym, krótkim, do ka-

1
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dego serca i pojcia przypadajcym«. Ku temu celowi mia suy
obmylany przez Woronicza wstopniatni obszerny, dokadny i zamo-
ny pienioksig jzyka naszego, w którym zgrromadziwszy to

wszystko w pieniach i piewach co tylko chrzecijanina, czowieka
i Polaka obchodzi moe. uczyni ten zbiór jzyka naszego dziedzic-
twem wszystkich ludzi i pokole«. Pienioksig <-bejmowa mia
trzy dziay: a) pieni religijnych, b) moralnych, c) historycznych. Gdy
w dziale pierwszym obfito treci nasuwaa tylko trud uporzdko-
wania jej od ))Bogarodzicy« do pieni nabonych Karpiskiego, to

w dziale drugim, a zwaszcza trzecim, wszystko niemal byo do na-

pisania. I tu dawa Woronicz wtek do snucia przdzy poetyckiej,

rzuca tematy: Rzepicha, Przyja Leszka Biaego z Goworkiem,
Floryan Saryusz Zamoyski, anegdota o Habdanku, o ksiciu Krzy-

sztofie Zbaraskim; przypomina bogactwo motywów^ w póezyi naszej

XVI wieku, poczynajc od »Sobótki«, idc po przez wsielankiw Szymo-
nowicza, Zimorowicza a do Karpiskiego. W dziale trzecim zada-

nie byo najtrudniejsze: ze starych, historycznych pieni nic si nie

dochowao, prócz wzmianki o nich; ale chodzio o to, aby nie da
w pamici zagin temu. co jeszcze yo w tradycyi: »jake obojtni b-
dziemy, aby to, co w rku trzymamy z rozsyp anem jestestwem
naszem w przepaci wieków zagino?« Chodzio o cel wielki, »aby nie

tylko jzyk, ale i saw narodow niepoytem narzdziem na roz-

\v a linach wiata wyobi «. Przedsiwzicie byo »ogromne«,

uznawa to Woronicz, ale ufa zapaowi rodaków. Nie przeczuwa, e
nie tylko jedno pokolenie, ale wiek cay dziewitnasty takiemu przed-

siwziciu nie podoa. Zdawao mu si, e wystarczy rozmierzy

pole, potworzy dziay i dziaki, a siewcy si znajd... Dwa zapro-

wadzi chcia »rozkady«: w pierwszym zawrze »ogólne czyny na-

rodu«, w drugim indywidualne zasugi, charaktery »cech wielkoci

oznaczone«. Ile zudzenia byo w samem przypuszczeniu, e wtek
dla pierwszego dziau potrafi »przygotowa« wystudzony i cyniczny

Trembecki w dalekim Tulczynie!

W przegldzie tematów dla dziau drugiego wymienia Wo-
ronicz Zawiszów, Korabczyka Kowalskiego i Marcina Ktskiego.

Wiedzia on dobrze, e zamierzony pienioksig, co mia by »na-

stpnych pokole pociech i chlub« nie móg by utworem ani je-

dnego, ani kilku ludzi. Wzywa wszystkich do pieni, a tych, co

zdolni byli, do muzyki, wzywa matki do pielgnowania mowy oj-

czystej.

Pikna odezwa Woronicza przebrzmiaa na razie bez echa.

Znkany naród nadsuchiwa nie pieni, ale szczku ora, co roz-

strzyga o losach Europy. Zaledwie kilku mioników pieni ojczy-
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stych dao posuch wezwaniu Woronicza (Mronu:owiusz w Gdasku
wyda ))Pienioksig czyli Kancyona« w r. 1803; Adam Cieciszow-

ski za pieni o Wandzie, Ludwik Kropiski poemat o Batorym

w Inflantach tylko zapowiadali). Nie zra/.a si Woronicz jaowym
wynikiem, nie ustawa w zabiegach, sam przygotowywa dzia reli-

gijny »Pienioksigu« i do niego ))Hymn« swój przeznacza, a dla

urzeczywistnienia dziau trzeciego /amyla o utworach eposowych,

któreby sta si mogy dla Polski tern, czem dla Rzymian l»ya

Enejda Wergilego Ta bya pobudka zamierzonej przeze »Lechiady«,

której cz drug na publicznem posiedzeniu Tow. P. N. w War-

szawie 15 maja 1807 r. odczyta. Zamiar chwalebny nie powiód si.

Pikne haso Wergiliuszowe antiuam exquirie marem nie mogo
starczy za natchnienie. Woronicz jako liryk religijny mia si do

krótkich tylko, jednorazowych wzlotów. Róne próby narodowego
eposu, stawianego jako postulat narodowej godnoci, nie powiody
si Woroniczowi. Ju samo zgbianie przeszoci dziejowej zamierz-

chej byo u niego chaotyczne i wobec braku poprzednich, ródo-
wych docieka, nie mogo si oprze na czem realnem. Woronicz

stara si podeprze fantazy (wcale ubog) domysami i konceptami

etymologicznemi (Genserich = Gsorek), idealizowa, wywody mo-

notonne powleka pokostem kaznodziejsko-proroczym. Proroczym za
dlatego,' e wychodzc w próbach swych od pocztków narodu

polskiego, musia dalsze jego dzieje tylko zapowiada w formie

proroctw. Tu nale: ))Assarmot... praszczur Noego, narodów sar-

mackich patryarcha. przyszym pokoleniom w duchu wieszczy m bo-

gosawi; zamierzona »Lechiada« miaa si wreszcie zawrze w trzech

pieniach jako »Lech, poema historyczne«. Dochowaa si tylko pie
pierwsza, niecaa druga i uamek pieni trzeciej. Woronicz snu tu

dawny zamiar jeszcze Sarbiewskiego, o którego »Lechiadzie« dobrze

wiedzia i zatraty jej aowa; wtku poematowi miao dostarcz)

przybycie Lecha w okolice Gniezna i osiedlenie Lechitów. Brak

wyobrani poetyckiej nie móg da sobie rady z ubóstwem szczegó-

ów historycznych. Najdziwaczniejsze pomysy o Sarmatach, W^an-

dalach, Awarach i Sowianach spltay si razem w kbek wcale

nie poetyczny, owszem odraajcy stylem pompatycznym i z umy-

su archaizujcym. Ale taki by wówczas gód utworów szczerze na-

rodowych, e, jeli wierzy Bentkowskiemu, publiczno przyjmo-

waa wyjtki nawet takiej Lechiady »z najwikszem uniesieniem«.

Jako próba dla trzeciego dziau »Pienioksigu«, mianowicie

jako ustp w poddziale, obejmujcym wsawniejsze czyny Polak ów«,f

zacz Woronicz pisa sSejm Wilicki*, z którego tylko uamek si
dochowa.

J
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pr Gównym fundamentem sawy poetyckiej Woronicza by obok
» Hymnu do Boga« utwór na poy opisowy, na poy elegijny, synna
w owe czasy, dugo niewydawana z powodów cenzuralnych, ale

zato tern chciwiej przepisywana i w odpisach po caej Polsce kr-
ca awitynia Sybilli«. Pisana rozmaitymi czasy (od r. 1800), uzu-

peniana i gadzona, powstawaa Sybilla (znowu z godem Wergi-
liuszowem: erepti saliee Penaes) jako hod Puawom, temu ogni-

sku polskiego obyczaju i najlepszych narodowych tradycyi. aPoema
historyczne w czterech pieniach« nie ma jednolitej cechy: pie pierw-

sza nie wie si cile z nastpnemi i jest. zdaje si, potem dodana;

zawiera opis ogrodu i okolic Puaw, przypomina Zofiówk, a w stylu

jest jakby mieszanin Trembeckiego z Knianinem przy cigych
reminiscencyach Wergilego. Sposoby tu cakiem klasyczne, a za-

pau szczerego ani ladu. W opisach rodzimej flory, pomimo e s
one jeszcze jednym objawem czstych wówczas naladowa Delille'a,

mamy ju jednak zrozumienie wdzików przyrody ojczystej. Dopiero

z drug pieni wchodzi Woronicz na pole dziejowe. Roztacza

przed rodakami zgnbionymi obraz pokrzepiajcy, zoony z samych

wietnych barw, od Kazimierza W. do Wadysawa IV. Najwicej
miejsca powica Batoremu, co atwo si tómaczy chci moralnego

odwetu wobec upokorze z koca XVIII wieku. Niestety, poezyi

w wyliczaniu szczegóów wyprawy moskiewskiej równie mao u Wo-
ronicza, jak niegdy w Kochanowskiego ».Jedzie do Moskwy«. Pie
trzecia wypenia panowanie Jana Kazimierza, którego nieszczcia

nie s jednak wyjanione historycznie, ale sposobem czysto wergi-

l.uszowym: jdza piekielna postanawia zniszczy Polsk wewntrz-
nym rozstrojem itd. Im bli<^j rozbiorów, tem Woronicz staje si

realniejszym, t. j. opiera si chtnie na faktach dobrze mu z prze-

ycia znanych. Tak np. Jan Kazimierz przepowiada zdrad Prusaka

wobec konstytucyi 3 Maja, daje wcale trafn charakterystyk Sta-

nisawa Augusta; wiersze za zapowiadajce Katarzyn przejmoway

oczywicie zgroz i naj skwapliwiej byway przepisywane; potem

z wyda zbiorowych je usuwano. Czwarta pie obejmowaa czasy

• d Michaa Korybuta do upadku Rzpltej. Tu take razi brak roz-

mieszczenia cieni wobec wiate. Nawet Augusta III panowanie na-

zwane »szczciem«. Apostrofa natomiast do zdrajców i sprzedaw-

czyków ojczyzny jest najsilniejsza w caej »Sybilli« (mianowicie

w w. 285 i nast.).

»Sybilla« tak samo nie jest epopej, jak nie byy ni próby

»Assarmota« i »Lechaft. Pikne ustpy nie zdoaj okupi caoci nu-

ccej. Prawdy dziejowej tu brak w treci, a co do formy zmieszay

si tu reminiscencve Wergiliusza ze stylem biblijnym. Woronicz
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zblia si ju stanowczo do poezyi szczerze narodowej, ale progu

jej jednak nie przekroczy. Zwiastunem jest nowych hase proro-

czych, to niodziw, e w czasach powszechnej aoby »witynia Sy-

hilli« bya kordyaem. Zjednaa te poecie uznanie, graniczce z uwiel-

bieniem, o jakiem nie moemy dzi da dokadnego wyobraenia.
Trzeba odczyta pochway wygórowane wspóczesnych (Adama ks.

Czartoryskiego, Bentkowskiego, Brodziskiego, L. Siemieskiego i in.),

aby zdumie si nad zniUcTmoci sawy poetyckiej!

W rozwoju poezyi polskiej pozostanie on wanem ogniwem.
Po latach ozibej, wietnej jak stal byszczca, ale i zimnej jak stal

poezyi czasów Stanisawa Augusta, zjawia si Woronicz peen go-

rcej wiary i w Boga i w Naród, z arliw mioci Stwórcy i Oj-

czyzny; nie dzieli jednej od drugiej, owszem patryotyczny ból leczy

wiar w najwysz Sprawiedliwo. Kapan i poeta w jednej osobie^

ale jake róny od niedawnych biskupów poetów, jak odmiennie

odczuwajcy wielk narodu przeszo, tragiczny upadek i konieczn,

bo na mioci Boga opart nadziej zmartwychwstania. Surowy, nie-

dwiczny to jeszcze gos tego wieszcza przyszoci; ale proroctw

jego sucha w zachwycie chciwe ulgi serdecznej a znkane poko-

lenie pogrobowców— i daje Woroniczowi w nagrod odpoczynek wie-

czny na Wawelu nie tylko za to, e umiowa i uczci przeszo^
ale w trafnem przeczuciu, e ten piew^ak grobów, jak biblijny Sy-

meon piastuje niemowl nowej, wikszej ni kiedykolwiek bya, poe-

zyi narodowej.

§ 2. Przedwity. — Ksistwo Warszawskie.

Autor ))Barda polskiego«, sigajc nad grobem Woronicza do
wspomnie wasnej modoci, bardzo trafnie okreli psychologiczne

pobudki twórczoci ówczesnej wogóle: »Gdy mu si wszystko dokoa
wyobraao martwem i pogrzebionem, muza jego, chcc uj zni-

szczenia obrazom, szukaa y ci a i pociec h y w dalekich wiekach
przeszoci. Ten zwrot ku przeszoci by powszechn wtedy potrzeb
serca, a zarazem pokrzepieniem, otuch na przyszo: w hale Wer-
gmszowem antiuam exqmrite niareni! by program nie tylko poe-

tyczny ale poniekd i polityczny. W zamierzchej, idealizowanej

przeszoci odkrywano zwizek pierwotny pierwiastku polskiego
z jakim ogólno-sowiaskim, szukano w nim kordyau i spodzie-

'

wano si odrodzenia si. W miar uzdolnienia poetyckiego ten zwrot
ku przeszoci wydawa albo 1) dumy i elegie narodowe, bdi^
ku dawniejszym zwrócone wiekom (Niemcewicz), bd niedawne^ ^

chlubne czyny polskiego ora sawice (Tymowski), albo: 2) utwory j
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opisowe ziemi rodzinnej, przepenionej ruinami starych grodów
i zamczysk (D. B. Tomaszewskiego »Rolnictwo« 1802, Wyka »Oko-

lice Krakowaw. Komiana »Ziemiastwo« latami pisane); przyczem

prd ten zbiega si i bywa zasilany modnym wówczas wpywem
I >elille'a, którego przekady (Karpiski. Feliski) wywoyway analo-

giczne pochway ziemi rodzinnej ju dawniej (Trembeckiego »Zofi-

jówka«), a doprowadz nawet do pierwocin Mickiewicza w »Karto-

fli«, jako zamierzonym hodzie ziemi nowogrodzkiej. Tene zwrot

ku przeszoci wyda wreszcie utwory dusze 3) eposowe, powi-
cone chwale dziejów ojczystych, sigajce bd czasów Bolesawo-

wych (próby Tymona Zaborowskiego) bd Jagieowych (wJagiello-

nida« D. B. Tomaszewskiego) bd czasem bliszych (Fr. Moraw-

skiego » Dworzec mojego dziad ka«), przyczem nie mogo jeszcze

by mowy o jakiejkolwiek zmianie pod wzgldem sposobu pisania;

owszem wszystkie te zamiary literackie wypyway z tendencyi

i szkoy klasycznej w myl przepisów Horacego, Boileau'a i szkoy

rymotwórc/.ej Dmochowskiego. Dojdzie do tego, e jeszcze w r, 1817

»Mieszko, ksi Nowogródka« przerobiony bdzie z Woltera w myl
zasady Horacyuszowej, chwalcej rodaków za to, e zarzuciwszy

lady Greków, odwayli si celebrare domesHca facal

Niezapominajmy, e liczne przekady poezyi eposowej i opi-

sowej wyzyway niejako do prób oryginalnych. Tómaczenia Dmo-

chowskiego, Przybylskiego, Gorczyczewskiego , Taskiego, Tymi-

nieckiego, pomimo niedokadnoci i braku natchnienia, przyczyniay

si przecie do rozszerzania znajomoci Homera, Hezyoda, Wergi-

liusza, Kamoensa, Miltona, Osyana. Do zaznaczy, e nawet »Hen-

ivada« Woltera znalaza niemal równoczenie a trzech tómaczów:

( hodaniego (1803 r.), Euz. Sowackiego (1803 r.) i Ign. Dembow-

skiego (1805 r.), nie liczc Przybylskiego, którego przekad w rko-

pisie pozosta. Przekady odgryway zawsze w twórczoci polskiej

rol znaczn i tworzyy pewn atmosfer literack, w której kieko-

way próby samodzielnych pomysów.

Zaznaczony powyej podzia poezyi, wywoanej zwrotem ku

przeszoci narodowej, na trzy wiksze grupy, nie wyczerpuje oczy-

wicie wszystkich jej objawów; p -mija np. z umysu twórczo dra-

matyczn, która uwzgldniona jest na innem miejscu Encyklopedyi.

W rozpatrywaniu za kadej z wymienionych trzech grirp brak

miejsca nie pozwala na szczegóy; moemy zaledwie zwróci uwag
na typowe, bardziej znamienne utwory, w których przejawia si pe-

wna samodzielniejsza dn(». Dlatego nie zabierze nam miejsca To-

maszewskiego »Jagiellonida«, chodny i ckliwy elaborat wierszowy,

który dlatego tylko nie uton w niepamici, e dostpi zaszczytu re-
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cenzyi modzieczej Mickiewicza. Natomiast godzi si przypomnioi

próby eposu Tymona Zaborowskiego, jako usiowania, niepo

zbawione uroku nowoci, a bdce poniekd wynikiem tego ogól-

nego nastroju, który uosabia Woronicz. Zaborowski zamierza napi-

sa epos o Bolesawie Chrobrym, a w szczególnoci o zdobyciu Ki-

jowa. Poemat ten, czciami tylko wydrukowany w r. 1818 w krze-

mienieckich »wiczeniach naukowych«, nie ma zbiorowego tytuu,

jak nie mia, zdaje si, ustalonego planu. Dochowane i ogoszone

czci nie pozwalaj domyla si koca eposu. Moemy tylko zda
sobie spraw z rodzaju twórczoci, jej siy i stopnia natchnienia.

Sabych stron w utworze tym znajdziemy mnóstwo. Nie wolno prze-

cie zapomina o dwu okolicznociach : 1) Zaborowski mia piszc

owe fragmenty eposu zaledwie lat 19; nie mia zatem czasu na doj-

rzenie i na poskromienie pierwszych, bujnych pdów pisarskich.

2) Wpyw sfery literackiej, której ulega od lat pacholcych, by jeszcze

za silny, aby talent zwykej miary móg si z niego wyiiwoli. Przy-

tem Zaborowski zbyt jednostronnie zrozumia Woroniczowe haso

»narodowoci«. Marzy o tem, aby si sta jakim rapsodem pier-

wotnej Polski ; ale do tego nie wystarczao samo rozczytywanie si

w Dugoszu i Naruszewiczu. Wprawdzie zastrzega sobie sam poeta

wyranie i stanowczo swobod twórczego fantazyowania w lunych

granicach polskiego redniowiecza, mao wtedy zbadanego; ale czego

Zaborowskiemu brakowao, to nie wytrwaoci badacza, nie studyów

archiwalnych, ale wanie fantazyi oywczej i twórczej. Zaborowski

zadowala si atwem a niekonsekwenlnem archaizowaniem, nie

przeytem duchowo. To te zamiast odtwarza ywego czowieka,

Zaborowski dawa manekina, objuczonego przyborami archeologi-

cznymi. Tu mu wanie szkodzia zbytnia modo, wiekiem uwarun-

kowana zaleno od wzorów klasycznych Iliady, Enejdy, Tassa.

Ariosta i in. Niesprawiedliwoci byoby odmawia Zaborowskiemu

daru spostrzegawczego: on obserwuje przyrod bardzo dokadnie;

wyglda to nieraz nawet na mikrografi natury. Ale w adnym sto-

sunku do tego obserwowania przyrody nie znajduje si znawstwo

duszy ludzkiej. Dziewitnastoletni modzian nie ujnie jeszcze wy-

czu rónic w typach duchowych. Postacie jego poematu bd to

jeszcze ligury konwencyonalne o staych konturach i klasycznych

liniach, które powracaj niezmiennie jak np. ilustracye do »Spiewó\\

historycznych a Niemcewicza we wspóczesnych wydaniach. Otó »ry-

cerskostt figur Zaborowskiego bdzie tego pokroju. Analogiczne

jest opowiadanie samo: bezbarwne, napuszone, a zarazem dziecinne.

Poza szumem gadko toczcych si wyrazów nic nie wida, ani lu-

dzi ani kraju. Zaborowski kroczy jeszcze w penym rynsztunku kia-
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sycznym; do opisów jego wciska si mnóstwo person i fikacy i (Chci-

wo, Ociao, Sen itp.). Koloryt archaiczny stara si osign
sposobami tak problematycznymi jak np. recytowaniem herbownych
rodów z czasów Bolesawa Chrobrego; przyczem sam król wylicza

te rody i ich epihea ornantia. Ted wzgldem formalnym zwraca
uwag obfito nowych i niespodzianych rymów, których mógby
mu by niejeden ze starszych i goniejszych poetów^ pozazdroci.
Natomiast fantazyi brakowao Zaborowskiemu; stara si on zastpi

j wprowadzeniem nowych odkry naukowych z zakresu magnety-
zmu, akustyki, elektrycznoci, nawet balonów i przeniesieniem ich

z podziemi czarownika Bluda na uytek rycerstwa Bolesawa Chro-

brego! Blud opuszcza si w balonie swobodnie nad uckiem, wy-

sadza tam rycerzy, poczem sam wraca balonem pod zagroony Ki-

jów! Zupenie jakby to dzi dopiero aeroplanem odby si mogo.
Wida z tego, jak Zaborowski rwa si w dziedziny nowe, ale bez.

polotu wyobrani. Ubóstwo fantazyi widoczne jest najlepiej w ust-

pie V ())Jamedyk Blud w gbi ziemi«), gdzie pomysy s bardzo

prozaiczne, cikie i niezdarnie wykonane. Styl take nie zapowiada
nowej poezyi. Rozmowy rycerzy prowadzone s zupenie w stylu

uurzecznionym Ksistwa Warszawskiego. Rycerze z orszaku Bole-

sawa Chrobrego zanadto naladuj rycerstwo krajów romaskich.

Jedno jest natomiast w tych fragmentach eposu szczerze polskie:

gadatliwo bez miary i bez wzgldu na czas i okolicznoci.

A jednak w tym zbiorze bezadnych szczegóów znale mo-

na ustp, wiadczcy o zapale poetyckim Zaborowskiego: jest to

epizod o legionicie, najniespodziewaniej wpltany do pieni p. t.

»Dobremir i Aniela« (1. c. II, 138—139). Ten epizod jest ju zwia-

stunem i zapowiedzi nowych czasów i nowej poezyi; ton jego ju
nie klasyczny, nastrój za rzewny i szczery; tu prawda uczucia a-

mie bodaj na chwil »robot« wierszowan o Chrobrym. Poeta
przemówi. A wanie ta okoliczno, e legionista przemóg archeo-

logicznego manekina-rycerza Bolesawowego, wiadczy najwymo-

wiiiej, e w Zaborowskim tkwi materya na poet nowoytnego,

któremu losy tragiczne, werterowskie (f 1828 r.) nie day wyzwoli

si z wizów rutyny pseudoklasycznej.

Wizy to byy silniejsze, ni si to dzi wydawa moe i lat

dziesitki mijay, zanim nowe pokolenie zwolna pozbywa si odwa-

yo utartych form. Najatwiej da si to zauway na utworach

mniejszych rozmiarami. Jeli od prób eposu zawrócimy do krótkich

dum i elegii, to spostrzeemy dalszy cig epoki przedrozbiorowej,

która wioda swój literacki ywot pomimo katastrofy politycznej. Nie

brako kontynuatorów dawnej poezyi. y jeszcze cay zastp pisa-
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rzów wzrosych pod wpywem wierszy lekkich, jasnyci, dowcipnych;

ci pisarze pojmowali stanowisko swe w spoeczestwie równie

patryotycznit* jak Woronicz, ale niekrpowani sukni duchown,
ywsi z usposobienia, otrzsnwszy si z melancholii, przemawiali

do ogóu prostszym i zrozumialszym jzykiem. Wród nich wcze-

nie, bo jeszcze za Sejmu Czteroletniego, wysun si na sam przód

spoeczestwa J. U. Niemcewicz.
Jeli Woronicz jest niezwykym typem poety-proroka na prze-

omie dwu wieków, to Niemcewicz jest pod wielu wzgldami kon-

trastem Woronicza. Czowiek to nadzwyczajny, osobisto idealnie

tga i w yc u i w pismach. By to pikny, dorodny typ umysowo-
ci polskiej, sam w sobie wietny dowód niepoytej siy narodowej;

jednolity w nastroju patryotycznym od kolebki do mogiy, przytem

wraliwy na wpywy Zachodu, umia doskonale wpywy te przy-

swaja sobie i przerabia je na poywn tre polsk. Gdybymy
posiadali dobr monografi o Niemcewiczu, to mielibymy w niej

ciekawy i wierny obraz ewolucyi spoeczno-literackiej, która doko-

naa si w Tolsce od Sejmu Czteroletniego a do emigracyi po

r. 18H1. Brak ej monogralii daje si dotkliwie odczuwa od lat sze-

regu w kadej próbie syntezy okresu tak wanego w dziejach umy-
sowoci polskiej. Zasugi literackie Niemcewicza byy ogromne.

»Czowiek- Polska «, jak go trafnie nazwa z podziwem na patrzcy

Witwicki, obj kilka jej pokole. yciem caem, niezwykemi kolt

jami od Maciejowic i Petersburga do Ameryki, a potem od Ksistwa
Warszawskiego do pielurzymki emigracyjnej w Londynie i Paryu,
by jakby uosobieniem tuajcej si doli i niedoli ojczystej. Krótko

i wymownie orzek o nim Witwicki: »wszystko co w nowej li-

teraturze ycie wzi miao, on pierwszy poruszy, zacz lub

wskaza«.

Niemcewicz wchodzi do wieku XIX z bardzo znacznym i zna-

miennym d robkiem pisarskim, którego tu szczegóowo nie moemy
ocenia, skoro naley on do koca wieku XVIII. Wystarczy ich do-

nioso spoeczn przypomnie: ))Powrót posa« (1790) i wKazi

mierz Wielki« (l792) maj chlubn kart w dziejach dramatu pol-

skiego; ale w poezyi lirycznej odznaczaj si ju na schyku XVIII w.

przedewszystkiem ))Dumy polskie« (okoo 1789) i przeliczna elegia

z r. 1793 i)Wiosna« (z wyda zbiorowych z powodu cenzury usu-

wana), a godna stan obok ))Barda«. Niemcewicz by wówczas
w toku przeobraania si i dojrzewania pod wpywem nieszcz

^
krajowych, a take czstych podroy Zagranicznych. Zwaszcza po-^
byt kilkuletni w Ameryce i dokadne poznanie poezyi angielskiej

wywary na wpyw doniosy, jakkolwiek nie naley i zbyt daleko
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w dopatrywaniu si ladów angielszczyzny. Tak np. nie da si udo-

wodni rzekomy wpyw Osyana na »Dumy« Niemcewicza. Wyda-
nie poezyi Niemcewicza w Warszawie r. 1802—3 (Mostowski) w dwu
tomach daje dobry obraz twórczoci jego na przeomie dwu wie-

ków. Nie jest to wszake wydanie kompletne, a to ze wzgldu na

czujn prusk cenzur. Tre w obu tych tomach jest chronologi-

cznie i genetycznie zmieszana. Mamy tam obok daniny zoonej po-

wszechnemu za Stanisawa Augusta smakowi francuskiemu (prze-

kady z Racinea i Woltera) rosncy wpyw angielszczyzny. Niem-

cewicz ju w »Powrocie posa« wymiewa sentymentalizm i »Now
Heloiz « Rousseaua. Teraz zacz wiadomie i celowo francuskiemu

wpywowi przeciwstawia angielski. Ulega on temu wpywowi
w poetycznych przeróbkach elegii i ballad angielskich, które, jako

stay przeciwnik nazw obcych, nazywa dumami. Na dwadziecia lat

przed Mickiewiczem Niemcewicz' wprowadza ju cakiem nowe y-
wioy do poezyi polskiej (»Alondzo i Helena«, ))Edwin i Aniela«,

»)Zima«, »Sen Marysi«): koloryt ponury, upiory, kociotrup, bezpore-

dni stosunek wiata umarych do ludzi ywych, to wszystko co po

latach bdzie uchodzi za znami romantyzmu, to ju w surowej

formie znajdzie si w r. 1802 w balladach Niemcewicza, nazwanych

przeze dumami. Cech charakterystyczn bdzie tu nowy stosunek

poety do przyrody, przejty z poezyi angielskiej. — Od naladowa
z angielskiego, nazwanych dumami, odróni trzeba zasadniczo du-

my polskie Niemcewicza, które pyny z pobudki patryotycznej,

a miay na celu przypomnienie postaci rycerskich polskich. Zamio-

wanie w dziejach narodowych, które z czasem skieruje Niemcewi-

cza na pole wydawnictwa materyaów historycznych, wywoao
w modszych latach nastrój rzewno-patryotyczny, którego wyrazem

s najstarsze dumy o ókiewskim, Stefanie Potockim i M. Gliskim.

Wyprzedzay one poniekd plan »Pienioksigu« Woronicza, a potem

pobudziy Niemcewicza na polecenie Tow. Przyj. Nauk do napisa-

nia szeregu drobniejszych utworów o treci patryotyczno-pouczajcej,

które zasyny jako »piewy historyczne«. W pierwszych dumach

przewaa jeszcze nastrój sentymentalny, a polsko sama jest wcale

konwencyonalna. Niemcewicz mimowoli by tu pod wpywem bal-

lad angielskich, których si za lat dawniejszych podczas pierwszego wAn-

glii pobytu (1784—87) naczyta. Std jego Sieniawski i Stefan

Potocki nie po staropolsku s skonni do rozczule. (»Na tak tkliwe

widowiskoj mny rycerz rzewne zy wylewa«; »Mikoaja twarz

e z p o t o k skropi obfity « ; wWojsko si wkoo zgromadza, zami skrsr

piaj twarz blad« itp.). Nuta sentymentalna bya w owych pierw-

szych dumach w zwizku z modemi latami poety; sam w przemo-

23
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wie . do ))piewów historycznych« zauway, e w nich »obowizek

trzyrpania si prawdy odejmuje najcelniejsz w poezyi spryn,
odejmuje imaginacy«. Dla tego to w rozwoju liryki polskiej nie

tyle »piewy historycznew, co owe pierwsze trzy »dumy« zawayy.
One to wprowadziy obok rycerskoci, raczej zachodniej i rednio-

wiecznej ni kresowej i polskiej, take koloryt niepolski i zabar-

wienie osyaniczno-romantyczne. Jest rzecz znamienn i nie przy-

padkow, e tak jak w dumie o ókiewskim owietlenie jest ksi-

ycowe, tak w zakoczeniu dumy o Stefanie Potockim ksiyc ma
»guchej mogile przyjaznym wieci promieniem «. Pomimo tych

nowych przyborów poetyckich, niezgodnych z caym pseudoklasy-

cznym prdem epoki, cel Niemcewicza by ju wtedy i pozosta

przez cae ycie szczeropolski. Chodzio mu tak w »Dumach« jak

potem w ftpiewach historycznych« o to gównie, »aby da pozna
w ksztacie atwym, a przez powab muzyki przyjemnym, znako-

mitsze zdarzenia narodu polskiego, wystawi obraz kadego wieku,

obrzdków, zwyczajów, wszystkiego nakoniec, co nosi narodowoci

ceehw. Wykonanie byo mozolne, cigno si latami, kiedy to

•umys, wiekiem i trudami stpiony, mniej ju do rymotwórstwa by
zdolnym*

,

Gdyby dola kraju bya wówczas szczliwsz, gdyby Niemce-

wicz móg by stale i bezporednio twórczoci sw oddziaywa na

rówieników i modsz bra literack, rozwój poezyi naszej przy-

spieszone byby mia ttno. Niestety, twórczo Niemcewicza ule-

gaa cigym z zewntrz niepokojom i dranieniom i albo zuywaa
si na pamflety polityczne, albo tómaczeniami koia tsknot w pe-

tropawowskiem wizieniu. Ile przez to tracia swobodna, szczera

pie polska, wida to z takiej pieni »Do Zosi«, która w innych

czasach moga bya sta si hasem nowej poezyi miosnej. Knia-

nin moe gbiej kocha, ale tak nie potrafi zapiewa, Karpiski

podobnie, ale sentymentalniej. Niemcewicz ma jeszcze w tej »Pieni«

Zefira, pasterk, ale s to jakby zesche listki, z pod których ukazuj
si ju nowe, zielone pdy. Poezya miosna nie ma wówczas odwagi

wystpi : powszechna aoba przyobleka kirem nawet modziecze,
bujne porywy. Dopiero wyjazd z F^olski za morze usuwa z przed

oczu Niemcewicza bezporedni powód alu, uspokaja nerwy, jak-

kolwiek na wodzi latami narastajc tsknot. Picioletni pobyt Niem-
cewicza w Ameryce sprawi to, e kiedy w r. 1802 dla spraw fa-

milijnych do Polski powróci, stsknionem na ni spojrza okiem
i w rozrzewnieniu po dugiej z piórem rozce napisa wtedy »Pu-

awy«. I znowu poematem tym, dorywczo w czterech pieniach
skrelonym, torowa Niemcewicz drog now utworom opisowo-re-
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fleksyjnym. Niepowetowan byo to szkod, e utwór ten przelea
pól wieku w rkopisie, zamiast oddziaa i pobudzi ju w r. 1803,

kiedy »Puawy « mogy byy o trzy lata wyprzedzi ukazanie si
))Zofijówki« Trembeckiego i sta si jej przeciwlegym biegunem.
Cay poemat wypyn z szlachetnej pobudki, aby oywi zwtloe
wówczas nadzieje i doda ducha znkanym rodakom; liczne ustpy
))Puaw« dowodz, e Niemcewicz chcia nowym, cudzoziemskim
modom, wkradajcym si do Polski, przeciwstawi dawny rycersko-

polski obyczaj. Utwór cay odznacza si potoczystoci wiersza

i wieoci kolorów, zdrowym realizmem, co wprowadza jakby
prd wieego powietrza do zatchej »wityni Sybilli«. Nieraz

Niemcewicz patrza w »Puawach« okiem amerykaskiego farmera,

przywykego ju do innych porzdków. Ale urok miejsca i na niego

rycho oddziaa; zakoczenie »Puaw« powane i rzewne zasadni-

czo jest zgodne z tonem Woroniczowskim.

»Puawy«, nieprzeznaczone do druku, wspóczenie nie ogoszone,

maj duo ycia, szczeroci, prawdy, a kryy w sobie zawizki nowej
poezyi eposowej polskiej: rodzimo przyrody naszej, zwyczaj wiejski,

zamiowanie swojszczyzny. Wie polska w caym przepychu lata,

a w niej stara polska rodzina, glebae adscripa, przywizana do

wszystkiego co polskie, umiejcay i przygarniajca miociwie rze-

sze cae do wspólnego umysowego ycia na poytek Polski: oto

pomys godny poety, godny lepszego wykonania, rzucony od rki

w szkicu niewykoczonym, ale bardzo ywotny i po wsze czasy

poetyczny.

Wie polska nie przestawaa by ródem nieustannem siy

narodowej, a zatem i twórczej. Anteuszowe dotknicie ziemi rodzin-

nej wzmacniao i ducha poezyi. Wida to nietylko na Niemcewiczu,

ale na modszem pokoleniu poetów, którzy za przykadem Godeb-

skiego nie tylko piórem, ale i broni Polsce suyli. Gwiazda Napo-

leoska ich olnia i wioda na Pónoc do stolicy dziedzicznego

wroga; heroiczne to ofiary, które polska muza bogowi wojny zoya.
Wincenty Reklewski i Andrzej Brodziski to wyobrazi-

ciele ówczesnej rzeszy modych, w których yciu wicej byo poe-

zyi ni w wierszach. Obaj z usposobienia agodni, do wiejskiego y-

cia stworzeni, nie do wojskowych haasów, nic dziwnego, e w sie-

lankach widzieli idea poezyi; a przecie ironia losu kazaa im za

or chwyci i w obronie wsi polskich na dalekiej, wrogiej ziemi

gow naoy. Obaj ze szkó i uniwersytetu krakowskiego wynosz

znajomo jzyka niemieckiego i umiowanie poezyi Gessnera. Ale

rojenia ich poetyckie przerywa huk dzia. Kiedy Godebski pada pod

Raszynem, Reklewski by ju podporucznikiem, a niebawem pod

23*
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Sandomierzem wród gradu kul, przy obronie artyleryi polskiej, krzy
zoty zdobywa. Pótrzecia roku w Krakowie przy puku swym naj-

szczliwiej spdzi; z rycerza poeta, z chwil wytchnienia skorzysta,

aby wyda malutki tomik poezyi w r. 1811 p. t. »Pienia wiejskie«.

Wiejskiego naprawd byo tam niewiele; pasterze i pasterki jeszcze

tam s konwencyonalni, galanlerya ich pseudo - klasyczna, troch

z Gessnera i Kleista, wicej z Wielanda podpatrzona, przy sporej

dozie zmysowoci. Nazwy ju s ludowe: jest i Halina i Wiesaw —
ale góruj jeszcze i Filon i Mirtys i Laura, Dafnis i Safo, jest

walka Kloi z Zefirem. Porywy byy nowe, ale rutyna starej poezyi

hamowaa wzloty. Jak mao prawdziwej u Reklewskiego ludowoci,

wida to np. z wiersza p. t. ))Górale«, gdzie góral z góralk rozma-

wiaj; ale chocia tam mowa o Dunajcu, o owcach, koszarach i to-

porku — ani to mowa góralska, ani koloryt miejscowy. Przecie

samo poszukiwanie takiego tematu jest ju zapowiedzi czasów no-

wych w literaturze, jak styl i jzyk Reklewskiego i Andrzeja Bro-

dziskiego wiadczy o emancypowaniu si z pod szablonu ogady
klasycznej, o wpywie przemonym wymowy i gwary stron rodzin-

nych. Przedwczenie padn obaj przyjaciele poeci ofiar katastrofy

Napoleoskiej 1812 roku; ale z ich posiewu zejdzie poezya Kazi-

mierza Brodziskiego, co od dziecka patrza na nich i kocha ich

serdecznie i szed ich ladami w yciu i w poezyi.

Reklewski i A. Brodziski s onierzami z obowizku narodo-

wego, ale bez powoania i zamiowania w rzemiole wojennem.

Kad oni mode swe gowy w srogich pokosach 1812 r., ale lutnia

ich nie zna ani jednego tonu na cze Napoleona: gdyby nie znane

ich losy, niktby z poezyi ich ani si domyli, e bili si w szere-

gach Napoleoskich. Ci naleeli do tych wcale licznych, co bez en-

tuzyazmu dla ))boga wojny« spenili swój obowizek do ostatka.

Ale obok takich poetów-onierzy byli te poeci-nieonierze, peni

zachwytów dla cesarza Francuzów, z którego aski stawao Ksistwo
Warszawskie. Dla takich poetów, którzy nie wchali prochu, a o bi-

twach krwawych i zwycistwach napoleoskich z gazet si dowia-

dywali, wysawianie Napoleona stawao si prost drog do popu-

larnoci. Rej wiód tu Kajetan Komian, który ju w r. 18(

napisa pierwsz sw od na wojn, ukoczon batali pod Marengoj

po tej odzie szy inne a do r. 1812. Wród nich najszumniejszi

oda na zawieszenie orów francuskich w Lublinie (1809) i na poal
Moskwy. Upadek Napoleona by oczywicie zakoczeniem sztuczneg(

entuzyazmu poety palestranta, ale nie pooy kresu dalszym odom^
Ten sam, co w r. 1809 wykrzykiwa na chodno: »Dryjcie, lud]

wiaroomne... co za szalone zamysy chcie walczy z Napoleonem,.
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Chwaa Ci, Najwikszy z ludzi! Ciesz si ludu uciniony, ju masz
krzywd swoich mciciela...« — ten sam nie wstydzi si w r. 1814
pisa ^)Ody na upadek dumnego« i sam sobie urga: »0, blunier-

cze uniesienia!... ndzny proch, rodu niepomny (!), w zapdzie dumy
piekielnym, widzie u nóg wiat ogromny, uwierzy si niemiertel-

nym... Gdzie jest? By i ju go niema!« Cuanlum mutatus uh ilo!

»Oda« jest oficyalnym, urzdowym hodem Napoleonowi przez

cay czas Ksistwa Warszawskiego. W odzie widzi wówczas szczyt

powodzenia i rozgosu kady, starszy i modszy poeta. Obok Ko-

miana zdobywa palm Ludwik Osiski oficyalnym dramatem
lirycznym odegranym w Warszawie wobec Napoleona (wAndro-

meda«), ale take wierszami i odami okolicznociowemi (»Pie od-

jazdu... gwardyi cesarskiej polskiej 1808 r.«, wiersz na powrót woj-

ska), a przedewszystkiem od na Kopernika, która w tym rodzaju

jest istotnie szczytem ówczesnego wyrobienia jzyka. Obok Komiana
i Osiskiego staje modszy od nich i szczerszy Franciszek W-
yk, który w swej odzie na powrót wojska polskiego r. 1809 zdo-

bywa si na ton serdeczny hodu nie dla Napoleona, ale dla woj-

ska polskiego: »bracia to nasi, nasza krew, zaszczytyw. On jeden

z pomidzy tych okolicznociowych rymotwórców odczu ttno na-

rodowe: »cay lud jedna napenia dusza, cay kraj w pole tryuinlu

si zmienia,... z serca pynce rado zy wyciska... « Z tej ody po-

zna mona ogrom nadziei, zwizanych z Napoleonem. (O wiele

sabszym, retorycznym jest wiersz Fr. Morawskiego na powrót

wojska w r. 1812). Nie mniej szczerym entuzyazmem odznacza si

tego »Oda na wskrzeszenie Polski« (28 czerwca 18)2 r.). Wogóle
Wyk w swobodzie twórczej wznosi si nad Komiana i doró-

wnywa Osiskiemu. Tkwi w nim materya na doskonaego teoretyka

poezyi polskiej, który oczytaniem i znajomoci poezyi niemieckiej za-

sugiwa wicej ni Osiski na ujcie steru ówczesnej krytyki lite-

rackiej. Na nieszczcie Wyk uleg pokusie narodowego dramatu,

którego zasilenie uwaano wówczas za Niemcewiczem jako postulat

narodowo-spoeczny wobec tego, e z braku sztuk polskich scena

warszawska ywi si musiaa samymi przekadami. Std ogólne -
danie dramatu narodowego, któremu Niemcewicz, Wyk, Kropiski,

Feliski i in. staraj si zado uczyni. Rzecz jasna, e dramaty

przez nich pisane wzoroway si przewanie na klasykach francu-

skich i przestrzegay cile regu tragedyi Corneillea i Racinea.

§ 3. Zwrot ku ludowoci.

Kiedy Woronicz skierowa chcia celowo twórczo narodowej

poezyi ku przeszoci i z dziejów Polski zamarej wykrzesa iskr,
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aby rozniecid nowy pJomie patryotyzmu, równoczenie Kotaj ca-

kiem logicznie pragn uzupeni dotychczasowy brak znajomoci

podstaw spoeczestwa, a to przez badanie obyczajów i iradycyi

ludu. W licie do krakowskiego ksigarza Maja z r. 1802 wskazy-.

wa Kotaj potrzeb badania obrzdów, poda i pieni ludowych

i da poniekd program poszukiwa dyalektologicznych i etnografi-

cznych. Jakkolwiek list ten nie by wówczas ogoszonym (ale do-

piero w r. 1844), to przecie myl sama bya znamiennym i zdro-

wym objawem dalszego cigu tradycyi Sejmu Czteroletniego (mowy
Niemcewicza) i Staszica, które wspiera i gos Woronicza, co w pierw-

szej rozprawie »0 pieniach narodowych« (1803) podniós gos »za

pogardzon przez skrybów, pod somian strzech przy dymnem
ognisku tulc si muz polskc

By to gos nie cakiem odosobniony, skoro w tych latach zja-

wia si ju artyku starajcy si zwróci uwag na »swactwa, we-

sela i urodziny u ludu ruskiego« (»Pamitnik Warsz.w 1805 r.), a Bo-

husz w rozprawie »0 pocztkach narodu i jzyka litewskiego", czy-

tanej r; 1806 na posiedzeniu Tow. Przyj. Nauk, przytoczy kilka pieni

gminnych litewskich w oryginale i w polskim przekadzie. Ign. Czer-

wiski daje ju w r. 1811 bardzo charakterystyczn ksik o wOko-

licy Zadniestrskiejc, w której zastanawia si, ))jaki jest lud prosty

dla religii i dla pana swego, zgoa jaki on jest w caym sposobie

ycia swego, lub swych zabobonach... « W tych czasach (1813— 1818)

zaczyna by coraz goniej w Polsce i Litwie o niezwykym entu-

zyacie dla wierze i pieni ludowych. By nim Adam Czarnocki,
który dziaa pod pseudonimem Zoryana Dogi Chodako-
wskiego. Od dziecka litwin ten z województwa miskiego zasu-

chiwa si w piewach wiejskich i opowiadaniach starców, W od-

wrocie z pod Moskwy r. 1812 schroni si do Galicyi, gdzie opieka

Czartoryskiego przygarna niestrudzonego wdrowca po wsiach

i badacza pieni wiejskich tudzie mogi i horodyszcz. Wieci o Cho-

dakowskim najdziwniejsze i pogoski o jego archeologicznych po-

szukiwaniach sprawiy wicej, ni to, co waciwie danem mu byo
w krótkiej a nefortunnej pielgrzymce naukowej dokona. Da pierw-

szy przykad gony serdecznego umiowania przeszoci rodzimej

w pieni i tradycyi ludowej. Rozprawa jego »0 Sowiaszczynie
przed chrzecijastwemw , ogoszona w »wiczeniach Naukowych«
krzemienieckich 1818 r. pomimo przesad i iluzyi, a poniekd wa-
nie z powodu nich, obudzia wród modziey zajcie si ywe
i podne. Urojenia tego marzyciela o jakiej doskonaej pierwotnej

kulturze Sowian staroytnych i o monoci odtworzenia tej kultury

z zabytków, co w tradycyi ludu pozostay, day wtek póniej-
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szym, bardziej naukowym poszukiwaniom i byjy poniekd dla przy-

szej etnologii i folkloru tem, czem alchemia dlaehemii.Ohodaków^
ski pierwszy nie tylko da haso rozumowe: »idmy do ludu! «, ale

pobudzi innych sw szczer, bezinteresown, marzycielsko-entuzya-

styczn mioci ludu: »Trzeba pój i zniy si pod strzech wie-

niaka w rónych odlegych stronach, trzeba spieszy na jego uczty,

zabawy i róne przygody. Tam w dymie, wznoszcym si nad go-
wami, snuj si jeszcze stare obrzdy, nuc si dawne piewy
i wród plsów prostoty odzywaj si imiona bogów zapomnianychw

(»0 Sowiaszczynie« 1818 r.) Gos Chodakowskiego nie prze-

brzmia bez echa, owszem obudzi ywe zajcie, tak teoretyczne

(recenzya Surowieckiego 1819 r.) jak praktyczne (^Pielgrzym w Do-

bromilu« ksinej generaowej Z. P. i recenzya Lelewela 1819 r.).

Odtd ju ludowo wciska si bdzie w kad now myl reformy,

czy to na polu owiaty narodowej, czy ustawodawstwa, czy poezyi;

zamiowanie pierwiastku ludowego rozbudzi nowy zapa dla poezyi

oyanicznej, w której widziano pód rzekomej ludowoci z prasta-

rych czasów Szkocyi.

Czem mia si sta pierwiastek ludowy w poezyi, okaza nie-

bawem najlepiej Kazimierz Brodziski. Jego dziecinne i mo-
dziecze lata s jakby yw ilustracy oddziaywania wiejskiej strze-

chy na dziecko kultury szlacheckiej (1791— 1835). Koleje ycia spra-

wiy, e do 1 1. roku ycia Brodziski nie zazna pieszczoty rodziciel-

skiej i wychowa si na onie wiejskiej przyrody. ycie wiejskie, uro-

czystoci ludowe (koldy, wesela) zachwycay go w pacholcych la-

tach, Skargi »Zywoty witych« ksztaciy dusz. Szkoy (tarnowskie

i krakowskie) day znajomo aciny i niemieckiego; znalezione po ojcu

druki przygodne z czasów Stanisawa Augusta day pierwsze wra-

enia poetyckie. W gimnazyum rozczytywa si w poetach niemie-

ckich (Utz, Hagedorn, Kleist, póniej Wieland i Goethe). Wczenie

próbowa si poetyckich; przykad Andrzeja na oddziaa. W tego

» Zabawkach wierszem « (1808j znajdoway si i Kazimierza wierszyki.

Czasy wojenne zadecydoway o dalszych losach. W r. 1809 wstpi
do wojska polskiego za przykadem brata i zaraz spaci danin pr-

dowi czasu, piszc oczywicie »Od w dzie urodzin NapoIeona«

(Kraków 1809). Kapitanem jego puku artyleryi pieszej by W. Reklew^-

ski. To zdecydowao o kierunku pierwszych poezyi. Przeby wszyst-

kie trudy i bitwy (1809—1813) kampanii Napoleoskiej a do bi-

twy pod Lipskiem, pó której dosta si do niewoli pruskiej. Od

r. 1814 pracowa w Warszawie po biurach rzdowych, chwile wolne

oddajc literaturze i poezyi. Rozstrzygajcym dla kierunku twórczoci

byo wspópraeownictwo w redakcyi wPami.tnika Warszawskiego*
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Bentkowski) od r. 1815. Brodziski zamieszcza tu przez lat szereg:

drobne swe utwory poetyckie (dumy, ody, bajki) i literackie. Nie

byJo tam zrazu nic »przeomowego«; owszem szed Brodziski ko-

lejk utart, piszc utwory okolicznociowe, bd to wiersz na spro-

wadzenie zwok ksicia Józefa, bd sztywny i niesmaczny wiersz

obrzdowy w loy masoskiej na imieniny L. Osiskiego, »mistrza

katedry wityni Izys«, zoony z deklamacyi, chóru i recitativo do

muzyki Kurpiskiego. »Ludowoci« tu jeszcze ani ladu; kryje si
ona w najskrytszych gbiach niemiaego z natury poety, który

zwolna tylko, po latach kilku, zdobdzie si na mielsze »innowa-

wacye«. Duch poezyi Brodziskiego bdzie zawsze wzniosy i szcze-

ropolski, ale ksztaty jej zrazu niczem si nie odróni od szablonu

ogólnie uprawianego. Brodziski pochonity jest nadmiarem pracy

literackiej wogóle : pisze mnóstwo tómacze oper (Nicolo, Spontini,

Mozarta wDon Juan«, Kacine'a »Templaryusze«, Ducisa »Abu-

far« itd. 1816—22), a równoczenie rozczytuje si w Schillerze. S
to lata rozwoju jego formy przedewszystkiem. Dokonywa si w nim

samym przeom pod wpywem dwu czynników:

1) studyów muzyczno rytmicznych (»Rozprawa Fonkla o mu-

zyce« z r. 1815, praca wspólna z Elsnerem: wRozprawa o metryczno-

ci i rytmicznoci jzyka polskiego« 1818 r.).

2) Naladowania Schillera, zwaszcza jego strony rytmicznej.

Epokowym nie tylko dla Brodziskiego, ale dla rytmiki polskiej

by wiersz p. t. »Ze i dobre« (r. 1816), który pod wzgldem bu-

dowy wiersza by po prostu kopi wiersza Schillera »Klage der Ce-

restt, a wogóle strofy bardzo przez Schillera ulubionej (»Ach. wie

lang isfs, dass ich walie
|
Suchend durch der Erde Flur«): » Próno

Ceres zapakana
|
Woa córki dzie i noc

|
Darmo baga niebios

Pana
|
Saba w piekach Zewsa moc«). Nowoci byo tu wprowa-

dzenie rymu mskiego (który dotychczas tylko w librettach oper

i operetek by tolerowany) do strofy pod wyranym wpywem Schil-

lera. Krokiem dalej ju samodzielnym bya »Dumka« (r. 18l6) z mu-
zyk Kurpiskiego (»Gdy sowik zanuci

|
A strza uk rzuci

|
Znika

nagle p ie w; Ptaszyna upada
|
Skrzydekiem nie wada | Gucho stoi

krze w«). Bya to na owe czasy rewolucya w rytmice polskiej, zamach
stanu na dotychczasowe spokojne rymowanie kocówkami eskiemi.
To. te nie brako natychmiastowej opozycyi, tak w salonach war-

szawskich jak i w pismach. W »Pamitniku Warszawskim« (r. 1817,

str. 68) wystpi Okraszewski z kpinami w wierszu p. t. ))Panegi-

ryk nowych a szczliwie wynalezionych rymóww. gdzie stara si
omieszy rymy mskie, twierdzc, e gro one zatrat harmonii,

smaku i miego dwiku. Zrobi si huczek literacki. Królikowski
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wzi w obron biedne rymy mskie, dowodzc, e nie tylko nie

psuj harmonii, ale owszem w piewie przy danej melodyi mog
by nawet niezbdne. W tym sporze pokazaa si niemiaa, lkliwa

natura Brodziskiego. Nie tylko nie próbowa dalsz twórczoci

obroni swej »nowoci«, ale cofn si na caej linii i przerobi

wiersz: »Ze i dobre«, usuwajc z niego rymy mskie i osabiajc

pierwotny, jdrny wiersz. (Por. wyd. pozn. t. I str. 14 i 390). Ju
ten jeden przykad zapowiada, jak bdzie rola Brod/.iskiego

w kwestyi spornej, która niebawem rozpali w Warszawie nami-

tnoci literackie jako walka romantycznoci z klasycznoci. Jako
rozprawa p. t. »Uwagi nad duchem poezyi polskiej« (1818 r., potem

p. t. »0 klasycznoci i romantycznoci tudzie o duchu poezyi pol-

skiej«, jakkolwiek ma wielk zasug zapocztkowania kwestyi na grun-

cie polskim, nie zajmuje przecie zdecydowanego stanowiska. Poru-

szy w niej Brodziski bardzo wiele wanych myli, okaza oczyta-

nie niezwyke wobec dyletantyzmu starszych ))powag«, jedno za
wykaza jasno, t. j. e poezya francuska nie zasuya sobie na miano

klasycznej i e nie ma tych doskonaoci, jakie jej przysdzano i dla

których zalecano j jako wzór u nas. Brodziski pooy nacisk na

konieczno tego, abymy mieli nie naladowan, ale wasn, ro-

dzim literatur. Tern samem nie zaleca wycznie romantyzmu,

który zreszt pojmowa nadzwyczaj ogólnikowo, ale zwróci pierw-

szy obok Chodakowskiego uwag na donioso pieni ludowej,

w której widzia ródo najpikniejszej poezyi. Rozprawa Brodzi-

skiego, pomimo pewnej rozwlekoci w przedstawieniu rzeczy i braku

jasnego programu, wywara wielkie wraenie i to nie tylko w wie-

cie literackim i nie tylko w Warszawie. Z Wilna odezwa si po-

tny na ca Polsk Jan niadecki, kruszc klasyczn kopi na znie-

nawidzonym i ciasno pojtym romantyzmie ())Dziennik Wil.« 1819 r.).

Zaogni si spór. — Waniejszymi przecie od jaowej polemiki teore-

tycznej byy fakty. Brodziski nigdy nie byby przekona zakostnia-

ych we francuzczynie rym.otwórców, gdyby wywodów swych hi-

storyczno-estetycznych nie by skutecznie popar wasn poezy. Zdo-

bywszy najpierw uznanie wierszami na miar Osiskiego i Kropi-

skiego, sign gbiej do drzemicych w piersi pokadów rodzimej

poezyi. Nieznacznie z mroków szarzyzny pseudoidasycznej przebija

si róowy przedwit nowej poezyi... W tomach »Pamitnika War-

szawskiego« midzy 1816 a 1820 rokiem ukrya si niemiaa, l-

kliwa ewolucya poetycka Brodziskiego. Zanosio si na ni od ))Zo-

nierza nad Moskw r. 1812« i »alu matki« (1815 r.) po przez prze-

kady z Schillera i smtne vPole Raszyskie« a do patryotycznych,

zapalnych »Pienifolników polskich«. Niema tu miejsca na wykaza-
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nie szczegóowe, jak nieraz w jednym i tym samym poemacie Bro-

dziski klasyk mocowa si z Brodziskim romantykiem. Wystarczy

wskaza np. »01dyn«, dum »galicyjsk«, która ma ju to ludowe,

sielskie, znakomicie namalowane, a na niem wieniaczk, przema-

wiajc jeszcze po »pasku«: »nad podobiestwo przygoda ugodzi

i n a j h o j n i e j s ze szczcie nas okamie...« Zwolna po przez ludowe

tony (»Goblii«,»Pasterka«)wznosi si Brodziski do szczerego realizmu

i, mistrzowskiej prostoty. Caa »Przechadzka wieczorna« skompono-

wana jest w staem owietleniu zachodu soca przy uwzgldnieniu
wielkiej rozmaitoci ycia wiejskiego, ukadajcego si do snu. Nikt

przed Brodziskim nie zdoby si na osignicie tak poetycznego

skutku równie prostymi, najprostszymi rodkami. Wie polska za-

panowaa nad Brodziskim a przeze nad poezy polsk. Kiedy

Niemcewicz spoglda na ni jeszcze z okien dworu ksicego w Pu-

awach, to Brodziski zna ju na wylot chat chopsk i dusz
chopsk. Najlepszym tej znajomoci wyrazem, a równoczenie szczy-

tem twórczoci Brodziskiego by jego »\Viesaw«, sielanka krako-

wska (1820 r.), utwór epokowy, jako poetyczny skutek Racawic,

wprowadzenie do ycia narodowego wieniaków uwiadomionych,
dzielnych obroców ziemi rodzinnej. Nastrój cay » Wiesawa* by,

co prawda, odwitny, sposób mówienia jeszcze zbyt ogadzony, ale

w sielance tej po raz pierwszy dokona si w poezyi naszej tryumf

szczerego, ludzkiego uczucia nad pustym, zimnym dowcipem salo-

nowym. Brodziski pokaza, e mona pisa wzorow polszczyzn
i wzorowym wierszem nie tylko o królach, wojewodach, biskupach,

ale nawet o parobkach i dziewuchach. To wydobycie na jaw uczu
ogólnoludzkich, drzemicych w piersi chopskiej, ten obraz wiej-

skiej prostoty i piastowego obyczaju, nakrelony trafnie a bez ckli-

woci, to by czyn, przekraczajcy miar poetycznego sukcesu; by
to tryumf myli Kociuszkowskiej, a przeto ))Wiesaw« wobec po-

tomnoci uwieczy skronie Brodziskiego laurem obywatelskiej, wie-

kowej zasugi.

Donioso jej na razie nie narzucaa si ani form, ani ja-

skraw treci. Nie byo sporów o romantyczno »Wiesawa«, cho-

cia klasycznym trudno go byo nazwa. Brodziski nie ustawa
w teoretyczncm torowaniu drogi nowszym o literaturze i poezyi

wyobraeniom. Znakomita jego rozprawa »0 deniu polskiej litera-

tury« (1820 r.) dowodzia w stosunku do rozprawy z r. 1818 zna-

cznego postpu pod wzgldem dojrzaoci sdu; dochodzi do prze-

konania, e »spory o gust klasyczny czy romantyczny na nic si nie

przydadz; klasycznos chce starego rozumu, romantyczno a raczej
tegoczesna literatura chce nowych wyobrae. Szanujmy stary ro-
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zum, ale mu nie powicajmy tego, w czem dzieje owiecenia od

Kwintyliana postpiya. Ten poredniczcy ton nie zadowala ani

starych ani modych. Rozprawy estetyczno-teoretyczne nie rozstrzy-

gay sprawy. Rozstrzygnicie przyszo jako zupena niespodzianka

dla Warszawy z — Wilna! Kiedy Brodziski najspokojniej pisa i dru-

kowa swe »Listy o polskiej literaturze« (w »Pamitniku Warszaw-
skim od r. 1820 do 1823) a gotowa si do objcia katedry w uni-

wersytecie warszawskim, tymczasem wyszy w Wilnie dwa mae
tomiki ))Poezyi« Adama Mickiewicza (1822— 1823). One zawyrokoway
o losach nowej poezyi polskiej.

§ 4. Romantyzm.

Geneza romantyzmu polskiego da si zrozumie tylko na tle

rozwoju duchowego Adama Mickiewicza, który sam na sobie

i w sobie przeby zwyciskie przesilenie. Niepodobna wobec ogra-

niczonego w Encyklopedyi miejsca da szczegóowego obrazu tej

ewolucyi: od klasycyzmu pierwszych prac literackich Mickiewicza

do wiadomego przejawu romantycznoci w »Balladach i romansach«.

Musimy poprzesta na wykreleniu gównej linii tej ewolucyi, która

od niedawna dopiero staa si wyran dziki materyaom zawar-

tym w Archiwum Filomatów (1817— 1824). Pokazao si, do jakiego

stopnia Mickiewicz w czasie studyów uniwersyteckich ulega jeszcze

powszechnie panujcym u nas prdom estetyczno-literackim. Ani

jako twórca, ani jako recenzent, Mickiewicz nie wychodzi w owych

latach (1817—1819) po za horyzonty Ksistwa Warszawskiego. Twór-

czo studencka Mickiewicza bya bardzo wyranie zabarwiona

wpywami francuskimi- Wpywy te sigaj jeszcze nowogrodzkich

czasów szkolnych (Lafontaine, powiastki Floriana, Delille). W pierw-

szych latach uniwersyteckich najsilniej oddziaa dowcipny i szyder-

ski Wolter, zrazu za porednictwm Krasickiego i Trembeckiego,

potem bezporednio: » Mieszków jest przeróbk Woitera »L'óducation

d'un prince«; »Pani Aniela« prawie tómaczeniem poematu Wolte-

rowskiego » Gertrud e«. Zamierzony opisowy poemat artobliwy

»Kartofla« (tylko pierwsza cz si dochowaa) by rezultatem kilku

prdów: rodzimego uwielbienia ziemi rodzinnej, wpywu Delille'a,

ale take Wolterowskiej »Pucelle d'Orleans, której pie pit wier-

szem przeoy. Pod wzgldem formalnym, mistrzem wielbionym

by mu Trembecki, którego wpyw przemony wykazywaa »Zima

miejska«, jeden z najdawniejszych wierszy (lipiec 1818 r.). Horyzont

literacki Mickiewicza w recenzyi »Jagiellonidy« Tomaszewskiego
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(z wiosny 1818 r.) jest wcale szeroki, ale nie przekracza jeszcze wi-

dnokrgu » Pamitnika Warszawskiegow. Fierwaze objawy siy im-

prowizacyjnej (koniec 1818 r.) podczas imieninowych obchodów filo-

matycznych obracaj si take jeszcze co do formy w sposobach

Trembeckiego lub Knianina.

Mickiewicz wyrabia sobie w tych latach uniwersyteckich prze-

dewszystkiem narzdzie artystyczne, ksztaci swój styl, w którym

dochodzi ju wtedy niepospolitej zwizoci i mocy. W jego ówcze-

snem przekonaniu »jzyk powinien by o ile monoci zmysowym^
a pierwsz poety powinnoci rzecz zmysowie malowa«. —
Równoczenie za organizacya filomatyczna ksztacia w nim w wyso-

kim stopniu najszlachetniejszy patryotyzm i uczya, jak nnowe tworzy
gmachy na nowej posadzie«. Jeeli wiersz programowy: »Ju si
z pogodnych niebios« dawa miar równoczenie i artyzmu wiersza

i skali spoecznych wymag^a, to wiersze koleeskie, artobliwe^

wprowadzay w wiat filomatyczny poufny i wiadczyy o wyjtko-

wej, ciepej atmosferze uczu serdecznych, która wpyna podnie-

cajco na objawy ywioowej twórczoci Mickiewicza (pierwsze
im pr o wiz acy e). Od jesieni 1819 r. pobyt w Kownie na stanowi-

sku modziutkiego nauczyciela gimnazyalnego nie wpyn zrazu na

zmian ani formy, ani horyzontu estetycznego. Prace poetyckie dla

Tow. filomatycznego szy dalej w kierunku przekadów z Horacego

i Owidyusza, a nawet samodzielnej tragedyi »Demostenes« (listo-

pad 1819 r.), której kilka aktów byo gotowych. Szkolne obowizki
bardzo uciliwe i dalsze samoksztacenie nie dao jednak poko-
czy prac w Wilnie zacztych. Mickiewicz odda si w zimie

r. 1819/20 gorliwie studyom jzyka niemieckiego, a w zwizku z t
»germanomani« powstaway pierwsze ballady (wTo lubi«

w grudniu 1819 r.) pod wyranym urokiem ballad Schillera, któremi

si coraz wicej bdzie zachwyca poeta; równoczenie ..amierza

przecie jeszcze dokona przekadu Wolterowskiej »Pucelle« do

wspóki z Janem C/eczotem. Zmagaa si w nim wówczas galloma-

nia z germanomani, a w kocu Schiller pokona Woltera. Doko-

nywa si na wiosn 1820 r. stanowczy przeom ideowy i estety-

czny zarazem. Przekady z Schillera oddziaay na twórczo orygi-

naln pierwszych ballad (»Tukaj«, »Lilie«), które zadecydoway o ar-

tyzmie nowej poezyi. Z przeomem ideowo-artystycznym czy si
katastrofa pomiennej a beznadziejnej mioci dla Maryli Wereszcza-
kówny (niebawem hr. Puttkamerowej). aoba serca pokrya czar-

nym welonem nowo powstajce ballady i romanse (np. »Kurhanek
Maryli«). Tylko mskie poczucie obowizków spoecznych nakazy-

wao wytrwao. »Oda do modoci« (pierwotnie »Hymnem« na-
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zwana) bya waciw marsyliank pokolenia Filomatów i Filaretów:

w niej najlepiej wyrazi Mickiewicz ywioowy pd nowyci uczu,
dcyci do pchnicia na nowe tory »bryy wiataw. Tu obok »Ody«
ideowo i chronolog-icznie staje »Romantyczno«, ballada na wskro
nowa w Polsce i form i treci, jakkolwiek wprowadzaa prawdy
odwieczne, znane ju Szekspirowemu »Hamletowi«. To, co w du-

my swe z ballad angielskich na chodno przenosi Niemcewicz,
to teraz, o/ywione serdecznem tchnieniem Filomata, nabierao kolo-

rytu ludowego a zarazem ludzkiego na wskro. wiat zapoznawany
przez Osiskich, Komianów i niadeckich, wiat tajemniczy duszy

wkracza do poezyi. »Czucie i wiara« staway ]si hasem nowej poe-

zyi, a jej bojowym sztandarem Mickiewiczowska »Romantyczno«.
Do jakiego stopnia byy »Oda« i »Romantyczno« niespodziank

nie tylko dla starszego pokolenia, ale dla rówieników poety, wida
•dowodnie z korespondencyi Filomatów: nawet dla najbliszych, dla

Zana i Czeczota^ bya »Oda do modoci« czem niesamowitem,

czem, co przerastao ich horyzont estetyczny.

W cigu roku 1821 przybywao do teki nauczyciela kowie-
skiego coraz wicej wierszy oryginalnych, które wypeniy pierwszy,

wiekopomny tomik »Poezyi« Adama Mickiewicza (Wilno, czerwiec

1822 r.). Zdumiewa on wówczas i zdumiewa dzisiaj obfitoci i ró-

nobarwnoci poetyckiego kwiecia: czucie i wiara przewodnicz

))Romantycznoci«, j)Dudarzowi«, »Hymnowi do N. P. Maryi«; ludo-

wo, raniejsza w tonie i rytmie ni u Brodziskiego, na wskro
typowa i silna, przenika niezrównane »Lilie«, po dzi dzie królu-

jce balladom polskim; litewski koloryt powleka ))Kurhanek

Maryliw, litwinem jest Tukaj; a w kocu, last not leas, nowy, nie-

znany klasykom pierwiastek: indywidualno poety, pena aru
i bólu miosnego przemówia w poezyi naszej po raz pierwszy
w »Zeglarzu«, w wierszu »Do przyjació«, w zakoczeniu » Warca-

bowe. Jake niezwyke i potne na wiek cay zjawisko! May, nie-

pozorny tomik o siedmnastu zaledwie niewielkich utworach niós

w sobie nowe ycie i objawi nieznane przedtem siy twórcze.

Doczona do zbioru ballad ))Przemowa« jest wan w sto-

sunku do rozprawy Brodziskiego o klasycznoci i romantycznoci.

Kwestya romantycznoci jest przez Mickiewicza postawiona bezna-

mitnie na obszernem tle porównawczem, zdobytem przez kilkole-

tnie studya z zakresu estetyki niemieckiej. Mickiewicz nie wystpo-

wa w obronie romantyzmu, ale stara si go objani i uwolni od

faszywych definicyi. »Caa niestosowno podziaów i nagych wnio-

sków— zdaniem Mickiewicza— std pochodzia, e piszcy o poezyi,

pochwyciwszy od teoretyków niemieckich wyrazy klasyczno i ro-
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mafitycznod, podszywaj pod nie wasne swoje wyobraenia... Je-

eli za odrzucamy definicye teoretyków niemieckich i do romanty-

cznoci przywizujemy inne jakie wyobraenie; jeli n. p. zasadzamy

jej istot na amaniu prawide i wprowadzaniu dyabów: wtenczas

zarzuty przeciwników takiej romantycznoci bd suszne i niezbite«.

Ostatnim zwrotem g-odzi Mickiewicz ironicznie w niadeckiego, któ-

remu zreszt w »Romantycznoci« dawa odpraw za atak na wie-

rzenia ludowe. Nie szo Mickiewiczowi oczywicie o osob niade-

ckiego, otoczon powszechnym szacunkiem; ale o ten zbiór skostnia-

ych i rutyn przesikych wyobrae o »sztuce poetyckiej «, których

wyrazem byy pogldy niadeckiego. Prawdom wmartwymcc, wy-
cznie przez rozum uznawanym, przeciwstawia mody poeta prawdy

)>ywe«, dajce si odczu sercem tylko. Od rozumu apelowa do

serca, zwaszcza modego serca: »am, czego rozum nie zamie!«

woa w »Odzie«, a na sztandarze romantycznym wypisywa nowe
haso: »Miej serce i patrzaj w serce!«.

Tomik »Poezyi« z r. 1822 dokonywa epokowego w literaturze

naszej zwrotu. Po wieku »owiecenia«, który zakoczy si kata-

strof Rzeczypospolitej, przysza kolej na pokolenie »urodzone w nie-

woli, okute w powiciu«: to pokolenie karmio si »alem i nadziej«;

piastowaa je powana i rzewna poezya Woronicza, zwracajca t-
skny wzrok do niepowrotnie utraconej przeszoci. Rozum nie koi

bólu patryotycznego; uczucie, dugo »dowcipami« Krasickiego i Trem-
beckiego tumanione, podao swojskiego, narodowego pokarmu. Za-

leca go Chodakowski, przygotowywa niemiao piosenkami swemi
i »Wiesawem (f Brodziski. A wreszcie dopeniy si czasy: poezya

z chodnych, dowcipem lnicych salonów warszawskich umkna
przed niechybn godow mierci pustodwicznych okresów rymo-

wych. Nad wietn zastaw o czczej, jaowej treci, przeniosa wiejski

razowiec i gliniany kubek wody ze zdroju lenego. Mickiewicz wywiód
Muz polsk z dusznych, miejskich przybytków na szczere pola: szli

oboje, jak owa para moda, brzegami sinej witeziu wody; poszli

»przy wietle ksiyca«, jak wypadao romantycznej parze. Mona
i dosownie i przenonie mówi o tym stosunku wiecznie modej
Muzy do Mickiewicza: »ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki

do wiankac. Muza romantyczna odkrya przed poet nietknite skarby

udowej prostoty i wierze; on jej w nagrod uwieczy skronie

kwiatami niemiertelnego wdziku.
Niebywae naówczas powodzenie poezyi Mickiewicza, których

tomik pierwszy rozchwytano w cigu kilku miesicy, zmusio poet
do powtórnego (tajnego wobec cenzury) przedruku i zachcio do
wydania tomu drugiego, penego nowych niespodzianek: wGraynaa

J
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i ^)Dziady«!. ))Grayna« bya naturalnym wynikiem rozmiowania
w przeszoci dziejowej kraju rodzinnego. »Mieszko« by modocian
prób w tym kierunku, ale nie powan jeszcze, owszem z Wolte-

rowskiem zaciciem »hei"oi-komicznego« poematu. Krytyka »Jagiello-

nidy« D. B. Tomaszewskiego uwiadomia modziecowi warunki

trudne opowieci historycznej, której próbk ponown bya ))Zywila«^

dokument studyów nad archaicznym stylem. Dopiero Kowno z rui-

nami krzyackiego zamku zadecydowao o wtku dziejowym i o wcie-

leniu ostatecznem ulubionej od dawna myli o bohaterskiej Litwince.

Zyla, ukochana Mieszka, przez Zywil wyrasta w kocu na Ka-

ryn-Grayn: kochanka z wdzików staje si bohaterem z du-

cha. Ewolucya powiastki historycznej dokonywaa si w cigu lat

kilku tak ideowo, jak i stylowo. Z prozy archaicznej ywili wzniós

si Mickiewicz do wspaniaego wiersza, wzorowanego na polszczynie-

Zygmuntowskiej. Dojrzao myli nurtujcej w nim od r. 1817 zesza,

si z doskonaoci formy w roku 1822 i wydaa pomnikow »Gra-

yn«, która w zwyciski sposób rozwizywaa problem polskiej

poetycznej powieci.

Jeeli »Grayna« bya wynikiem aspiracyi polskiego romantyka

w kierunku redniowiecza ojczystego, to »Dziady« daway folg bar-

dziej rewolucyjnemu kierunkowi: zapowiedziane w »Romantycznoci«

czucie i wiara miay znale gorcy i namitny wyraz w utwo-

rze fantastycznym o formie dramatycznej, przepenionej po brzegi

treci liryczn. Osobiste przeycia ukazay si tu zdumionym^

oczom najbliszych przyjació na tle prastarego ludowego obrzdku

za dusze zmarych. Tu ju ywioy romantyzmu wezbray na do-

bre! Osobiste, bolesne przejcia w drugiej poowie 1820 r. wstrz-

sny do gruntu ca istot duchow Mickiewicza i day podkad

treci nowego utworu. Utrata dwu najdroszych osób: matki (zmarej

9. X. 1820 r.) i umiowanej Maryli (zalubionej hr. Puttkamerowi), dopro-

wadzia poet do brzegu rozpaczy (»eglarz«), z której po duszej walce

wewntrznej wyszed zwycisko. Nadmiar bólu, goryczy, zwtpienia

i wreszcie rezygnacyi wyadowa si w czwartej czci » Dziadowa

jako namitny krzyk zbolaej duszy. Ten wybuch lirycznego unie-

sienia, ta skarga przejmujca zranionego serca przez wzgld na sto-

sunki prywatne, towarzyskie, ukrya si w ludowym obrzdzie »Dzia-

dów«. Poeta uwaa si wtedy za czowieka zmarego dla wiata,

a w poezyi swych uczu osobistych widzia dziecko pogrobowe

przeszoci niepowrotnej. Obrzd zaduszny wyda mu si tem naj-

odpowiedniejszem dla smutnych dziejów »ywcem pogrzebionego«

Gustawa. Tu romantyzm polski wici swe pierwsze a wspaniae

tryumfy: tu osobiste, zami serdecznemi zroszone czucie zeszo si
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Z odwieczn, od dziecka bogobojnie z ludu przejt wiar. »Dziady«

z r. 1823 byy zjawiskiem epokowenn w dziejach liryki polskiej.

Forma dramatyczna nie powinna nikomu dzi zasania istotnej, t. j.

lirycznej treci. Najtrafniej okreli j Mochnacki, kiedy nazwa
czwart cz »Dziadów« wstrumieniem najczystszego uniesienia, naj-

wysz liryczn inspiracy». l*o raz pierwszy od czasu »Trenów«
Kochanowskiego rozleg si w poezyi naszej przejmujcy jk zbo-

laej duszy, niehamowany adnymi wzgldami. Przeycie osobistej

niedoli serca dao wtek niewyczerpany prawdy; do ujcia za tej

prawdy w pewien stylizowany wyraz upowaniy modego poet
wksiki zbójeckie«, które wymienia: Rousseau'a »Nowa Heloiza«,

Goethego » Wertera, Kriidenerowej »Valerie«, Jean Paula nastrojowe

powieci. Omieliy one Mickiewicza do wyjawienia swych najdro-

szych uczu. Tego omielenia nie byoby mu dao otoczenia filoma-

tów, pod wzgldem towarzyskim niemiae jeszcze wobec publicznej

opinii. »Arcy« by »Dziadami« wprost zgorszony: »sdz —pisa Zan

do Filomata — e moe niewczesne wyjawienie si ze swojemi

miosnemi uczuciami niezbyt pochlebne (!) i przyjemne czyni na

wielu wraeniea. Gdy tak ocenia »Dziady« najbliszy przyjaciel, có
mówi o sdach salonów i saloników wileskich: na tem dopiero tle

ogólnej jeszcze parafiaszczyzny litewsko -witobliwej ukazuje si
jaskrawo rewolucyjno »Dziadów«. By to genialny zamach stanu

na konwencyonalno dawnego stereotypu lirycznego i obud ka-
manych sentymentów. Mickiewicz czwart czci »Dziadów« wy-

zwala nietylko siebie z nadmiaru uczu pier mu rozsadzajcych, ale ró-

wnoczenie dawa sw genialn liryk prawo gosu tak rówieni-

kom, jak i nastpcom. Utwór tej miary, co IV cz » Dziadów* by
istotnie jakby nadaniem przywileju swobody indywidualnej w dzie-

dzinie poetyckiej: bya to magna charta libertatum, z której odtd
pokolenia korzysta bd i której nic ju cofn nie potrafi. Indy-
widualizm zdoby prawo gosu, prawda osobistego przeycia od-

niosa tryumf nad niewolniczem kopiowaniem horacyuszowych czy

rasynowych uniesie.

Obok tej doniosoci historycznej i przeomowej, która tkwi

w ))Dziadach«, mamy tam nieprzebran kopalni trwaych wartoci
esto-psychologicznych, nad któremi monaby si w tomie caym roz-

wodzi. Brak miejsca pozwala zaledwie na sumaryczne wyliczenie

gówniejszych momentów. Poeta dawa w »Dziadach« autoportret

duchowy, niezwykle prawdziwy i szczery, a do szczegóów.
O prawd dba wicej, ni o form. Dla prawdy uczu nie za-

waha si powici nawet ambicyi artystycznej, tak drogiej kademu
modemu poecie. wiadkiem »Upiór«, dodany ju w czasie druku
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tomu drugiego jako rodzaj Prologu. Otó ))Upiór« nie wytrzymuje
porównania z IV czci »Dziadów« pod wzgldem formy; jako
wiersz jest saby; natomiast jest na wskro szczery jako prawda
uczu ywych, jako rzeczywisto bolesna. Nieudolnych rymów gra-
matycznych »Upiora« Mickiewicz nie cofn potem, bo w nich za-

w^aro si wiadectwo chwili, a »Upiór« sta si istotnie znakomitym
komentarzem dla genezy »Dziadów«, zwaszcza wobec fragmenta-
rycznoci dziea, którego tylko drug i czwart cz poeta ogosi;
cz pierwsza, nieukoczona, z czasów kowieskich, dochowaa si
tylko w lunych scenach, które z autografu dopiero w r. 1861 w Pa-

ryu wydano. Ale nawet fragmenty czci pierwszej s wane; wiad-
cz bowiem o celowem kombinowaniu ywiou cile osobistego
(Dziewica, Gustaw, Starzec) z ywioem ludowym, z których jeden

rozwin si przewanie w czci drugiej (obrzd ludowy czci zmar-

ych »dziadóvv«), osobisty za zawadn czci czwart. Zdumiewa-
jc jest zwaszcza gbia uczu w sowach Gularza w czci pierw-

szej (»Kto bdzc po ycia kraju« a do: »Kto wspomina i kto y-
czy«). Znawstwo duszy wasnej jest tu przeraajco dokadne; cay
Mickiewicz w tajnikach swego przyszego mistycyzmu jest ju w tych

kilkudziesiciu wierszach zawarty; cae póniejsze jego ycie du-

chowe stanie si jakoby komentarzem owych wierszy.

Ludowo za drugiej czci »Dziadów« czy si z ich spo-

ecznym podkadem. Filomat, dcy do odrodzenia duchowego
Ojczyzny, dociera do róda spoecznej choroby i na widmie nieli-

tociwego dziedzica pitnuje raka paszczyzny, co stoczya organizm

Rzpltej i wykopaa niezasypan po dzi jeszcze przepa midzy
szlachcicem a chopem. Ucisk ludu odmalowany jest w opowiada-

niach Kruka i Sowy z tragiczn groz; liryzm spoecznej niedoli ma
tu pierwowzór niezrównany w prostocie i sile wyrazu.

Jedn jeszcze wielk nowo przyniosy z sob w roku 1823

» Dziady «: oto nieznane dotychczasowej poezyi naszej kojarzenie
uczu osobistych z odczuwaniem przyrody, która zaczyna

odgrywa rol wyrozumiaej a tkliwej piastunki. Mickiewicz ju
w balladach dowiód, e przyrod ziemi nowogrodzkiej ma ca
i w oku i w sercu (»wite«, »Kurhanek«, »To lubi« i i.); w czwartej

za czci »Dziadów« okaza si mistrzem harmonii swych wadz
duchowych: wybuch rozpaczy kochanka nie mci spojrzenia na pi-

kno przyrody wspóczujcej. Krajobrazy od niechcenia, a przecie jak

trafnie rozrzucone we waciwych miejscach (ranek, dwa wieczory)

s arcydzieem tej obserwacyi wzrokowej, co po latach zdumiewa
bdzie w »Panu Tadeuszu« jako wierna towarzyszka pielgrzyma

»na paryskim bruku«. Przyroda nie jest dla Mickiewicza skadem

Encyklopedya polska XXI. 2«
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ornamentów poetyckich; jest owszem yw i zawsze przytomn
wspópracownic, a nadto jest czsto jego pocieszycielk. Obraz

witojaskiego robaczka w IV czci »Dziadów« w stosunku do

Gustawa — to w skróceniu obraz stosunku przyrody do Mickiewi-

cza. (»Ten ladaco mnie podsucha... ach, jakie 1 u d z kie stworzenie!

przypezn do mnie i powie — zapewne chcia mi pocieszyw).

Jest zatem u Mickiewicza, a przeze i u innych romantyków

polskich, poczucie przyrody cakiem inne, jak u naszych pseudo-

klasyków. Mickiewicz, dziki swej gienialnej organizacyi psycho-fizy-

cznej, nawet zdaa od stron rodzinnych, w Wilnie czy w Kownie,

widzi przed sob krajobraz nowogrodzki, odczuwa jego pikno
i przenosi je ywcem do poematu (»wite«, »Kurhanek Maryli«,

»Tukaj«, »To lubi«).

Przeycie dao wtek prawdzie w poezyi, na stylizacy za
przeycia wpyny poniekd wspomniane przez samego poet
ksiki »zbójeckie«, zwaszcza »Werter« i »Nowa Heloiza«.

Analogia sytuacyi dodawaa podniety fantazyi. Werteryzm nie

by od r. 1820 wyjtkowem w literaturze polskiej zjawiskiem. Kro-

piskiego »Julia i Adolf« krya w rkopisach, a Bernatowicza »Nie-

rozsdne luby« powstay pod wpywem »Nowej Heloizy« i »Wertera«

(Ob. K. Wojciechowskiego studyum p, t. Werter w Polsce, 1904 r.

O stosunku czwartej czci »Dziadów« do ksiek »zbójeckich« pi-

sali, poczynajc od M. Mochnackiego, bardzo liczni badacze: Cybul-

ski, Turczyski, Becikowski, Chmielowski, Tretiak, Chlebowski,

Bruchnalski, Kallenbach, Wojciechowski, Matkowski i i.). Wobec wielu

zestawie pomysów poetycznych i porówna nie tylko nie straci

nic Mickiewicz, ale owszem, porównawcze badania wykazay, do ja-

kiego stopnia poeta by sob i jak nieprzebranym skarbem poetyckim

byo mu przedewszystkiem wasne jego, pomienne uczucie.

Dwa tomiki Mickiewicza (1822—3) stay si jakby zot bram
nowej epoki poezyi polskiej. Sam jej twórca szybko wzbi
si orlim lotem ponad t zot bram i dy ku coraz to wyszym
przestworom; by on jednak i pozosta wyjtkiem: na ogó za poezya

nasza musiaa dopiero dorasta miary, ukazanej w obu tomikach

rk geniusza. Dowodzi tego stan poezyi polskiej w owych latach

na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Romantyczno bya jeszcze

zjawiskiem, z którem zwolna tylko mieli si oswoi poeci, a có do-

piero wyksztacony ogó?
Trzebaby tu wchodzi w szczegóy, aby wykaza, jak zwolnai

liryka polska przybiera pocza nowe tony, now melody. Nie sto-^

lica kongresowego Królestwa, nie Warszawa bya kolebk nowej^

poezyi; owszem, po staremu rej tam wiedli Komian z Osiskimi
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bez wzgldu na Brodziskiego. Z dalekich, wschodnich kresów b.

Rzpltej szy nowe powiewy: od borów litewskich, od stepów ukra-

iskich. Mickiewicz by jednym, ale nie jedynym objawem nowych
prdów. Równoczenie z nim rosn na dalekiej Ukrainie wród
wpywów humaskiej szkoy niepospolicie indywidualne jednostki:

Józef Bohdan Zaleski i Seweryn Goszczyski. Ich rozwój

duchowy dostarcza bardzo ciekawych anologii z rozwojem Mickie-

wicza, wiadczcych o ywioowych prdach nowej poezyi. Gzem
dla Mickiewicza by zwizek Filomatów, tern dla Goszczyskiego

i Zaleskiego by (o wiele skromniejszy) zwizek literacki Za-Go-Gra

(Zaleski, Goszczyski, Grabowski), dcy podobnie, jak Filomaci

w Wilnie do osobnego organu, do pisma literacko-studenckiego. a-
cina (Horacy) i francuszczyzna stoj tak samo u kolebki poezyi w Hu-

maniu, jak w Wilnie. Prdy demokratyczne i tu i tam oywiaj
zapa modocianej muzy. Gzem za dla Mickiewicza byo Kowno, tern

dla Zaleskiego i Goszczyskiego miaa si sta Warszawa: rozszerze-

niem horyzontu poetyckiego.

Pobyt w Warszawie zblia ich do literatury europejskiej (poezya

angielska w przekadach francuskich, Chateaubriand, Walter Scott),

a take do podziemnych kunic patryotyzmu. Goszczyski wybiera

si nawet do Grecyi, aby tam walczy o jej wyzwolenie, ale surowa

bieda zmusza go tylko do ukrywania si na Ukrainie. Zaleski, z na-

tury pogodniejszy, o jasnem na wiat spojrzeniu, w Warszawie two-

rzy dumy bd o wtku patryotycznym (»Duma o Cypr. Godebskim«),

bd te historyczne z podkadem ukraiskim, Brodziski opiekuje

si pierwszymi jego podami, na których zna wpyw jego mikkiej

rki. Bardzo prdko indywidualizm Zaleskiego bierze gór i na prze-

kór cisoci historycznej, nie dbajc o wierno szczegóów, daje si

Zaleski ponie temperamentowi stepowego lirnika. Po pierwszych

próbach o stylu konwencyonalnym dy Zaleski wiadomie do pro-

stoty i szczeroci. To denie wzmaga si jeszcze pod wraeniem

potnem »Ballad« Mickiewicza, które omieliy Zaleskiego do wyraenia

wasnego credo poetyckiego. Znakomity, programowy wiersz p. t-

»piew poetyce (z d. 18 czerwca 1823 r.) ujmuje najlepiej zasadnicze

znamiona liryki Bohdana. Stosunek do Boga i przyrody jest tam

okrelony prosto i jasno, a nie zmieni si ju potem nigdy. »Pierwej

z sercem dwik pogodz« — oto gówne znami tej liryki: wro-

dzon melodyjno sowa przepuszcza Zaleski przez serce jak przez

arf Eola, ale bez przesady i bez sentymentalizmu. Z gbi serca

pynca wiara w Boga nie dopuszcza jakiegokolwiek pesymizmu.

W szczegóowem badaniu liryki Zaleskiego uwzgldni naley

chronologi poezyi, drukowanych w »Astrei« (r. 182b) i w ))Pami-

24*
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tniku Warsz«. — W latach owych (1823—25) twórczo Zaleskiego

wahaa si midzy tematami historycznymi a wypowiadaniem wa-

snych przey. Stosunek do historycznoci nie by zdecydowanie ja-

sny. Zaleski jako epik nie moe dotrzyma kroku lirykowi. Nawet

forma liryczna (ulubiony rytm i wiersz dziesiciozgoskowy) nie na-

dawaa si do szerokiego rozmachu epepei. Bdzie w poecie tym

stae nieporozumienie midzy lirykiem a epikiem. O ile przeway

liryka, zyska na tem pikno poetyczne; o ile za bdzie go nci
epika tematem historycznym, to przedsiwziciu takiemu f)o latach

(»Zota duma«, wPotrzeba Zbaraskaw) nie dopisze bd ubóstwo hi-

storycznego wtku, bd te krótko oddechu, którego nie sta na

lot duszy, epicki. By to ptak obdarzony przelicznym gosem, co

zdumiewa sowiczymi trelami, ale nie by zdolny do dalekich, du-

gich, a có dopiero podniebnych lotów.

piewno i melodyjno obyway si u niego bez troski o g-
bi historycznego pomysu. Zrazu wicej mu zaleao na akceso-

ryach, na przyborach, malujcych kraj i ludzi, anieli na pobudkach

psychologicznych. Tem si tómacz przeróbki tematów pierwotnych

(»Nieszczliwa rodzina« — »Wzgórek poegnania«, »Lubor« — »Janusz

Bieniawski«).

Gdy tak Zaleski odrazu niemal poszed waciw swemu mu-

zykalnemu usposobieniu drog piewnego liryzmu, inaczej rozwin
si Goszczyski. Trudno o wikszy kontrast u dwu poetów^

z jednego wspólnego gruntu wyrastajcych. Na nich to mona si

przekona, jak teorya Taine'a o rodowisku [niilieu] nie wytrzymuje

próby rzeczywistoci: rozstrzyga bowiem pierwiastek indywidualny?

ywioowo odmienny, niedajcy si nietylko zmieni, ale nawet ani

zagodzi wspólnoci jednakiej umysowej kultury. Rówienicy, przy-

jaciele, wspóuczniowie humascy — a przecie i treci i form
swych lirycznych uniesie tak od siebie dalecy, jakby rozdzieleni

byli górami i rzekami. Oto materya psychiczny u obu wprost by
niewspómierny. Na razie uwidocznijmy to za pomoc porów^nania:

Zaleskiego poezya jakby z tkanki pajczej dziergana, a w promie-

niach soca lnica si jak brylantami. Goszczyskiego pomysy
jakby w bazalcie kute, w kamieniu okrutnie twardym, drwicym
z duta i z cyklopowej rki. Urok pieni Bohdana to jakby agodne
municie wietrzyka, oywcze i wonne, jak z sianokosów — wiersze

Goszczyskiego brzmi nieraz jak chrapliwy wTzask surmy bojowej,

dranicej ucho, do walki budzcy, nie do miosnych grucha. Nie-

jeden wiersz Goszczyskiego dziaa tak na ucho, jak na do do-

tknicie szorstkiego, roztrzaskanego piorunem granitu.

Nie atwo uj organizacy poetyck Goszczyskiego. W po
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cztkach poetyckiego zawodu przypomina bardzo okres filomatyczny

Mickiewicza (1817—1820): podobna u obu zwizto formy i skur

pienie myli przy braku zalet artystycznych. Ale Mickiewicz ma
swoje Kowno, ma nagy, cudowny pd pod ciepem tchnieniem

idealizmu Schillera, ma wzlot anielski w »Odzie do modoci«. Go-

szczyski swego Kowna nigdy nie mia. Skutkiem najnieprzyjaniej-

szych warunków ycia, biedy okrutnej, nie mia on gdzie, nie mia
kiedy dopeni przerwanego wyksztacenia, zatrzyma si w pocztko-

wym rozwoju; doszedszy zawczenie do pewnego poziomu artyzmu,

zdobytego autodydaktycznie, zastyg niejako. Natchnienie jego nigdy

nie mogo roztopi staej lawy uczu, nigdy nie zdoao uczyni

jej pynn; forma jego natchnie blisza bya rzeby, ni piewu.

Jako nikt dzi nie zna adnej piosenki Goszczyskiego, któraby

obiega naród, i wesza we z pokolenia w pokolenie. Nawet z tych

pieni, które on tworzy potem w ogniu 1881 roku, adna nie

bya nigdy piewan. Czy to ma znaczy, e Goszczyski nie by
lirykiem? Czy brak mu zapau i natchnienia? Wcale nie. On czuje

gboko, silnie i stale, co odczuje, to nie z przelotnej zachcianki,

ale z gbokiego ukochania, które powiedzie go — jego, jedynego

z poetów polskich — w ciemn noc 29 listopada do Belwederu

z bagnetem w rku. Ale pomimo mskiego odczucia i silnego uko-

chania, pomys poetycki wyjdzie z twardej doni poety-onierza nie-

raz pomity i pogity. Dlaczego?

Powód tkwi w ustroju psychicznym, w niedoksztaceniu strun

poezyi. Arfa jego bya bogata w struny, ale napicie ich nie zawsze

byo dostrojone, a palce poczynay sobie nieraz ze strunami za

szorstko, za gwatownie... Rozwój formy u Goszczyskiego jest bardzo

znamienny; moemy tu jednak dotkn tylko cech najwaniejszych.

Jego sonety i tryolety z r. 1819 s jak na pocztkowe wiersze wcale

dobre: lepszych wtedy nie pisa Mickiewicz, a gorsze pisywali Zan

Czeczot. Widoczne u Goszczyskiego w owym czasie poszuki-

wanie formy dla treci: oto np. duma o mierci Stefana Czarnie-

ckiego (znowu analogia do dum Filomatów wileskich), bardzo cha-

rakterystyczna jako próba samodzielna wobec »piewów historycznych«

Niemcewicza. Ale i tu mamy jeszcze konwencyonaln form, nie

mamy za jeszcze waciwego Goszczyskiego. Objawi si on do-

piero po duszej przerwie w twórczoci midzy 1820 a 1823 r.,

któr to przerw wypenia wanie autodydaktyzm w \Var:?zawie.

Pierwszym objawem indywidualnym jest drukowana w »Astrei«

(I, 1824) »Ostatnia przechadzka«. »Noc w Zofijówce« bya wielk

spowiedzi poety, a zarazem jego siy poczuciem. Poemat ten pod

niejednym wzgldem godzien zestawienia z rojeniami i tsknotami
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Gustawa z pierwszej czci »Dziadów«, której oczywicie Goszczyski

zna nie móg. By on sui generis Gustawem, zwiedzajcym zaktek

niezwrotnej przeszoci, nie tak szalonym, jak ów z IV czci »Dzia-

dów«, ale niemniej od tamtego dowiadczonym w cierpieniu. Po-

mimo, ie w toku myli i roje przypomni nam nieraz Mickiewicza

z IV cz »Dziadów«, na ogó odtwarza on przedewszystkiem wa-
sn zacito duszy przyszego belwederczyka, co rozrzewnienie

uwaa za chwilowy zbytek, nieodpowiedni cikim losom, na które

trzeba mie hart niezomny duszy. Goszczyski ksztaci si sam na

stanowcz chwil. Liryzm jego dostraja si do czasów, brzemien,

nych cikiemi politycznemi chmurami, z których pa miay gromy

nad New (grudzie 1824 r.) i nad Wis (29 listopada 1830 r.l. Na
tem ponurem tle ocenia trzeba jego pieni rewolucyjne, gwa-

towne w treci, a nieharmonijne w wyrazie, w których i obraz b-
dzie brutalny i rytm ciki. Ale Goszczyskiemu chodzi przede-

wszystkiem o dokadno i zupeno myli — wszelkie wzgldy
powabnej formy s dla niego obojtne. Znamiennym jest np. wiersz

p. t »egluga poety«. który w ustpie kocowym daje tak silny wy-

raz przekonaniom staym, e mona go zestawi tylko z namitnym
gosem poetki z koca XIX wieku, co jak gromkie echo przywiad-

cza modocianemu porywowi Goszczyskiego (Konopnicka: ^)Ty, co
walczy dla idei, chwaa Ci«)...

Oceniajc poezy Goszyskiego, trzeba mie cigle w pamici,

co on po latach o sobie napisa (w r. 1851): ))W samem tworzeniu

zajmowaa mnie gównie idea, istota utworu... nie pisaem nigdy

dla rozrywki... nie pisaem nigdy dla chway, nie pojmowaem ni-

gdy owej zasady: sztuka dla sztuki i nigdy nie uderzyem czoem
przed jej bawanem.

»Czowiek dziaania, otoczony zewntrz niedol rzeczywist

wewntrz budzony to bolami rzeczywistymi, to przewidywaniem,

a niekiedy i poczuciem szczcia rzeczywistego... miaem zawsze,

chciaem mie poezy za rzeczywisto, za czynny rodek, za po-

tn dwigni w robocie rzeczywistego postpu ciaa i ducha

ludzkiegoc

Rzeczywiste skarby poezyi s u Goszczyskiego nieraz ukryte

w postaci rudy szorstkiej, nieprzetopionej, racej w dotkniciu

jak zom granitu (»Uczta zemsty !« ))Larwa niewoli« i t. p.). By to

czowiek stskniony za wolnoci, akncy sprawiedliwoci na ziemi,

wiadomy praw swych Polak, poeta miewajcy wizye wspaniae,

sny o potdze, po których dza czynu rosa na jawie (wCerkiew

w. Andrzejaw, wiersz z r. 1825, wany i znamienny dla charaktery-

siyki zasobów poetycznych Goszczyskiego). W tych latach i on za
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przykadem »Grayny« i Zaleskiego roi o powieci historycznej.

Pierwsze pomysy »Zamku Kaniowskiego« schodz si z tak wspa-

niaem zjawiskiem w poezyi naszej jak »Marya« Malczewskiego

i skutkiem tego arcydziea ulegaj zmianom i opónieniu. Skoro za
i »Marya« i »Zamek Kaniowski« s wyranym objawem bajroni-

zmu polskiego, pora zastanowi si tu bodaj w najogólniejszym za-

rysie, o ile bajronizm oddziaa na poezy polsk.

§ 5. Pod urokiem Byrona.

Znajomo poezyi Byrona szerzya si w Polsce powoli i póno,

a to z dwu powodów: 1) maej w ogóle znajomoci jzyka angiel-

skiego, 2) staej jeszcze wtedy zalenoci naszej od opinii lite-

rackiej francuskiej. Dopiero za porednictwem przekadów fran-

cuskich poznawa nasz ogó literacki Byrona, z wyjtkiem jedynym

Malczewskiego, który z oryginau pozna twórc ))Korsarza«. — Otó
czciowe przekady poezyi Byrona na jzyk francuski zaczynaj

si pojawia dopiero w r. 1816 (»Narzeczona z Abydos«) i to gównie

nie we Francyi samej ale w Genewie, w »Bibliotheque Universelle«

od r. 1817. Zbiorowe wydanie tómacze : »Oeuvres de Byrona

wyszo w 10 tomach (Pichot) w latach 1819—1821 (drugie i trze-

cie wydanie w latach 1820—1822). — U nas pojawia s' pierwsza

wzmianka o Byronie w r. 1816 (Pamitn. Warsz. t. VI, 118), ale jak

sab bya znajomo angielskiego poety w Polsce, wida chociaby

z tego, e czasopismo warszawskie »Wanda« jeszcze w r. 1821 dao

artyku »0 poezyach lorda Byrona« (I, 115) z takim znamiennym

pocztkiem: »Nieznajomy dotd poeta Byron... «, jakkolwiek

ju w r. 1820 w tomie I ta wWandac podaa przekady z Byrona

i Schillera przez Kiciskiego. — Waciwie zatem dopiero od r. 1820

mona mówi o oddziaywaniu Byrona na poezy polsk (ob. ar-

tyku St. Wasylewskiego : Pierwsze sdy o Byronie w Polsce, Par

mitn. Liter. 1913 r., str. 156— 168). Oddziaywanie to nie odbio

si zrazu na rodzimej romantycznoci obu tomików Mickiewicza,

Bajronizm zaczyna upaja Mickiewicza na dobre dopiero w r. 1823.

gdy ju czwarta cz »Dziadów« bya w druku. Gustaw nie jest

bajronist, nie ma nic z bajroskiej ponuroci i pesymizmu, nie ma

bajroskiej pozy ani gestów, jest pomimo »Nowej Heloizy « i aWerteraa

przedewszystUiem sob. Byo to bardzo szczliwem zdarzeniem

w normalnym rozwoju Mickiewicza, e wpyw Byrona dosiga go

ju po »germanomanii«, po Goethem i Schillerze. Zrazu poznawa

on Byrona w przekadzie francuskim, potem dopiero, przebiwszy si

ze sownikiem angielskim przez Szekspira, wzi si do »Giaura«

i zapowiedzia przyjacioom przekad tego poematu w r. 1822. Od
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jesieni 1822 r. pod wpywem cikich osobistych przej po mierci

matki i zampójcia Maryli, w cigu powtórnego przymusowego po-

bytu w Kownie Mickiewicz popad w przygnbienie i rozdranienie,

które kazaiy mu w Byronie w^idzie »najwikszego poet«. Std
w licie do Malewskiego 22 wrzenia 1822 r. charakterystyczne wy-
znanie: »Byrona tylko czytam, ksik w innym duchu pisan
rzucam, bo kamstwa nie lubi«. Nie wszystko wtedy jeszcze zna-

nem mu byo z Byrona, skoro w tyme licie prosi o » Marino Fa-

lieri lub inn tragedyw. Na lato 1823 r., wnet po wydaniu II tomu
»Poezyi«, przypada gorczkowe zajcie si Byronem, przekady »Snu«
i »Ciemnoci«, deklamacya »Poegnania Czajld Harolda« w Kownie wo-
bec Odyca, zakoczona zemdleniem Mickiewicza.

Bajronizm z natury swej przemawia bardzo silnie przede-

wszystkiem do modocianych dusz, znkanych osobist niedol. Nic

zatem dziwnego, e Mickiewicz wtedy widzia tylko w Byronie

prawd, t. j. prawd wasnej, osobistej krzywdy (» kiedy mi wydar
osobiste szczcie. ..«), prawd okupion wasn niedol. Niebezpie-

czestwo bajronizmu dla Mickiewicza byo wielkie. Dalsza jego

twórczo moga bya ulec silnemu zabarwieniu bajronicznemu. Ale

w czasie najwikszego paroksyzmu bajroskiego przyszo wizienie
w celi bazyliaskiej. Gustaw — nolens volens — musia bajro-
ski punkt widzenia zamieni na filomatyczny i nietyle myle
o »Giaurze« lub »Manfredzie«, ile o otrostwach Bajkowa i Nowosilcowa-
Czem za bajronizm grozi Mickiewiczowi, wida to z doboru poezyi

Byrona, których przekadem zajty by w cigu r. 1823 i po wyj-

ciu z wizienia. Zwaszcza ))Sen« z wyran aluzy osobist, naru-

szajc wierno przekadu (»widzi tylko sw modo... i listek
poszarpany i swoje dziewic«) i »Euthanasia« wiadcz o kierunku,

w którym mógby by kroczy nadal. Artyku p. t. »Goethe i Byron«,
acz niedoczony, jest wan opowieci o stosunku przedewszyslkiem
wasnej duszy do obu wielkich poetów-ulubieców. Trzeba byo dopiero

^unarodowienia bajronizmu«, jakiego dokona Mickiewicz, aby wpyw
Byrona móg si do duszy polskiej przedosta. Bajronizm bowiem
przyszed by do nas zawczenie i zastawa nas nieprzygotowanych.
Nie znajdowa on u nas w r. 1820 adnego Chateaubrianda, jak we
Francyi, tylko stan zamtu, okrelony tak bystro w »Odzie do mo-
dosciw. Spodziewano si dopiero, e »wyjdzie z zamtu wiat ducha«.
Ale ogólne przygotowanie byo jeszcze tak niedostateczne dla przy-
jcia nowego gocia, e kiedy w Warszawie zjawi si w r. 1825
arcydzieo bajronizmu, zrodzone w polskiej duszy: »Marya« Anto-
niego Malczewskiego, — przejdzie bez wraenia!

Ta wpowie ukraiska« przesika na wskro liryzmem naj-

i
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szlachetniejszym, z wasnego przeycia dobytym. Obok IV czci
»Dziadów« staje ^)Marya« Malczewskiego jako zupena nowo w poe-

zyi polskiej. Kiedy w IV czci »Dziadów« przemówi przejmujco
krzyk zranionej w uczuciach swych jednostki, to w powieci ukrai-
skiej nie jedno, ale trzy serca padaj ofiar kastowego samolubstwa,
które stoczyo jak rak star Rzplt. Temat bogatszy, bo niezawarty

w jednostkowem cierpieniu, ale rzucony na to szerokie, kresowe,

odmalowane z mistrzostwem, o jakiem nie marzyli ani Wyk, ani

Komian, ani Niemcewicz. Artyzm Malczewskiego tem wikszy wy-
woa musi podziw, jeli si zway, e pomimo wyranej szkoy baj-

ronizmu, który [)oeta przeby i w yciu i w poezyi, potrafi on zwy-

cisko ochroni narodowe tradycye od przenikliwego a rozkadowego
oddziaywania obczyzny. Dopiero w kilka lat po mierci Malczew-

skiego poznano si na doniosoci jego arcydziea. Pierwszy Moch-

nacki odsoni pikno »Maryi« i nauczy innych, jak je rozumie. Po
nim t.udno ju byo co nowego powiedzie, ale zawsze jeszcze na-

ley pamita te nieprzestarzae prawdy: »Malczewski by prawdzi-

wym artyst. Rzecz swoj umiejtnie, rozwanie, gboko, mdrze
prowadzi... Caa Polska, caa przeszo nasza sztuk czarodziejsk

wzia ycie z rk wielkiego artysty... Wszystko si tam zeszo:

nieuk rócona duma arystokracyi, zdrone monowadztwo z starowie-

ck cnot i uczciw godnoci szlachcica pod skromn strzech so-

mian, to rycerskie mstwo i charakter wiatowy dziejów polskich...

Jake wielka zasuga poety! Postrzega w dali ksztat historyczny,

nikncy, ledwo nie w nic si rozwiewajcy. Korzysta z chwili i nie-

daje si w niwecz obróci piknej pa:nitce! Za spraw jego, co

przepado w historyi, nowe poetyckie ycie odzyskuje !« (Mochnacki).

Przytem zwróci naley uwag na jedne okoliczno, pominit
przez Mochnackiego. Malczewski nie byby moe w »Maryi« da ar-

cydziea, gdyby nie to, e wyrazi w niej wasne przejcia serdeczne,

wasne zgryzoty i cierpienia. Cay czowiek zawar si w tej

ukraiskiej powieci : czowiek, co wiat zwdrowa, ukojenia w nim

szuka, nie znalaz i wróci, trawiony tsknot do ziemi rodzinnej

i do jej szczliwszej, niepowrotnej przeszoci. Osobiste, gorzkie

przejcia zatruy mu ycie; widzia modo sw, po wietnych na-

poleoskich nadziejach, zmarnowan, pooenie wasne wobec spo-

eczestwa, ze zwizkiem nielegalnym, bez wyjcia; w 33. roku

ycia schodzi do grobu jako nieuznany poeta, samotnik w ndzy.

Powie ukraiska pisana bya jakby w przeczuciu tragicznego koca:

al ujmuje z kadej niemal strony i dochodzi do szczytu w tych

przejmujcych wierszach, które krwi z pod serca zranionego wy-

pisa: »...ja wszystkim obcy wród mojej ojczyzny, I mier mi zo-
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stawia czarne w piersiach blizny, I wiata jadem gorzkie, zatrute

.koacze, To nnnie ciko na sercu i ja sobie pacz... « To jest gównj
ton »Maryi«, bo wasny, przez Malcze v\skiego przeyty. Cay poemat

jakby na to i dlatego powsta, aby wyrazi pragnienie tajemniczego

pacholcia z pieni II: »uciec od rozpaczy«. Poezya miaa by t je-

dyn poety ucieczk, jedyn osod gorzkiego ycia. Tak pojty utwói

nie przedstawia adnych zagadek.

Niepoznany zrazu wród swoich opciuszek okaza si kró-

lewskiego rodu synem. Co za ycia uj los przeciwny Malczew-

skiemu, to mu po mierci hojnie wynagrodzi: uznaniem pokoleil

nastpnych, hodem Mickiewicza, Sowackiego i Krasiskiego.

Mickiewicz zwróci uwag na podobiestwo »Maryi« z utwo-

rami Byrona pod wzgldem ukadu osnowy, ale zarazem uwydatnij

to, co byszczy w poemacie oryginalnem wiatem rodzimego klej-

notu. Sam doskonay znawca Byrona, Mickiewicz zauway bystro

na czem polega rónica midzy Byronem a Malczewskim: oto na

uczuciu chrzecijaskiem »Maryi«. Bohaterowie Byrona nie kocz tak

jak Miecznik.

Zastanówmy si nad tern, co jest gównem naszem zadaniem

nad liryzmem »Maryi«. Na czem on polega? — Na przedziwnym

splocie mioci rodzinnej z mioci Rzeczypospolitej. Nieszczliwa

mio smutkiem obleka postacie Maryi, Miecznika i Wacawa, a prze-

cie ponad t niedol domow wzbija si potnie troska serdeczna

o dobro ojczyzny. Liryzm indywidualny, wzmoony liryzmem pa-

Iryotycznym: oto sia i urok niepoyty ))Maryi«. A niema w tym

liryzmie adnego wysiku, adnej artystycznej tendencyi. Malczewski

mia te uczucia we wasnej duszy, jako nieszczsny kochanek i jako

oficer Ksistwa Warszawskiego; trdycye honoru rycerskiego we krwi

pyny i wyraziy si w wierszach, sprawie publicznej powico-
nych (II, 169—202). Tak nikt przed Malczewskim w poezyi nie prze-

mówi, a po nim mao kto. Trzeba byo w yach mie krew rycer*

sk i samemu wojny zakosztowa, aby z takim zapaem wskrzesid

polot i zamaszysto szlacheckiego kord, takim czystym staropol-

skim jzykiem odezw przed bitw improwizowa. Sowa przechodz

tam w czyn (»Dzielne byo natarcie«: II, 361 — 396). Tylekro podzi-

wiany opis walki, wspaniay jest w oddaniu wrae nie tylko pod-

nieconej wyobrani, ale wojskowo odczutej rzeczywistoci. Nie wie-

dzie, co tam wicej podziwia: czy malowniczo opisu bitwy, czy

dobór wyra/ów, skadajcych si na prawdziw symfoni tonów,

energicznych, budzcych do czynu. To wszystko, samo w sobie wspa-

niae, jest przecie tylko rodkiem, wiodcym do wyszego celu:

bitwa ma tu na celu przypomnie zasug Polski, ochraniajcej

J
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Europ od naway bisurmaskiej. Malczewski ma silne poczucie tej

polskiej, cywilizacyjnej misyi, wie komu i zaco czoem uderzy
^ww. 461—480). Oto najczystsze liryczne pairyotyczne uniesienie.

Malczewski poszed dalej, ni Mickiewicz w IV czci »Dzia-

dów(i: znalaz wyraz przejmujcy na oddanie uczu nietylko nieszcz-

liwego kochanka, ale maonków miujcycli si nad ycie, a roz-

• dzielonych rk okrutnego wielmoy. Trudnoci byy wielkie, aby

nie popa w przesad w jakimkolwiek kierunku, aby nie uwóczy
prawdzie psychologicznej i historycznej zarazem, aby stworzy par
polsk nie kochanków romansowych i romantycznych, ale Polaka

i Polki z koca XVII wieku Malczewski z trudnoci wyszed zwy-

cisko. Charakterystyki gównych postaci s trwa ozdob poematu

i wiadcz o wielkim artyzmie poety. Na usugi swe ma on jzyk

c
bogaty, doskonale poznany w Kochanowskim i Stryjkowskim. Zna-

mieniem gównem stylu i jzyka Malczewskiego jest melodyjno

i treciwo wyraenia. Melodyjnym jest w wysokim stopniu take

r Zaleski; ale nie potrafi w kilku nawet wierszach da tyle, co

Malczewski w jednym. adnych u Malczewskiego tautologii, adnych

tanich efektów i retoryki pustej. Zauway si tylko daje skonno
do person i fikacyi abstraktów, po czci pod wpywem szkoy krze-

;
mienieckiej, a take i Byrona. Swoboda i gitko jzyka osigaj

szczyt w piewach masek: ka one aowa zatraty innych liryków

Malczewskiego, a wiadcz o sile natchnienia, które przerzuca si

swobodnie od nuty szalonej miechu do nastroju tragicznego. Mo-

•. <;hnacki nazwa susznie pie liryczn masek » najgenialniejszym

pomysem poematu«. Gdyby chodzio o okrelenie tej odmiany liry-

zmu, co przenika »Mary«, to nazwabym j rozrzewnieniem tsknem,

pyncem z przewiadczenia, e przeszo polska Ukrainy nigdy nie

wróci. al po tej przeszoci — oto drugie ródo liryzmu Malczew-

•s kie go.

Xa tle »Maryi« dopiero rysuj si najlepiej ponure ksztaty

))Zamku Kaniowskiego«. Jakkolwiek pomys tego utworu powsta

zupenie niezalenie od Malczewskiego, bo z opowiada wiadków

naocznych rzezi humaskiej, to jednak powie ta, zaczta 1825 r.,

doczekaa si wykoczenia dopiero po trzech latach, w cigu których

))Marya« musiaa oddziaywa swym urokiem i wyzywa poniekd

do wspózawodnictwa w wpowieci ukraiskiej«. Goszczyski dugo
- zastanawia si nad aMarya, nim si zdoby na sd o niej (»Nowa

epoka poezyipoLcc, 1835 r.). Jakkolwiek Goszczyski do oceny ))Maryi«

wprowadzi przedewszystkiem spoeczny punkt widzenia, bez od-

czucia artyzmu »powieci ukraiskiej*, to jednak podziwia w niej

ycie przyrody i ycie postaci nie tylko w zewntrznych, staropol-
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skich Usztalach, ale w prawdziwoci uczu » najgbszych z najulo-

tniejszymi ich odcieniami«. — Otó w tym wanie kierunku pójdzie

pogbienie »Zamku Kaniowskiego« w cigu kilkuletniej nad nim
pracy. W samej budowie utworu Goszczyski stara si — za przy-

kadem »Maryi« — o bajroskie powikanie treci i wywoanie ta-

jemniczoci takiego zaciekawienia, jakie si budzi przy czytaniu

i). p. ')Korsarza« lub »Giaura«. Pierwsza to pomyka Goszczy-
skiego i niepowodzenie. Malczewski konstruow^a sw powie mi-

sternie, jak inynier twierdz, to te Mothnacki odda mu za ta

wielkie pochway, przyrównawszy poet do doskonaego mechanika.

Goszczyskiego »Zamek« daleki jest od misternoci w budowie. Na-

wet kilkakrotne czytanie poematu nie rozjani jego podziemnycti

kurytarzy. Przyjaciel i wielbiciel wspóspiskowca, Mochnacki zmu-
szony by nazwa ukad powieci »dziwnym i fantastyckim«. — Ca
do celu powieci o wZamku Kani<»w^skim«, to lak go okreli sam
autor: »celem Goszczyskiego byo skupi w swojej powieci ta

wszystko, przed czein si uchyli agodny Zaleskiego geniusz«.

W nastpstwie tego jednostronnego kierunku Goszczyski upodoba
sobie przedewszystkiem »okropnoci. któremi napenione jest ycie
kozackiego ludu«. Po latach sam najsurowiej osdzi owe »okro-

pnocic, od których roi si »Zamek Kaniowski «. Goszczyski gówne
ródo natchnienia i sposób ujcia przypisywa z pen samowiedz
wanie Byronowi: wTajemnica ducha tej poezyi da si wyprowadzi,
jak wiele innych grzechów poezyi polskiej w ogólnoci, z nieszcz-

liwego na nas wpywu czarnej fantazyi Byrona. Jzyk powieci od-

powiada jej duszy: dziki, nieokrzesany, zaniedbany, jakby naumyl-
nie, prawdziwy przeciwstopnik stylu Zaleskiego«. Gówn bodaj wad
»Zamku« jest ta okoliczno, e poeta pisa utwór swój na chodno,

nie przejmujc si zbytnio wiekowem zmaganiem si Polski i Rusi. ,

Da dowód wielkiej bezstronnoci, kiedy uczuciom nienawMci, prze-

peniajcej piersi Nebaby, Orliki i Szwaczki, przeciwstawi tylko lu-

bien gnuno ze strony polskiej. Sympatye spoeczne Goszczy-
skiego byy po stronie kozackiej. Jego demokratyzm, nienawi uci-

sku paszczynianego, dza swobody, to wszystko kazao poecie
;

rozumie pobudki krwawej koliszczyzny, ale poczucie polskie nie

pozwolio na rozpanoszenie si w poemacie rzezi i zagady. Poemat
koczy si, jak w historyi, zwycistwem ora polskiego. W pr/i

prowadzaniu wtku powieciowego zna tylko chodn rozwaga,

uczucie nie drga ani razu i nie przechyla szali ani na rusk, ani na

polsk stron. Wzruszenia lirycznego tu ani ladu. Z tego wzgldu do

liryki »Zamek Kaniowski« waciwie mao przynosi. Poeta wprawdzie
rozmow Orliki z Nebab okrela jako wsodkie sowa rozkochantj
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pary«, ale adna analiza w rozmowie tej nie wykae sodyczy.

Pomysów poetycznyci w »Zamku« jest tyle, e poow ich mógby
by Goszczyski obdarzy Bohdana Zaleskiego i jeszczeby mu star-

czyo na wtek powieci, ale te pomysy gin w czczoci, snuj si
jak majaki zudne, jedne po drugich nierozwinite (III, 335—7; III,

412— 480). Ubóstwo wyobrani najdobitniej okazuje si w opisie bi-

twy Kozaków z Polakami, który nie moe równa si ze wspania-

ym ustpem Malczewskiego (starcie si z Tatarami). Goszczyski ju
po kilku wierszach nieudolnego opisu przyznaje si do braku tchu:

»I któ jest w sile z yjcych na ziemi (!) ogarn piciu zmysami
sabemi ten taniec mordu« itd. Gdy ludzie w »Zamku Kaniowskim

«

poniekd sprawiaj zawód, gdy np Kozacy s zbyt jednakowo okru-

tni, za to o wiele trafniej i wierniej oddana jest przyroda ukraiska,

doskonale odczuta. Wogóle stosunek Goszczyskiego do przyrody

bdzie i w lirykach i w »Zamku Karuowskim« bardzo prosty i szczery.

Najudatniejsze s krótkie obrazki nocne o efektach rembrandtow-

skich wiatocieni (I, 589—95; II, 69—97). Koron za caego »Zamku«

i jego prawdziw ozdob jest pie Kseni, jedyny, ale znakomity

wyjtek liryczny w tym zreszt nielirycznym utworze. Pie ta jest

odtworzeniem rzeczywistoci, przeyciem poety i naley do bardzo

nielicznych ustpów »Zamku Kaniowskiego«, pisanych nie na chodno.

Cao jest objawem epoki przesilenia: momentem szukania nowej

drogi dla poezyi narodowej, ale przy wietle iantastycznem, bajro-

skiem.

Bajronizm by zaczynem literackim, który nie zawsze jedna-

kowe wywoywa nastpstwa. Bajronizm Malczewskiego, a bajronizm

Goszczyskiego to dwa duchowe typy, w których pokrewiestwa

familijnego nieatwo si dopatrzy, tak jak nie zawsze rodzeni bra-

cia s do siebie podobni. Bajronizm jako ferment duchowy dziaa

rozmaicie, odpowiednio do pierwiastków indywidualnych danego

poety: w jednym podnieca wrodzon czuo i okrywa mrokiem

aoby wzruszenia serca, a w drugim pobudza strun spoecznych

alów czy zaale i zwraca ducha ku Grecyi lub ku wyzwoleniu si

narodowych z jarzma obskurantyzmu i despotyzmu. Zbyt mao i po-

wierzchownie znany dzi jeszcze wpyw Byrona na poezy polsk

w ogólnoci, aby móc nakreli ogóln map zaboru bajroskiego

wiatach 1825—1835. Kady z wybitniejszych naszych liryków w epoce

tej wystpujcych ulega mniej lub wicej wpywowi Byrona i prze-

chodzi, e tak powiemy, gorczk bajronizmu. Mao kto mia jednak

t wiadomo niebezpieczestwa i t si odporn, co Mickiewicz,

aby ocali sw indywidualno twórcz. Mickiewicz z rozmysem

odrzuca nasuwajce mu si tematy poetyczne, o ile widzia w nich
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tylko podobiestwo do tematów bajroskich. Charakterystyczne s^

pod tym wzgldem zwierzenia poety wobec przyjaciela Fr. Malew-
skiego z czasów pobytu w Rosyi: »W Krymie zamierzane poema,
do którego miay wej obrazy miejscowe. Nieuchronne podobie-
stwa z Child Haroldem odstraszyo, jak wprzód idea litewskiego

poematu, rzucona dla podobiestwa z Lar«. I w bezporednim zwizku
dowiadujemy si dalej z tych zwierze: »Naipierwszy sonet na Cza-

tyrdahu. Sonety trudne w porównaniu z cigym poematem«. Zwrot
ku sonetom pojmowa zatem naley jako umylne naoenie sobie

pewnych karbów artystycznych, które miay przeciwdziaa pokusom
bajroskim. Samo pokonanie trudnoci artystycznych i formalnych,

aby w okrelonej liczbie wierszy zawrze ca myl w skoczonym
obrazie, dawao wówczas Mickiewiczowi zadowalajce poczucie siy

twórczej, a to w myl Faustowskiego wiersza: »Es macht mir Freude

meine Macht zu kennen«. Jako sonety s klejnotami naszego kun-

sztu poetyckiego, którym mao kto w wieku XIX u nas dorówna,
których nikt nie przewyszy. Mickiewicz zwierza si Malewskiemu
z przezwycienia trudnoci technicznych, kiedy mówi, e w sone-

tach wmona atwo zabi pisarzy«, kiedy narzeka na »niedostatek ry-

mów w polskim jzyku«, kiedy wreszcie z zadowoleniem mówi
o swych sonetach, e jest w nich kilka, »do których nic dodanem,
ani ujtem by nie mogo, i te byy odrazu napisane«.

Zwamy zreszt, e Mickiewicz w Krymie nie by nowicyuszem
w pisaniu sonetów i e pierwsze próby pisania sonetów sigaj je-

szcze czasów uniwersyteckich (»Przypomnienie«; »Do Niemna«).

W Odessie pod wyranym wpywem Petrarki pogbia si tylko

wdzik artystyczny i czy si harmonijnie z uczuciem serdecznem.

Znamienne dla liryzmu polskiego s zwaszcza sonety erotyczne,

które w mistrzowskiej zwizoci zawieraj ca ewolucy wzrusze
miosnych od upojenia do rozczarowania i zgryzoty.

wSonety Krymskie« byy owocem wrae osobistych podróy
wród wdzików przyrody, czcej najsilniejsze kontrasty: morza
i gór w bezporedniem zetkniciu. Bogactwo wrae, cakiem dla

poety nowych, nie dawao si prawie zmieci w ciasnych ramkach
sonetu; std walka treci z form tak widoczna np. w trzech tek

tach pierwszego sonetu krymskiego. Nastrój za wschodni »Soneló

Krymskichtt odpowiada wewntrznemu zamiowaniu poety, które-

pocig do oryentalizmu widnieje ju z improwizowanej w Wilnie

ballady »Basza«, a objania si ogólno-europejskim prdem. (Goetb

»West5stlicher Divan«; Byrona utwory wschodnim duchem owiane .

»Sonety Krymskie« stay si w dziejach liryki polskiej zjawi-

skiem epokowem, przerastajcem o wiele nasz ówczesny horyzont
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literacki, wiadcz o tern przedewszystkiem inwektywy K. Komiana,
któremu obce wyrazy w sonetach zasoniy zupenie warto ich

kolorystyczn i psychologiczn.

Czowiek syty nie rozumia godnego. Tylko ten, co kosztowa
gorzkiego chleba wygnania, móg zrozumie, ile mioci ojczyzny,

ile tsknoty kry may sonet p. t. » Pielgrzyma. Tylko czowiek obyty

z rozpacz i beznadziejnem zmaganiem si myli ludzkiej z zagadk
ycia, potrafi si zaduma nad dyalogiem Mirzy i Pielgrzyma

(sonet XV). Cudowne zczenie gbi uczucia z odmalowaniem bo-

gactw krajobrazu stanowi urok niemiertelny wSonetów Krymskichw.

Byy one jednak tylko chwil wytchnienia w cigej walce,

jak bajronizm wypowiada filomatyzmowi na wygnaniu. Otoczenie

filomatyczne w Moskwie, gdzie czterech czonków b. rzdu filoma-

tycznego cigle rozpamityw^ao utracony raj modoci i zote rojenia

o odrodzeniu ukochanej Litwy, wpywao podniecajco na Mickiewi-

cza. »Taki wieszcz, jaki suchaczce Filomatów nie mogy ukoi cudnie

rzebione »Sonety«. Wiedzieli oni dobrze,jakie ary kryje pier Adama,
i przy nich ogrza pragnli dusze otrtwiae na wygnaniu. Poeta roz-

czytujcy si w »Fiesku» Schillera i w Machiawelu szuka wyjcia

z tego osaczenia, w jakie popada myl jego w klatce cenzury ro-

syjskiej. Czu si lwem co do siy natchnienia, a musia by lisem

w ostronoci w^yrazów. Zdawao si niepodobiestwem wyrazi

ogrom mioci ojczyzny tak, aby naród cay ciemiony zrozumia,

a cenzor ani si domyli. Dokaza tej najtrudniejszej sztuki Mickie-

wicz. Wasne bole i cierpienia patryotyczne ukry pod przybic
krzyack. Ca gbi liryzmu swego, wszystko, czem od wyjazdu

z ukochanej Litwy nasiko serce jego na ziemi ucisku, przela

w przepikn czar, archaicznie rzebion. Pomys sam Litwina,

dziaajcego w przebraniu krzyackiem na zgub Zakonu móg
si zrodzi pod wpywem bajronowskiego »Korsarza«, tego Greka,

nienawidzcego Turków, co knuje plan zemsty na wrogu: prze-

brany za derwisza dostaje si do paacu baszy w czasie uczty
i usypia czujno Turków. W charakterze i usposobieniu Wallen-

roda odnajduj si rysy Konrada-Korsarza, a ukochana przeze Me-

dora przypomina Aldon. Drobne reminiscencye i zewntrzne po-

dobiestwa niektórych szczegóów id na karb bajronizmu; ale gó-

ruje filomatyczna idea. Mio ojczyzny wici w poemacie tym nie-

zwyke tryumfy: nikt przedtem w poezyi polskiej nie wyrazi z tak

moc wewntrznej walki czowieka, co zakosztowa szczcia rodzin-

nego, z tym drugim sob, co »szczcia w domu nie znalaz, bo

go nie byo w ojczynie«. Rozdarcie wewntrzne w duszy Wallen-

roda oddane jest w porywajcych i wstrzsajcych do gbi sowach.
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To mocowanie si dwu uczu w czowieku, walka, któr wypowiada

raj utracony modoci pieku zemsty nad wrogiem jest jednym z gó-

wnych uroków wielkiego poematu; jednym, ale nie jedynym.

Czar wiecznotrway Wallenroda tkwi w gbokim liryzmie,

w niezrównanych strofach, nabrzmiaych mioci ziemi rodzinnej,

w owej przecudnej »Pieni Wajdeloty«, któr naród cay ma dzi
w sercu. Nigdy przedtem nie rozbrzmieway w mowie polskiej tak

przejmujce i wspaniae dwiki. Potg narodowej poezyi i jej do-

nioso w spoeczestwie wyrazi u nas pierwszy Mickiewicz z nie-

zmiern si w »Pieni Wajdeloty«, która pozostanie na zawsze

tryumfalnym hymnem archanioa, co broni najwikszych narodowych

witoci.
Nad ide przewodni poematu rozpisywali si i wspóczeni

i potomni. Do najwczeniejszych ocen »Wallenroda« naley denun-

cyacya Nowosilcowa w raporcie do W. X. Konstantego z d. 10 kwie-

tnia 1828, gdzie poemat okrelony jako utwór »uczcy najprzebie-

glejszej zdrady i nieprzejednanej nienawici*. Celem Wallenroda

wedug Nowosilcowa: »dno do rozpomienienia gasncego pa-

tryotyzmu... przygotowywanie przyszych wydarze«... i t d. Wróg Filo-

matów odczu w »Wallenrodzie« pód ducha filomackiego. Oceni go

trafniej, ni krótkowzroczny deklamator Osiski, który i przy spo-

sobnoci »Wallenroda« popisa si dowcipem: »z wielkiej chmury
may deszcz«. Powszechna dzi zgoda na to, e w ))Wallenrodzie«

mamy wyraz mioci ojczyzny, posunitej do najdalszych granic, nie-

cofajcej si przed adnem powiceniem, nawet przed zaparciem

si samego siebie.

Wpyw Wallenroda na cay naród by olbrzymi tak pod wzgl-
dem spoecznym jak i poetycznym. Donioso wpywu wyrazi bliski

poecie duchem filareckim Aleksander Chodko w tem zestawieniu:

wSowo stao si ciaem, a Wallenrod Belwederem«. Nim do tego

wcielenia doszo, wspóczesna krytyka nie doceniaa »Wallenroda«.

Nawet Mochnacki, który bystro ukaza piknoci »Grayny« i zna-

czenie IV czci »Dziadów« w liryce naszej, nie przej si gbi
idei »Wallenroda« i nie zrozumia, dlaczego, jak sam pisze, »)mnie-

manie powszechne przyznao pierwszestwo Wallenrod owi«.

Mochnacki widzia przedewszystkiem usterki kompozycyi »Wal-

lenroda«, do których si sam poeta przyznawa, a które ze zmiany
planu wyniky. Ale przewanie zarzuty Mochnackiego nie trafiay w se-

dno: »anachronizmy« poematu, »modernizacya poj i kolorytu«,

»maniera sentymentalna*, wreszcie okrelenie caego utworu jako

»mozajkowej roboty poety, nieumiejcego wyj myl i dusz ze

swojej indywidualnociw... wszystko to da si wanie zastosowa do
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bajroskiego »Korsarza« lub »Giaura«. I to, co mówi Mochnacki
dalej o Mickiewiczu jako o poecie indywidualizmu, »poecie rozmy-

laczii, liryku z daru i uyczenia nieba i filozofie wasnego serca«,

to równie dobrze do Byrona jak do Mickiewicza przystaje. Sowem:
zarzuty, dotyczce »Wallenroda«, wychodz raczej na okrelenie sto-

sunku Mickiewicza do Byrona, o którym zreszt milczy tutaj Moch-

nacki. W »Wallenrodzie« widzimy przedewszystkiem szczyt dotychcza-

sowy liryzmu poety; bajronizm nadawa »\Vallenrodowi« tu i ówdzie

koloryt, dawa mu przebranie krzyackie i tajemniczo ukadu (jak

»Maryi« Malczewskiego) — ale pod zbroj krzyack bio serce Filo-

maty, a pie WajdehUy z tego pomiennego serca wytrysa. Ta
pie nadaa ton caej liryce naszej po-walie nrodowej i nie tylko

liryce. Z chwil, gdy pokolenie, co si karmio »Wallenrodem«, »uczuo

w sobie dawne serca bicie, uczuo w sobie dawn wielko duszy«,

nikt go ju powstrzyma nie potrafi; przeyo górnie sw »chwil«
na polach Grochowa i Ostroki. Caa poezya czynu w r. 1831 wy-

pyna z »Wallenroda<'. Przyznali to najblisi duchem poeci nasi,

ale nikt z tak szczeroci i z tak si uznania, jak Goszczyski we
fragmencie » Proroctw X. Marka«: ».lak grom, zamknityw oboku gbi,
rzsnym strzaem byskawicy zakrwawi chmur, z gniewu poczer-

nia — có tak w tej chmurze zagrzmiao? Gzy to piorun roz-

dar chmury? Piorun, ale z wieszcza rki... Wallenrod! Wallen-

rod! ...Graj im, poeto, graj Samsona strun, ...a zatrzsione si
Samsona wasne ich gmachy na gow im run!« —-Tak pojmowao
pokolenie belwederczyków istot »Wallenroda«.

Ale zanim » Wallenroda mia doprowadzi do Belwederu, poeta

zawar w tym utworze, który pod pozornie wystygym popioem

ukrywa gboko ary wulkaniczne, ca niemal ówczesn tre swego

ducha i nie wdawa si w dalsz, bezcelow walk z cenzur ro-

syjsk. Równoczenie za stawia sam sobie coraz wiksze wyma-

gania pod wzgldem formy. Jzyk polski wydawa mu si jeszcze

za ubogi na wyraenie wszelkich odcieni uczu i myli. W rozmo-

wach z Malewskim podnosi znaczenie twórczej pracy pokole nad

uksztatowaniem jzyka, który poeta zastaje i który dziaa na
oywczo. »Nim w Polsce jzyk, jakim »Don Zuan« pisany, uksztaci

si, dugo czeka trzeba«. To przewiadczenie zwracao poet w stron

przekadów z Petrarki, Szekspira, Goethego, aby na nich pró-

bowa siy i wdziku mowy polskiej; to nam tómaczy, dlaczego

jeszcze nie rozstawa si z Trembeckim (por. styl wiersza »Do do-

ktora S.«). Wrócio znowu po »Sonetach Krymskich« zamiowanie

w oryentalizmie. .)Szanfary« i »Almotenabbi« wprowadziy fantazy

jego w krain Wschodu i wywoay wspania kasyd p. t. »Farys«.

Encyklopedya polska XXI. 2&
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Woy we Mickiewicz sporo wasnych uczu, które w tem prze

braniu wschodniem szukay wyadowania si oddawna (por. sonet p. t.

»Bajdary«). W ))Farysie« zdumiewa potga wyobrani, umiejcej

oywi piaski, palmy, gazy, huragany. Zestawienie »Farysa« z »Od
do modociw najlepiej moe wykaza wzrost siy natchnienia poety.

Wzlot by wyszy, bardziej indywidualny, odpowiednio do wikszego
poczucia wasnej mocy. Do zupenego, szczytowego jej objawienia

brako tylko jeszcze powietrza wolnoci, którem odetchnie poeta

niebawem poza granicami caratu.

W latach, co w dziejach poezyi polskiej zaznaczyy si utworami

epokowymi, jak »Marya« i »Konrad Wallenrodw, podrasta nowy za-

siew romantycznobajroniczny, którego to wchwastuw nie zdoali ju
pseudo-klasycy wyplewi pomimo zaciekej walki, nie przebierajcej

w sposobach (zob. Siemieskiego »Obóz klasyków«). Nieudane na-

ladownictwa »maoletnich« romantyków (np. Witwickiego »Bal-

lady«) nie odstraszyy modych i nie zatamoway nowego w poezyi

prdu.

Stefan Witwicki po niefortunnych »Balladach« i ekscentry-

cznym »Edmundzie« zawróci rycho z bdnej drogi, a to dziki wro-

dzonemu poczuciu swojszczyzny. Natchnienia szuka nietylko w Bi-

blii, której zawdzicza wzorow polszczyzn (»Pieni biblijne«), ale

przedewszystkiem w domowej tradycyi. Jego »Pieni sielskie« trafiy

do serc prostych i przyniosy kilka prawdziwych klejnotów lirycznych,^

np. synne »Zyczenie« (Gdybym ja bya soneczkiem na niebie...), do

którego dorobi muzyk Chopin; w ludowym nastroju »Syn«, »Pie
przy umarymw (zapowied póniejszego tonu spoecznego Konopni-

ckiej), »Piercie« i i. Bya w nim jaka ruda szczerze rodzima, nie-

obfita, ale nie dajca si stopi z obcemi przymieszkami. Prdko za-

niecha wiersza i po r. 1830 proz objawia swój gorcy i rozumny
patryotyzm. Nauczony modocian pomyk swych rzekomych »Bal-

lad«, pomimo tak bliskich stosunków z Zaleskim zdoa uchroni si
od jakiegokolwiek wpywu czy to czarodziejskich »Rusaek« czy

»Wionianek«. Móg on o sobie potem rzec z Francuzem: »mon
verre est petit, mais je bois dans mon verre«.

Mniej odpornymi okazali si modzi »Litwini«, w zachwycie

zapatrzeni w promienn gwiazd Mickiewicza, pod jego urokiem pi-

szcy: Aleksander Chodko, Julian Korsak, A. E. Odyniec.
Kady z nich mia przecie szczliw chwil natchnienia, które wy-
dao utwór drobny wprawdzie, ale pamitny póniejszym pokoleniom

;

Chodko da wdziczn ballad p. t. »Maliny«, które z czasem zro-

dz »Balladyn«, da powszechnie kiedy piewan piosenk p. t.

dJanek« (Stach mi piercionek przyniós z jarmarku), zna i filare-
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ckie uczucia (»Nieznajomy«). Korsak podpatrzy, jak mao kto, tajnie

>tylu Mickiewicza i do zudzenia naladowa ton jego (»Pielgrzymka
myli «). Odyniec zapowiada wicej w Wilnie (»Branka Litwinaa),
ni dotrzyma w Drenie; nie umia skupi drobno sczcycli si
poników natchnienia w jaki bystry strumyk i poprzesta z czasem
na wdzicznej roli gawdziarza-korespondenta jako towarzysz podróy
zagranicznych Mickiewicza.

O wiele niezaleniej poczyna sobie wychowanek krzemienie-
ckiego liceum, Maurycy Gosawski. Marzy on o zdobyciu ta-

kiego stanowiska na Podolu, jakie mia na Ukrainie Zaleski. Brako mu
jednak przedew^szystkiem wyobrani, brako silnego wyrazu na szczer
tsknot, która wywoaa przecie jedyny wiersz liryczny co uchro-
ni go od niepamici: »Gdyby orem by, lot sokoli mie«...

Ktoby chcia nabra treciwego wyobraenia o rónorodnoci
wpywów swojskiej i obcej literatury, krzyujcych si u nas w la-

tach 1826— 1831, ten powinien uwanie odczyta pierwsze utwory
Juliusza Sowackiego. Wszystko, co witych latach w gorliwem
rozczytywaniu si pochania modziutki poeta, zostawiao w czuym
jego umyle jaki wtek do snucia wasnych roje, odzianych w szat

sowa wykwintnego, odrazu doskonaej formy. W »Dumce ukrai-

skiejft (z d. 26. VIII. 1826 r.) wyrazi si nastrój wywoany dumkami
Zaleskiego i Malczewskiego »Mary«. Sonety (poczynajc od 26. VIII.

1827 r.) powstay (jako forma) za pobudk Mickiewiczowskich sone-

tów, jako tre za byy pod wpywem modzieczych uczu dla

Ludwiki Sniadeckiej. Bardzo adne jako wykonanie artystyczne,

wiadcz o zdumiew^ajcem (w 18. roku ycia!) przysw^ojeniu sobie

tonu i nastroju Mickiewicza.

Bardzo wczenie objawi si w nim take wrodzony pocig do

dramatycznoci (zrazu po bajrosku pojtej), która nie wchodzi je-

dnak w zakres naszych uwag. Pierwsze powieci poetyczne Sowa-
ckiego bd pomylane oryentalnie (»Mnich«, »Arabft), za przyka-

dem modnych wówczas kierunków. »Szanfary« (ukoczony w Wil-

nie 10. lutego 1828 r.) nie by jednak zaleny od Mickiewicza, pojty

raczej bajronicznie z wyran przymieszk rosncego szybko indy-

widualizmu (cay ustp XII doskonay). Bardzo te wczenie rywali-

zuje Sowacki co do melodyjnoci i piewnoci wiersza z Zaleskim.

» Piosnka dziewczyny kozackiej « (28. XII. 1829 r.) jest do tego sto-

pnia piewn, e melodya przygusza nawet tre utworu.

Wród pilnych prac nad pierwszymi dramatami zaskoczya So-

wackiego w Warszawie tragedya nocy listopadowej. Poeta poczuwai

si do obowizku patryotycznego, rzuci wic na rozpalony bruk

warszawski utwory, wywoane rewolucy, jak: »Oda do wolnoci*,

25*
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»Hymn do Bogarodzicy «, »Pie legionu litewskiego, »Kuik«. Utwory

le byy nietyle podem gorczkowego natchnienia, ile raczej lite-

rackiego zamiaru. Jaowo tych wierszy pod wzgldem lirycznym

uwydatnia si jaskrawo w fakcie, e pieni, co miay drugich po-

budzi do zapau i do walki narodowej, samego Sowackiego nie

zdoay powstrzyma od dobrowolnej a przedwczesnej emigracyi

z Polski i to w chili, gdy walka wrzaa w najlepsze. (Ob. listy So-

wackiego do matki z r. 1831).

Pod wzgldem treci wOda do wolnocic zaraz w pierwszej

strofie raco przypominaa «Od do modociw. (» Witaj wolnoci

aniele«.... »nad martwym wzniesiony wiatem*...). Caa przeado-

wana bya symbolistyk i alegory, przyczem najniepotrzebniej do

polskiego roku 1831 przyplta si Luter. »Hymn do Bogarodzicy «,

jakkolwiek lepszy od >Ody«, objawi niewiele szczerego natchnienia

w poecie, który wedle w^asnego wyznania »zaczyna traci wiar«
i mia j dopiero po wielu latach odzyska. Rzecz znamienn dla

romantyka byo posugiwanie si w »Hymnie« prozaicznymi liczma-

nami pseudoklasycznymi: wpieniem wzrusz zimne granity Ne-

wy«, »zagrzmay spie« (= armaty), »gos potomnoci«. Mo-
dziutki poeta udzi si, e sam pocztek archaiczny »Hymnu do Bo-

garodzicy« wywoa wród powstaców welektryczne wstrznieniec

Podobnie »Pie legionu litewskiego« ani nie bya do piewu,
ani nie miaa w sobie animuszu rycerskiego. Sowacki nie mia po-

woania na Tyrteusza polskiego, którego zreszt cay rok 1831 u nas

nie wyda. Sowacki by wtedy raczej mimowolnym wyrazem ogól-

nej niemocy narodowej. Wprawdzie rew^olucyjnych pieni i piosenek
'

drukowano sporo w »wolnej Warszawie*, ale ani jedna z nich nie

krya na dobre w pukach polskich. Trzeba byo a Delavigne'a

aby » Warszawianka* w przekadzie Karola Sienkiewiczu staa

si marsyliank nasz roku 1831. Dopiero na wychod/twie zejdzie

ziarno liryczne, siane na polu bitew, wród deszczu krwi i przy J

grzmotach dzia.

§ 6. Poezya polska po r. 1831.

Romantyzm polski, rozbudziwszy ducha, zerwawszy wizy da-

wnego bezdusznego formalizmu, oywi powszechne oczekiwania

w pokoleniu modszem, podnieci wyobrani i zgodnie z »Od do

modoci przyoblók » nadziej w zote malowida*. Proces Filaretów

i warszawski sd sejmowy nadzieje te rozwia. Nadeszy rekolekcye

w celi bazyliaskiej i dusza w Rosyi. Z nich po kilku latach wy-
nurzy si pospny Konrad Wallenrod, w zbroi krzyackiej kryjcy



J. KALLENBACH.: I'0k2VA W LATACH 1800 186S 389

dusz litewsk. Liryzm roMiantyczny nabra bardzo wyranych zna-

mion przygnbienia narodowego, przyczem pogbi si tak, jak ni-

gdy dotychczas. Nie sama tylko poza bajroska wpyna na zmian
nastroju. Rzewno Gustawa coraz mniej bya stosown wobec grozy

pooenia politycznego. Nastaa cisza przed burz, uporne milczenie

duszy narodowej wobec dusznej atmosfery w Królestwie i na Litwie.

Mickiewicz nawet za granicami ucisku, na ziemi szwajcarskiej i wo-
skiej, nie móg zrazu jakby odnale samego siebie. Naprzód uderzy

w ton czuych wspomnie tuhanowicki»!h (»>Na Alpach w Spltigen«)

o tej, z któr nigdy w sercu rozsta si nie móg, wierny jej »wy-

ernaniecK. W Rzymie uleg przecie pontom nowego, jakby ojcow-

skiego uczucia dla Ewy Henr. Ankwiczówny, co wyrazio si w kilku

lirykach, zabarwionych bardzo znamiennie nastrojem religijnym.

Przeniknie on take wiersz »Do matki Polki«, brzemienny holem

patryotycznym. Jest ten wiersz arcydzieem przenikliwoci wieszczej,

co na kilka miesicy przed wybuchem listopadowym zapowiadaa

tragiczn dol narodu, który na próno zechce »na wolno ora,

krwi polewa ziemi«. Wiersz ten by w cisym zwizku z doko-

nywajcem si w duszy Mickiewicza przesileniem reliuijno-spoe-

cznych uczu: zapowied tego przesilenia mamy ju w improwizacyi

wileskiej z d. 12 pad. 1824 (» Wy, cocie poszli w Chrystusa lady«...

Ob. Pisma A. M.. wyd. Kallenbacha, t. VII, str. 233).

W Rzymie, dziki rozmaitym równoczesnym wpywom, których

nie moemy tu szczegóowo wykazywa, Mickiewicz sta si gboko
wierzcym katolikiem z cech znamienn zupenego poddania si

woli boej i chrzecijaskiej pokory (>Rozum i wiara« — »Arcy-

Mistrzw — » Mdrcy « — »Rozmowa wieczorna«). Tak usposobionego

zaskoczya w Rzymie wie o nocy listopadowej. Jak odrtwiay

przeby zim ca w Rzymie, w rozterce z samym sob, nieufny,

wtpicy w powodzenie ora dla braku »czowieka«; zwolna tylko

na Genew, Pary, Lipsk i Pozna zblia si ku teatrowi tragicznej

walki.

Przechodzi on w Poznaskiem wobec ogromu katastrofy na-

rodowej przez takie moralne katusze, e bliski by samobójstwa.

Uderzya na powrotna fala pessymizmu i zwtpienia, z której otrz-

sn si dziki otoczeniu serdecznych osób: brata Franciszka. Do-

meyki, Odyca, Garczyskiego i i.

Na wiosn r. 1832 Drezno stao si jakby kwater gównego

sztabu poezyi polskiej, która bro wytrcon onierzom polskim

podja i zamienia na or duchowy, niezomny i niepokonany. Nowe

siy poetyczne stany do walki: Wincenty Poi, Stefan Garczy-

ski, JulianSzotarski wprost z pola bitew przechodz na pole poe-
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zyi: gra im w uchu jeszcze pobudka wojenna, liryzm ich przesiky
bryzgami krwi bratniej, owiany dymem strzaów bojowych.

Muz tej nowej, ognistej liryki bya wzniosa postad Klaudyi

z Dziayskich Potockiej. Co o niej napisa Pol, to si da zastoso-

wa do caego nastroju bohaterskiej epoki: »Posta Klaudyny uno-

sia si przed moj dusz jak ulotny wstp wielkiego poematu, jak

nuta bolesnej pieni. Czuem to wówczas, e tym poematem bya
ziemia polska, t pieni ciki nasz ywot. Nie to, co mówia, obu-

dzio we mnie to uczucie, ale to, co z caej jej postaci wyczytaem,
wiat jaki tajemniczy... potga jaka ducha, która j wioda i wspie-

raa. Posta jej bya wta i podobna do cienia, a przecie pena siy

i powagi... Gdyby to wraenie byo na onierza pado, zrobioby moe
z niego bohatera. Ja zaczem pisa od owego czasu«. Nie

naley tego bra dosownie. Pisywa Pol ju przed wojn narodow,
ale pobudki dawniejszego tworzenia byy sentymentalno-literackie;

dopiero za od poznania Klaudyny zrozumia, co to szczere natchnie-

nie, i poczu si poet. Z tym hodem Pola zestawi naley to, co

o Klaudynie pisa Mickiewicz: »Ta kobieta godzi z rodzajem ludz-

kim i moe natchn znowu wiar w cnot i w dobro na ziemi«.

»Pieni Janusza« w rkopisie oceni Mickiewicz i przepowie-

dzia ich olbrzymi popularno. Kryy one w odpisach ju w je-

sieni r. 1832, znacznie przed pierwodrukiem paryskim (1833— 35);

dorabiano do nich muzyk, piewano, uczono si z zapaem na pa-

mi. Odczu w nich naród wasn dusz; jako ródem natchnienia

byy tam nie adne »ksiki zbójeckiec, ale bitwy, przeprawy i po-

tyczki r. 1831. Poezya czynu mskiego uwiecznia si w sowie,

zapalnem jak proch, a melodyjnem jak tentent kawaleryi, pdzcej
do ataku. Wezbrao uczucie narodowe, nietumione ju adn cen-

zur, i rozlao si potokiem pieni niezrównanych. Wikszych, dziel-

niejszych, nie mia ju sam poeta przez cae ycie utworzy. Cay
przyszy Pol objawi si ju w zarodczej sile »Pieni .lanusza«.

Przez reszt ycia snu potem bdzie z przebogatej przdzy na-

tchnie wielkiego roku wojny. » Pieni Janusza« byy niezwykem
zjawiskiem w poezyi naszej. Róniy si one gruntownie od wszyst-

kiego, czem dotychczas romantyzm zajania. Nastrój i ton byy od-

mienne. Pol by sob od pocztku do koca, bez naladownictwa,
bez wzoru literackiego. Bezporednio wrae, natychmiastowy
przelew ycia w poezy dokona si tam w sposób niezrównany,

powiedzmy: niesychany w dziejach poezyi polskiej. Jak widzia i sy-

sza, tak zapisa, a e to, na co wówczas patrza i w czem wspó-
dziaa, byo istotnie dziaaniem twórczem narodowego ducha, wic
le pozna si naród cay i ukocha w )>Pieniach Janusza«. l'ol

i
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ogarnJ bowiem ca skal ówczesnego narodowego ycia; nie uro-

ni z niej ani jednego zasadniczego tonu. Proste to byy piosenki,

niewymylne sowa; dziwna gibko wiersza, czerstwo i tgo
bij z kadej niemal zwrotki. Rytmiczno »Pieni Januszaw jest zdu-

miewajca (w zestawieniu z ówczesnym dorobkiem rytmicznym).

Przewaa rytm taneczny: mazur lub krakowiak. Te pieni prosz
si same o muzyk. Trafne uycie rymu mskiego, doskonae zasto-

sowywanie wyrazów jednozgoskowych i strof trocheicznych nadao
»Pieniom« tym onierski ton obozowej pobudki (»Grzmi pod Stocz-

kiem armatyw — »Haas, tartas po Poznaniu« — »0 ojczynie i o sa-

wie*...). Znamieniem charakterystycznem jego stylu poetyckiego jest

przewaga wrae suchu nad wraeniami wzroku. On nie maluje,

ani nawet nie rysuje, ale piewa, nurza si w tonach, w assonan-

cyach, w melodyi: nawskró jest dwiczny. Std pyn wielkie

zalety piewnoci wiersza, std te ujemne strony: pewna skonno
do wielomównoci i szumnoci, nieraz kosztem myli. Ale na skrzy-

dach wrodzonej piewnoci leciay te pieni od Warty po Niemen
i Dniepr, od dworku do dworku, od borów do przedmie. Rozno-

siy one zapa do wolnoci, krzepiy nadziej, dodaway ducha, wn-
cay si tam, dokd gbsze, powaniejsze poezye nigdy trafi nie

mogy. Pol umia bowiem do kadego przemówi jego jzykiem.

Jego chopi przemawiaj bez afektacyi, bez maniery, a przecie z od-

cieniem gwary stosownej w miar tego, czy mówi Mazur, czy Ka-

szub, czy Krakus.

» Pieni Janusza« czerpi swe soki ywotne z tych samych ostoi

polskoci, z tych samych zacianków i dworków som krytych, z któ-

rych wyjdzie niebawem »Pan Tadeusz«. Ten sam duch wyda oba

arcydziea. Typy i sytuacye bd i tu i tam udzco podobne wspól-

noci rysów rodzinnych (»Poajcie« — »Dziad z Korony « i i.). Ar-

tyzm wykonania by oczywicie odmienny. wPieni Janusza« nie ce-

luj ani malowniczoci, ani gbi myli, tylko uczuciem. (»Leci

licie z drzewa... «, wBracia, rocznica... «). Pieni te wsiky w naród spra-

gniony otuchy, jak spieka ziemia ddu. adna pie Mickiewicza

lub Sowackiego nie dotrzymaa wówczas kroku »Pieniom Janusza«

w ich tryumfalnym obiegu po caym obszarze Polski; aden z mniej-

szych poetów nie wydoby z roku wojny narodowej takiego dwi-
cznego, porywajcego tonu: ani Goszczyski, ani Garczyski, ani

Witwicki lub Gosawski nie dali narodowi ani jednej takiej pieni,

iakich tyle rozrzuci hojnie Pol w »Pieniach Janusza«.

»Rewolucya wydaa poet swego, nieznanego jeszcze« — pisa

Mickiewicz do Lelewela 23 marca 1832 r. — jest nim Garczy-
ski... Talent wielki i daleko pójdzie; ju teraz jest na stanowisku
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na którem ostatnie moje dziea spoczy «. Mickiewicz nie mia swo-

body zdania wobec Garczyskiego: czuy ojciec widzi bowiem tylko, ca

w synu dobre i pikne. Garczyski sam si uwaa za duchowego po-

tomka Mickiewicza: »Tak kiedy czucia twego zadwiczay stróny,^

Jh piewa rozpoczynam od ciebie wzbudzony. Ty natchn myl
harmoni«... W tem okreleniu jest szczera prawda. Garczyski

istotnie by z natury umysem filozoficznym, refleksyjnym, bez gb-
szego odczucia artyzmu sowa. Harmonii wiersza uczy si u Mickiewi-

cza, ale nie osign doskonaoci; owszem z poprawek Mickiewicza

dokonanych na autografach Garczyskiego wida, do jakiego stopniasta-

ra si arcymistrz poezyi ogadzi i zmikczy wrodzon Garczyskiemu
szorstko wysowienia. Mickiewicz zachwycony by dzielnym duchem
Garczyskiego, który na pierwsz wie o wojnie narodowej pospieszy

z Rzymu na pola bitew. Z nich to wyszed odrodzony i moralnie prze-

istoczony, a history tego przeobraenia zamknw » Dziejach Wacawac

.

Jest to przemiana heglisty-kosmopolity w Polaka, rozmiowanego w oj-

czynie. Mona w nim odnale rysy Hamleta, a zarazem i Fausta.

Oddziaywa na równoczenie powstajcy wanie przy jego boku
Konrad z HI czci » Dziadowa, a nie obeszo si bez przypomnie
z Manfreda (mio zdrona siostry). Z dwóch dochowanych czci
mona tylko przy pomocy Mickiewicza domyla si rozwizania w nie-

napisanej czci HI. (Ob. wykady w College de France). W pomyle
Garczyskiego rozwizanie » Dziejów Wacawa« polega miao na po-

godzeniu rozumu (wzgardzonego w czci I) z entuzyazmem palryoty-

cznym czci H. Myl bya pikna, z heglowskiem zaciciem (teza — anty-

teza: synteza). Ale postawienie jej w poemacie jest sabe. Rozum
tam nie silnie osadzony, a zapa jest nienaturalny, ale raczej nerwowy.

Obok »Dziejów VVacawa« najgbszym pomysem Garczyskiego jest

scena fantastyczna p.t. ))Wizya«; szkicem tylko, ale piknym, jest »Nabo-

estwo tegoczesne«, w którem widzie mona zarodek » Warsza-

wianki* Wyspiaskiego. Wi si z tem naboestwem » Wspo-
mnienia z czasów wojny narodowej«, powicone wspótowarzyszom
broni, wspópielgrzymom. Do najlepszych zaliczamy: »Spiew ocho-

tnikówK i »W nocy«, tudzie strofy »Do ludów«.

»Sonety wojenne* s sabe, nieutrzymane w nastroju. Pocz-
tek zapowiada nieraz rzecz niezwyk, koniec za nie uwydatnia

grozy pooenia (np. Sonet VI). Zwróci uwag naley na wiersz,

pisany w samotnoci w Drenie (10. HI. 1833), który maluje dosko-

nale gboki, filozoficzny nastrój ducha poety, a zarazem chorobliwy

stan, zapowiadajcy ju blisk mier. Wiersz ten wysoko ceni Mi-

ckiewicz. Historycznie wany jest »Grobowiec na granicach Syberyi«,

jako pierwsze poetyckie wprowadzenie motywu cierpienia moralnego
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i fizycznego zarazem w nienych pustkach, »gdzie wieczna zima
mrozem cina dusza. Ten »Grobowiec« to jakby prolog do »)Anhel-

lego« i »Ostatniego«.

Liryzm Garczyskiego nie jest ani piewny, ani rzewny; m-
skie uczucie panuje nad sob i nie wybucha wezbranym potokiem^

ale tli na dnie pomysów icie poetyckich, nierozwintych jednak,

niestrojnych w pikne, malownicze sowo. Z wtych, suchotniczych

piersi nie móg si wznie gos silny, doniosy, ale umys poety

obejmowa zagadnienia wielkie (»W nocy jesiermej«), pasowa si
z niemi i gdyby nie mier rycha, byby im moe podoa. Gar

czyski umar za wczenie, ale zostawi po sobie sporo ziaren po-

mysów poetyckich, które zej miay w innych duszach, w nie jego

utworach. Mickiewicz, najbliej stojcy Garczyskiego, widzia te na-

siona pomysów poetyckich, czu, co w sobie zawieraj i dlatego

uzna go nawet za ogenialnego« poet. Kocha go jak dziecko swego

ducha i dlatego jedno z tych ziarn, zawartych w opowiadaniu Gar-

czyskiego, ogrza wasnem tchnieniem, a uroso i zakwito mi-

strzowskiem opowiadaniem adjutanta jako »Reduta Ordona«. (Zesta-

wi je naley z »Bitw pod Grochowem« Garczyskiego).

W opowiadaniu tern zeszy si i opisowo, malujca dzieo

zniszczenia z dokadnoci zawodowego onierza, i gboki liryzm

duszy, brzydzcej si rzezi wywoan skinieniem mocarza, co jak

IJóg silny, jak szatan zoliwy. Ironia przenika to epos krótkie, a pene

treci, jak granat: » Gdzie jest król, co na rzezie tumy te wyprawia?

(j/.y dzieli ich odwag, czy pier sam nadstawia? Nie! On siedzi

o piset mil na swej stoiicy«...

» Reduta Ordona« bya dla Mickiewicza jakby prób przeycia

w wyobrani tego, czego nie móg by wiadkiem w yciu i co

niepowrotnie dla niego przepado. Z wynurze wobec Lelewela i Do-

meyki wiadomo, jak bolenie odczu Mickiewicz w r. 1832 sw nie-

czynno w czasie wojny narodowej: »ja smutny, e mi si nie udao

cho na chwil by z Wami i wiecznie Wam zazdroszcz «. Kto

wie, jak nieskory jest poeta do zwierze, nawet przed najbliszymi,

ten sów tych nie zlekceway, ale bdzie w nich widzia podniet

póniejszych wystpie politycznych Mickiewicza w r. 1848 i 1855.

Opowiadania wojskowych oddziayway na silnie, ale nie mogy
przecie sta si ródem twórczoci obfitszej. Mickiewicza organi-

zacya poetycka bya nawskró samodzielna i odtwórcz by nie

umiaa, chyba z wyjtkowych pobudek przyjani jak w » Reducie

Ordonaw. Ale caa atmosfera, wywoana pierwsz fal emigracyjn

jv Poznaskiem w jesieni 1831 r., dziaaa stale podniecajco. Roz-

rzewniony, a zarazem pokrzepiony widokiem najbliszych sercu, jak
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jDrata Franciszka, Domeyki, Odyca i Garczyskiego, pobudzony przy-

kadem modocianego twórcy »Fieni Janusza«, dociodzi Mickiewicz

na wiosn r. 1832 w Drenie wród najs7xzliw8zych warunków
wzgldnej ciszy i skupienia do owej bogosawionej ciwili, w której

podczas naboestwa w kociele poczu, jak gdyby si nad nim »ba-

nia z poezy rozbia«. Nastpi w kocu marca i pierwszych tygo-

•dniach kwietnia 1832 r. jakby nagy i niespodziewany wylew twór-

czoci, oddawna wzbierajcej. Ju w Rzymie w kocu 1829 r. zano-

sio si u niego na polsk tragedy myli p. t. » Prometeusza. Ju
wtedy chcia skreli, pod wraeniem Ajschylowego Prometeusza,

odwieczn history ducha ludzkiego w zapasach z potgami silniej-

szemi. Ide greck chcia zastosowa do poj chrzecijaskich. Do-

konana w Rzymie przy pomocy X. Chooniewskiego wewntrzna
przebudowa wiary, mioci i nadziei zachwiaa si w podstawie swojej

po katastrofie 1831 r. Pier Prometeusza polskiego przygnioto nowe

brzemi. Horyzont jego duszy powlók si cikiemi, oowianemi

chmurami; stawao si coraz duszniej .. Rozptaa si burza i pad
olniewajcy piorun: wimprowizacya Konrada«, której grzmoty roz-

legy si po caej poezyi naszej i zatrzsy jej podwalinami. Prome-

teusz polski przemówi z potg Tytana uczucia. Improwizacya Kon-

rada bya ywioowym wybuchem twórczoci, polnem wyadowa-
niem si nagromadzonych przez lata cae prdów ideowych i uczu-

ciowych, zaskoczya niejako poet samoistnie i samowolnie w samo-

tn noc wiosenn w^ Drenie (wyznanie Mickiewicza wobec Burgaud

des Marets: »tout dópend de Tintensite de Tinspiration. J'ai ecrit

le monologue de Conrad en une seule nuit«). — Za improwizacya

Konrada poszy dalsze autobiograficzne wynurzenia, rzucone na to

filareckie r. 1823, t. j. na to zdarze, anonim pars fuit, które prze-

y i przebola z przyjaciómi. Tak powstaa t. zw. trzecia cz
»Dziadów«.

Jako wyraz uczu indywidualnych i zbiorowych stanowi III cz
»Dziadów« w dziejach liryki polskiej epok. Wobec wileskiej,

czwartej czci ))Dziadów«, zauway naley olbrzymi rozrost skali

lirycznej. Gdy skargi przejmujce Gustawa wyróniay poet od

wiala, tutaj liryzm nabra szerzy i mocy i sta si wanie wyrazem
ju nie jednostki, ale narodu caego. W tem to znaczeniu obumar
Gustaw, a narodzi si Konrad. Z liryzmu osobistego, który nie do

wszystkich zdoa przemówi w r. 1823, wzniós si poeta do liry-

zmu narodowego, który poprzez cierpienia indywidualne wyczu
cierpienia zbiorowe i da im si wyrazu, porywajc i wstrzsajc
do gbi cay naród. Ten liryzm patryotyczny przepoi »Dzia

dy« w Drenie napisane od pocztku do koca; literalnie przesiko
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nim wszystko, nie wyjmujc ani dedykacyi (»narodowej sprawy m -
•czen ni kom«), ani przemowy, drg-ajcej od patryotycznego wzrusze-

nia. Caa trzecia cz »Dziadów« staa si odrazu i na zawsze nieprze-

bran skarbnic liryzmu polskiego. Najrozmaitsze uczucia znala-

zy tu swój wyraz bezporedni, przejmujcy, nieraz gwatowny: 1) m i-o ojczyzny namitna, dochodzca a do 2) rozpaczy ogólno-

ludzkiej, a szczególnie polskiej; 3) nienawi narodu do wroga,

ciemizcy; 4) uczucia zachwytu, ekstazy religijno-mistycznej;

5) uczucia miocj braterskiej, przyjani filomatycznej. Z umysu
pomin za poeta cakiem liryzm miosny, w zwykem znaczeniu,

westchnienia na wzór owych, pisanych na Alpach w Spliigen, albo

» Do mego cziczerona« w Rzymie, pomin konsekwentnie, skoro obiit

<jrustavus, kochanek Maryli.

Psychologicznie, przed analiz uczu w III czci »Dziadów«

powinnibymy si zastanowi nad tern, w jaki sposób mistrz liryki

polskiej wyraa swe czucia, te elementarne róda uczu wogóle,

w szczególnoci za róda podniet wyobrani poetyckiej. Ale na

takie studyum (nawiasem mówic niedokonane jeszcze u nas) nie

mamy miejsca w Encyklopedyi.

Zwracamy tylko uwag czytelników, e te pierwotne odczu-
cia wrae zmysowych u Mickiewicza godne s jak najpilniejszej

uwagi, jako punkty wyjcia dla dalszych bada esto-psychicznych

poety. Mickiewicz odczuwa naraz niemal wszystkimi zmysami ró-

wnoczenie i skutkiem tego on bogactwa tych skomplikowanych

odczu nie jest w^ stanie dokadnie wyrazi. (»Jzyk kamie gosowi,

a gos mylom kamie. Myl z duszy leci bystro, nim si w so-

wach zamie«). Bywao z nim tak ju w r. 1825, gdy Pielgrzym

mówi do Mirzy: wCom widzia, opowiem — po mierci, bo w yj-
cych jzyku niema na to gosu«. W trzeciej za czci ))Dzia-

dów« przedewszystkiem »Improwizacya Konrada« zawiera niezró-

wnane wyznania co do odczuwania poetyckiego, jako genezy pieni.

Co te to za niezwyke odczuwanie! Nietylko, e »w tonów milionie

kady ton ja dobyem, wiem o kadym tonie«, ale: »kady dwik
ten razem gra i ponie!«, »mam go w uchu. mam go w oku«.

Co wicej, on nie tylko zarazem w^idzi i syszy swe dwiki, on

je w dotyku czuje: »sowa lec, tocz si, graj i wiec; ju da-

lekie, czuj jeszcze, ich wdzikami si lubuj, ich okrgo do-
ni czuj!... ich ruch myl odgaduj«.,.

Nie dziwi nas, e wobec takiej potgi odczuwania Konrad woa:

»depc was wszyscy poeci «... Wierzymy mu, e aden z nich nie

odczuwa w tym stopniu »wasnego szczcia, wasnej mocy«. Z lego

punktu widzenia znamienne i godne bardzo uwanego odczytania

I
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jest widzenie Ewy, zwaszcza jej rozmowa z ró i zapytanie:

»C/.y taka wiato jest twojem pienienny« Widzenie Ewy jest

wiernem odtworzeniem pod w iad o megfo stanu duszy, w którym

wraenia zmysowe nabieraj innego owietlenia jak na jawie (>)kro-

ple zielone, krane«, »rumieniec yjcy, jak zorzy wnicie«).

Mickiewicz miewa sam podobne wizye senne i dlatego z tak pra-

wd realnego przeycia je skreli. W bardzo wanym, a zupenie

dotychczas przy badaniu twórczoci poety nieuwzgldnionym wSnie

w Dreniew, który chronologicznie najbliszym jest III czci
»Dziadów« (z 23 marca 1832 r.), znajdujemy jakby genez i wyj
nienie nastroju, który wywoa widzenie Ewy; przytocz tylko te

wane wiersze: »Lecz rozkosz moja., ach! ta rozkosz senna... któ

j opowie? mocniejsza ni dzienna, lejsza i milsza:
jawa ma ar soca, a sen agodno i cisz miesica«. — Takie od-

czucia byy podoem psychicznem dla widze Ev\y i X. Piotra.

Tych kilka sów musi wystarczy dla okrelenia, jak naley

pojmowa czucia Mickiewicza wogóle, jako ródo jego uczu li-

rycznych. Nie majc tu miejsca na szczegóowe rozwijanie i prze-

prowadzenie dowodu, jak po mistrzowsku poeta wyrazi w III cz-

ci »Dziadów« wszystkie zbiorowe uczucia, które powyej w pi
grup ujlimy, zwrócimy bodaj w kilku sowach uwag na waniej-

sze ustpy III czci »Dziadów«. (Wiersze przytoczymy tu wedn<j

wydania Towarzystwa imienia Mickiewicza Dziea A. M., tom czwarl\

Lwów 190r">). Improwizaeya Konrada jest od pocztku do koca ta-

kiem caopaleniem si poety na otarzu mioci ojczyzny.

Jest ona zarazem najznakomitszym psychologicznym komenta-

rzem, aby wyjani uczucie, jako ródo pieni: » Uczucie kry w du-

szy« itd. (Improwizaeya, ww. 10—14). Poczucie poety jest tam je-

dnoczenie ideowe i zmysowe. Po promieniach uczucia chce poeta

doj do róda najwikszego uczucia, najwyszej mioci, t. j. do

Boga. Nie mamy w caej naszej liryce pikniejszej spowiedzi uczu
zbiorowych, mioci zbiorowej, spoecznej, ponad te synne wier-

sze z olmprowizacyiw (105 — 115): »Ale ta mio moja na wiecie.

ta mio nie na jednym spocza czowieku«... Uczucie zbiorowe,

a przecie na wskro indywidualne: ww. 180— 187, 244, a zwaszcza:

»Jam cierpia, kocha, w mkach i mioci wzrosem: kiedy mnie

wydar osobiste szczcie, na wasnej piersi ja skrwawiem picieo...

i ww. 259-265.

Tragizm liry/,mu nie sign nigdzie wyej. Obrazom mczarni
narodowych tu skrelonych zoya oddawna najwymowniejszy hod
cudzoziemka: »)Obrazy te s takie, jakich ani Byron, ani Goethe ani

Dante nie byliby mogli namalowa. Moe i sam Mickiewicz mia
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W yciu swem jedn tylko chwil tego nadnaturalnego natchnienia.

Trzeladowanie, cierpienia i wygnanie rozwiny w nim siy. nie-

znane mu przedtem... Od czasów proroków Syonu, od czasu ich ez
i jków, aden gos nie wzniós si z tak si, aby opiewa przed-

miut tak ogromny, jakim jest upadek iiarodu«. (George Sand, Essai

?ur le dram fantastiue: Goethe, Byron, Mickiewicz, 1839).

Rozpacz bliska obdu kae ironizowa w blunierstwie

w w. 274—277) i dochodzi a do zniewagi najwyszej, na jak Po-

lak zdoby si móg (w. 314).

Nienawi nie przechodzi tu w mizantropie, ale jest prze-

dewszystkiem nienawici za, wcielonego we wrogu ojczyzny.

Scena VIII: 515—522. Pie Konrada w scenie I, pie »krwi go-

dna«, pie wedle X. Lwowicza »pogaska«, »szataska« za wedug
kaprala; poeta chcia w niej napitnowa liryk nienawici plemien-

nej. Przedmiecia stolicy, w. 35 — 36; Petersburg w. 128—130, 157

—

1 66; Przegld wojska w. 426—431, 472—480; Do przyjació Moskali w.

29: »Kielich trucizny... gorycz wyssana ze krwi i ez mej ojczyzny«).

Zachwyt religijny: ekstaza liryczna. Dwa tczowe widzenia:

Ewy i X. Piotra.

Widzenie Ewy byo, rzec mona, objawieniem nieznanych przed-

tem w poezyi naszej si duchowych, ekstatycznych, wizyi nie z tego

wiata, a jednak przez poet przeywanych (»Sen w Drenie«, ob. wy-

ej). Wizya X. Piotra wznosi si jeszcze wyej, siga niemal poza

^ ranice ludzkiej wyobrani:M straszny— jako trzy soca byszcz

jego trzy renice; trzy czoa, na trzech stui koronach« itd., wreszcie

zagadkowe imi jego: 44. Poeta, po latach w- rozmowie z Goszczyskim

wyznawa, e w czasie pisania »Improwizacyi« mia nadzwyczajne na-

tchnienie: »Rysy (tajemniczego ma) rzuca bezwiednie, bez a-

dnego rozmysu; nie zdawa sobie sprawy z tego obrazu« (M. wierz

w ^)Czasie« z d. 5. XI. 1913 r.).

Uczucie przyjani serdecznej (filomatyczno-filareckie) uwie-

cznione w pierwszej scenie III czci »Dziadów«. Tych podoem byo

przeycie lat wilesko-kowieskich (1815—1823). S za oddane nie

tylko bez najmniejszej przesady, ale owszem jakby powleczone mg
lekk tsknoty za utraconym rajem modoci. Punktem kulminacyj-

nym jest opowiadanie Sobolewskiego pene liryzmu, przechodzcego

pod koniec w nastrój religijno-mistyczny.

W tej bogatej skali uczu brak pozornie tylko mioci indywi-

dualnej, liryki erotycznej. Ale wypeniona ni inna, czwarta cz
))Dziadów«. Tutaj za wobec olbrzymiego pomienia mioci ojczy-

zny gasn uczucia osobistych alów egotycznych. Gustavus obiit

w celi wiziennej, brak zatem gosu dla liryki namitnych eroty-
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ków. Ale braku teg-o wobec aoby narodowej, wobec opowiadania

Sobolewskiego, Adolfa i rozpaczy pani Rollisonowej wcale nie od-

czuwamy. Wielki liryzm jest bowiem nie ten, który wyrónia poet
od wiata, ale ten, który go czyni wyrazem jego narodu albo wyra-

zem caej ludzkoci. Tylko liryzm powszechny potrali oddziaa na

ogó ludzi, t. j. taki liryzm, który poprzez cierpienia i nadzieje

indywidualne wyczuwa cierpienia i nadzieje ogólno-narodowe, ogólno-

ludzkie. Z tego stanowiska patrzc, uzna musimy w trzeciej czci
»Dziadów« niewyczerpan, zawsze wie skarbnic liryzmu pol-

skiego. Doniose jej znaczenie nietylko w poezyi, ale wogóle w na-

szych porozbiorowych dziejach nie da si nawet uj w wyrazy, bo

trwa cigle jeszcze. Trzecia cz »Dziadów« nie jest bowiem jakim
zasuszonym kwiatem poezyi, nie jest tylko wspaniaym pomnikiem

poetyckiej siy, ale jest, jak bya, yw prawd, straszn rzeczywi-

stoci, niezagojon ran, najdrosz czci naszej narodowej treci.

Dla Mickiewicza samego byy »Dziady« w r. 1832 ulg wielk:

uczucia gwatowne, rozpierajce piersi poety po katastrofie narodowej^

znalazy w tym utworze ujcie, w^yzwoliy dusz, ale jej nie ukoiy.

Wszak od pocztku do koca wzruszenie gwatowne targa tam stru-

nami to rozpaczy, to zemsty, to niedoli patryotycznej. »Dziady« byy,

wedle sów poety, kontynuacy wojny, ju nie mieczem, ale uczuciem.

Speniwszy to, poeta ochon z ekstazy, ale nie usta w twór-

czoci. Objawy jej miay by inne. Wizya X. Piotra domagaa si
uzasadnienia i szerszego, dostpnego dla ogóu wytómaczenia: da
je poeta w »Ksigach narodu i pielgrzymstwa polskiego«, których

wysoki nastrój mia, w myli twórcy, sta si ródem otuchy mo-

ralnej i drogowskazem na obcej ziemi.

rodowisko paryskie, pomimo zgieku i stuku wielkomiejskiego,

pomimo cigych odgosów kótni stronnictw emigracyjnych, podzia-

ao oywczo na poet, który z ziemi Wielkopolskiej wywióz sporo

podniety rodzimej. Od wyjazdu z Litwy w kocu 1824 r. poeta do-

piero w lecie 1831 r., a wic po latach siedmiu tuaczki, odetchn
polskiem powietrzem! Dotknicie ziemi Wielkopolskiej byo jakby

Anteuszowskiem nabraniem nowych si, a raczej wyzwoleniem da-

wnych, na dnie duszy drzemicych. Urok wsi polskich, dworów-

i dworków szlacheckich, niewidzianych od lat siedmiu podziaa po-

dwójnie: oywi wspomnienia Zaosia i Tuhanowicz, ale zarazem roz-

budzi niepohamowan tsknot »do tych pagórków lenych, do tych

k zielonych, szeroko nad bkitnym Niemnem rozcignionych...'

Spotykane na paryskim bruku typowe litewskie figury, ywcem z Li-

twy na emigracy przerzucone (jeneraowie Pac i Kniaziewicz, Ka-

szy c, marszaek nowogrodzki, tylu spópowietników) podniecay fan-]
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tazy i stawiay cigle przed oczy »kraj lat dziecinnych*. Tsknota
za ziemi rodzinn, za czasami i ludmi, którzy zasunli si w prze-

szo niepowrotn, wykoysaa niezrównany poemat, na który za-

nosio si u Mickiewicza od dawna, bo od zarania jego twórczoci. Mio
ziemi rodzinnej szukaa odpowiedniego wyrazu ju w »Mieszku«

i »Kartofli«, zaznaczaa si w epickiem zaciciu »Popasu w Upicie«,

w rzewnych, tsknot przesikych krajobrazach »Konrada Wallen-

roda«; blisk bya ujcia artystycznego w zamierzonym we Wo-
szech (1830 r.) »Legionicie«.

Tsknota bya zatem matk-piastunk wPana Tadeusza«.

Uczucie to przemone, znane od tysica lat staroytnym ludom (no-

stalgia w Odyssei, Heimweh Niemców, mai du pays Francuzów itd.)

moe przybiera formy ostre, patologiczne, moe te trwa latami

w stanie cichego przygnbienia, rzewnego smutku. U Mickiewicza

dosza tsknota do najwikszego natenia w pierwszym roku emigra-

cyi pod wpywem wymienionych ju pobudek, do których doda
jeszcze naley spotkanie si z bratem Franciszkiem na ziemi Wiel-

kopolskiej i cige obcowanie z Domeyk, ywym wiadkiem i do-

skonaym narratorem stosunków nowogrodzkich.

Z bogatej duszy poety wyoniy si nowe pokady uczu, nie-

tknite w III czci »Dziadów«; mio ziemi rodzinnej odezwaa si

przemonie. Liryzm nostalgiczny wyrazi si w tonach gbo-
kich i przejmujcych rzewn tsknot: czy to w niezrównanej inwo-

kacyi: »przeno moje dusz utsknionc... czy w epilogu o kraju lat

dziecinnych, co »zawsze zostanie wity i czysty jak pierwsze ko-

chanie. .« Inwokacya wstpna i epilog odpowiadaj sobie jak dwa za-

sadnicze, jednakie tony przewodnie (Leitmotw), ujmuj jakby w ramy

cay nastrój »Pana Tadeusza« i wiadczy bd zawsze o gównej,

naczelnej wadzy geniuszu nad narodem: o jego sercu.

Liryzm w »Panu Tadeuszu« objawia si inaczej, jak w III

czci »Dziadów«. Tam, w dramacie, nabiera cech wybuchowych,

ekstatycznych, namitnych. W epopei za nie móg si tak wyrazi

bez naruszenia owego, uwiconego tradycy, spokoju epicznego.

Liryzm »Dziadów« — to owo porównanie z »Improwizacyi« Konrada:

» Widzisz to moje ognisko: uczucie? Zbieram je, ciskam, by mocniej

paao, wbijam w elazne woli mej okucie, jak nabój w burzce

dziao«. Tam liryzm skoncentrowany przyrówna Mickiewicz znakomicie

do naboju; tu, w epopei, liryzm przyrówna mona do gbokiego nurtu

spokojnej na pozór, szeroko pyncej rzeki. Nie znaczy to, aby taki

liryzm mia by sabszy: »cicha woda brzegi rwie«, a na szerokich

rzekach nie brak wirów przepacistych.



400 MTBKATURA PlICKNA

Trojako zaznaczy si liryzm w »Panu Tadeuszu «:

1) w stosunku poety do przyrody;
2) w stosunku poety do ludzi;

3) w przejawie indywidualiznnu poety.

Co do pierwszego.

Stosunek poety do przyrody jest jakby stosunkiem kochajceoro

syna do matki, Mickiewicz ukocha ziemi rodzinn od dziecka i za-

ledwie wzi si do pióra studenckiego, ju pragn t mio wy-

sowi (»0, ziemio nowogrodzka, kraju mój rodzimy,... godzien

uwielbieniaw; por. w »Kartofli« ww. 15—40). Ju w tych pierw-

szych próbach uczucie byo bardzo silne, ale wyraz jego jeszcze nie w^y-

robiony. Dopiero studya uniwersyteckie doprowadzaj styl do wiel-

kiej doskonaoci bd w krajobrazach wGraynyw, bd w IV czci
»Dziadów«. Tsknota po raz pierwszy na obcej ziemi zaprawia kraj-

obrazy liryzmem: por. Sonet XIV i w »Konradzie Wallenrodzie«

zakoczenie III ustpu, tudzie tsknota Wallenroda za dolin, do-

dochodzca do tego, e »cauje wierzby«, jako waadki chwil szcz-

liwych. To ukochanie ziemi rodzinnej roso z laty, a wreszcio

w »Panu Tadeuszu« znalazo poetyczny wyraz i przepoio sob ca\

ogromny utwór.

Niemal kada ksiga »Pana Tadeusza« zawiera takie obrazy

umiowanej przyrody ojczystej. Musimy tu poprzesta na suchem
wyliczeniu gównych miejsc, które powinny by odwieone pono-

wnem odczytaniem: Ksiga I, ww. 1—22; 11, 1—38; III, 548—567:

IV, 1—26, 42—88 (cay opis kniei przeliczny, dobyty nie tyle z wier-

nej pamici co z wdzicznego serca); VIII, 586—625; XI, 1—66; XII,

843—855.

Poeta wszystko w przyrodzie litewskiej ukocha a do ab
i much, którym s wiersze powicone (II, 699—721; VIII. 30, 37—50

Opisem zachodu soca koczy si wspaniale »Pan Tadeusza:

jest to nietylko rzewne rozstanie si z poematem, ale z epok ca,
ju w r. 1834 nieyw, a tylko w sercu poety przechowan jak

wspomnienie najdroszej matki: ziemi rodzinnej, raju lat dziecin-

nych, z którego losy okrutne wygnay go na zawsze.

Na tej ziemi litewskiej, nowogrodzkiej, yli rodacy, take ju
tylko w pamici poety yjcy. Stosunek Mickiewicza do tych ludzi

to druga kategorya objawów lirycznych w »Panu Taduszu«, które

bodaj w kilku rysach zaznaczymy. W tym stosunku do spoecze-
stwa zauway mona przedewszystkiem nastrój melancholijno-liry-

czny, pyncy z przewiadczenia, e poeta pisze o ludziach-typach.

bd w rzeczywistoci zanikych, bd te w^ówczas (1834) ju zani-

kajcych. Znamiennym jest zwaszcza epitet » ostatnia, tak czsto

i
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wracajcy W »Panu Tadeuszu* nietyle jako epitheton ornans, ile jako
poegnalny, rozrzewniajcy rys postaci. Poczynajc od tytuJu, który ob-

jania ))Pana Tadeusza« jako ostatni zajazd na Litwie, ile tam
ostatnich postaci: ostatni wony trybunau, ostatni klucznik, osta-

tni z dworzan opowiada history ostatniego z Horeszków. (Knieje

litewskie s dlatego take poecie drogie, e do nich »ostatni przy-

jeda na owy ostatni król, co nosi kopak Witoldowy, ostatni z Ja-

giellonów wojownik szczliwy i ostatni na Litwie monarcha my-
liwy «). Ksiga XII otwiera si ostatni uczt staropolsk. Jenera
Dbrowski radby widzie »ostatnie egzemplarze starodawnej Litwyw,

a na widok Podkomorzego, wiodcego rej w polonezie, brzmi ze-

wszd okrzyki: »ach, lo moe ostatni, patrzcie, patrzcie modzi,

moe ostatni, co tak poloneza wodzi«.

Ten motyw poegnalny, co rozrzewnia myl o gincem na

zawsze pokoleniu, zrodzonem na wolnej jeszcze ziemi, ten motyw^

ocenili ju w^spóczeni arcy znawcy ))Pana Tadeusza^, Sowacki i Kra-

siski, których ocena jest dzi powszechnie znana i dlatego jej tu

nie powtarzamy. Mniej gon natomiast pochwa Worcla, Litwina-

emigranta, warto tu przypomnie nie jako wyraz sdu literackiego,

ale jako szczerze odczute wraenie bezporednie wród rzeszy wy-

chodców naszych; Worcel odczytywa emigrantom »Pana Tadeusza«

gono: »nieraz musiaem czytanie przerywa, tak mnie wzruszao

cakowite przeniesienie ciaem i dusz na polskie, ojczyste nasze

niwy«.. Worcel nazywa »Pana Tadeusza« »kamieniem grobowym, po-

oonym rk geniusza na starej Polsce naszej, który tak uderzajcy

obraz przed oczami synów nieboszczki matki przedstawia, e nie

tylko ca jej dusz wyczyta w niej mog, ale jeszcze i te rozeznaj

rysy codzienne, które w niche samych przelaa i litóre stanowi
przejcie ze zmarego do yjcego pokolenia, bratajc

tym sposobem przeszo z przyszoci, a z grobu wydobywajc za-

ród przyszego naszego ycia«. (Kor. Mick., t. III, str. 269).

Jest to jeden z n aj bystrzejszych sdów o wartoci bezwzgldnej

arcydziea Mickiewiczowskiego i o jego znaczeniu w yciu pogrobo-

wem Polski.

Dla samego za Mickiewicza by »Pan Tadeusz« kordyaem

uzdrawiajcym. Gdy III cz »Dziadów« dawaa tylko upust wrz-

cemu kipitkowi uczu,' rozsadzajcych pier zbola, ale nie daa

ukojenia, to »Pan Tadeusz« wyczarowa poecie na bruku paryskim

zacianek litewski i sprawi, e biedny wygnaniec odetchn nad Se-

kwan litewskiem powietrzem i zapomnia bodaj na chwil o zgieku

))przeklestw i kamstwa, niewczesnych zamiarów, zapónych alów,

potpieczych swarów«. W czasie tworzenia swego arcydziea pisa

Eaeyklopedya polska XXI. ^^
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Mickiewicz do Odyca: »yJQ w Litwie, w lasach, karczmach, ze

szlacht, ydami. Gdyby nie poema, uciekbym z Parya«.

Tu mamy rozwizanie zagadki: »poema« stao si potrzeb

serca, z serca wyszo na poytek duszy wasnej, stao sit^ po prostu

racy bytu duchowego poety. Nigdy stosunek dziea do twórcy nie

by silniej zadzierzgnity. I std poszo, e indywidualno Mi-

ckiewicza musiaa koniecznie nawet w epopei si uwidoczni. Liryzm

tej epopei tkwi bowiem nie tylko w stosunku Mickiewicza do przy-

rody i w stosunku jego do ludzi i spoeczestwa swego, ale po trzecie:

zawar si w swej naistotniejszej treci w stosunku twórcy
do wasnych przey serdecznych z lat ostatnich, z czasu tu przed

napisaniem »Pana Tadeusza«. Kto pozna genez IV czci »Dziadów«,

))Konrada Wallenroda« i 111 czci »Dziadów«, ten odrazu zrozumie,

dlaczego i »Pan Tadeusz« nie móg si obej bez przymieszki oso-

bisto-lirycznej. Da j poeta w przeobraeniu duchowem .lacka So-

plicy w X. Robaka, w stosunku Jacka do Stolnika i Ewy. Wiadomo,

e Mickiewicz zaraz po wyjciu »Pana Tadeusza« z druku posa pp.

Ankwiczom egzemplarz z ustpami zakrelonymi tam oówkiem,

gdzie tylko bya mowa o Stolniku, Ewie i Jacku. Jako w tych trzech

osobach zawara si cicha tragedya rzeczywistego stosunku Mickie-

wicza do Ewy Henrietty i jej ojca, o czem zreszt Ankwicz mówi
z Odycem, jakby na usprawiedliwienie swego postpowania. Spo-

wied X. Robaka jest wanie w »Panu Tadeuszu« momentem naj-

wyszego indywidualnego liryzmu poety. Wasne wzruszenie odbia

si w wierszach, dalekich od spokoju epickiet^^o: ksidz wmówi nie-

porzdnie, czsto miesza skargi i ale we sw spowied, czsto

rzecz przecina...« Powie »spltan bezadnie« porzdkowa w pa-

mici Klucznik. Jacek czsto wzarywa si«.

Zewntrznie uwidoczni to poeta w wierszach bd niedoko-

czonych, bd niedomówionych — mamy takich przerwanych wier-

szy a 22!

W skreleniu tajników duszy zbkanej i losem /nkanej oka-

za si Mickiewicza mistrzem. Liryzm wasnego serca pogbi jeszcze

psychik narodow. Nie dozwoli w epopei wybuja pierwiastkowi indy-

widualnemu, objawi go dopiero pod sam koniec epopei (spowied

X. Robaka jest w ksidze dziesitej, która pierwotnie bya kocow),
ale objawi tak, e idywidualne porywy skaza na kar za to, e
o sobie przedewszystkiem mylay, nie o dobru pospolitem: »Zy
przykad dla Ojczyzny, zacht do zdrady trzeba byo okupi do-

brymi przykady, krwi, powiceniem si«...

Liryzm patryotyczny wzity za na tortury wasnego sumienia:

»moem znowu zgrzeszy? moem nad rozkaz wodzów powstanie
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przyspieszy}? Ta myl, e dom Sopliców pierwszy si uzbroi, e
pierwsz Pogo w Litwie zatkn krewni moi! ta myl. zdaje si
czysta«... A jednak dbo prywaty w niej si taio i nie dao dojrze
celowi wielkiemu...

Mio Jacka i Ewy pokazana wiernie z osobistego przeycia
poety, ale pokazana w spowiedzi przedmiertnej, ju jakby z tam-

tego wiaia. Uczucie miosne, niedostpne III czci »Dziadów« ze

wzgldu na tragedy myli narodowej, przebio si przecie pod
koniec ep 'p«*i. A tak stao si zado kardynalnemu prawu indywi-

dualno<i Mickuiwicza, która wszystko, czego si sercem ja, prze-

nikaa na wskro pomieniem osobistego liryzmu. Ten liryzm osi-

gn jak widzielimy, najdostojniejszy swój wyraz w obu arcydzie-

ach, tak w III czvi »Dziadów«, jak w »Panu Tadeuszu«. Wicej
ju da byo n emoliwem: poeta w utworach tych odda bowiem
ca< go s ebie w pieni. Pozostawa Mickiewicz wygnaniec, pielgrzy-

mujcy do przyszej F^olski na drodze czynów duchowych, realizo-

wanych bd w wykadach francuskich w Collage de France^ bd
w prograinacli politycznych »Trybuiiy ludów«. Ta jednak strona jego

dziaalnoci n e naley tutaj i bdzie na innem miejscu rozpatrzona.

Gdy tak Mickiewicz, przeszeds/y zenit swego lirycznego na-

tchnioiii... zwraca si ku innym zadaniom ycia narodowego, jake
poczyna sobie Sowacki na emigracyi? Dwa tomy jego poezyi ^,

wydrukowa e w Paryu 1832 roku, byy poniekd literackim ana-

chronizmem, przenosiy bowiem utwory, napisane w spokojnej jeszcze

W ars/awi«-, w latach 1829 i l8H0, w stylu bajroniczno-romantycznym,

na roz[)alony namitnociami poliycznemi grunt parysko-wygnaczy

» przeklestw i kamstwa,... potpieczych swarów«. Tre tych obu

tomów bya dla mikrokosmu })olskiego nad Sekwan zupenie obo-

jtn: ani zibia, ani grzaa. Rozgoryczeni wygnacy nie mieli ochoty

ocenia artyzmu formy: nic a nic ich nie obchodzili ani Hugo, ani

Mmch, ani te B elecki lub mija... Dwudziestotrzylelni poeta nie

mia odwagi [irzezw ycienia swych ambicyi literackich: ogosi dwa
tomy w porze najmniej odpowiedniej, kiedy tragiczna dola narodu

inneuo potrzebowa i pokarmu duchowego, ni da jej móg »Min-

dowe« lub oMarya Stuirto. Bya to pierwsza, walna przyczyna nie-

popularnoci Sowackiego na emigracyi, niepowodzenia, które on od-

czu bolenie, a po kilku latach spokojnie oceni: »l'ierwsze tomy

poezyj moich s bez duszy... Imaginacya moja moda, wabiona

1 Wi.rsze Stowacki<'g.» przytaczane tu s wedug wydania Bron, Gubry-

nowicza iL.wd 1909).

26*
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bya poyskami, socem, ksztatami... l^okazaem si po raz pierwszy

jako artysta ludziom, którzy bynajmniej o artystostwie nie myleli,

wan i okropn, rzeczywist tragedy zajci... Pierwszymi dwoma
omami zgfubiem si na cay czas ycia mojego. ..«

Ile zda, tyle tu tematów do rozmyla nad poet, który z ge-

nialn samowiedz oceni gówn wadz sw poetyck, i m a-

ginacy, jakote powody rozdwiku pierwszego midzy artyst

a znkanem spoeczestwem. Podwójna jego emigracya: jedna z Pol-

ski, a druga z wychodztwa (skoncentrowanego w Paryu) do cichej

Genewy bya w bezporednich powodach bolesna (Bócu w III czci
»Dziadów«), ale w skutkach owocna. Mona powiedzie, e dla So-

wackiego tem si staa Genewa, czem dla Mickiewicza byo Kowno.
Samotno genewska skierowaa myli poety przedewszystkiem w gb
wasnego ducha i zmusia do porachunków ze sob samym. Te re-

kolekcye nie byy atwe dla modzieca, który mia od dziecka »dum
wielkiego czowieka przeczuciem nakarmion «. O czysty liryzm tru-

dno byo wówczas duszy, podranionej rozczarowaniem mioci w^a-

snej. Trzeci tom »Poezyi«, redagowany ju z Genewy, zawiera pod

tym wzgldem bardzo charakterystyczne zeznania w przedmowie

/ d. 17. IV. 1833 r., które tu zaledwie zaznaczy tylko mamy miej-

sce: »Niezachcony pochwaami, niezabity dotd krytyk, rzucam

tom III w otcha milczenia, która pierwsze pokna«. Odrazu

zaznacza si tam silne obwarowanie swej niezalenoci duchowej

i niepodlegoci poetyckiej w polemicznym zwrocie przeciw »wie-

czerzy paskiej polskich poetów« i zastrzeeniu swobody zupenej

w wyborze dróg dalszych twórczoci: »Szukajmy rónemi dro-

gami treciwej myli ywotnej naszego kraju«.. Narodowo poezyi,

zdaniem ówczesnem Sowackiego, »nie zaley na opisywaniu naro-

dowych wypadkowe (to oczywicie zwrot przeciw III czci »Dzia-

dów«), a przecie po latach w tych wanie narodowych wypadkach
szuka bdzie natchnie autor »Mazepy«, »Zborowskiego«, »Zawiszy«,

»Ksidza Marka« i t. d. Wreszcie w teje przedmowie charaktery-

styczne futurum: wznajdziemy poezy narodow«; jakby ))Marya«

Malczewskiego, » Dziady « i » Wallenroda nie tworzyy ju same przez

si poezyi narodowej! Ale Sowackiemu chodzio o inn poezy, któ-

rej oczekiwa od wminstrelów, piewajcych wielogowemu panu«
(=: ludowi).

Tom trzeci Sowackiego zawiera wielkie bogactwo treci, okre-

lajcej przedewszystkiem artyzm poety. Obok utworów jeszcze

warszawskich, stawaa tu »Dumao Wacawie Rzewuskim«, utwór mu-
zycznej pierwszorzdnej wartoci, zapowied dalszych tryumfów poety

w dziedzinie dwików sowa polskiego, gdzie go nikt nie mia
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przecign. Ale dla zrozumienia samych podstaw rozwoju ducho-
wego poety najwaniejszym w tomie trzecim jest wpoemat serca«,

niezrównana w poezyi naszej opowie autobiograficzna, arcydzieo
obserwacyi samego siebie: »Godzina mylic »Dla tego jednego poe-

matu chciabym, abycie tom III czytali... « — pisa do matki. »Go-
dzina myli « zawiera istotnie takie mnóstwo wskazówek charakte-

rystycznych, e stanowi bdzie ua zawsze podstaw do oceny

duchowej ewolucyi czowieka i poety. Rozum i serce s tu poddane
analizie spokojnej. Sowacki od dziecka niemal rozmyla nad sob
i nad zagadk bytu. »Karmi si marzeniami, jak chlebem powsze-

dnim — do szkieletu rozebra zesche myli ciao«. Ogromna pa-

mi, ten niewyczerpany skarb wszystkich geniuszów, tu w zwizku
z g.trczkow, przedwczenie wybuja wyobrani, staraa si
wnikn w stan p r ze d-ziemski duszy i — zdaniem poety — wwiad-
zya o istnoci przed-ywotnej ducha«. Przenikliwo dziecka silia

si na przebicie wzrokiem mgie przyszoci, ycie wasne wprzeczu-

ciami widzia do grobu i nic go nie dziwio«. Z naciskiem powtarza

si tu zwrot o ))smutnej poezyi duszyw, która serce ywia. Myl y
modzieniec w »siódmem niebie« i widzia ju wtedy, e »przed sob
mia krain duchów do zdobyciacc Swedeiiborgowi zawierzy i teo-

ry jego wyrazi treciwie jakby plan wasnej ewolucyi twórczej; na

dziewi at przed poznaniem Towiaskiego ju mia Sowacki teo-

ry, która w zasadzie niczem nie rónia si od wierze pana An-

drzeja: »dusza z iskry urodzona ronem yciem przez wieki rozkwita...,

biorc ksztaty rónych tworów« (me tem psy eh oza)...; ci-

gle w Boga pynie, w doskonalszem co chwila rozkwitajc ciele;

czowiek si siln myl w anioa rozwi ie« i t. d. i t. d.

Tak mylce wdziecko poznao mio; pierwsz i ostalni

bya, i najsilniejsza z uczu, uczucia przeyaa. Mio dla starszej

Ludwiki niadeckiej, nieodwzajemniona i beznadziejna, staa si ja-

dem dla pacholcego serca. Wpyw ukochanej by decydujcy na

lata cae: »ona umiaa oczom nada wzrok rozkazu i nieraz wstrzy-

ma zamach samobójczej rki«. Uczucie zawiedzione w nadzie

jach szukao ulgi w rozumie, a to »dziwnem wynalezieniem cierpi-

cego ycia«. » Myli wadz « zacieka si modzian we wasn przy-

szo, a mia »dum wielkiego czowieka przeczuciem nakarmion«.

Przyszo wasn, pogrobow, przewidywa »wietn okrzykiem

ludzi«— jake odbijaa od tej wietnej przyszoci teraniejszo z »od-

rzucon mioci, dum, oburzeniem!« Nastpstwem takich sprze-

cznoci byo to, e » serce jak kryszta w setne poryo si skazy i tak

wiecznie zostao. Wszystkie czucia skarby ognistej wyobrani
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rzuci na poarcie, wyobrania zotemi rozkwitaa farby..., lecz nie
byo w niej wiary w szczcie, ani w Boga!«

Rzeczywisto staa mu si wstrtn; nnyl jego nie znosia ta-

kiej rzeczywistoci, pozbawionej uroku mioci: Msyszc krzyk s/.cz-

cia daremny, mci si — i g-mach budowa niedowiarstwem
ciemny«. Bya to budowa nie wszystkim dostpna, bo »cikiemi
mylami sklepiona«, a kto wej chcia, musia »zmniejszy si i my-

lami przybra karów posta«. Modzieniec rzuci si »w wiat cie-

mny« — bez wiary w szczcie ani w Boga!

Kie byy to oczywicie warunki, sprzyjajce rozwojowi liryki

Sowackiego. Jako [)rzez lata cae ten » krzyk szczcia darem ny«
mci si bdzie przedewszystkiem na liryce jego. Rzecz charakte-

rystyczna: w caej »Godzinie myli« nie znajdziemy ani najmniejszej

wzmianki o stosunku modziana do Polski. Z jednej strony przy boku

dorastajcego Sowackiego towarzysz, pogrony w wiecznej zadu-

mie, niepojnmjcy rzeczywistoci Szpicnagel, zabity »godem wra

e«, w kocu samobójca — z drugiej zakochana w Moskalu panna

niadecka: jakie fatalne otoczenie, jak róne od atmosfery filareckiej,

od grona filomatycznego, w którem troska osobista znikaa wobec

niedoli po'sko litewskiej!

»Godzina myli« otwiera nam tajnie drczcego si ducha. Obok

niej wane s wspóczesne listy do matki, a zwaszcza ten z d. 27.

X. 1833 r., który potwierdza ów wpoemat serca« i objania go ubo-

cznie. Sowacki kadzie tam nacisk na dwie okolicznoci: I*' na i m a-

ginacy, któr uwaa susznie za jedyne ródo wszystkich swych

nieszcz i wszelkiego szczcia na ziemi (ajestem szczliwy t
wadz tw^órcz urojonych wypadkowa) — i

2° na »nieskocziin n i espokoj n o«, któr widzi wszystkimi

zmysamiw. Psychologicznie objania swój stan wjesiennem usposo-

bieniem duszy «, skierowaniem wszystkich wadz »do przemagaj-
cej we mnie teraz imaginacyi«. — Nie by to znowu stan po-

mylny dla ducha, skoro poeta móg przypuszcza, e »na mnie Bóg
rzuci jakie przeklestwo« (!), a zarazem stwierdza e »serce swe

ywi okruszynami uczu« i »w moich uczuciach nic niema wiel-

k iego« . ..

Jest to znowu stwierdzenie stanu duszy, dalekiej od praw^dzi-

wego liryzmu. Jako ujcie poetyckie tego stanu bdzie miao prze-

dewszystkiem znamiona jnkby dalszej spowiedzi z »Godziny myii«,

ale pogbionej ju katastrof roku 1831. »Lambro« w duchów kole

dra, a gdy go milionowe duchy spytay: »Czemu nie skona, gdy

wszyscy konali«, odpowiada: »/e nie skonaem, ycie mam za kar«--
i pragn si wyzwoli »myl zemsty mrcego narodu«. »Lambro«
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by przeyciem poetyckiem niespenionych roje samego poety: »sawa!
sawa! to okropnie sta jako posg ua ojczyzny grobie... wycie si
po mnie wiele spodziewali!«

Myl zemsty, rzucona tylko w ))Lambrze«, nabiera ksztatów
realniejszych w ))Kordyanie«, który w pierwszym akcie jest po pro-
stu udramatyzowan »Godzin myli« i rozwija pod niejednym wzgl-
dem dokadniej teory Swedenborga (I, 1, w. 406 i nast.): ))Bóg pro-

mie duszy wcieli w nieskoczone twory... jest wiat drugi, tam
z uczu razem zlanych wstanie anio biay... Na jednego anioa
dwóch dusz ziemskich trzeba«. Poniewa Laura nie rozumie tvch
myli, Kordyan postanawia skoczy samobójstwem.

Dramaturgia Sowackiego nie wchodzi w zakres tego artykuu,
wic nie zastanawiamy si tutaj nad caym »Kordyanem«, ale zwra-
camy tylko uwag, e zawiera on w sobie bardzo wane ogniwo
w rozwoju nie tylko myli, ale i uczu poety, a std i dla liryki

jego ma znaczenie (ob. I, 1, w. 35, 299). Kordyan tak samo jak i So-
wacki wówczas (1833 r.) baga Boga: » z dejm z serca mego jaskóczy
niepokój, daj yciu dusz... jedn myl wielk roznie!« — a za-

razem przyznawa: »ja nie mam wiary« — i wyrzeka: »na nieznane

wpywam oceany z myl smutn i z sercem rozbitem!
Mogem by czem, bd niczemc

Do jakiego stopnia Kordyan jest autoportretem poety, wida ze

wspaniaej sceny pitej aktu III, gdzie widma dwu wadz ducho-

wych (o których wspóczenie do matki pisa), widma Imaginacyi

i Niepokoju (Strachu) trzymaj »za wos« Kordyana i nie daj mu
speni zamierzonego czynu: »lmaginacya mówi oczyma, a Strach

mówi biciem serca«. Tak jak ))Lambro« przekaza myl zemsty Kor-

dyanowi, tak znowu Kordyan przekazuje niedopenion »myl wielka
(take ju w «Lambrze« zaznaczon) dalszemu rozwiniciu, — jak prze-

konywa rozmowa bohatera w szpitalu waryatów-z doktorem: »Czy

nie widziae nigdy czowieka anioa, co swe cierpienia ludom
przynosi w ofierze... za 1 u d cierpica. Tym czowiekiem-anioem b-
dzie za lat kilka Anhelli.

Ale nim do napisania jego przyczyni si podró do Ziemi wi-
tej, Sowacki bdzie ponownie próbowa wcielenia swegc stosunku

do przeszoci dziejowej w postnci, która bdzie jakby Kordyanem

z koca XVIII wieku: Szczsny Kossakowski — to jakby druga po Kor-

dyanie realizacya czynu patryotycznego przez czowieka, szarpanego

wewntrzn duchow rozterk. Jakby echo Kordyana powtarza b-
dzie Szczsny w »Horsztyskim«: »jestern niczem, pokacie mi jaki

cel (w. 381), nic zacz nie mog« (w. 558) — wreszcie wyraniejsze

ni w .)Kordyanie« przyznanie si do wrodzonej dumy (Horsztyski, l\\
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361): » wszystkie wasze dumy pomieszcz si w mojem sercu. Sta-

raem si dugo otru ywotn myl wielkoci bahymi napojami

uczu mioci. I nie mogem! Duma jest dusz duszy mojej«.

I podkrela zaraz: »moe w tych wyrazach bya cz najpraw-
dziwsza myli mojej «.

Ale pomimo wszelkich zapewnie oGodziny myli« i »Kordyana«

o zaniku serca ())serce ju myle przestao!«) — modo braa gór
nad zniechceniem i w Szwajcaryi wanie rozpoc/a si ewolucya

waciwego liryzmu poety. Urok polskiego podlotka, Maryi Wodziskiej^

mia dokona tego rozbrojenia zawzitoci i nieufnoci w sercu So-
w^ackiego. Co prawda, i tu wyobrania odegraa rol gówn.
Poeta bra zwyky flirt panieski na seryo i wyobraa sobie, e
kocha i jest kochany. Imaginacya podyktowaa te niesprawiedliwy

dla Eglantyny Pattey wiersz p. t. »Przeklstwo«, z którego to tylko

godne uwagi, e Sowacki uwaa Wodzisk za »siostr na wy-
gnania ziemiw. Z imaginacyi te, wicej ni z serca, powstaway
wierszyki takie jak »Rozczenie« i »Stokrotki«, niebdce echem
rzeczywistoci, ale wane wanie jako lekkie przdziwo wyobrania
z której po latach powstanie tczowymi kolorami barwiona wizy a

mioci: »W Szwajcaryi«. Rzecz to bardzo znamienna, e po wspo-
mnianych wierszach o Wodziskiej napisa Sowacki rzekomo
))Ostatnie wspomnienie do Laury», które acz nie byo ostatniem

w jego twórczoci, stwierdzao przecie stanowczo, i poeta obwinia
niadeck jako sprawczyni zej jego doli i — co boleniejsza — zych
jego uczu: «Ciemno twej duszy jak dumy plama od ciaa prze-

sza do ciaa. Przeklinam ciebie bladoci czoa, serca przeklinam

ci jademc. Radby zgin, skoro »zabily na sercu«. Mniema, e ju
niezdolny wielkiej mioci, moe tylko widziada jej karmi >^okru-

szynami serca«. S to w dalszym cigu gry wyobrani, gdy So-
wacki pomimo wyklinania Laury i Eglantyny, nie zapomni ani o je-

dnej, ani o drugiej. Co do panny Pattey, w wierszu p. t. »Sumnie-
nie« bdzie Sowacki mniema, e ona »oszukana, przeklta, zabita«—
imaginacya mu to podszepce, gdy w rzeczywistoci roztropna Szwaj-
carka nie bya ani oszukan, ani zabit, a zawsze jednako dla pol-

skiego pielgrzyma yczliw.
Pobyt w Szwajcaryi zaznaczy si na ogó dodatnio w rozwoju

duchowym poety; zwaszcza stosunek jego do przyrody mia prawie
e lecznicze, uzdrawiajce skutki (Ob. Listy do matki, wyd. Meyeta^
t. I, str. 314). Pobyt we Woszech zbliy go wicej do rodaków
w Rzymie; zwaszcza znajomo z Krasiskim miaa si z czasem
zamieni na przyja serdeczn i wpyn oywczo na twórczo
obu. Sowacki widzia w Krasiskim jakby drugiego Spitznagla, a roz-
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mowy z nim wród ruin rzymskich przy wietle ksiyca zwracay
myl ku przeszoci »z dziwnem rozemdleniem serca«. Wyobra-
nia po dawnemu pracowaa i tu nad Tybrem: wta szalona wa-
dza tworzenia jest dotd moim anioem stróem; bez niej nie

wiem, cobym pocz na w!ecie« (28. V. 1836 r.). Równoczenie Kra-

siski donosi Gaszyskiemu, e » Sowacki jest ogromem poezyi ob-

darzony od niebiosa i e » Mickiewicz nawet sam nie mia tak ró-

nobarwnej i g-itkiej wyobrania {22. V. 1836). Gaszyski nie

bardzo temu wierzy, ale Krasiski zapewnia: »Mów, co chcesz, So-
wacki jest poet i kiedy imi jego wietnem bdziew. Wszake ta

uznanie poety szo u Krasiskiego w parze z ocen psychologiczn

czowieka: ))Dziwny to kontrast w tym czowieku: awanturniczy

wyobrani, tchórz za nerwami i caem ciaem« (20. XI. 1836 r.).

Wychodzi to poniekd na to, co sam Sowacki matce okrela jako

dwie wadze naczelne swego ducha: imaginacy i jaki wielki nie-

pokój.

» Podró na Wschód c jest znowu wanym dokumentem auto-

biograficznym, poetyckim pamitnikiem, zawierajcym sporo wia-
dectw o stosunku liryka do Boga, do Polski, do samego siebie.

Rozterka duchowa trwa w dalszym cigu. Pomimo » ostatniego

w^spomnienia o Laurzec, znowu pod koniec pierwszej pieni ;)Podróy

iia Wschód« wraca tsknota miosna: »znowu wspomnie pie...

zagraa w sercu i zy moje pyn« — to liryka o^sobistych uczu,

niezaspokojonych. Stosunek do Boga jest take peen niepokoju, nie-

pewnoci, ba! nieufnoci Cige mamy zastrzeenia co do wszech-

wiedzy Boga: ))jeeli ten, co Jest na niebie, sysza, jeli Bóg wie-

dzia, jeli i Boga nie zwioda (!) udana spokojno moj;...«

Dochodzi nawet do powtpiewania o egzystencyi Boga (V, 168):

-'wórca kryje si na niebie »tak. e cho bkit przenikniecie da
ana, skryta wam jedna rzecz, widzenia godna!....« (Ob. take VII,

140). — Poeta sam sobie urga: »Czy nie widzicie, em chory? Sza-

ta n i z m, bajronizm, siedem mnie drczy boleci!«

Skoro tak zachwian bya wiara w najwysz dobro i spra-

wiedliwo, jake si miaa osta wiara w Polsk? Jako stosunek

Sowackiego do ojczyzny cigle rozwaany, cigle go nkajcy

w »Lambrze«, »Kordyanie« i ))Horsztyskim«, teraz w »Podróy na

Wschódw doprowadza go wprost do wybuchowego szau w VIII

pieni. Grecya obudz w nim rój wspomnie heroicznych: »i w ta-

kiej ziemi by! i bez ojczyzny!« Sam z kraju smutnego helotów,

ani zamarzy moe o Termopilach — po r. 1831! Serce wzbiera mu

gorycz, usta ma zaprawione jadem: Polska wdusz anielsk wizi

w czerepie rubasznym«, »pawiem narodów bya i papug«... Poeta nie
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obawia si przeklestwa ojczyzny, »bo nie masz wadzy przekl,

niewolnico!« — Chocia »8am peen winy«, zabiera si do strasznego

czynu: »sign do wntrza twych trzew i — zatargannla

» Modych, wraliwych na pikno formy, poddajcych si atwo
urokowi roztoczonych przez poet niezwykych obrazów, czarowi

penego siy jzyka, olniewa bdzie dugo jeszcze zarówno dusza

anielska, wiziona w czerepie rubasznym i Dejaniry palca koszula,

jak i ta- nowa Polska, nagoci bezczelna, niezawstydzona niczem —
niemiertelna, majca z piorunów rce i wieniec, gardzcy mierci
wzrok! Co si pod tymi obrazami i frazesami kryje, jak wyraaj
one prawd, o to wielbiciele i wielbicielki si nie pytaj; sam na-

strój, samo |)odniecenie im wystarcza, zachwycaj si piknoci, si
sowa i gr zmieniajcych si obrazów. Na to zgoda. Ale naiwniej-

sze dusze bior te fra/.esy patetyczne za gbok syntez przeszoci,

za wielkie, wiee myli i w tem tkwi zo i szk()da«.

Trafny ten pogld Br. Chlebowskiego (Wiek XIX. Sto lat myli

polskiej. Tom IV, str. 199) przytoczylimy tu w caoci, gdy dosko-

nale ujmuje i bezkrytyczny entuzyazm modziey dla silnych urga
poety i czczo wewntrzn wfrazesów patetycznych«. O krok od tych

gromów na Polsk, znajdujemy w » Podróy na Wschód« przejmu-

jcy wyraz tsknoty za ojczyzn (VIII, 178 i hn.), przewiadczenie,

e »z serca niedoli uronie«. Nad* ca »Podró na V\'schód« panuje

za ))religia smulku«; zwroty pozornie wesoe i szydercze nie po-

winny czytelnika zbi z tropu. Poeta susznie uwa^ to ))za nerwów
rozkieznanych skutek, ze miechu przeskakiwa w smutek«. Tej »re-

ligii smutku« jest najwspanialszym lirycznym objawem »Hymn«:

»Smuttio mi Boe!« Pod wzgldem nastroju niezrównany, muzycznie

przejmujcy, przy bliszem wnikniciu w tre okazuje do sabe

powody smutku (ww. 25—36), a stosunek do Boga i tutaj take baj-

roski: »modlitwa dziecka nic nie moe«, »nim si przed twoj
wiecznoci ukorz [tak w autografie pierwotnie!], smutno mi

Boe«.
Z tego smutku dugo jeszcze nie mia si wyleczy Sowacki,

pomimo, e pobyt w Egipcie a nastpnie w Palestynie wyobrani

jego dostarcza coraz to nowych wrae i wzrusze. Noc u grobu

Chrystusa, pobyt w klasztorze na Libanie, spowied w dzie Wiel-

kiejnocy z caego ycia, przy której wrozpaka si jak dzieci« —
to wszystko oddziaa musiao na biedne serce samotnika, który sam
wyznawa przed matk: » podró miaa dosy dobry wpyw na mój

charakter<«, a co szczególnie godne podkrelenia, wiara w dobro
Boga zaczyna kiekowa: »U7.naj nad sob samym opiek Boga
i ufamc... (na morzu, 14. VI. 1837). Poeta cieszy si przyrostem
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skarbca swego: ))tyle nowych obrazów tkwi teraz w mojej pamici!
Przyszo bdzie si dziwnie w mojej gowie na takiem tle odbija«.
W klasztorze na Libanie, w skupieniu ducha, powsta »Anhelli«, do
którego tak sam przywizywa wag, e na przypadek rozbicia si
statku podczas burzy, rkopism zamkn w prónej butelce, aby go
w ostatecznoci »rzuci w^ morze i tak co po sobie ocalic«.

Pobyt we Florencyi posuy do wykoczenia rónych utworów,
jakkolwiek melancholia go drczya i jakie nieokrelone pragnienie

mioci: wchciabym si kocha, ale nie mam w kim«. Na wiosn
1838 r. zabra si do niedokoczonych prac, nie chcia bowiem wra-

ca do Paryia »z prón tek«. »Nuda« florencka napdzaa go do

pracy. Najpierw odesa do druku »Anhellego« (poowa 1838 r.), za-

powiadajc, e »melancholiczn i troch Chrystusow ma twarz, wielk
prostot w ubiorze i niepodobny jest do niczego«.

W »AnheIlim« pogbi si przedewszystkiem stosunek poety

do Boga i do Polski. Szaman wlewa w Anhellego to, czego w poe-

cie przedtem nie byo: »mio serdeczn dla ludzi i lito«.
Dowiadczenie pouczyo poet, e »dwie s melancholie: jedna jest

z mocy, druga ze saboci; pierwsza jest skrzydami ludzi wy-

sokich, druga kamieniem ludzi topicych si«.

Szaman stwierdza: »mówi ci o tem, albowiem poddajesz si
smutkowi i tracisz nadziej«. Ale przestroga Szamana nie na wiele

si przydaa. Smutek bowiem panuje w Anhellim i zwtpienie a
do santiego koca (>)za niewiele godzin umrzesz, przeto bd spokoj-

niejszy«). Anioowie zarzucaj mu dwa blunierstwa: przeciw duszy

wasnej i przeciw woli powicenia si za ojczyzn. I tu zatem liryzm

wynikn psychologicznie z rozamu midzy pragnieniami wyobrani
a rzeczywistoci przeycia istotnego. Krasiski najlepiej ze wspó-

czesnych zro/umia i odczu Anhellego (Listy, t. I, 138; t. III, 60).

W istocie swej zawiera »Anhelli« sam tre duchowej ewolucyi od

wyjazdu za granic do spowiedzi generalnej w Jerozolimie. Dowiad-

czenie ycia, uosobione w Szamanie, przeciwstawia si tu tsknocie

do roje o szczciu niezrealizowanem, z których nie chce zrezy-

gnowa Anhelli (rozdzia XI). Pretensye do Boga nie ustaj zatem:

))sam Bóg poauje tego, co ze mn uczynia. »obojtny jestem

na wieczno«. — Stosunek do r. 1831 i do emigracyi i tu skepty-

czny (rozdzia X; XV: wczemuem si targa i mczy dla rzeczy,

bdcej sz ale st we ma; koniec rozdz. XVI). Ludka— Laura—>Eloe

cigle jeszcze brudzia w sercu i jadem swym zatruwaa energi

czynu: »uradowaa si. e serce jego nie obudzio si na gos ry-

cerza«. Rycerz za uosabia tu ide czynu demokratycznego: w rku
jego chorgiew, »a na niej trzy ogniste litery paliy si« (= L U D.),
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Anhelli by onierzem z pod tej wanie chorgwi. Nie doy chwili-

stanowczej. Wizya kocowa poety (rozdz. XVII) zdaje si by dopiero

we Florencyi dodana; wychodzi bowiem poniekd poza ramy utworu,

który koczy si [lierwotnie mierci Anheliego.

Ale ta wizya przyszoci po-anhellicznej, na lat dziesi przed

rewolucy 1848 r. (»oto z trupów s bruki miast, oto lud przewaa!«),

wiadczy przecie korzystnie o przeomie duchowym poety. Anhelli,

jakkolwiek w pogldzie na wiat i na ywot pog"robowy nawskró
swedenborgiczny (taumalurgia Szamana, róa na piersiach Ellenai

i i.), jakkolwiek przeyciem cay tak bliski poecie, jest ju jednak

przezwyciony. Poeta zwraca wzrok ku przyszoci, ale z jej punktu

widzenia sdzi przeszo narodow. Fotma aPiasta Dantyszka

o pieklecc jest tak prób osdu krytycznego, jak wiadczy przede-

wszyslkiem »oriarouanie«. I znowu u kolebki tego utworu stay owe
nierozczne siostrzyce twórcze: Imaginacya i Niepokój. Imaginacya

nieraz przebraa miar w tej krainie, na której »;inty-imaginacyjno«

narzeka Sowacki. Niepokój za take tu sporo nadokazywa. A po

mimo w^szystkich racych w poemacie okropnoci, pomimo owego
pijanego ze zgryzoty ojca, który z gowami dzieci swych u pasa wy-

bra si w podró do Boga, poemat o piekle polskiem, tak wyranie
pod florenckim urokiem Danta poczy, ma ustpy niezwykej siy,

tem pikniejsze, e stoj w racym nieraz kontracie z jaskrawo-

ci karykaturalnych pomysów. »Pan Tadeusz« zrobi swoje. Rozbu-

dzi tsknot do Polski dawnej, niezwrotnej i wywoa tu takie prze-

liczne echo, wiadczce, e mimo owej chorgwi rycerza, co chcia

budzi »AnhcIlego«, w przeuzoci Polski byy niezatracalne wartoci:

»a choby i znów powsta lud z rozpaczy, któ Polsk tak jak

bya zobaczy ?« (ww. 1618-9). Dla takich wierszy Dantyszek nie

moe by pominity w rozwoju poezyi Sowackiego, który tu ju
z gbi serca skruszonego inaczej do Polski si odzywa jak w »Gro-

bie Agamemnonac: »0 Polsko, l*olsko, wita, bogobojna., wspo-

mnij ty o nas, o wspomnij! Wszak mymy z twego zrobili nazwi-

ska pacierz, co pacze, i piorun, co byskj«. Nigdy wiara w ywot-
no ojczyzny nie miaa si silniej i pikniej w poezyi wyrazi.

»Trzy poematy«, take owoc florenckiego pobytu, niejedna-

kowo s wane w rozwoju liryki Sowackiego. Zaley to od stosunku

osobistego wobec trzech zagadnie: ogólno- ludzkiego, narodowego
i osobistego.

Ogólno-ludzkie cierpienia wyrazi »Ojciec zadumionychc. Li-

ryzm tu raczej z imaginacyi pyncy, ni z przeycia. Przeycie od-

nosi si tylko do kwarantanny w El-Arish i poniekd do opowieci
doktora o nieszczciu Araba, co straci skutkiem zarazy on i dzieci
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wszystkier Ale pobyt dwunastodniowy w zupenej samotnoci, z ci-
gym widokiem niedalekiego grobowca Szecha, w którym skadano
umarych na dum, podnieci wyobrani: opowiadanie lekarza o nie-

szczliwym ojcu zaludnio si jakby ywemi postaciami. Poeta umia
wczu si i w sytuacy straszn i w uczucia, wprawdzie nieprze-

yle, ale z tak si wyobraone, e nabray ycia. Jest to arcydzieo
zwizoci, która uchronia od monotonii. Niezmiernego artyzmu
trzeba byo, aby mówic o omiu mierciach z zarazy nie powtórzy
si w niczem. Niema tam ani sówka niepotrzebnego, a có dopiero

wiersza zbytecznego. Posta samego »Ojca zadumionych« najsil-

niej si zaznacza, jakkolwiek sam o sobie najmniej mówi. Krasiski
susznie orzek, e ten ojciec ma w sobie potg Laokoosk
boleci.

Wobec niego jake odmienne, odrbne stanowisko zaj »Wa-
caw«. Nie ogólnoludzkie uczucia s w nim wyraone, ale szcze-

gólno-narodowe. Tam ojciec, traccy dzieci, tu syn, co zgubi maik-
ojczyzn. Temat, jecy si od trudnoci, którym poeta nie sprosta

moe gównie dlatego, e zbytnio zapatrzony by w modo Wa-
cawa, w ))Mary« Malczewskiego, której czar, widoczny w »Waca-
wiec, krpowa poniekd i oniemiela Sowackiego. Std niejedno-

lito natchnienia i nierówno w wykonaniu Liryzm patryotyczny

nie móg si tu objawi jako afirmacya, skoro kreli musia negacy
patryotyzmu, zdrajc »Wacaw«, bajroski w ukadzie i nastroju, pi-

sany przecie wanty-imaginacyjniec, na chodno (z jednym, jedynym
wyjtkiem, wstawk bodaj póniejsz). Zna to nawet w pewnem
ubóstwie formy, w rymach — jak na Sowackiego — ubogich. Po-

zorna zawio i tajemniczo »Maryi« rozjania si jak mga poranna

w miar postpu akcyi i dodaje arcydzieu Malczewskiego osobliwej

przyprawy. Sowackiego »Wa(aw« przeciwnie: wci co zapowiada

od pocztku, ale niczego nie dotrzymuje. Interesujemy si zrazu Eo-

lionem, Grafini, nawet Grekiem — a wszystkie te postacie rozpy-

waj si wreszcie jak we mgle fantasmagoryi Wacawowych. On
sam nie jest wyranie nakrelonym. Raz zdaje mu si, e ju nic

nie kocha: »co kocha? i kogo?... gdyby ta nawet moja pierwsza

pani wstaa,... alebym kocha ju nie móg«... A w kilkadziesit wier-

szy potem, wteje samej spowiedzi woa: »...i jeszcze kocham i wi-

dz to jawniej w sercu przed mierci, e kocham jak dawniej!«

Nawet rozpacz jego, rozpacz zdrajcy ojczyzny, nie zostaa naleycie

umotywowana i wymaga od zwykego czytelnika niezwykego przy-

gotowania, uprzytomnienia sobie chwili dziejowej. Wogóle rysunek

psychologiczny jest w poemacie tym jakby niepewny, rozwiany, za-

gubiony w mikkich sowach (ww. 775 i nn.).
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W »Wacawie« chcia Sowacki co do krótkoci i mocy doró-

wna »Maryi«, ale mu si to nie powiodo. Wo^^y w opowiadanie

wielki kunszt formy, ale treci nie oywi jednolitem, potnem na-

tcinieniem. Krasis?ki nie mia ustalonego sdu co do »Wacawa«:
wobec Gaszyskiego przyzna, e znakomity poeta »w »Wacawie«
potkn si, Malczewskiemu nie dotrzyma kroku « i t. d. (I, 149); Za-

uskiemu za, w om miesicy potem, wychwala »charakter Wa-
cawa... Byron lepiejby nie potrafi, to te cakiem bajroskie« (III, 60).

Najpikniejsze ustpy »\Vacawa« s wanie te. które natchno
uczucie osobiste poety-wygnaca (XXIX, w. 722 i nn.: »Mio oj-

czyzny, o to soce wietne... ojczyzna caa syszy, leci, mci si...«)

Takie wiersze nie pozwol nigdy zapomnie o »Wacawie«.

Jeli w »Ojcu zadumionych« okaza si poeta mistrzem w od-

malowaniu cierpie ogólno-iudzkich, a w »Wacawie« pogbi sto-

sunek swój do przeszoci narodu, wnikajc w uczucia zdrajcy, pr/ed

zgonem si kajcego — to w trzecim poesnacie, p. t. »W" Szwajcaryi«,

da arcydzieo wasnych wzrusze serdecznych, skrelone z takiem

fra-angelikowskiem poczuciem wstydliwoci i niewinnoci, e gdyby

nic innego nie pozostawi po sobie, juby dla tego jednego poematu

zaj szczyty naszej poezyi lirycznej.

Eteryczno, czno uczu przyoboka si tu w poetyczn szat

sown, o przepychu i wietnoci, jakim równych nie znale. To jest

»tak przelicznie . idylliczne, a zaraz<^m tragiczne, tak oderwane,
a zarazem prawdziwe, e nic podobnego o mioci marzonej
nie znam w adnym jzyku« (Krasiski). Ten zachwyt poety, ko-
czcy si rozpacz: »kto po nim potrafi wiersze pisa!«, jest nietylko

szczerym, ale i dzi jeszcze, po tylu innych arcydzieach liryki pol-

skiej, na wskro zasuonym hodem. Nie wiadomo, co w tym utwo-

rze wicej podziwia: czy obraz uduchowionej mioci, czy ramy,

rzebione z artyzmem nieczsto nawet przez Sowackiego gdziein-

dziej osignitym. To krajobrazu dobrane jak nigdzie: opisy przy-

rody s tu stylizowane ad hoc; one to wanie s prawdziwe, rzu-

cone pod stopy anhellicznej »oderwanej« mioci (ww. 69— 87). Jaka
nieznana przedtem u Sowackiego ochota do ycia i rzeko mska
tu si po raz pierwszy, chocia jakby w oparze wspomnie, zazna-

czya; ta rzeko amie szablon rytmiczny i osiga niebywae przed-

tem w poezyi naszej efekty muzyczne (w. 181 — 2), obok assonancyi

dyssonanse icie chopinov\skie, jak wogóle rytmika Sowackiego dzi-

wnie tu czar muzyki Chopina przypomina

Genetycznie mona w poemacie tym sysze echo alpejskich

wrae podróy szwajcarskiej 1835 r., uwiecznione w sowie na ziemi

woskiej latem lub jesieni 1838 roku. Odstp czasu sprawi, e bez-
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porednie wraenia przyrody alpejskiej (tak np. ywe i wietnie po-

chwycone w listach do matki z r. 1835) straciy ostro zarysów,

przesoniy si wraeniami mikszej, pieszczotliwszej przyrody wo-
skiej i ostatecznie w poemacie day Szwajcary, poniekd zitalianizo-

wan, jeli mona tak si wyrazi.

S tam ustpy, pisane widocznie w ywem przypomnieniu pi-
knoci alpejskich (VIII), a zaraz potem odczuwamy florenck mikko
toskaskiej przyrody (IX), gdzie mowa o szalecie wród ró i wisze,
a nawet o sowikach, których nigdzie niema w Szwajcaryi, wreszcie

o wcyprysowej woni« (X), cakiem nie szwajcarskiej. Pomieszane wra-

enia przyrody alpejskiej i toskaskiej odpowiadaj zwikaniu uczu,
innych w r 1835, a odmiennych w r. 1838. Czarnobrewa Polka (panna

W odziska) przeksztacia si we Florencyi w dziewczynk o szafi-

rowych oc/ach przy wietle wieczornem, a czarnych za dnia. Wy-
smuka, nieco zimna, co czystego miaa w charakterze, co j zbli-

ao do »najady, której mieszkaniem s strumie ie« (Listy, II.). Z t
now pani swego serca bawi si Sowacki swobodnie w rozkosz-

nych ogrodach florenckich (Pratelino). »Wchodzilimy odpoczywa
o poudniu do grot, w których mruczay strumienie« (X). Oba uczu-

cia, jfdno przeyte w r. 1835, drugie w r. 1838, oba jednako roz-

wiane, niepochwytne dla samego poety, zczyy si w poemacie,

jakby tcz opasane, i day ow »marzon« mio, wypiewan
w utworze niezrównanym; jest to istotnie unikat w literaturze po-

wszechnej

Z powodu tego poematu o mioci »marzonej« niejeden wy-

powiedziano sd o istocie mioci u Sowackiego. Chmielowski uwa-

a, e mio ta me bya mioci czowieka zwykego, »ale poety,

szukajcego pomysów do swoich przyszych utworów. Gos serca

zamiera, króluje lantazya«. Tar^nowski doszed do wniosku, e nwszyst-

kie mioci Sowackiego sabe, powierzchowne, niedoksztacone...

Ludzie tego rodzaju w stosunkach z kobietami szukaj przedewszyst-

kiem zaspokojenia mioci wasnej, gównym dla nich wdzikiem

i powabem w mioci nie jest to, czego doznaj sami, ale to, e w ko-

biecie wzbudzili uczucie. Temu uczuciu si przypatruj, tern si cie-

sz, niekiedy upajaj, a niekiedy tylko bawi, ale sami mniej nie-

równie czui«. Jarecki wreszcie najdalej poszed w sceptycyzmie:

))ta powie poetyczna jest jedynie i wycznie wytworem fantazyi

poety... bez adnej (!) szczególnej pobudki zewntrznej «.

Gdyby chodzio o poparcie tych niekorzystnych dla liryzmu So-

wackiego sdów, monaby przytoczy tu jego wasne zdanie: »mioci

mojo jako próchna wiec, lecz nigdy si krew w marach nie

zapali« iBeniowski, III, w. 499). Ale poeta nie by tu sprawiedliwym dla
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siebie sdzi, jak nie by tylekro dla drugich. W »Szwajcaryi« mi-

o(= nie jest nnar i próchnem tylko, owszem jest po ludzku praw-

dziw, po ludzku bolesn. O wiele bliszym by prawdy Sowacki,
kiedy do matki swej pisa w r. 1845: ))ja ci powiem, ze przed Chry-

stusem nie miabym deklamowa z zapaem ani Szwajcaryi, ani

innych osobistych poematów«.

W tem wyznaniu jest i zeznanie, e w »Szwajcaryi« gra prze-

cie krew ywa, tak jak w okreleniu poematu »osobistego« ley
zaprzeczenie, jakoby by on tylko wytu orem jedynie i wycznie —
fantazyi. Mio bya »marzona«, jak piknie powiedzia Krasiski,

ale poezya wysza nie z gowy, lecz z serca, » które kocha i szcz-

snem jest«, które przeyo swe szczcie i z tego przeycia czerpie,

nawet w nieszczciu, osod, »omdlewa z tsknoty« i szuka miejsca,

wgdzie aden duch nie trci lotem o moje serce rozdarte i krwawe«...

e w sowach tych nie ma li ty i ko fantazyi, wida z obu sono

tów do Anieli Moszczeskiej. wiadczcych o wielkiem cierpieniu:

»ogniem, aoci wre zamknite ono«. Poeta uwika si w sytuacy
niezwyk: kocha, a z mioci nie by rad. Std dsa si na swe
serce i chciaby je w^yrwa z piersi i »sksa i precz odrzuci«, uwa-
ajc, e mio jego le wybraa, bo przedmiot mioci to »zimna
skaa«. Po raz pierwszy przyznaje si tu poeta, e serce jego »ogni-

8te«, chocia »dzikie, smutne i szlachetne«. Wiersze gwatowne i ostre

dla panny M. wiadczyy o niezwykem u Sowackiego wzburzeniu;

niebawem panna M. umara, a mier j ))upikszya« w oczach poety.

Niemal równoczenie z temi przejciamisercowemi, zesza si wielka

troska syna o matk, wizion w^ Kijowie. Dawny wrodzony niepokój

przez to zwikszy si jeszcze, a w tem cikiem przesileniu jedyn
podpor by we Florencyi Krasiski, któremu poeta odwdziczy si
4 grudnia 1838 r. przelicznym lirykiem; autor »Irydyona«, nazwany
archanioem wiary, który dokaza cudu z sercem znkanego poety:

»ogrza je, owietli", sowem wskrzesi. Na wyjezdnem z Florencyi

yczy sobie Sowacki przedewszystkiem » spokój nocie, tyle poda-
nej jeszcze w Genewie. Ale przeczuwa, e czeka go niebawem walka.

Co prawda, sam do niej poniekd wyzywa w wierszu do Eust. Ja-

nuszkiewicza, kiedy zapowiada zaraz po powrocie ze Wschodu, »e
si wmiesza do antyfon, e si porwie jak gladyator!« »Anhelli« nie

da mu ukojenia. Cierpia znowu, a wic^y i nie zatraci zmysu
dla rzeczywistoci. Pragn wiedzie, ))jak stoj poetycznej muzy ga-

chy i co pisz i co broj«... Draniy go rywalów »wiee laury c,

a czu, e ma wielkie prawo do uwieczenia swej gowy nowym
wawrzynem. Dzikczynny wiersz do Krasiskiego koczy si zna-

miennem, bojowniczem owiadczeniem: »lecz jeli ducha nadchodz
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szyderc, lecz jeli walka jest, dae mi serce!« Gdy wróci do
Parya w samym kocu 1838 roku po szeciu latach nieobecnoci,

zastawa tam inn poniekd emigracy, jak ta, z któr si rozsta

w kocu 1832 r. Iluzye pierwszych lat prysy. Wychodcy przestali

marzyc o rychym powrocie do Polski. Chwilowe — jak si zdawao
w r. 1832 — namioty pielgrzymie trzeba byo z koniecznoci zamie-

ni na trwalsze schroniska. W cikiej pracy dziennej szuka emi-

grant ukojenia, lekarstwa na coraz wicej dojmujc tsknot. Orga-

nizoway si coraz lepiej obozy polityczne na emigracyi. Towarzystwo
Demokratyczne rej wiodo i cierao si z t. zw. Konfederacy i Ko-

mitetem londyskim. W r. 1837 zanosio si na tyle podane zje-

dnoczenie emigracyi caej w jedno polityczne ciao, ale Tow. Dem.
Pol. (T. D. P.) odrzucio t myl. Zacza si znowu ostrzejsza walka

z party szlacheck, która skupia si w t. zw. Zjednoczeniu. Czaso-

pisma emigracyjne roztrzsay cigle ywotne kwestye spoeczne,

np. sprawy wociaskie. Stan nowy program demokracyi katolickiej

z organem swym p. t. »Moda Polskaw, który polemizowa z » Demo-
krat polskim «.

Trafia zatem Sowacki do Parya na bardzo oywiony ruch

myli politycznej o wyranej tendencyi demokratycznej. Na polu li-

terackiem nietyle wodziy rej »muzy gachy «, ile powieci i pamit-

niki. Nadzwyczajne mia powodzenie M. Czaykowski (wPowieci ko-

zackie«, »Wernyhora«), a nadto wtedy wanie ogoszone (1837) ))Pa-

mitniki Paska«, tudzie wPamitki Soplicy«. Stara Polska XVII

i XVIII wieku odya dziki Paskowi i Rzewuskiemu i oddziaaa

swym urokiem na wyobrani Sowackiego, który tymczasem wieo
po powrocie midzy »bdne órawie« jak z rogu obfitoci wysypa
przed zdumionemi oczyma Ropelewskich i Witwickich w jednym
tylko roku 1839: »Piasta Dantyszka«, wTrzy poemata«, »Ballaclyn«,

))Mazep« i »Lill Wened«...
Najpierw pady ofiar krytyki »Trzy poemata«, które Ropelew-

ski w »Modej Polsce« odsdzi od wartoci. Sowacki odpar krytyk

niesprawiedliw w tonie bardzo zrazu agodnym w teje »Modej

Polsce« (30. III. 1839 r.;. Najtrafniej okreli tam powody swej nie-

popularnoci, ale zarazem wykaza niedojrzao krytyki emigracyjnej:

) teraz musz bez echa piewa, cho piewam i n ac ze j (ni w pierw-

szych tomach), albowiem Polska nie ma ani krytyków silnych,

którzyby j o zmianie lutni ostrzegli, ani czytelników, którzyby

si sami z pierwszego sdu otrzsn mogli i z czyst uwag i za

now pieni poety«. Widzimy, z jakim naciskiem zaznacza tu So-

wacki, e nowa jego poezya róni si od dawniejszej. Narzeka dalej

na »wyrachowan obojtno poetów«, którzy utworzyli jakby now
i£ncyklopedya polska XXI. ^'
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party Osiskich i Komianów. Z wielk godnoci stwierdza So-

wacki, ie jakkolwiek bez adnej zachty, pracowa jednak dlatego

jedynie, »aby literatur nasz silniejsz i trudniejsz do zamania wi-

chronn pónocnym uczyni. Kordyan wiadczy, em jest rycerzem tej

nadpowietrznej walki, która si o narodowo nasz toczy«. Zdawa-

oby si, e te sowa powinny byy rozbroi krytyków emigracyjnych.

Cjikiem przeciwnie: ton agodno-smtny odprawy, przyznanie si do

bezdusznoci pierwszych tomów poezyi, szukanie niepowodzenia swego-

w tem, »e mi Bóg da wicej woli ni zdolnoci (!)« — rozzuchwalio

krytyków: posypay si dalsze zjadliwe uwagi o »Piacie Dantyszkuw

(Kronika Emigr. z 22. IV. 1839j i ))Balladynie« (Moda Polska z 10. IX.

1839), wreszcie w kalendarzyku »Pielgrzym polski« na r. 1840, gdzie

Ropelewski wwietnem pod wzgldem stylu wWspomnieniu o pimien-

nictwie polskiem w emigracyi« odsdzi poezy Sowackiego od war-

toci, wyszydzajc »romantyczne licznostki«; na przekór za pra-

wdzie i zdaniu samego poety, uwaa pierwsze poezye Sowackiego

za »szczyt jego twórczoci«: »od tej chwili Sowacki w^zi si do re-

form; na trafny wpad pomys: zoto i emali zastpi warstw wa-

pienn, ale nie sprowadzi bóstwa do swej witynia.

Niesprawiedliwa recenzya bya t kropl, która przelaa wype-
niony przez lata po brzegi puhar goryczy. Sowacki poali si Kra-

siskiemu i otrzyma od niego nowy kordya pokrzepienia, otrzyma

w licie z 23 lutego 1840 r. takie uznanie swego wszechwadztwa
w poezyi polskiej, jakiego ani wtedy, ani nawet w pó wieku potem

nie mia w tym stopniu od nikogo otrzyma. wArchanio wiary« p o

raz drugi da Sowackiemu serce: »wierz, e jeste, i bd i id
dalej!... nie dbaj o te gwary!... Trzymaj naksztat harfy eolskiej dusz
twoj wyej nad wszystkie donie ludzi, wród powiewów nieba:

niech myli Boga i skrzyda przelatujcych anioów graj na niej,

a nie myli iudzi, redakcye paryskie... Przymieszaj troch óci
do twoich lazurów... ale jake ci wtenczas bd rozumie wtroby...

Do kord i na sejmik! rba mi i sieka, a zostawiwszy trupy

na placu, znów poró w skrzyda i zawisn na niebie. ..«

Krasiski da wtedy Sowackiemu niejako program dalszej twór-

czoci. Od nikogo jeszcze (prócz matki) nie zazna biedny, zapoznany

geniusz tyle ciepa, tyle otuchy, tyle serca, co od twórcy »Irydyona«.

Zawierzy Krasiskiemu bez zastrzee. Nie da sobie dwa razy mó-
wi o óci, potrzebnej do lazurów: wzi si do kord i zacz r-
ba i sieka w — »Beniowskim«.

Krasiski ani si domyla, jakie demoniczne siy rozpta w So-
wackim, wzywajc go, aby przymiesza troch óci do swoich lazu-

rów. óci nagromadzio si sporo w poecie od r. 1832; raz napo-
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czta, nie daJa si tak rycho zatamowa i nie oszczdzia nawet
Krasiskiego po kilku latach. W miar rosncego poczucia si du-

chowych objawia si coraz wyraniej w liryce Sowackiego natu-

ralny pierwiastek zasadniczy jego pogldu na wiat: ironia, jako

wany wspóczynnik jego twórczoci.

Ironia wyrasta wogóle psychologicznie na podkadzie dumy,
tej wzgardy olbrzyma do karów. Duma za tkwia w Sowackim
od dziecka: » dziecko miao dum wielkiego czowieka przeczuciem

nakarmion«. Koleje ycia sprawiy, e ironia prdzej czy póniej mu-
siaa na tej przyrodzonej dumie wybuja. Rozam midzy wiatem
wyobrani a wiatem rzeczywistym napawa dusz holem spoecznym,

tym prawym ojcem ironii. (Ob. sam pocztek »Godziny myli«). Iro-

nia rodzi si bowiem z rozdwiku midzy myl a czynem, midzy
ideaem a raeczywistoci, midzy rozumem a uczuciem; z takiego

rozdwiku rodzi si take w duszy smutek, ten brak rodzony ironii.

W Sowackim smutek tkwi od dziecistwa, ironia za objawia si
wyranie po raz pierwszy w »Podróy na \Vschód«. Gdyby j by
w rkopisie pozna Krasiski, nie byby wzyw^a Sowackiego, aby

przymiesza óci do swych lazurów. Tam jest jakby pierwsza próba

si ironicznych poety, tam te geneza ironii znakomicie da si po-

chwyci w tych jego sowach: » Wiem, e ze miechu przeskaki-

wa w smutek jest wielkim bdem..., raczej nerwów rozkiezna-

nych skutek«. miech bowiem ironiczny nie ma wesoych nastpstw,

nie pynie ze zdrowia duszy i dlatego graniczy ze smutkiem. Jako
widzielimy, e ca »Podró na Wchód« zalega smutek, a do

wierzchokowego punktu w »Hymnie: Smutno mi Boe«. Równocze-

nie za ironia nie przepuszcza tam nikomu, nie oszczdza nawet -

Boga. » Podró na \Vschód« bya jakby pierwsz, tajemn szko
ironii, nieprzeznaczon dla ogóu, jakby upustem nadmiaru goryczy,

prób leczenia si wasnymi rodkami. Ulg przyniós- wprawdzie

grób Chrystusa, jak wiadczy Anhelli, ale wyleczy si sam tene

Anhelli nie potrafi, o czem znów wiadczy Dantyszek.

A gdy antynomia wasnego ducha i rzeczywistoci pogbia
si jeszcze po roku pobytu w kotle emigracyjnym, gdy pomyla,

o czem to marzy Anhelli na Sybirze, a na co patrze musia samo-

tnik-tuacz wród zgieku emigracyjnych jaowych wani — zawrza

w gbi ducha: »a cho mi serce pka, miech mnie bierze«. Ironia

staa si wielk mistrzyni arcydziea, któremu na imi »Beniow8ki«.

Ju w planie olbrzymiego eposu, zakrojonego na fantastyczne

rozmiary 44 pieni (gdzie w samej cyfrze krya si poniekd ironia

przekory), widoczny by zamiar nie stawiania wszechwadnej wyo-

brani adnych granic. Rzekome dygresye od Beniowskiego do »Ar-

27*
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kadyi« emigracyjnej nie byy bynajmniej jakiemi zboczeniami ka-

prynej fantazyi ; naleay do planu, aby przeciwstawi stale i cigle

konfederack przeszo nieskonfederowanej, owszem haniebnie roz-

lunionej teraniejszoci emigracyjnej, przeciwstawia wiat nierze-

czywisty, a ukochany — wiatowi rzeczywistemu, wstrtnemu, pe-

nemu Ropelewskich. W tej atmosferze cigych kontrastów, cigych
przeciwiestw, wybujaa wanie ironia, jak nigdzie indziej u So-

wackiego, bo bya to najodpowiedniejsza dla niej temperatura du-

chowa.

Niekrpowany adnymi ju wzgldami indywidualizm So-

wackiego wyrazi si najczyciej w »Beniowskim«. Jeeli nawet tak

nad sob panujcy Mickiewicz nie móg w wPanu Tadeuszu« zatai

wzrusze serdecznych i da im wyraz w spowiedzi X. Robaka, atwo
zrozumie, e ))Beniowski« cay przesik nastrojem poety, rozjtrzo-

nego stosunkiem nieprzyjaznym emigracyi wobec niego. Gdy taki

stosunek do ludzi móg tylko ironiczne nada zabarwienie poema-

towi, dwie tylko pozostaway poecie ostoje wzgldnego ukojenia:

1) tskne wspomnienie przyrody rodzinnej i 2) nowe rozmarzenie

miosne dla pani Bobrowej (»teraz mi wezgowiem jedno kobiece

serce«). O ile zatem otoczenie emigracyjne bdzie oddziaywao roz-

draniajco na poet, nabierze ))Beniowski« zabarwienia ironicznego:

w chwilach wzgldnego spokoju tsknota uniesie go na any po-

dolskie i rozmarzy mionie. Zrazu przewaa bdzie ch odwetu

na »Modej Polsce«, a poniewa stamtd pady na poet pierwsze

zatrute strzay, wic katolicyzm » Modej Polskiw wymiany bdzie
jako »Arkadya«, gdzie Jezuici s barankami: wniebieska kraina, co

za pienidze bab nas tru zaczyna« — to doprowadzi wreszcie poet
do przestrogi dla Polski : »twa zguba w Rzymie !« Ironia przeniknie

wszystko: omieszy sentymentalizm patryotyczny (1,329—330), sejm

z r. 1831, kluby i wwszystkich witych« emigracyjnych, a dopro-

wadzi do namitnego wyzwania Mickiewicza pod koniec pieni pi-

tej, które w swej gwatownoci przekroczyo wszelkie granice i do-

szo do pogaskiej nienawici : »trupa twego bd wóczy«. Ten
wybuch wiadczy o anormalnem usposobieniu poety, który daleki

tu od anhellicznej pokory, poczuwa si do prawa przewodnictwa |

w narodzie.

Jako spowied duszy jest »Beniowski« nieprzebran skarbnic
zezna, skadajcych si na autoportret. Niepodobiestwem jest

w encyklopedycznym artykule wylicza tu wszystkich miejsc gów-
nych. Wskaemy tu tylko najwaniejsze: III, 337—368 (liryzm duszy

i odrzucenie pozy); wany zwrot od sceptycyzmu ku afirmacyi wobec
Boga (por. »Podróy na Wschód* pie II, ww. 277—282: »Je-
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eliw, które zmienia si tu na pozytywne: wBóg- wie«...); w. 507—510,
525—8, 536, 544; 564—568; dla p. Bobrowej 577—58; dla Ludw.
niadeckiej IV, 480—544; liryzm przepojony ironi IV, 65 -76; wiara
w Boga na tle przyrody ukraiskiej V. 436—476; a zaraz potem
zwikana charakterystyka serca poety, które zapowiada, e »za Was
czu bdzie, przebacza bez miary«, w kilkanacie za wier-

szy potem jest ))bez litoci dla zwycionych«, wreszcie: »zabij,

trupa twego bd wóczy".
Obrazy przyrody, dostosowane do rozgrywajcych si scen,

wiadcz o nieprzebranem bogactwie pamici wzrokowej, przyczem
liryzm tsknoty da si porówna do oboków, pdzonych silnym wi-

chrem wyobrae i dzierganych sonecznymi, zocistymi promieniami

(I, 121—160: 186—192. — V, 246-260; 436—52.— VI, 524-570.—
Hod »Panu Tadeuszowie*: VIII, 113—136. — XII. 206-261. — XIII.

1— 20). Sowacki nigdy nie da zapanowa krajobrazowi nad treci
i porzuci go bezlitonie z chwil, gdy zacz ju przykuw^a ku so-

bie wzrok czytelnika.

»Beniow^ski« móg by nieskoczon kanw dla wplatania pa-

mitek wspóczesnego ycia, móg si sta najpoetyczniejszym pa-

mitnikiem i powiernikiem duszy samotnego twórcy: »powie taka,

jak dawny, duai, lity pas Polaka« nie krpowaa w niczem fantazyi,

bya jakby zwierciadem, odbijajcem w sobie wnernie kady obok
natchnienia, kad chmurk zadumania, kady poryw liryczny lub

wybuch ironiczny. Poeta wiedzia dobrze, e zamiast rzekomych dy-

gresyi ))czytelnik woli prosty romans, polskie domy, pijce garda,

wsy, psy, kontusze, a nadewszystko szczere, polskie dusze* — wic
rzuca od czasu do czasu wspaniay obraz staropolskiego ycia, nie

traci z oczu podolskiego szlachcica, ale nie zapomina te o sobie,

szed »artystyczn drog«, awziwszy dewiz: »jeeli gryz co, to

sercem gryzw. To wielkie serce z kadym niemal rokiem coraz

szersze obejmowao wiaty, a przedewszystkiem coraz wicej lgno
do ojczyzny, lgno niepodzielnie, wiedzc, e »biada. kto daje ojczy-

nie pó duszy, a drugie tu pó dla szczcia zachowa«. Wic cho
z pogard dla tych, co z nmózgu jego mieli jedzenie*, broni si

sercem: »serce moje jak uk si wypra, zrzuca was, godne s-

pów pokolenie«; — cierpia, ale z mask obojtnoci na twarzy:

»z myl, gdy najbardziej hulam, pod myl s zy, zy, nie a-

dna skrucha«. Twórczo nie bya ju, jak dawniej, igraszk wyo-

brani, ale stawaa si trudem matki rodzcej: wwnerzajcie, em
rymu podpory podoy sercem — i to moje veo przeciw fa-

szowi, kiedy duch mój rzuca," to wicej mnie to kosztuje, ni
puca...«
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Namitne strofy »Beniowskiego«, dawszy odpraw zasuon
Ropelewskiemu i wModej Polsce«, doprowadziy do pojedynku, przed

którym Ropelewski si cofn; myl za o moliwein rozstaniu si

z yciom natcina przed pojedynkiem poet do przepiknego wier-

sza p. t. »Testament mój«. Pozostanie on najwspanialszem ujciem
duchowej treci Sowackiego; wiersz ten oddawna sta si wasno-

ci pokole, które czuj coraz lepiej, ile zawdziczaj temu, co

chcia zjadaczy chleba w anioów przerobi; co kaza nie traci na-

dziei i przed narodem nie owiaty kaganiec. wiadomo spenio-

nej »twardej, boej suby« zesza si tam z poczuciem, e serce jego

byo ))biedne«, ale zarazem »dumne«, a przecie »nigdy mu kto szla-

chetny nie by obojtny «. W dziesiciu strofkach zawar tu poeta

stosunek swój do Boga, do Polski, do matki, do rodaków i do sa-

mego siebie. Liryzm jego osign tu szczyt skupienia i mocy i da
sobie pomnik wiecznotrway w mandacie myli ywotnej, która poty

gnie nas bdzie, póki si nie urzeczywistni wród »zjadaczów

chlebaa.

))Testament« jest arcydzieem liryzmu Sowackiego, ale nie jest

czem wyjtkowem w jego ówczesnej twórczoci. Liryzm znajdowa
wówczas liczne pobudki do wyrazu bd osobistych, synowskich

uczu, bd narodowych. Wiersze do matki pisane (»Zadry ci nieraz

serce«..., oraz we fragmentach ))Beniowskiego«: »Do ciebie, matko
moja, twarz obróc«... strofy zmcone zami, wic w bólu niedoko-

czone i niewykoczone, t. III, str. 440—441) wiadczy bd zawsze

o potdze uczucia; wiersze patryotyczne (»I*ogrzeb kapitana Mey-

zneraw; »Na sprowadzenie prochów Napoleonaw) okazuj wzrost siy,

w stosunku za do wierszy z r. 1831 wyrany wpyw podniecajcej

atmosfery emigracyjnej. Twórczo wielka wahaa si wówczas
cigle midzy form eposu, tak wygodn dla wszystkich wzlotów

fantazyi, a form dramatu, mogc silniej wyrazi walk idei,

walk szermierzy zasad z bezmyln rzesz wzjadaczów chieba«; std
swobodne przerzucanie si od ))Beniowskiego« do »Fantazego« i »Bea-

tryczy Cenci«.

Wród tych artystycznych zmaga si formy z form zasko-

czya Sowackiego sprawa Andrzeja Towiaskiego. Zrazu nieufno, nie-

dowierzanie, wreszcie osobiste zetknicie si, uznanie Mistrza i wejcie

do Koa (12— 13 lipca 1842 r.). Wiersz »Tak mi Boe dopomó* jest

supem granicznym u wrót nowej, ostatniej ewolucyi ducha.

Sowacki ju w »Oodzinie myli«, na lat dziesi przed poznaniem

Towiaskiego, by duchowo zupenie dojrzay do idei wiary, o któ-

rej z pen wiadomoci prawdy móg napisa, e »w bynieniu
jednem zmartwychwstaa we mnie, caa gotowa do czynu
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i wita«. S.wedenborgianizm dawa teory, Towiaski za chcia
wprowadzi j w praktyk. Sowacki niejako ody duchowo: od-

nalaz dawnego siebie, ale zbogaconego dowiadczeniem pielgrzyma.
))Ju nie wyrzekam, ale ufam. otoczy mnie krg ludzi kochajcych,
kosztuj nowego stanu duszy« (Do matki, II, 158). Przedewszystkiem
usta ów wielki niepokój, co go przez lat dziesi trapi: »za to s po-
kój no ju mam i mie bd i bd wieczny«. . Ironia odlatuje

(czy na zawsze?): »chocia usysz gosy urgania, niedbam,.. z po-
kor teraz padam na kolana, abym wsta silnym Boga robotnikiem«.

Nadziejom poety nie byo granic... Zanim dowiemy si, jak ten nowy
stan duszy wyrazi si w jego twórczoci, pora wielka zwróci si
do tego, co przed wystpieniem Towiaskiego nazywany by »archa-

nioem wiary«, i zastanowi si nad powodem, który rozku elazny —
/.dawao si — acuch przyjani Lelum i Poielum i doprowadzi do
starcia, gonego w dziejach poezyi polskiej.

Zygmunt Krasiski, bliski wiekiem Sowackiemu, o trzy

lata od niego modszy, mia przecie dziecistwo i pacholce lata

wcale róne. Nad kolebk jego janiaa gwiazda Napoleona, a do snu

koysay dziecko onierskie pieni legionistów. Atmosfera Napoleo-
skiej legendy przenikna ycie cae Krasiskiego. Polska i Litwa

go wyday. Krew rodziców, po mieczu i po kdzieli, niosa z sob
najsprzeczniejsze pierwiastki, które w wtym i chorowitym organi-

zmie ciera si z sob miay przez cig niedugiego ywota. Po

matce: nerwy rozbujae, usposobienie melancholijne, skonno do przy-

widze, uroje, wizyi i przeczu, szlachetno porywów,mikko i wra-

liwo prawie niewiecia, artystyczne skonnoci i upodobania z bo-

gatym podkadem fantazyi wielkopaskiej i poczuciem muzycznem;

po dziadzie, starocie opinogórskim, spyn na dar wymowy, sejmu

Wielkiego swada oratorska, pocig ku retorycznoci, wsparty w szkole

doskona nauk aciskiego stylu, umiowanie wyrazu i to nie byle

jakiego, ale wykwintnego, wyszukanego; po ojcu wreszcie, czowieku

chciwym wadzy i znaczenia, mia temperament zmysowy napoleo-

czyka, zamiowanie w okazaoci rodu. kult napoleonizmu; po nim

te dziedziczy rozum praktyczny, dyplomatyczne wyrachowanie, sd
o ludziach trzewy, przenikliwy, okraszony dowcipem, nieraz zapra-

wiony ironi, w miar tego, czy nerwy bray gór, czy wielka, nie-

wyczerpana dobro serca.

Tak bogata pucizna po przodkach dodatnich i ujemnych pier-

wiastków zamkn si miaa w szczupym i wtym organizmie

fizycznym, który ugina si pod nadmiarem obarczenia. Fenomenalne

zdolnoci dziecka wyzyway niejako do eksperymentów, schlebiaj-
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cych dumie rodzicielskiej. Jenera Krasiski popisywa si jedynakiem.^

któremu nik z rówieników sprosta nie móg w znajomoci aciny,

francuszczyzny, greki, liistoryi, geografii i t. d. Zmuszany od dzieci-

stwa do wytajcej pracy umysowej, Zygmunt Krasiski nie ma
wcale dziecistwa sielskiego, anielskiego, podobny pod tym wzgl-
dom do Sowackiego. ))Jako kwiat obarczony ros, tak skronie twoje

obarczone mylami... niade lica... zgite piersi... « Od dziecka bdzie

zdumiewa wybujaniem ducha ponad ciao, niespoyt energi w nie-

ustannem pochanianiu wrae ksikowych i równ energi w prze-

twarzaniu tych wrae samodzieln prac ducha; ta energia szuka

bezustannie ujcia w spisywaniu swych postrze(> i rozmyla. Od
dziecinnych niemal lat Krasiski pisze cigle listy, dzienniki, pamit-

niki, w^ których utrwala wraenia chwili. W tem wszystkiem zna
zrazu przewag refleksy i nad uczuciem, przejcie si wpywami lek-

tury, zanim jeszcze wpyw wiata zewntrznego móg si zaznaczy.

Ale samo niepospolite otoczenie rodzinne, domowe i spoeczne przy-

spieszao samodzielno sdu w pacholciu. Pozbawione od dziesi-

tego roku ycia pieszczot przedwczenie zmarej matki, chowane pod

srogim wzrokiem starociny opinogórskiej i wojskow regu ojca^

patrzy bystrym wzrokiem na to, co si dzieje w paacu i na ruchli-

wem Krakowskiem Przedmieciu. O uszy jego obijaj si gwarne

rozprawy towarzyszy broni ojca, o Napoleonie, ksiciu Józefie, Ale-

ksandrze, wspomnienia bitew wiekopomnych. Modzian przejmuje si
do gbi atmosfer parn Królestwa Polskiego, widzi wojsko polskie^

posów sejmowych, syszy o prawach konstytucyjnych i o bezpra-

wiach Konstantego. Pod pióro studenckie cisn si antytezy na

tle szerszem: stary rok - nowy rok; Napoleon—Aleksander. Pierwsza

dusza podró z Warszawy na Podole otwiera nowe krajobrazy, ale

te nowe horyzonty mylom. W dzienniczku swym notuje trzyna-

stoletni podrónik spostrzeenia spoecznej natury, zdu-

miewajce gbokoci sdu. Przyszy autor »Nieboskiej« zastanawia

si ju wtedy (1825 r.) nad poddastwem chopów na Rusi, nad tem,

e »kady pan jest królikiem u siebie despotycznym«, bez litoci ka-

tujcym swe ofiary i z jego piersi wzruszonej wydobywa si okrzyk:

»ludzko spodlona wyglda zbawiciela«!

W sercu chopaka, obok tego odczucia niedoli ludu, rozpoczy
si pierwsze niepokoje o Polsk, o stosunek ojca do spraw^ publi-

cznych, o sd opinii narodowej. W samotnej ciszy ogromnego paacu

rodzinnego spisywa pierwsze zwierzenia duszy polskiej. Fragment

»Polska« z r. 1826 jest znamienn spowiedzi czternastoletniego

chopca: »Musz y w niewoli, smutek okrywa dni mego ycia...

jki i pacze rozlegy si po naszej ziemi... nie w^olno paka gono...
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piersi u nas z miedzi, a serce z lodu... zdrtwia nasz umys wi-
zami((. Oto problemy, które poczynajc od pacholcych lat nie opu-
szcz go do grobowej deski; unosi si nad niemi odrazu wizya iMatki

Boskiej, jako Królowej Polski. Przedwczenie pobudzona energia ner-

wowa, podniecana herbat i cygarami, szuka ujcia w drobnych po-

wiastkach, których znamieniem gównym jest motyw sawy, tej sa-

mej sawy, której poda Sowacki, ale pojtej inaczej, po walter-

skotowsku, na tle rycerskiego pogldu na wiat, nie bez pewnej
pozy, narzuconej z licznych ówczesnych rycin i ilustracyi powiecio-
wych. Zaznacza si to w pierwszym znanym wierszu, dedykacyi

»Pana trzech pagórków«: »Chwaa, có bowiem czyni pier niezo-

mn?... oparty mieczem na grobie ojczyzny «. Okres modocianej, w-ar-

szawskiej twórczoci znamionuj przedewszystkiem wpywy
literackie, ksikowe, nie przeyte istotnie, ale wchonite z ksiek
najrozmaitszych, przyczem odrazu zaznacza si silny wpyw pierw-

szych utworów Mickiewicza; nawet Byron dziaa zrazu nie wprost,

ale przez wybór w przekadzie Mickiewicza. Charakterystycznym dla

caej twórczoci bdzie ulubiony motyw snu, jako najodpowiedniej-

szy marzycielskiej naturze, ulegajcej bez oporu autosuggestyi; (wy-

liczamy najwczeniejsze motywy snu: ju w r. 1826 w rozmowie

Napoleona z Aleksandrem; sen Opina w »Panu trzech pag-órków«;

sen Elbiety Pileckiej; »0n«; w albumie A. Zauskiej i t. d.). Z tych

<nów literackich budzi go rzeczywisto: upokarzajce zajcie uni-

wersyteckie, bdce zapowiedzi dalszych konfliktów midzy mi-

oci synowsk a uczuciem patryotycznem; konflikty te dopro-

wadz od osobistej katastrofy rodowej do katastrofy spoecznej, na-

lodowej.

Konieczno wyjazdu z Warszawy miaa w nastpstwie pobyt

i studya w Genewie. Rozszerzy si tam horyzont siedemnastoletniego

autora powiastek ))historycznych«. Pogbiaa si wiedza. Nowe oto-

czenie sprzyjao w niezwyky i oryginalny sposób dalszemu wykszta-

ceniu. Ludzie tej miary, co Sismondi, Bonstetten, Rossi, de Candole

uczyli dalej patrze na wiat ni Kajetan Komian, Osiski. Bandtkie

i Bentkowski. Chateaubriand, spotykany w salonach genewskich,

oddziaywa osobistym urokiem i dzieami. Przyja z Anglikiem

Henrykiem Reeve otworzya nowe horyzonty ogólno-europejskie. Rozpo-

cza si wiosna Krasiskiego. Niwa jego natchnie pokrya si ge-

stem, rónobarwnem kwieciem: z dnia na dzie powstaway dro-

bne utwory francuskie, w których wyraaa si moda, polska

dusza. W tych wiosennych kwiatkach dawa poeta zawizki pomy-

-^ów wielkich, które zejd dopiero po latach, gdy styl nabierze mocy,

iidy forma zdoa sprosta rozmiarom treci. Gzem dla Mickiewicza
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byo Kowno, tern dla Krasiskiego staa si Genewa: spichlerzem

myli, zdobywanych w trudzie na lata póniejsze. Wczesne umio-

wanie powanej myli zwrócio go ku historyi filozofii (Cousin)

i ku filozofii historyi (Ballanche, Michelet), dajc szerok podstaw
póniejszym sdom historyczno-spoecznym.

Ogrom oczytania zeszed si z rozmarzeniem erotycznem dla

Angielki Henryki Willan, które znajduje ujcie w zwierzeniach francu-

skich dla niej lub o niej.

Katastrofa roku 1831 zastaa Krasiskiego uzbrojonego du-

chowo na podwójn klsk: rodow i narodow. Walka wewntrzna
midzy zakazem ojca a nakazem patryoty/.mu skoczya si ulego-

ci ojcu, okupion cierpieniem moralnem i znkaniem fizycznem.

Energia modziecza, zamiast wyadowa si na polach Grochowa

lub Ostroki, szukaa w listach i pomysach literackich wzgldnego
ukojenia — szukaa napróno. Krasiski wyszed z bezczynnoci ge-

newskiej w r. 1831 z nerwami poszarpanemi, z wzrokiem zagroo-

nym, z usposobieniem pessymistycziiem. Aspiracyom ideowym za-

daa kam rzeczywisto okropna. Cierpia i przypatrywa si swym
cierpieniom. Nie mogc dokona czynu spoecznego na jawie, kon-

struowa go w rozmylaniach. Ju przed katastrof narodow do-

szed by do pogldu na wiat i na ycie przysze: we wszystkiem

widzia ewolucy postpow ku coraz lepszym, doskonalszym reali-

zacyom myli boej; dy po roku 1831 zatem do wcielenia w arty-

styczne ksztaty takich pomysów, coby równoczenie czyniy zado
i potrzebie serca polskiego i postulatowi rozumu. Z charakterysty-

cznej mgawicy »Adama Szaleca« u^ydzieliy si wczenie dwa
wielkie utwory blinie: »Irydyon« i »Nieboska«, majce wspóln ma-

tk — ide i zmierzajce rónemi drogami celowo ku wspólnemu

kresowi.

Ide-matk tych obu arcydzie byo to samo ludzkie, serdeczne

wspóczucie niedoli maluczkich i uciskanych, które 13letniemu chopcu

kazao si zastanawia nad »ludzkoci spodlon, co wyglda zbawi-

cielaw. Straszne krzywdy dziejowe, pisane krwi i zami na kartach

historyi, przenikny na wskro modzieca, tern atwiej, e sam ju
na sobie odczu, czem jest nieszczcie, czem i wasne i zbiorowe

cierpienie. Auto-obserwacya bya punktem wyjcia dla »Adama 8za-

leca«, a przeze dla »Irydyona« i »Nieboskiej«. Myl narodowa Kra-

siskiego, odkd stana w Petersburgu 1833 r. twarz w twarz

przed uosobieniem despotyzmu, zrozumiaa bezsilno walki fizy-

cznej wobec brutalnej przemocy i dya do wypracowania broni innej,

duchowej, niepokonalnej i niezawodnej. Problemy zasadniczo ro/

biene: z jednej strony zemsty doranej, bezwzgldnej, z drugiej:
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w ytrwania w «hrystusowem mstwie i przetrwania, a zo si samo
w sobie przesili i wasnym struje jadem — te dwa problemy cie-
ray si najpierw w samym poecie, potem w ))Irydyonie«. Równocze-
nie za biece wypadki europejskie (rozruchy robotnicze w Lyo-
nie, angielski »ReformBill«) zmuszay go do zastanawiania si nad
ródem krzywdy spoecznej, ogólno-ludzkiej. Sprawa Polski stawaa
si zalen od ogólno-europejskiej rozprawy, od tego, co w Europie
wemie g^ór, czy rewolucya spoeczna, czy stara krzywda, oparta na
niilitaryzmie i oriedach. Cakiem logicznie odoy Krasiski zacz-
tego wówczas wirydyonac, aby wprzód doj do adu z niepokoj-
cemi go mylami w »Nieboskiej«.

Jakkolwiek, cile biorc, torm.sw dramatyczn oba te utwory
nale do artykuu o dramacie, to przecie niepodobna nieuwzgldni
Mitaj momentów lirycznych tak »Nieboskiej« jak »lrydyona«, które

' momenty indywidualne byy gównymi motorami idei zasadni-

czych tak w jednym, jak w drugim utworze. »Nieboska« zawiera

mnóstwo szczegóów, wzitych z przeycia wasnego, a przetworzo-

nych tantazy ad usum myli przewodniej. Zwaszcza Orcio jest

auto-portretem dziecinnych wspomnie, a pocztek czci drugiej

wzrusza rzewnoci: tak modo ciko dowiadczona, jakby przez

zy spogldaa na dziecistwo mao sielskie a wcale nie anielskie.

]'oetyczne usposobienie matki w kontracie do ojca, wojskowego i po-

lityka, wydao w dramacie przeliczn posta ony, co przez mio
wznosi si do szczerej, wielkiej poezyi. Wiersze, które ona wyga-
.sza przed mierci ())Nieskoczono mnie obleje...«), a po mierci

przez usta Orcia (»Ja bkam si wszdzie...«), nale do najlepszych,

najgbiej odczutych przez poet. Jest w nich ju bardzo wyrany
pogld na poezy i jej stosunek do wiata zazmysowego, pogld
zasadniczo niewiele róny od tego, jaki wypowiedzia Sowacki

w ))Godzinie myli«; Krasiski wierzy w opiek matki ukochanej,

» dla niego pracuje w zawiatach, »bka si wszdzie i wszdzie

i} wdziera... i dla syna zbiera ksztatów roje, myli i natchnienia«.

Zbiera dwiki i pomienie »i od duchów wyszych i od duchów

;szych«, byleby z syna zrobi anioa na ziemi. Program tej pracy

inacierzyskiej jest wzruszajcy jako objaw mioci silniejszej nad

mier, a zarazem jako najwzniolejsze wyobraenie o celu i prze-

znaczeniu poezyi, wmatki mioci obudz w tobie wszystko, co lu-

dzie na ziemi, anieli w niebie nazwali piknoci... napoj dwikiem
i potg... « W tych wierszach czu, do jakiego stopnia Krasiski ce-

ni w^ sobie duchow pucizn ukochanej, zbyt wczenie utraconej

matki.

Liryzm „Nieboskiej« wcielony jest w tych dwu postaciach:



428 LITKRATURA PIIJKNA

niatUi i syna, i zaczerpnity z wasnego serca; reszta jest autokry-

yk rozumu, osdzajcego bez litoci bohatera za egoiznn. »Za to,

e nic nie koclui, nic nie czci prócz siebie i myli twych, pot-

pion jeste na wieki« — woa dwukrotnie chcjr gosów zaziemskich.

Niedawne boyszcze chway, tu wymiane: »sawo, stary orle, wy-

pchany w piekle« — natura ukojenia nie daa, wiara w Boga prze-

pada w pogoni za szczciem urojonem, za wadz; przed samobój-

czym skokiem hr. Henryk widzi sw wieczno »ca czarn, obsza-

rami ciemnoci pync... bez koca, a porodku jej Bóg, jak soce,
co si wiecznie pali, wiecznie janieje, a nic nie owieca. ..«

Win takiego stanu swej duszy przypisuje poeta — poezyi! Hen-

ryka ostatnie sowa s: »Poezyo,. b d mi przeklta, jako ja sam

bd na wieki !« Ale surowy ten osd dotyczy nie poezyi wogóle,

ale poezyi, jako faszywej mistrzyni ycia, poezyi, »wydanej na marn
rozkosz ludziomc Ona za winna by wmatk piknoci i zbawie-

nia«, zamieszka w czowieku jak Bóg w wiecie, niewidziana, nie-

syszana. Bogosawiony, który tak j w sobie nosi, jak gwiazd na

czole swojem, ukocha j bez ^ywego gosu jej chway«, nie zmar-

nuje w wyrazach, »nie oddzieli si od jej mioci przepaci
sowa«. Taki czowiek pojmie poezy jako mio ogólnoludzk: won

bdzie kocha ludzi i wystpi mem poród braci swoich«. Hr. Hen-

ryk zmarnowa poezy. co w nim bya, nie uzna jej w yciu rodzin-

nem ani w yciu spoecznem, wic za to, e nic nie ukocha prócz

siebie, »potpion na wieki«. Przez niego pyn strumie piknoci,

ale on nie by piknoci; »dramat ukadaa, ale jego rozpacze i west-

chnienia opaday na dó i szatan je doda do swych kamstw i zu-

dze. Tak, u progu niejako swej twórczoci, 21-letni autor poezy
illuzyi, uudy samolubnej przeciwstawi poezyi czynu spoecznegor

poezyi umiowania narodu i ludzkoci — i zgodnie z ide przewo-

dni ))Nieboskiej« po latach zawoa: »zgicie me pieni, wstacie czyny

moje!« — Nie inaczej powie po latach Mickiewicz do A. Chodki:

»czas, bracie, robi poezy !«

Czynu na pozór nie brako w »Nieboskiej« —ale czyn hr. Hen-

ryka pyn z pobudek egoistycznych, roje o chwale itp. i w rezul-

tacie doprowadzi do skoku w przepa: czyn za I*ankracego dy>
przez zagad stanu obecnego do konstrukcyi przyszoci, opartej na

materyalizmie, na negacyi wszelkiej przeszoci; nierycho te zro

zumia, e »dzieo zniszczenia odkupionem nie jest i ujrza z ruin

okopów w. Trójcy obszary, ogromy, które stany w poprzek mi-
dzy nim a myl jego«. Trud ycia okaza si ponnym, bo z niena-

wici zrodzonym, to te Pankracy ginie z okrzykiem poddania ^

Mioci najwyszej: Galilee vici8H!

J
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Czynu take poda, do czynu gotuje si cae ycie »Irydyon«,

który obok ))Nieboskiej« jest drugim przykadem, jak Krasiski prze-

prowadza w poezyi krytyk zdronego czynu. W ))Irydyonie« arty-

stycznie splót autor pierwiastki hamletowskie wasnej duszy w za-

pasach z dol tragiczn. Liryzmu i w tym utworze nie brak, jak-

kolwiek przesonity on jest tragicznym caunem syna zemsty. Roz-
mowy Irydyona z Elsynoe s pod tym wzgldem wane, jako szczere

objawy uczu. Irydyon w chwili wyjtkowego wzruszenia przyznaje

-i Masynissie, e ))W piersiach jego co niepotrzebnego zostawiy
bogi«. » Mczarnio, co yjesz w gbi ona tego, wynijdw. Kornelia

jest nowym objawem liryzmu, nie zmylonym, ale z rzeczywistoci

przejtym. Poeta sysza z ust kochanych i kochajcych takie roz-

paczne wyrazy: »co rozprzgo si w duszy mojej, co mi si w go-
wie usuwa, co w sercu pkac<... Przekona si, ile kobieta wycier-

pie moe dla mioci i da jej miejsce w — katakumbachl

Na czynie zemsty Irydyona przeprowadzi Krasiski autokry-

tyk wasnych, namitnych marze o czynie, niedokonanym w r. 1831.

Zemsty niespenionej uczucia dr bolenie w chwilach przeomo-

w^ych Irydyona, z którym si poeta utosamia: nie Greka bowiem,

ale syna jeneraa polskiego w r. 1831 dola w tych okrelona wy-

razach: ))ycie twoje stao si cae oczekiwaniem i rozdarciem... na-

dzieja boska wszcza si w sercu twojem i zemdlaa i znów si
obudzia... — stao si boleno, gorzko, nieznonie, jak w rozpaczy

i sabo, nikczemnie, jak w habie!«
Syn zemsty przegra spraw Hellady. Modlitwa Kornelii zdzia-

aa, e syn Amfilocha. zbudziwszy si po wiekach, nie odczu ju
dawnej pogardy dla krzya chrzecijan, wiadectwem Kornelii zba-

wion nie za nienawi pogask, ale za mio: »bo ty kocha Gre-

• y«. Powtórna próba jego na ziemi mogi i krzyów, próba straszna,

-;dy tam po raz drugi ujrzy mio nowej ojczyzny »przebit, ko-

iiajc« i mki tysiców wciel si w jedno serce jego. Liryzm za-

koczenia jest w »Irydyonie« liryzmem chrzecijaskiego pa-

tryotyzmu. Irydyon syszy sowa, które nietylko jemu, ale i hr.

Kenrykowi mog by zbawienne: »nie pro o chwa twoj, ale

o dobro tych, których ci powierzam«. Egoizm bohatera ))Nieboskiej«

raz jeszcze i tu potpiony.

Czyn ma by ani taki jak w »Nieboskiej«, ani taki, do jakiego

wzdycha syn zemsty, Irydyon. I nad Henrykiem i nad Irydyonem

zwyciy Galilejczyk, zwiastun Wiary, Nadziei i Mioci, który kae

czyni »cigle i bez wytchnienia«, a w nagrod wiekowych trudów

obiecuje »zmartwychwstanie nie ze snu, ale z pracy wieków«.

Byo to zarazem pogbieniem problemów porozbiorowych i roz-
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szerzeniem horyzontu poezyi polskiej. Liryzm Krasiskiego odrazu

nabra cech odrbnych, indywidualnych, stanowczych na cae ycie.

O jego poezyi niona powiedzie to, co on sam rzek o Orciu: »jako

kwiat obarczony ros, tak skronie twoje obarczone mylami«.

Albo w dokadniejszem okreleniu: »Gdyby kwiat mia dusz z ognia

i natchnienie z nieba, gdyby na kadym listku anielska myl
leaa miasto kropli rosy, ten kwiat byby do ciebie podobnym...

«

Takim kwiatem w literaturze naszej jest poezya Krasiskiego.

Obarczona mylami nie ma ona eterycznej lekkoci ani dwi-
cznoci wiersza Sowackiego. Krasiski dugo pracowa musia nad

swym wierszem, opornym dla myli wakiej, uginajcym si pod

jej brzemieniem. Narzeka na o w wierszu z r. 1836: »Bóg mi od-

mówi tej anielskiej miary... », kt(3ry najlepiej wiadczy o mce du-

chowej poety, co wiedzia, e w sercu jego s niebiaskie dwiki,
wlecz nim ust dojd, ami si we dwojec Uczucie przemone roz-

sadzao piersi autora »Nieboskiej« i »Irydyona«, uczucie mioci
wszechludzkiej, ale wyrazi si ono mogo przedewszystkiem w mo-

wie niewizanej, w stylu podniosym, nieraz nabrzmiaym od wzru-

sze, zawsze uroczystym. Proza Krasiskiego, pena jest piknoci
poetycznych i mocy, owszem caa jest nieraz poezy (wstpy do »Nie-

boskiej« i »Irydyona«, zakoczenie »Irydyona«); natomiast w^iersze^

zwaszcza liryczne, z pocztku ra wanie tem, co W prozie

bywa zalet: retorycznem wymuszeniem: »ludzie usysz tylko twarde

szczki...« Wielce wraliwy na pikno artystyczne, widzia i odczu-

wa przepa, co dzielia uczucie jego od wyrazu i wobec maestryi

Sowackiego stawa zrazu bezradny: ;>Co za wyuzdana, e tak po-

wiem, bezczelna atwo piknych wierszy!... « Jeszcze w r. 1840

napisze Krasiski o »Szwajcaryi«: »czytajc zdarzao mi si wykrzy-

kiwa po sto razy w duszy: niech go djabli porw! kto po nim
potrafi wiersze pisa... Trzeba bezczelnym by, by bra si do
pisania wierszy po przeczytaniu wierszy Juliusza! I to instynkt

by mój, wraenie na mnie wywarte... « To wraenie, ten instynkt

dziaa przez lata cae hamujco, zniechcajco na Krasiskiego. Nie

bdzie bowiem swym wierszom dowierza. Wiersze dla p. Bobrowej
w czerwcu 1836 r. bdzie nazywa: »pierwsze w yciu mojem«,
chocia wcale nie byy pierwsze. Bdzie si radzi— z koniecznoci

nawet Gaszyskiego; bdzie go niemiao zapytywa: »co to za wiei

8ze?«, a jeszcze w r. 1840 napisze mu ironicznie: » widzisz, e po-

stpuj; dawniej kiepskie wiersze z trudnoci pisywaem,
teraz atwo je pisz, to kara Boska!« Ale w tem wytrwaem de-
niu do opanowania formy rytmicznej byo przecie wewntrzne jej

poczucie, które po latach musiao odnie zwycistwo. Cech zna-

i
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mienn stylu poetyckiego Krasiskiego bdzie z pocztku zamiowa-
nie w dwiku dla dwiku, czste powtarzanie wyrazów, a nawet
zwrotów caJych bez wyranej potrzeby, bez zamiaru podkrelania
myli. Zwolna ta wada znika, powtarzania ustan, styl potnieje,
mnieje, staje si coraz bardziej zbitym, skupionym, jdrnym: wyraz
jeden czasem starczy ma za cae zdanie, zwaszcza sowo (czasow-

nik) zawrze musi w sobie nieraz nawet bardzo zawi sytuacy.

Std rodzi si konieczno nowotworów sownych, których liczba

wzrasta bdzie z latam i : serce mczenni si, kwiaty u n i e w i-

d ni one, ciao ocaunione, ksiyc przebdzi wiat dnia itp.

itp. Zamiowanie w takich sowach, które maj mu zastpi cae
zdania i wywody, bdzie zrazu wizao si z potrzeb myli chyo
leccej, pragncej wyrazi jak najwicej w sposób jak najkrótszy —
ale z czasem Krasiski bdzie uwaa neologizmy za ozdob swego
stylu poetyckiego i nie spostrzee si, e popadnie w manier.
Mógby kto mniema, e styl ten, dbay przedewszystkiem o wyra-

enie nieuchwytnych przejawów myli i uczu ludzkich (nastrojów),

zlekceway wszelk barwno i poprzestanie na subtelnych, geome-

trycznych liniach. Ale tak nie byo. Wprawdzie dugotrwae cierpie-

nia wzroku, który unika musia racego blasku poudnia, sprawiy,

e poeta nie odwiea wyobrani swej nieprzebranem bogactwem

barw w przyrodzie (czem si tómaczy poniekd bezbarwna posgo-

wo postaci ))Irydyona<v), ale z latami, gdy stan zdrowia si pole-

pszy, wracaa dawna, modociana wraliwo na barwy w przyrodzie,

a dugi pobyt we Woszech wpyn pod tym wzgldem oywczo.

W wierszach drobnych z lat 1839—1842 da si zauway powolny

wprawdzie, ale stay wzrost w kierunku maowniczoci. Obok udu-

chowienia np. krajobrazu mamy nieraz wielk jego barwno. Co

prawda, nie mamy u Krasiskiego najczciej stopniowania i odcieni,

ale przewanie kolorowe plamy i ogólne tony barwne (» I patrzc,

pijem z przestrzeni puharu zotem powietrzem gór bkitnych
/xlrowie...«). Bardzo rzadko odtwarza Krasiski realnie krajobraz, i to

zaledwie jego czstk. Poeta nie pozwoli ani na chwil zapanowa
materyi nad duchem. Z rzeczywistoci bierze kilka zaledwie drobnych

rysów charakterystycznych. Zaley mu bowiem nie na odtworzeniu

rzeczywistoci, ale na przetworzeniu jej w realniejszy i dla niego

waniejszy wiat ducha. Co za potrafi on zrobi z realistycznej

równianki kwiecia znikomego i jak go uduchowni, wida np. z ty-

powego pod tym wzgldem wiersza, który jest wspaniaym obrazem

ewolucyi przyrody ku zaziemskim wiatom (wGdybym dzi, jutro...«

tom VI, 122—124). Tu mamy przykad liryki filozofujcej,

a przecie przepenionej uczuciem rzewnem. Niemniej charaktery-
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stycznym pod tym wzg-ldem jest wiersz » Mylaem nieraz przez

znak dotykalny.. .« (VI, 116— 121), lub wiersz »Do zebranych przyja-

ció« (Przegld Polski, uty 1912, str. 158).

Obok treci nie naley jednak traci z oczu formy wiersza

u Krasiskiegfo. Przez lata cae bdzie on szuka odpowiednich dla

myli swycli ksztatów rytmicznych. Nie mogc tu dla braku miej-

sca wchodzi w szczegóy, zwrócimy tylko uwag, e duszy czas

przewaa u niego jedenastozgoskowiec, nadajcy si dobrze do

smtnego nastroju zwierze o podkadzie filozoficznopatryotycznym.

Natomiast dla lotniejszych, mielszych porywów, o jasnej, krzepicej

myli, wydawa mu si waersz jedenastozgoskow^y za dugi, za po-

wóczysty. Zwolna zacz przewaa wiersz omiozgoskowy z ry-

mem eskim; ale nie brak licznych nieraz bardzo niefortunnych

prób rytmicznych w wierszykach krótszych. Byy to jakby wprawy
i próby metryczne (VI, 143, 343). Pomimo cigego doskonalenia si

nie brak byo nawrotów do »twardych szczkowce, na które w r.

1836 narzeka. Tak np. w »Zwrotkach do muzyki« (!) spotkamy si
jeszcze w r. 1842 z tak niemuzykaln kakofoni: y>Syt trosk, ez
i mA:...«, »Znife jafe zniA-a dwiAr«. Nieraz usyszana melodya narzu-

caa pewien schemat rytmiczny, w który nie dao si zamkn od-

powiedniej treci, np. »Dwie piosnki« (VI, 91 — 92). Bdzie zatem

u Krasiskiego powraca nieraz jakby organiczne niedomaganie ryt-

miki, niedajce si pr/.ezwyciy nawet w okresie rozkwitu jego

twórczoci.

Liryzm Krasiskiego objawi si przedewszystkiem w stosunku

jego do Boga i do Polski. Tak liryzm religijny, jakote liryzm

patryotyczny, ma za wyrane zabarwienie filozoficzne, nie-

odczne od w^szelkiego gbszego uczucia poety.

Pomimo lat zwtpienia i rozterki duchowej stosunek do Boga

by zawsze jasny: wiara gorca przebija si w licznych modli-
twach, penych poezyi, chocia proz pisanych (VI, 9, 11, 13, 15).

Zwaszcza uwielbienie Matki Boskiej, jako Królowej Polski, towarzy-

szy stale twórczoci Krasiskiego od jej najw^czeniejszych, dziecin-

nych objawów (I, 45, r. 1826) do najpóniejszych. Wyróniaj si
moc uczucia wiersze takie, jak »Hymn« (Vl5 41; »Królowo Polski, kró

Iowo anioów. ..«) i ))Modlitwa« (VI, 234: »Ty przenajwitsza w wszyst-

kich niewiast kole...«). Najwspanialsz jest za wizya Królowej Nie-

bios w »Przedwicie«.

Stosunek do Polski, take zawsze jasny, czysty, gorcy, wyrazi
si w szeregu lirycznych utworów o wikszem lub mniejszem nat-

eniu patryotycznem w miar rosncych nieszcz narodu (1846— 1848),

lub zakwitajcych nadziei. Wiersze patryo tyczne, przepenione

J
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liryzmem osobistym, dla dziejów jego uczu i przekona s bardzo

wane i znamienne. Do niektórych przywizywa sam poeta wielk
wag, jako do czstki swego ja: »S czasem nage wybuchy duszy,

które zawieraj w sobie ca dusz, charakter cay czowieka<r.

Do tych zaliczy naley przedewszystkiem wiersz »Do Moskali« (VI,

130), objaw stale nkajcej go zmory zesania na Sybir. Wiersz ten,

pisany pod wraeniem cikich przeladowa narodu, zawiera i na-

mitne wyrazy mioci ojczyzny (strofa 8-a) i straszne wyrazy nie-

nawici wroga dziedzicznego (»Gdybym was zdusi móg w jednem
objciu i strci wszystkich do jednej otchani«). Na tym wierszu po-

kazuje si, e Irydyonowi nie atwo byo wyj z powtórnej- próby

zwycisko; Masynissa przyklasnby takiemu zeznaniu: »i ta niena-

wi mojem dobrem caem!« Niemniej charakterystycznym jest wiersz

p. n. »Poeta« (VI, 82), bdcy jakby wyznaniem poetyckiego credo,

a równoczenie skarg na dol polskiego pieniarza. Jóstto jakby

monolog nkanego wizyami poety, zdecydowanego odda gow pod

topór kata, byleby z duchem uj czysto i cao na nowe ycie: »Ty

z grobu wstaniesz mody, niemiertelny...«

Monologiem duszy monaby take nazwa wiersz p. n. ))Nad

morzem« (VI, 111), gdzie poeta wychodzi zwycisko z pokus samo-

bójstwa. Nieraz w jednym wierszu zwikan mamy tre filozoficzno-

historyczn z nastrojem lirycznym, tre potem rozbit na kilka ira-

gmentów, które dopiero wydanie na podstawie autografu spoio w pier-

wotn cao (VI, 116—121). Wogóle naley tu bodaj krótko stwierdzi,

e w r. 1840 Krasiski napisa bardzo duo wierszy fragmenta-

rycznych, jakby urywków poetyckich z pamitnika swych myli, uczu,

obaw i nadziei. Fragmenty takie odkada poeta do czasu, a dadz
si zastosowa do jakiego wikszego utworu. Byy to klejnoty, dro-

bne lub wiksze, oszlifowane lub niewygadzone, wiecce blaskiem

chwilowego natchnienia i czekajce oprawy stosownej. Przewaajcy

w tych fragmentach lirycznych nastrój filozoficzny pozwala na prze-

noszenie ich z miejsca na miejsce, jak w dyademie, na którym ukad

klejnotów moe dowolnie zmienia artysta-zotnik. Szczegóowe oma-

wianie tych fragmentów przekroczyoby jednak znacznie rozmiary

niniejszej informacyi encyklopedycznej.

Liryki miosne Krasiskiego s najtrudniejsze do scharakte-

ryzowania; s to bowiem objawy bardzo zoonych uczu, w któ-

rych erotyka (w zwykem znaczeniu) odgrywa najmniejsz rol,

a najczciej nie odgrywa adnej. O ile w rzeczywistoci mio
Krasiskiego miaa w yciu nieraz znamiona szau erotycznego, o tyle

w poezyi odzwierciedli si wycznie stosunek czysto duchowy, wolny

od przymieszki zmysowoci, daleki od wysawiania wdzików fizy-

28
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cznych ukochanej, od zachwycania si lubienego ksztatami jej cie-

lesnymi. Powierzchowny rzut oka na sery »zakocha si« poely

(pani Zauska, Henryka Willan, pani Bobrowa, pani Delfina, Eliza

Branicka) doprowadza nieraz biografów (a zwaszcza przygodne bio-

grafki) do sdów uwaczajcych poecie. Nie przeczc faktom, wiad-

czcym, i temperament erotyczny odgrywa w yciu Krasiskiego

rol demoniczn, stwierdzi trzeba z drugiej strony, e widzia on

w ukochanej kobiecie przedewszystkiem powiernic duszy
swej znkanej, spowiedniczk trosk duchowych. Kada z ukocha-,

nych stawaa si po kolei czu powiernic, dla której pisywane byy
takie spowiedzi duszy: dla H. Willan wUomek rkopisu sowiaskiego«

i zagubiona ))Wizya«, dla A. Zauskiej »Sea«, dla pani Bobrowej »Nie-

boska« i »Irydyon«, » Modlitwy « i »Noc letnia«, dla pani Delfiny

szereg liryków i »Pr/.edvvit«.

Dusze niewiecie dziaay na poet jak inagties na elazo: wy-

dobyway z serca najszlachetniejsze porywy, wywoyway nastrój poe-

tyczny, natchnienia, byy — rzec mona — otarzami, przed którymi

poeta odpra\\ia misterya przedewszystkiem wasnej duszy. Po-

trzeba naboestwa bya tak silna, e poeta zrazu myli si w wy-

borze otarza (H. Willan — A. Zauska); najwicej wspóczucia zna-

laz u pani Bobrowej, która go te najszczerzej i najduej kochaa;

nagrod miay dla niej by arcydziea, jak ))Nieboska« i »Irydyon«,

rzewn pamitk lat ubiegych, gdy sam poeta ju innemu bóstwu

ofiary ducha skada. Ujarzmi go na dugie lata czar wicej fizyczny

ni duchowy pani Delfiny. Poeta uleg autosuggestj i, samozudzeniu,

e w niej wanie znalaz prawdziw Beatrycze, najlepiej go rozu-

miejc. Tak jednak nie byo. Z takich to naboestw wasnej duszy

powsta kolejno szereg liryków, których nie mona waciwie na-

zywa miosnemi, skoro pierwiastek erotyczny nie odgrywa w nich

decydujcej roli. S one bardzo znamienne dla dziejów serca poety.

Wiersze dla pani Bobrowej pisane odznaczaj si przewag egoty-
z m u ; dwiczy w nich cigle nuta osobista, poczucie wasnej du-

chowej przemiany. Budzi si jakby al utraconej swobody ducha

i zmarnowania jego skarbów: »n iegdy wiat duchów... Lecz teraz
konam w próniach ducha mego; gdybym nie kocha... bybym t
iskr poar roznieci... dzi ju zapóno«... (VI, 23). Ta pierwsza pra-

wdziwa mio bya a nazbyt pewna siebie i std przemawia to-

.

nem jakby wyszoci nad ukochan. Druga mio bya odmienna:

w drugiej on bardziej kocha, on dry cigle o sw mio, by mu
jej los przeciwny nie zabra: przechodzi wszystkie szczeble zazdroci,,

niepewnoci, nawet upokorze; za dni szczcia musi paci miesi-

cami udrczenia moralnego i dlatego ton liryki staje si namitniej-
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szy, bd to na szczycie uniesie, bd te w otchani rozpaczy.

Std w wierszach do pani Delfiny, stosownie do okolicznoci, po-

trójna rozbrzmiewa nuta: a) pena ekstazy miosnej, w chwilach

szczcia; b) pena goryczy i przygnbienia, gdy wtpi o mioci,
o staoci uczu Delfiny; c) wiersze pene rozpaczy i rozjtrzenia,

gdy konieczno wzgldów wiatowych zmusza go do rozki z uko-

chan. Poniewa niepodobna tu kolejno ocenia tych wierszy, zwra-

cam uwag na te, które s najbardziej charakterystyczne:

ad a) tomu VI str. 106-136—148 — 165 — 213— 246.

ad b) » » » 45—56—90—101 — 109—i25— i77— 199— 22J.

ad c) » » » 43— 49 — 51 — 72 — 76 — 88 - 91— 195.

Wiersze te, pisane od lutego 1839 r. w dowolnych odstpach
czasu, nieraz dzie po dniu, posyane najczciej w licie, s bardzo

nierówne co do siy i co do natchnienia. Przewana ich liczba do
niedawna pozostawaa niewydana w ukryciu listów; choway si tam

nieraz najpikniejsze, wyszy za na jaw sabsze, takie, którychby

sam poeta nigdy do druku nie da. Ta wanie nierównomierno
natchnienia i wykonania dowodzi najlepiej bezwzgldnej szczero-
ci tych wierszy lirycznych; oddaj one wiernie chwile bogie lub

smtne, przebyte wspólnie z ukochan pod woskiem niebem. Byy
te wiersze jakby lunemi kartkami pamitnika duszy, byy potrzeb

serca, a zarazem podanym i miym objawem rosncej siy poety-

cznej. W genezie swej zupenie poufne, szczere, a przeto wane
Erotyków, w pospolitem rozumieniu, niema tam wcale. Mio jest

w nich na wskro platoniczn, ideow, abstrakcyjn, jest uczuciem

nie ziemskiem, ale wiecznem, pojtem suh specie aeternitatis, rzu-

conem w bezmiar gwiazd, ksiyców i soc. Mio w tych wier-

szach stroi si w wyrazy jak najczystsze, a zarazem najbardziej ode-

rwane, najmniej pochwytne zmysom. Mio ta powleczona jest jakby

przejrzyst czarn gaz, która przesania wszelki silniejszy bysk

szczcia, przygasz namitny ar uczucia i nawet wród ekstaty-

cznych uniesie i zachwytów nie zapomina, zapomnie nie moe,

o nietrwaoci wszystkiego, co ziemskie.

A. jednak nic ludzkiego nie byo tej mioci obojtnem i wszyst-

kie stopnie od zwtpienia i rozpaczy do wniebowzicia przechodzi

poeta w pierwszych zwaszcza latach (1839—1842). Oprócz wierszy

ulotnych, pod wraeniem chwili pisanych, powstaway w tym czasie

wiersze dusze, na wiksze rozmiary poczte, ale niedokoczone,

najczciej dlatego, e byy zbyt wyranem odbiciem ycia, np. »Ua-

mek poematu« (t. IV, 189—200). Stosunek do pani Delfiny zbyt sil-

nie przenikn wszystkie duchowne aspiracye Krasiskiego, aby nie

mia si odbi w poezyi; ale wyraenie poetyczne miosnych przey
28*
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nie mogo odrazu by doskonae. Byy tam wahania si, udrczenia

nietylko serca, ale ducha, co wszystko razem sprawiao, e poeta

bd nie wykocza swych pomysów, bd odkada je prawie e
po horacyuszowsku: nonum in annum. Tu nale dwa bardzu cha-

rakterystyczne utwory: »Fantazya konaniaw i »Fantazya ycia«.

wFantazya koiiania« (V, 573—383) jest owocem nastroju ducho-

wego z wiosny r. 1840. Odnajdujemy tu: 1) jad zwtpienia, nurtu-

jcy poet ())Gos szatanaw) pod wpywem wzrastajcego rozstroju

spoecznego tak w emigracyi jak w kraju; 2) tsknot za krajem ro-

dzinnym i rzewny smutek po utraconym raju modoci (»Mnie smu-

tek zabi...«); 3) siln i niczem nie zwtlon mio ojczyzny (oez
moich peno na wizach mych bracio); 4) mio dla p. Delfiny w po-

goni za najwspanialszymi wyrazami dla zoenia jej hodu i dla uwy-

datnienia podniosej roli Beatryczy w yciu duchowem poety.

Echa wspóczesne rozbrzmieway silnie w tej »Fantazyi kona-

nia«; szczególnie mamy tu zwroty dugie, odnoszce si do pani D.,

przepenione do tego stopnia wspomnieniami osobistemi, e budowa
caa utworu ucierpiaa z tego powodu; wyduy si on, zwaszcza

w kierunku lirycznym. Poemat nie doczeka si wówczas wydania

drukiem i na lata cae spocz w albumie pani Delfiny. Po latach

poeta przerobi cay utwór i wyda go dopiero w r. 1847 jako »Dzie
dzisiejszy«. W przerobieniu Krasiski wykreli wiersze pene zachwy-

tów i ubolewa nad ziemsk dol ukochanej, osabi donioso wpywu
Beatryczy, usun wogóle z »Fantazyi konania« te ustpy, które nie

wytrzymay próby czasu i wyday si, po siedmiu latach, <samemu
poecie bd przesadne, bd te nieproporcyonalne w stosunku do

powaniejszej treci patryotycznej. Co w r, 1840 byo wypywem
rozkochanego i wdzicznego serca, to w r. 1847 rozum nakazywa
przechowa w miejscu jedynie waciwem, t. j.w albumie pamitek,

a usun z utworu, któremu groza chwili, groza dnia dzisiej-

szego (po rzezi galicyjskiej a przed rewolucy r. 1848) nadawaa
coraz wyraniejsze znamiona przestrogi polityczno-narodowej.

Groza chwili wpyna na znaczne i znamienne rozszerzenie

wFantazyi konania« w kierunku idei spoecznych poety. Otoczenie

umierajcego patryoty, maomówne jeszcze w r. 1840, nabrao z la-

tami zabarwienia odpowiedniego zróniczkowaniu politycznemu w r.

1847: obok dawniejszego podziau na arystokratów i demokratów
wystpili wic w »Dniu dzisiejszym«: komunici, panslawici i ma-

teryalici ekonomiczni. Na ukadzie pierwotnej »Fantazyi konania«

mona zatem bada waciwoci tworzenia u Krasiskiego. Mamy
u niego przewanie do czynienia z monologiem. Nawet »Gos sza-

tana« nie jest waciwie przerw monologu; jest raczej tylko uwyda-
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tnieniem rozpaczy, nurtujcej poet. Jest to rozam jednej duszy, je-

dnego ogniska, na dwa promienie, nawzajem si zwalczajce: rozumu
i uczucia. W »Fantazyi konania« mamy poniekd hr. Henryka w za-

pasach z samym sob, zanim si wyzwoli na wodza owej trzeciej,

zamierzonej ale nienapisanej czci »Nieboskiej«. Forma monologu
))Fantazyi konania« pozwala uwaa utwór ten za rodzaj spowiedzi,
która miaa by zarazem przestrog i nauk. Kocowy »Gos w górze «,

gos ukochanej, jest waciwie tylko rozwiniciem najulubieszej myli
filozoficznej poety: postpowej ewolucyi dusz ku coraz to wyszym,
szlachetniejszym wzlotom (wvv. 443— 457).

W rozwoju artystycznym, pod wzgldem rytmiki i siy

wiersza, zajmuje »Fantazya konania* wane miejsce. Po raz

pierwszy pokusi si tu Krasiski o poemat wikszych rozmiarów

i z próby tej wyszed zwycisko. W miar pisania rozgrzewa si;

oburzenie na obojtno rodaków i upadek ducha patryotycznego

wyrywao mu z piersi coraz to pikniejsze i silniejsze wiersze

(ww. 33, 41—56). Zwaszcza piknych i silnych porówna mamy
tu co niemiara. Od tej »Fantazyi konania« datowa naley u Kra-

siskiego stanowcze wzmoenie si siy rytmicznej; odtd
na usugi bdzie on mie nietylko proz Irydyonow, ale take

melody rytmu i rymu, a to na dusze nawet poetyckie wzloty. By
to tryumf wytrwaej od r. 1836 pracy .artystycznej nad stron for-

maln wiersza. »Fantazya konania« nie bya odosobnionym objawem

twórczoci lat owych, owszem, wywoaa ona niebawem zamiar skre-

lenia utworu, bdcego niejako równowanikiem (pendant).

Bya nim »Fantazya ycia« (1841— 1842; t. IV, 287—298). Z tego

utworu cz tylko przepisaa do swego albumu pani Delfina i t
cz bez napisu wyda najpierw L. Siemieski, dorobiwszy tytu

»Zdarte maski«. Dopiero z dochowanego autografu przekonalimy si

(Spraw. Wydz. filol. Akad. Um. zU maja 1906 r.), e poeta mia za-

miar napisa wikszy utwór, w którymby (podobnie jak w wFantazyi

konania«) uwydatni rol donios pani Delfiny w swem yciu Utworu

tego jednak nie ukoczy. Mamy tylko pierwszy jego ustp, 303 wier-

sze. Pocztek powicony t. zw. »arlekinom szau«, ludziom udaj-

cym zapa patryotyczny. Chodzi o wykazanie, e entuzyazm nie wy-

starcza, e trzeba koniecznie zbada otchanie Za. aby naleycie Do-

bro oceni. Powtarza si tu poniekd przewodnia idea »Snu« z »Nie-

dokoczonego poematu«, t. j. e pieka nie trzeba szuka pod zie-

mi, skoro jest takie ogromne na ziemi. Cierpienie z takiego ziem-

skiego pieka wyniesione moe by ojcem mdroci. Mamy tu ju
nie Faustowe pojcie z Mefistofelesem u boku (jak poniekd w »Fan-

tazyi konania«), ale Dantejskie z Beatrycz (ww. 170 i nn.j.
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Przywidzenia i dawniejsze obawy przeladowa wracaj i tutaj

w silnych strofach; przypomina si równie niszczycielska potga ro-

zumu, ))C0 radby zabi kade szczcie serca«. Czasem mamy tu wy-

ran aluzy do »Fantazyi konania« (ww. 226 i nn.), czasem zapo-

wied »Ostatniego« (ww. 238 — 9). Rosn obawy drczcych katuszy,

a z niemi budzi si tsknota za ukochan. Apostrofa do niej, zrazu

silna, zaamuje si ze zmian rytmu (od w. 261). By moe, i w dal-

szym cigu, w drugim ustpie (naznaczonym w autografie, ale nie

napisanym) zjawiaa si posta ukochanej i krzepia poet na dalsz

drog ycia. Czy droga ta pojt bya jako zesanie na Sybir? Do-

mysów pole szerokie... l^óniejsze wykonanie »Ostatniego« monaby
uwaa za zrealizowanie niedokoczonej »Fantazyi ycia«. Jest ona

poniekd mgawic, wydajc z siebie utwór peniejszy, jest w sto-

sunku do »Ostatniego« tem, czem Adam Szaleniec by dla »Irydyona«

»Niebosk iej« ^).

W ocenie »Ostatniego« naley rozróni a) pomys, b) wyko-

nanie. Sam pomys móg siga jeszcze genewskich czasów, kiedy

to wycieczki nad Lemanem stawiay przed oczyma modziana ponure

baszty Chillonu, przypominay gony poemat Byrona i straszne du-

goletnie wizienie Bonivarda. Ale od pomysu do wykonania bya
daleka droga. Zycie poety kolejno dostarczao wrae osobistych

i myli przygnbiajcych. Wyobrania przeczulonego chorob poety

roia cigle nag, nieprzewidzian zsyk na Sybir: wju mi czas w t
drog, skd Pan nie raczy da wróci nikomu., ub mier, lub wizy,

lub pustynie biae«... ())Fant. ycia«). Na taki nastrój wyobrani

i uczucia pado wstrzsajce wraenie »Anhellego«. Obu poetów tra-

wio pragnienie czynu, dla którego, niestety, niebyo pola w wie-
cie rzeczywistym, którego dopeni mona byo na razie tylko w wie-

cie idei. Czynu takiego, ideowego, dokona wczeniej Sowacki, za

nim poszed podziwiajcy Anhellego Krasiski, a jakkolwiek poszed

drog wasn, okupion wasnem cierpieniem, to przecie wpyw
»Anhellego« by dla wykonania »Ostatniego« stanowczym. Momen-
tem decydujcym byy tu sowa cherubinów do Anhellego: »Przy-

szlimy ci zwiastowa ciemno zimow i wiksz okropno, ni
jacy ludzie doznali kiedy: samotno w ciemnociach. Przy-

szlimy ci zwiastowa, e., ty jeste ostatni«.

Bohater utworu Krasiskiego bdzie atoli wobec Anhellego

odmiennym typem cierpienia patryotycznego, bez jakiejkolwiek

') S bardzo charakterystyczne wspólnoci jzykowe »Fantazyi ycia* r»Osta-

tniegot; nie mogc si tu rozszerza, zwracam uwag na takie wyraenia: »Bóg
na wiecie goci wszechprzy tom n i mioci* (oFant. ycia>, 295-7), a w sOsta-

tninic: sgodlo carskiej wszechprzy tom n i«.
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»ludzkiej pociechy«. bez Ellenai, bez Eloi, bez widoku ziemi i soca
i zwierzt, bdzie naprawd sam »w ciemnoci wielkiej z brzemie-

niem myli i tsknot na sercuc »Ostatni« jest indywidualnem,

osobistem na wskro przeprowadzeniem gównej idei anhellicznej:

»moe jest wybrany na ofiar spokojn, a chcesz si zamieni w pio-

run gwatownyc. T ofiar przeprowadzi Krasiski konsekw^entnie

i uosobi w »Ostatnim« cnot, której sam nie zrealizowa, któr sam
w yciu za najtrudniejsz dó spenienia uwaa: rezygnacy chrze-

cijask: »wita moskiewska ma duga niewola, wita okropno
mej samotnej mierci... Polskim ostatni trup w carskiej pieczarze«.

Idea za »Ostatniego« znajdzie jeszcze po latach ponown afirmacy:

»Jedna tylko w wiecie moc ofiary cicha los gniotcy zgniecie«.

Liryzm » Ostatniego « czerpie sw^e soki z osobistych duchowych

przey poety. Jaowa egzystencya dziedzica ordynacyi, wielkiego

pana, wobec przymusowej, politycznej bezczynnoci sprawiaa, e on

sam czu si jakby w cigem wizieniu, skoro nie móg suy oj-

czynie tak jakby chcia i potrafi: »Jak olbrzym rwaem si za pas

z nicoci, z osamotnieniem, z brakiem ycia, z czczoci...«
Gdy stan zdrowia zmusza do dugoletnich przejadek zagranic,

ycie schodzio mu poza ukochanym krajem, tsknota ara, wydo-

bywajc z duszy przeliczn skarg »Ostatniego« (»Ach, gdzie ro-

dzinne, majowie obszary? gdzie zbó mych any... gdzie bory sosen...

gdzie stary koció, kdy pi ojcowie?*...)

Dokadniejsza analiza wykazuje, e do »Ostatniego« weszy ró-

ne lunie powstae wiersze (np. wiersz wydawany dawniej osobno

p. t. »Z powodu sprowadzenia zwok Napoleona «, przeznaczony dla

Sowackiego), potem stosownie zmieniane; wchodziy do »Osta-

tniego« zwaszcza filozoficzne myli, bd to »Legendy«, bd z aFan-

tazyi ycia« (ww. 240—44), a nawet z wNiedokoczonego poematu«

(»I wiat by jako gieda, a oni jako króle« por. w wOstatnima w.

119) i z »Fantazyi konania« (rzewna odezwa do ziemi rodzinnej).

Zewszd dolatyway do celi »Ostatniego« echa wspóczesnej twór-

czoci poety i wiadczyy, do jakiego stopnia wszystkie jej objawy

powizane byy jedn zot nici: wspólnoci przewodniej idei

filozoficznej, która przenikaa bez wyjtku wszystkie utwory

ówczesne Krasiskiego, tak proz jak wierszem.

Dlatego to wiersze filozoficznej treci nie dadz si

wydzieli w jak osobn, cile w sobie zamknit grup, gdy s
one nieraz zwizane bd to z jakim pomysem na wiksz skal

zamierzonym, bd te z okolicznoci przypadkow. Mamy i w tych

wierszach powolny rozwój formy, stopniowe jej zdobywanie, tern

mozolniejsze, e Krasiski sam tu sobie by zostawiony, a wzorów
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takiej filozoficznej poezyi u nas nie mia. Ze nieraz w wierszach filo-

zoficznych punkt wyjcia by przypadkowy, najlepszy mamy dowód
w wierszu »do zebranych przyjacióce z d. 22 marca 1837 r. Z po-

wodu rzekomego koca wiata napisa wtedy Krasiski wiersz, brze-

mienny myl filozoficzn, blisk »Herburta«: »lecz chód wiaty min.
Duch nasz nie przeminie, On na równi z Ojcem y bdzie bez

koca«. Od tego wiersza, bardzo ciekawego take pod wzgldem
budowy rytmicznej, monaby ledzi bieg myli filozoficznej Krasi-

skiego, ujtej w wiersze, a wyraonej przedewszystkiem silnie w »Synu

cienióww, który jest arcydzieem zwizoci, poniekd za unikatem
w poezyi naszej (t. IV, 247—252). Entuzyazm uczucia walczy tu

o lepsze z doniosoci myli, pewnej siebie, tryumfujcej, zachwy-

conej zdobyt prawd: awszdzie kolebki, niema nigdzie trumny

i wszdzie niebo, niema nigdzie ziemi!... wspomnisz nareszcie, e
z Panem nad Pany duch ten sam, jeden na wieki i wszdzie, ca

jest ju teraz... Teraz mysi, kochaj, stwarzaj niebo w niebie«.

Kto od »Syna cieniów« wymaga lekkoci wiersza i przejrzy-

stoci zupenej, ten tak samo mógby da od pynnego zota, aby

si stao obokiem na zachodzie soca. Jest pewien ciar gatun-

kowy myli, który nie da si przemieni na puch abdzi; powaga
myli musi mie sw wag, nie moe za by równoczenie wak
i eteryczn. Krasiski w poezyi polskiej nie mia wzoru poezyi filo-

zoficznej; w obcej mia moe wiersz Schellinga, zawierajcy jakby

streszczenie jego systemu. Otó trzeba uzna, e Krasiski w »Synu
cieniowa Schellinga przecign, sam za pod wzgldem filozoficzne}

poezyi jest po dzi dzie nieprzecigniony. Trzeba jednak w »Synu
cieniów« szuka poezyi tam tylko, gdzie ona jest, t. j. w treci, nie

w formie. Forma jest surowa, jak zomy marmuru, ostre w koczy-
nach; ale uderzenie duta byo samodzielne i potne. Nie kadego-
sta na takie uderzenie, a o wierszu jak »Syn cieniów« mona take
powiedzie: »nie kady wemie po Bekwarku lutni«. Nie kady
udwignie duto, którem wyrzebiony »Syn cieniów«.

Wiara w cig, coraz to wysz i lepsz dol ludzkoci prze-

chodzi z »Syna cieniów« do dalszych wierszy filozoficznych. Poeta

przekonany by (oddawna zreszt, bo od czasów ))Adama Szaleca«),

e »nowe czasy si zbliaj, ju planety osi drgaj, jak sen znika

ju wiat staryw... (VI, 133). Wiersz Mickiewicza do Zaleskiego

(»Sowiczku mój, a le, a piej!«) obudzi podobne (nawet formalnie)

echo w wierszu Krasiskiego do p. Delfiny: »Aniele mój, a chod,
a le«... (VI, 151) z wyran zapowiedzi nowej epoki ducha: »ju
bliski dzie... duchom dana moc...«

Podobnej zapowiedzi jest wiersz: )>Tam, gdzie spokój i grób
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pychy « (VI, 353), bardzo wyrane echo towianizmu: »Krzy ten cay
nagle wstanie jasno-biay«. (Towiaczycy uywali biaego krzya).
Skupienie treci jest w tym wierszu nadzwyczajne. Gdyby Tacyt
pisa by wiersze, to moeby tak wyglday. Jest tam jakby esencya
poezyi, ale nie kady w niej zasmakuje. S w wierszu tym pierwiastki

poezyi, któreby inny poeta, atwiejszem, bardziej potocznem so-
wem obdarzony, rozwin szerzej i kady wiersz rozwin w osobn
strof. Tak jak s u Krasiskiego, wiersze te, niemal jeden po dru-

gim, wymagaj komentarza, objanienia, które hamuje oczywicie
tok poezyi i zamienia j poniekd na sakraln wyroczni.

Ale ta rosnca w poecie od »Syna cieniów« pewno, e na-

deszy czasy bliskie przesilenia, wzmoona jeszcze, odkd z Parya
zaczy si mnoy wieci o wróbach Towiaskiego, utrzymywaa
poet w stanie cigego podniecenia duchowego. Równoczenie za
z tem podnieceniem rosa w nim coraz to silniejsza mio dla pani

Delfiny, szukajca coraz to peniejszego, lepszego wyrazu poetyckiego.

Od lata 1840 r. dy Krasiski do stworzenia poematu, w którymby

zawar ca myl sw i cae serce. Ani »Trzy myli Ligenzy«, ani

))Fantazya ycia« lub »konania«, chocia pojte jak(^ hod poety dla

Beatryczy, nie mogy go zadowoli. Czu, e sta go na pie wspa-

nialsz, na lot wyszy. Pobudka rozstrzygajca przysza, jak zwykle

u niego, z przeycia. Czem dla Sowackiego bya wycieczka w góry

i jeziora szwajcarskie wobec póniejszego arcydziea (»W Szwajca-

ryi«), tem dla Krasiskiego mia si sta pobyt z p. Delfina nad je-

ziorami szwajcarsko woskiemi w jesieni 1841 roku. Zwiedzenie tych

przepiknych okolic w towarzystwie ukochanej stao si podwalin

rzeczywistoci dla tczowych roje »Przedwitu« (Ob. list do Gaszy-

skiego z d. 18 listop. 1841 r.).

Poeta by w uniesieniu szczcia, bo oto znalaz dugo szukan

Irog do skarbca wasnych natchnie. Przy boku Beatryczy przey
górne chwile w najpikniejszych okolicach; z tsknot za przeszo-

ci ojczyzny zczy jej umiowanie i nadziej przyszoci, wyduma-

nej (w »Traktacie o Trójcy«) jako dziejow konieczno myli Boej.

Jak zwykle u niego, rozmiary nowego poematu miay by zrazu

skromniejsze, sam za poemat pojty najpierw jako poufne, serdeczne

zwierzenie duszy, jako jeden tylko ustp ze wspomnie niedawnej,

rozkosznej podróy. To wiersz, zaczynajcy si od sów »Gdy si

przeszo w dusz wnci« (VI, 136-142), dawniej w wydaniach

rozrywany na dwa fragmenty, z których drugi miewa napis »Na

skale«. Jest tam przedewszystkiem wywoanie wizyi ksiycowego

krajobrazu, »sen pamici«, w którym wstaj jakie »widma w bieli«,

niby dusze wracajce tych, co niegdy nas kochali, jak nowiny
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dobrej goce«. Ten wiersz z koca r. 1841 uwaa naley za

pierwszy zarys, pierwsz zapowied, zarodek utworu, który mia si
odtd rozrasta pod przemonym wpywem natchnienia. Ton muzy-

czny i nastrój liryzmu ju tu jest pochwycony i pozostanie nadal:

))magnetycznych widze sia dusze nasze pochwycia; w oczach na-

szych zy zachwytu, w sercach naszych raj bkituc.
Pierwszy rzut ^)Przedwitu« dokona si w cigu stycznia 1842 r.

(»Do Gasz.« 192), ale nieprdko doczeka si wykoczenia, z powodu
duszej choroby przyjaciela, K. Danielewicza, i mierci jego (27. III.

1842). Dopiero w jesieni pónej 1842 r. w towarzystwie Gaszyskiego,

pani Delfiny i Stan. Maachowskiego wykoczy poeta ))I'rzedwit«,

na wiosn 1843 r.; w cigu ponownego zjazdu z Gaszyskim odbyy
si narady nad ostatecznym tekstem »Przedwitu«, który nakoniec

w poowie kwietnia 1843 r. ukaza si w druku w Paryu pod na-

zwiskiem przyjaciela, K. Gaszyskiego. Powicajc wPrzedwitw »cie-

niom Henryka Ligenzy«, wiza Krasiski arcydzieo duchem i sercem

z »Trzcma mylami«.

))Przcdwit« jest szczytem poezyi lirycznej Krasiskiego, jest

koron myli patryotycznej, rozpromienionej uczuciem najgort-

«zem. Mistrzem niezrównanym okaza si poeta w tern zespoleniu

rozumu i serca. By bowiem trud niesychany, aby poda narodowi

w poemacie filozofi, nie obciy ni skrzyde fantazyi, pouczy
i pokrzepi, a przecie nie zrobi z poezyi traktatu historyozoficznego,

przekona rozum zbiorowy, ale równoczenie i do serc trafi. Tego
dokona Krasiski w »Przedwicie« i dlatego »Przedwit« jest arcy-

dzieem treci w arcydziele formy. Przekonywa i wzrusza, dziaa na

rozum i na serce.

Oswoiwszy si z treci, niewiadomo, co wicej podziwia, czy:

«) genialn prostot w objawianiu trudnych, abstrakcyjnych prawd;

czy bj jedyne w swoim rodzaju skojarzenie pierwiastków rozumo-

wych z uczuciowymi, czy wreszcie c) magnetyzerskie poddawanie

wasnych wizyi (halucynacyi) czytelnikowi, który oprze si ich uro-

kowi nie jest w stanie (suggestya, dajca si umysom wraliwszym
pochwyci niemal in flagranti). Nie sposób tu wschodzi w szczegó-

owe uzasadnienie wyraonych powyej spostrzee, podajemy przy-

najmni«'j przykady dla czytelnika: ad a) wejcie in tnedias res

kosmozofii za pomoc tak prostego, a ogromnego jak bezmiar po-

równania wszechwiata do harfy nieskoczonej, w której soca
i gwiazdy tkwi jak ruby niewzruszone: ww. 147—168; jakie to

to proste a wzruszajce! ad 6) skojarzenie pierwiastków rozumowych
z uczuciowymi: ww. 651 — 677; 734—774; ad c) halucynacye i wizye

ww. 325-359; 620—650; 817—843. Pomimo za wszystkich zachw}
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tów i uniesie poetyckich, myl fiozoficzna, ta prawda, o któr
poecie najwicej chodzio, nigdzie nie jest w »Przedwicie(c przy-

miona, nie jest nadwerona, ani zwichnita jakim obrazem poe-
tyckim lub alegory. Wie nowa jako cudo — monaby z Mickie-

wiczem powiedzie — a pomimo caej swej mroczcej gbi wyra-
ona tak przejrzycie, e jest istotnie »prawdziwa jak rachunek,

a dziwna jak mara«.

Prawdziwa jak rachunek! bo chocia z wybuchow si na-

tchnienia oddana, ale zarazem i z prawd i z wiernoci matema-
tyczn. Poeta, kiedy tworzy »Przedwit«, nie zaglda oczywicie
do istniejcego ju »Traktatu o Trójcy« w Bogu i czowieku, ani do
t. zw. »Niedokoczonego poematu«, a przecie, gdyby kto chcia

sprawdzi tosamo przekona filozoficznych i tu i tam, nie zawiódby
si nigdzie, a miaby prac nad wyraz mi. Tam jasno i stanow-

czo zda filozoficznych, wyraona wspania proz polsk, tu za
wiersz piewny, czuy i rzewny, szczyt wiersza u Krasiskiego, na

usugi tej samej co tam filozoficznej myli.

W najpikniejszym rozkwicie si twórczych, w trzydziestym

roku ycia poety, powstao arcydzieo, w którem Krasiski dzieli si
z narodem tem, co w^ykoysa w swem sercu, co przemyla rozu-

mem. W »Przedwicie« zawar sw wiar najgbsz, mio i na-

dziej patryoty. a jakkolwiek nam dzi, w lat 70 po wydaniu tej

arcy-pieni, po tylu narodowych klskach, wobec strasznych upoko-

rze i niedoli dziejowej niepodobna abogosawi ojców winie« i nie

sposób uzna, e to »aska Boa nas wegnaa w te bezdroa« —
jednak, pomimo wszelkich zastrzee co do historyozofii ))Przedwitu«,

ulega musimy czarowi wspaniaej poezyi. Bezsprzecznie, by w »Frzed-

wicic« pierwiastek niebezpieczny, skoro idealizujc przeszo Polski

zapowiada jej nadludzkie niemal kiedy w wiecie znaczenie. Sta-

rano si usprawiedliwi Krasiskiego tem, e nie oznacza on nigdy

terminu spenienia obietnic »Przedwitu«. Tak ogólnikowym w obie-

tnicach Krasiski nie by, owszem, by moe zanadto stanowczym

i pewnym siebie, kiedy zarcza w »Przedwicie«: »Nim ten je-

szcze wiek przeminie, wyjdzie ludów lud jedyny... « Zwamy
przecie, w jak wyjtkowych okolicznociach powstawa wPrzedwitc

po zapewnieniach »Ksig narodu i pielgrzymstwa polskiego«,

kiedy-to gorczkowo oczekiwaa caa emigracya, a z ni cay naród,

koniecznych zmian na lepsze, tu po zapowiedziach stanowczych

Andrzeja Towiaskiego, które rozpaliy wyobrani a do gorczko-

wej gotowoci ruszenia lada dzie z tuactwa do wyzwolonej Polski,

Na tak to chwil przypado ukazanie si ))Przedwitu«, tego czaro-

dziejskiego kwiatu, który wykwit na smtnych polach tsknoty wy-



444 LITERATURA PIKNA

chodców. Wo tego kwiatu upajaa i krzepia przez dugie, dugie
lat dziesitki...

Piknoci »Przedwitu« oddawna wykaza St. Tarnowski w swej-

monografii o Krasiskim. Na prologu (wZ ojców mych ziemi«...)

dowiód on tego szczególnego daru poety, który potrafi w kilku naj-

prostszych sowach wycisn sam esency rzeczy, napitnowa czo-

wieka lub uczynek. »Tacyt, Dante, Bossuet, ci mistrze sów krótkich,

jak piorun i jak on zabijajcych, nie mogliby powiedzie lepiej «. Tar-

nowski pierwszy zwróci uwag na t dziwn par kochanków, co

zamiast zapomnie o wiecie caym w upojeniu wasnego szczcia,

zamiast patrze sobie w oczy, podnosz wzrok w gór i winszuj

sobie, e »im zwtpienie serc nie krwawi«, myl za przedewszyst-

kiem o tern imieniu, »co wypado z lutni ycia«, o Polsce! Tarnow-

ski uwydatni potg oburzenia i wzgardy na wiat dzisiejszy i jega-

rzdy i stwierdzi, e inwektywa nigdy nie bya namitniejsz a za-

razem wspanialsz.

Br. Chlebowski powici osobne studyum »Przedwitowi(<,

w którym zoy hod zaletom formalnym, muzycznym utworu, a po-

mimo susznych zastrzee co do optymistycznej historyozofii, wy-

kaza piknie donioso »Przedwitu« dla emigracyi i dla pokolenia

z r. 1863: »std pyn balsam pociechy dla dusz znkanych wygna-
ców i winiów, tern budzi otuch i wiar w lepsz przyszo. Pod

tym wzgldem oddziaywa silniej i skuteczniej, ni wszystkie inne

arcydziea, nie wyczajc Pana Tadeusza«. (Sto lat, t. V, 160).

»Przedwit« z wyyn natchnienia ukazywa w oddali ziemi
obiecan, szczliw Polsk, ale nie ostrzega, ile potrzeba bdzie
pracy spoecznej, ile trudów i zasug duchowych, aby zbliy naród

do upragnionego celu.

Krasiski bardzo rycho po wydaniu ))Przedwitu« przekona

si naocznie podczas duszego, przymusowego pobytu w Polsce (od

lata 1843 r. do wiosny r. 1844) o rzeczywistych, twardych warunkach

pracy narodowej, dalekich od zudze emigracyi, wyobraajcej sobie

zawsze jeszcze Polsk tak. jak poegnaa w r. 1831. Wobec agita-

cyjnych pism H. Kamieskiego (» Prawdy ywotne«, Bruksela 1844,

.^Katechizm demokratyczny«, Pary 1845) otworzyy si Krasiskiemu
oczy na grone niebezpieczestwo wewntrznego rozamu w naro-

dzie, na zbliajc si straszn burz spoeczn, która oddali mu-
siaa upragnion chwil zmartwychwstania Polski. Autor »F^rzed-

wituw nie móg milcze. Pomimo zapewnie epilogu: « Harfy ju.

nigdy, nigdy nie nastroj« — zrozumia rycho, e czasem pieni

musz by czynami. Ju na wiosn 1844 r. zacz pisa ))Psalmy

przyszoci«. Wyszy z druku w Paryu 1845 r. pod pseudoni-
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mem Spirydyona Prawdzickiego, z aluzy do pseudonimu Filareta

Prawdowskiego (H. Kamieskiego), autora »Prawd ywotnych«. Uka-
zay si » Psalmy: Wiary, Nadziei« i »MiJoci«, nie równej siy, nie je-

<inakowo doniose.

wPsalm wiary« by wierszem filozoficznym i ujmowa dogma-
tycznie zasady gówne »Traktatu o Trójcy«. Pogoda i jasno, jakie

temu psalmowi przywiecaj, s dowodem, e w chwili napisania

jego poeta nie by jeszcze zaniepokojony zemi przeczuciami. Pe-

wno ostatniego tryumfu ludzkoci jest tu niczem jeszcze nieza-

chwiana. Nadzwyczajna za treciwo i jdrno stylu sprawiaj, e
jako wiersz filozoficzny » Psalm wiary « jest doskonaoci, wznosi si
ponad »Syna cieniowa.

»Psalm nadziei«, zwizany z »Traktatem o Trójcy« nagówkami
ze w. Jana o Duchu witym i o ewangelii wiecznej, czy si
ideowo wprost z zakoczeniem »Przedvvitu«, jakby wypenienie y-
czenia czynu. ())Czas uderzy w strun drug, w czynów stal«). Ró-

wna tu jak w »Przedwicie« pewno, e grób Polski jest tylko ko-

/lebk nowej zorzy (»z wiary waszej wola wasza, z woli waszej

•czyn wasz bdzie«). Do ez wzrusza dzi moe tragizm uudy wi-
tej, która tak bya pewn bliskoci przesilenia, e wzywaa do hy-

mnów ekstatycznych: »rzuca palmy, rzuca psalmy!... o, rzucajcie

pieni, kwiaty... nie powróci stara klska, duchom, duchom tryumf

•dan! oto idzie moc zwyciska^... Dopiero »Psalm mioci« z wyyn
niebiaskich zachwytów zstpuje na padó ziemski, zwaszcza polski,

najwidoczniej pod wpywem dranicych »Prawd ywotnych«. Ton

polemiczny zaznacza si od samego pocztku, nastrój polityczny prze-

waa. Mioci spoecznej ordownikiem jest ten psalm, który mo-

i&na uwaa jako katechizm prawd chrzecijaskich, a wic naprawd
ywotnych, nie takich, co w nienawici stanowej widziay jedynie

racyonalne pobudki dziaania politycznego. Nigdzie indziej (chyba

lunie w listach) nie rozsypa I^rasiski tylu prawd, wyraonych z epi-

gramatyczn zwizoci; wbiy si one w pamici pokole jako przy-

sowia polityczne, jak np. ten synny dwuwiersz, czekajcy od wieku

urzeczywistnienia: »jeden tylko, jeden cud: z szlacht polsk polski

lud«. Ta myl stanowi przewodni motyw caego psalmu. Powolne

uszlachetnienie wieniaka polskiego staje mu si programem najro-

zumniejszej pracy spoecznej. Apologia szlachty przybiera niekiedy

znamiona ostrej rozprawy sejmowej z bardzo widocznymi odruchami

atawistycznej swady posa-retora. Zap^ mówcy nie pynie przecie

2 chwilowego podniecenia. Owszem, rozpala go sia przekona, na-

gromadzona przez lata rozmyla i cierpie patryotycznych. Liryzm

niektórych ustpów^ jest wspaniay jako wybuch ywioowy dziedzica
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najwietniejszych tradycyi szlacheckich: » Wszdzie, wszdzie na pla-

necie braci moich ryty lad... po wszechziemiach, po wszechwodach

sieli przyszej Polski siew, boe ziarna, wasn krew«... Krwi sw
okupia szlachta jedyny ju dzisiaj — zdanienri poety — przywilej:

przewodnictwa duchowecfo; program dziaania dawa Krasiski

ogronnny: .. »wyla ducha na miliony, ciaom wszystkim rozda

chleba, duszom wszystkim myli z nieba, nic nie spycha
nigdy w dó, lecz do coraz wyszych kó i przez drugich pod-

no8zenie«... Donioso tego psalmu staje si wprost tragiczna,

gdy si pomyli, e zaledwie na kilka miesicy przed rzezi galicyj-

sk rzuca poeta narodowi bagaln przestrog, aby nie roznami-

tnia ludu nieowieconego. Odezwa nie trafia ani do rozumu ani

do serca. Zbudzono sennych nie na ludzi, ale na zwierzta. Naród

»miasto wiate wielkiej burzy ujrza ziemskiej dno kauy i w niej

polsk, spieka krew!« Pierwszy Krasiski wskaza psychologiczne

ródo znieprawuenia ducha narodowego, wykaza powody gangreny

moralnej, która potrafi z bohaterów zrobi katów. To, co w r. 1845

mogo si wydawa jakiem chorobliwem przywidzeniem, to niestety

w r. 1905 na ziemi polskiej przybrao ksztaty rzeczywiste, nama-

calne: doylimy czasów, w których nauczono »wierzy w mord. jak

w chwa«, w których bray »sztylet mde panienki, jak ró do rki«,

kiedy to mówiy siostry: » bracie we, bo zbawieniem rze». — Nie-

które ustpy »R,óy« Katerli s jakby dziejow konsekwericy prze-

powiedzianych w ))Psalmie mioci« ^wszystkich zoci, wszystkich

faszówc, a kto odczyta scen z prowokatorami, ten oceni: »Jakie

straszne ich postaci, tych kuszcych bezbooikóww...

» Psalm miocic, zaklinajc agitatorów, aby hajdamackie odrzu-

cili noe, nie czyni tego w imi jakiego gnunego kwietyzmu, nie

zarzeka si czynu ornego, ale pragn tego czynu dopiero w chwili

stosownej, gdy dojrzej czasy: »o niw porze«, a zatem gdy lud do-

ronie do wiadomoci czynu narodowego i gdy zaginie pami krzy-

wdy spoecznej (»da niwiarzom wszystkim grunt«). wPsalm mio-

ci koczy si patryotyczn, pomienn odezw, przewiduje »wity
bunt« i zwycistwo ducha nad ogromem materyalnym, fizycznym,

który »zgorze, jak suchego siana stóg«.

Wspaniaa ta kocowa zapowied nie byaby i dzi jeszcze spó-

niona, gdybymy konsekwentnie chcieli najpierw urzeczywistni

przesanki, a potem dopiero i do kocowych wniosków; inaczej

postpilimy w r. 1846, 1848 i 1863, jakby tylko na wielokrotne

stwierdzenie maksymy, gonej ju za czasów Kochanowskiego

emy zawsze mdrzy — po szkodzie,

Kiedy tak Krasiski wznosi si w »Przedwicie« i »Psalmach«
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na szczyty natchnienia i z nich przenikn chcia losy przysze narodu,

inni poeci wasnemi drogami w miar si podejmowali trud syzyfowy
rozwizania zagadki dziejowej. Odkd Mickiewicz w »Ksigach narodu
i pielgrzymstwa« wskaza idealne granice przyszej Polski, za-

lene od rozszerzenia i powikszenia dusz indywidualnych, kady
u nas duch gbszy pracowa zacz nad sob i nad pogbieniem
wasnej duszy. Rzecz w dziejach naszych pogrobowych niezwyka,
•d pilnej uwagi godna, — to wspóczesno mesyanicznego poj-

mowania Polski u ludzi najdalej od siebie stojcych. Oto Krasiski,

zanim jeszcze pierwsze wieci o w^ystpieniu Towiaskiego doj
go mogy, ju samodzielnie wypracowa swój »Traktat o Trójcy«

i, z cakiem innych przesanek jak Towiaski, wróy wiatu i Polsce

nowe czasy, now epok. Zdaa od nich obu przebywajcy na tu-

actwie Bohdan Zaleski, cakiem odmiennemi drogami do-

chodzi do analogicznych rozmyla w »Duchu od stepu« (Pary

1841). Gdy od potpieczych swarów wychodztwa paryskiego autor

»Rusaek« schroni si do ciszy alzackiej, zwróci si zrazu do ulu-

bionej, a wielk tsknot zanadto wyidealizowanej przeszoci Ukrainy

i chcia »Zot dum« ukoi emigracyjne ale. Ale liryka Zaleskiego,

jak ju widzielimy wyej (str. 372), nie miaa w sobie warunków
epicznej rozlewnoci i » Zota duma«, pomimo wasnych pocztko-

wych zudze poety, e zanosi si na utwór wielki, nie doczekaa

si nigdy wykoczenia. Natchnienie poety zwrócio si w innym kie-

runku. Ju nie o sam Ukrain i jaki fragment jej historyczny mu
chodzio, ale o wszechwiat. Na tle dziejów ludzkoci chcia zrozu-

mie dol i niedol Polski. W listopadzie 1836 r. w Molsheim (Al-

zacya) kreli Zaleski strofy dziwnie bliskie »Przedwitu« nietylko

pod wzgldem formy, ale, co waniejsza, pod wzgldem rozmyla
nad losem Polski. W »Duchu od stepu « mamy, jakby z lotu ptaka,

rzut oka na cao dziejów ludzkoci od raju i potopu a po dni

dla poety biece. Skrócenie perspektywa dziejowej jest tam nieraz

zbyt race, historyozoficznie za ubogie; zwraca jednak uwag na-

sz wyrane wyszczególnienie Polski, której powierza poeta kie-

rownictwo Sowiaszczyzny. Jakkolwiek Polska historyczna uznana

jest, cakiem przeciwnie jak potem u Krasiskiego, za grzeszn Ma-

gdalen, to jednak »Duch od stepu« zapowiada bliskie dla niej roz-

grzeszenie: » Pokutnice wzniecie czoa. Pan ju zbroi Archanioa,

wity Duch swój czas przy blia«... Zaleskiemu daleko

wprawdzie w »Duchu od stepu« od wyrobienia i przemylenia filo-

zoficznego »Przedwitu«, nie wypracowa on sobie adnego »Trak-

tatu o Trójcy«, któryby si móg sta fundamentem jego poetyckiego

gmachu, ale zaprzeczy si nie da, e w pocztkowych strofach
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»Ducha od stepu« niejeden obraz, niejedna myl przywiedzie na

pami pokrewne pomysy »Przedwitu«. (»Zwierciadlany sen... jakie

widma w mig zasnuy «... — »Tajemnic wieków senny rozpociera

krzy ramiona, stoi w chwale Pan promienny z Rodzicielk sw
u lona«). Przekonania demokratyczne Zaleskiego, silnie zaznaczone

na emigracyi, znalazy w »Duchu od stepu« bardzo wyrany od-

•dwik. Polsk wybawia nie kto inny tylko lud: »G rzch wie-

kowy, jak w pomieniu, zgore w ludu ucinieniu«. O szlachcie

niema tu mowy: mionie przemilczano jej przewiny; zaledwie ogól-

nikowo wyraa si poetademokrata: wPolska... swawolia«. Zoy-
<;iele potgi pastwowej, wpierworodne Bolesawy«, hetmani koronni

i litewscy, kozaczyzna wolna zapytuj: «Co si stao z c/yst krwi
i czyst chwa?« — Odpowied: »Pokutnica pikna... swawolia, grze-

szna ciaem, cierpi w ciele« (Nawiasem mówic, wyraenie to, jakby

ywcem przejte od Towiaskiego, a przecie »Duch od stepu«, wy-

drukowany przed wystpieniem mistrza). Ale chocia »wielkie winy«,

to wiksze Boe zmiowanie; to te po odbyciu pokuty narodowej'

sam archanio »ze zem bój ostatni zwiedzie«. Poeta daje do zrozu-

mienia, e od strony Rusi przyjdzie wybawienie (»woskresenie«),

i zapowiada, e za przykadem ukraiskiego króla pieni w dniu

»godów wielkich« powtórzy Polsce zwyciskiej pie Bojana »na

podzwonne po niewoli, w pogrzebowy pochód carom!« Pomys «Du-

cha od stepu« by olbrzymi, ponad siy ukraiskiego lirnika; sko-

wronek do orlego lotu wzbi si nie potrafi. Fantazya nie dopisaa,

wtku twórczej przdzy nie stao. Ale ton » Ducha od stepu « by
szczerozoty, z najszlachetniejszego kruszcu myli, jakby z zawiatów
podsuchany: »Bogo temu, kto pamita ywot czysty i skrzydlaty,

pierworodny swój pocztek; kto w cielesnych wizów mce, w niebo

codzie wznoszc rce, do tych dusznych dry pamitek !« — Gos
taki nie móg pozosta bez echa. W kocu tego samego roku, gdy

»Duch od stepu« ukaza si w druku, odpowie mu Krasiski tyme
tonem i nastrojem: ^)I nam przeszo nie aob, ale wiecznie y-
wym duchem. I ten ywy duch si nieraz... jak stró anio we mnie

budzift... Szczliwe to byy dla poezyi naszej czasy, w których takie

gosy i odgosy rozlegay si na pokrzepienie pokolenia, drczonego

chost despotyzmu!

Obok tych niebotycznych wzlotów liryki polskiej nie brako na

emigracyi skromnych piewaków, nieobdarzonych silnym gosem,
dzi zapomnianych. Wspomnijmy o dwu przyjacioach Zygmunta Kra-

siskiego: Konst. Gaszyskim i Stan. Komianie. Krasiski lgn do

ludzi prostych, kochajcych Polsk gboko, a bez popisów. Do takich

nalea Konstanty Danielewicz przedewszystkiem, dugoletni

1
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towarzysz i powiernik Krasiskiego, Aligier z wNiedokoczonego poe-
matu«. Poezye jego sigaj poza rok 1830. Jako onierz r. 1831, Da-
nielewicz poniecha poezyi, przerzuci si na pole muzyki i filozofii

i w dziejach liryki nie odznaczy si wcale. Goniejszym poet by nato-

miast drugi przyjaciel Krasiskiego, Konstanty Gaszyski, znany
ju w Warszawie na amach » Pamitnika dla pci piknej «; na emigra-
cyi ogosi zbiorek poezyi, który dostpi rzadkiego zaszczytu recenzyi

Mickiewicza (»Pieni pielgrzyma polskiego« 1833). Liryk to skromny,
bez pretensyi, poprawny w stylu, ale bez siy wyrazu indywidual-

nego; sam si scharakteryzowa w wierszu p. t. »Moja poezya«.

Wspomnienia wojny r. 1831 s odzwierciedleniem nietyle grozy

bitew, co dobrej i szlachetnej natury poety, dla którego z czasem
najwiksz prób przyjani byo to, e zezwoli umieci swe nazwi-

sko na tytule »Przedwitu«. Najlepszym utworem Gaszyskiego, naj-

wicej rozpowszechnionym, bya »Sielanka modoci«, doskonay obra-

zek obyczaju polskiego. Trzecim przyjacielem-poet by w póniej-

szych latach dla Krasiskiego Stanisaw Komian, pisarz wiel-

kiej kultury i doskonay esteta; mao twórczy, odznaczy si niepo-

spolitym wierszem »Do mistrzów sowa« (1846), który znakomicie

streszcza denia poezyi emigracyjnej i stosunek Mickiewicza, Kra-

siskiego i Zaleskiego do narodu. cisy duchowy zwizek z Krasi
skim (niepozbawiony przecie samodzielnoci sdu) wyrazi si
w »Gorzkich alach « Komiana.

Goniejszym od Gaszyskiego i Komiana sta si z latami

Lucyan Siemieski (18U9 — 1879), jakkolwiek talent jego najwie-

tniej nie w poezyi oryginalnej zabysn, ale w znakomitych pi-ze-

kadach »Odyssei«, Horacego, »Królodworskiego rkopisu« i i. Sie-

mieski w lirykach wasnych mao ma ogniu i polotu, wicej roz-

wagi i dowcipu. To te ani liryki jego, ani drobne opowieci histo-

ryczne (»Trby w Dnieprze«) nie zdobyy uznania. Goniejsze na

emigracyi byy natomiast jego anonimowo ogoszone obrazki saly-

rycznopolityczne w ))Pszonce«, czasopimie w Strassburgu wycho-

dzcem (od r. 1839 do 1844). Dopiero jednak wróciwszy z emigracyi

do kraju, trafi Siemieski na waciw talentowi swemu drog i sze-

regiem szkiców i portretów literackich upowszechni w Polsce po-

pularn znajomo dziejów poezyi naszej od koca XVni wieku.

Speni on poniekd u nas t rol, jak na wiksz skal we Fran-

cyi odegra Sainte-Beuve.

Wiemy ju, jak równoczenie Sowacki po pierwszem zetkni-

ciu si osobistem z Towiaskim zapaa now wiar, a to tern gor-

cej, im bardziej czerpaa ona soki oywcze z lat jeszcze modocia-

nych (»Godzina myli«); tote nic dziwnego, e zaraz z pocztkiem

Encyklopedya polska. XXI. ^^
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omawianego ju wiersza (str. 422) oTak mi Boe dopomó« kadjt

nacisk na to, i »idea wiary nowa w bynieniu jednem zmartwych-
wstaa we mnie«..., a wic nie narodzia si, ale tylko obudzia

si ze snu dugiego. Poeta poczu si w osobliwej roli przewodnika

dusz w pochodzie ku odrodzeniu i to drog ducha wtylko jednobra-

mn«. Niezwykle uroczycie wskazywa i okrela swe dostojestwo:

otrzymajc w gór palec podniesiony, id z przestrog: kto yw,
pójdzie za mn... « W tem te tkwio i dla niego samego dalsze

niebezpieczestwo: pokora (»z pokor teraz padam na kolana«) miaa
by okupiona nielada tryumfem duchowym. Stara, z dziecinnych lat

jeszcze duma, do której przyznawa si np. w »Horsztyskim«, wracaa

w nowej szacie: »mój gos bdzie gosem Pana, mój krzyk ojczy-

zny caej bdzie krzykiem, mój duch anioem, co wszystko
przemoec...

Rozpoczy si niebawem próby nowego gosu, krzyku i anioa,,

co wszystko zwyciy, próby dokonywane na najbliszych, na naju-

• kochaszych, na matce. Filach, Krasiskim, pani Bobrow^ej i i. (Ob.

listy poety do wymienionych tu osób z r. 1842). Zwaszcza korespon-

dencya z Krasiskim bya jakby zmaganiem si obu duchów w teo-

ryi czynu, zanim walka teoretyczna miaa przybra ksztaty poema-

tów. Bezwtpienia zaszkodzia tu najwicej odlego fizyczna: gdyby

w latach 1842— 1844 Sowacki dzie tylko jeden móg by przey
w towarzystwie Krasiskiego, byoby to spotkanie jednodniowe roz-

prószyo mnóstwo drobnych nieporozumie, byoby si im obu una-

ocznio, e wicej ich czy, ni dzieli, byoby rozstanie Sowackiego
z Towiaskim nastpio rychlej, a moeby nie byo przyszo do roz-

amu z Krasiskim.

'i owianizm mia jeden bardzo wyrany dla Sowackiego skutek:

oto zachwia go w dotychczasowej twórczoci, zaniepokoi co do dróg

artystycznych, jakiemi szed dotd i postawi go jakby na rozstaj-

nych drogach artyzmu. Spowiedzi duchow, najwaniejsz pod

tym wzgldem, jest wiersz »Poeta i natchnienie«, od czasów »Godziny

myli« drugi, najwaniejszy rachunek sumienia poetycznego, niestety

fragmentarycznie dochowany. Towianizm powoa w Sowackim do

ycia przedewszystkiem dawniej ju tkwic w nim wiar w w-
drówk duszy w odmiennych ksztatach poprzez wieki. Poeta w roz-

mowie z Atess po raz pierwszy zacznie uwiadamia sobie dawne
swe stany, zupenie podobnie jak Mickiewicz pod wpywem rozmów

i zapewnie Towiaskiego. Sowacki upewnia Atess, »e przez krew]

i zbrodnie (!) szukaem Ciebie, rosnc w pikno mocy«..., a »na-

reszcie za kar i za ostatni los z potg sowa wsta, syszc w d u-

chu jakie wieki starew. Atessa (która jest jakby wcieleniem sa*
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mowiedzy poety o sobie) doskonale okreli rys gówny charakteru
Sowackiego w zapytaniu: »Czy zawsze napisano w hsie nie byó
mioci duchem, ale siy?(', na co odpowie poeta przyznaniem
(w. 156), i iigle y »jadem serca swego«, a wyraniej w licie

do matki: ))I)usza moja bya pena skarbów Boych od dawna, lecz

nie byo w niej mioci i dlatego sama jada wntrznoci swoje,

nie niogc skd ind bra pokarmu« (29. XI. 1842) K

Zwrot ku metam psychozie i pooenie nacisku na mioci,
tak przez towianizm wymagtnej, zaczy powoli wpywa na prze-

mian wartoci estetycznych i etycznycli. Poecie wyday si wasne
jego, niedawno zac/.te utwory, wobec nowej wiary »staremi stra-

szydamitt, które jako »trzy mary« przyszy go kusi jeszcze: to wi-

|s zye Wernyhory, Beniowskiego i ksidza Marka (ww. 259—304), dla

których ju w nowej epoce ducha miejsca niema: »bdcie nowi

duchem, albo gicie!« Atessa prze<Me ratuje te mary poetyckie od

zag.tdy jjiko Mwielkie duchy i vA'ydarte niebu«. Nigdzie indziej nie

okreli poeta tak piknie i prawdziwie przeomu, który si w nim

wtenczas dokonyw^a. Poeta peny \<}l jeszcze melancholii dla rzeczy

poegnanych wczoraj (do Krasi kiego 17. I. 184S).

W tych miodowych miesicach duchowego zespolenia si z Ko-

em Towiaczyków czu si Sowacki odrodzonym i pokrzepionym:

»serce przy sercu stoim, du<h przy duchu, Bóg rozkwitnieniem w nas

serc bogosawi. W zwizku z takim stanem duszy samo pojcie

natchnienia i twórczoci poetycki
j
przeistaczao si i nabierao zna-

mion podszeptów z krainy duchów bdcych w »witem obcowaniu«

z tymi, co na ten zw zek tajemniczy zasugiwali. »Moeiiiy wic
• uczuciem czy si z nimi, a O' e wtenczas daj nam natchnie-

ni a« (28. VII 1843). Sama technika pisarska ulegaa skutkiem tego

przemianie: zamiast obmylania i gadzenia formy, poeta »jak sza-

\ lony pisze prdko, ciicc, aby jak najwicej ducha wylao
si ze mnieo (tam/e). Tak jest np. pisany »Ksidz Marek«, który

jeszcze w maju 1844 r. uwaany bdzie przez poet w nie za »cu-

down^ pnezy«, ale na jaw e (w styczniu 184fi r. w licie do Kra-

siskiego) okrelony bdzie jako wpierwszy owoc idei« (towianizm)

. i skrytykowany ostro: »sama ndza zewntrzna w wykonaniu wiad-

czy, em w szalestwie pisa«. Po napisat.iu, ale przed wydru-

i kow-aniem, »obaczyem si na dwóch rozstajnych drogach: ducha

i ciaa. Z jednej strony mówiy duchy (!o poemat z nas jest, nam

' W tern zestawieniu ley u- li^ze okrelenie czasu napisania »Poety

i natchnienia., dotychczas mylni- p-l-wane. Ob. take aluzy do .Poezy i « Zale-

skiego z r. 1841 w wierszach 369— ^{7H.

29»
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potrzebny... jako poemat zrujnuje saw twoj u ludzi zimnych«.

Poeta nie zawaha si, powici nawet wicej, ni wzgld na saw
autorsk, powici serce przyjaciela, który móg si czu dotkni-

tym rol pradziada w » Ksidzu Marku«; powici bezwzgldnie,

chocia wiedzia, e ten przyjaciel ))to wielki duch Boy i jeden

z anioów narodu naszego«. Ju wtedy szo jednak Sowackiemu nie

o naprawienie stosunków z Krasiskim, ale o rzeczy zasadnicze;

w tyme licie pisa mu: »powiem ci prosto, a moe rzecz najwa-
niejsz, i mi si sprzeciwia teraniejsza czynna i gona
dno twoja; patrz, czy przeciwnika moesz ukocha.. « Czynna

i gona dno Krasiskiego to innemi sowy »Psalmy przyszoci,

na któro Sowacki da »Odpowied« w duszym wierszu z r. 1845 ^.

Wiersz ten, »jedna z przedziwnoci jzyka polskiego^, pozosta przez

lat kilka w rkopisie, ale w pierwotnej swej formie (potem skróco-

nej) dosta si w kopii do rk Krasiskiego i wywoa w nim »Psalm

alu«.

»Odpowied« na »Psalmy przyszoci« jest bardzo znamiennym

dowodem wielkiego nieporozumienia dwu s/.lachetnych dusz, które

tyle przecie wspólnych miay w sobie pierwiastków, tak pokrewne

zapatrywania na ewolucy ludzkoci ku Bogu i na rol Polski w tej

wiatowej ewolucyi. O tej odpowiedzi monaby powtórzy zdanie,

którem Sowacki zakoc/.y jeden ze swych listów do Krasiskiego:

»Oto jest jedna z kar piekielnych: litera martwa i papier martwy
pomidzy duchem a duchem«.

Przedewszystkiem, od samego pocztku dry w tej odpowie-

dzi Sowackiego nerwowe rozdranienie zawiedzionego propagatora

towianizmu. On, który wobec matki uwaa si jeszcze w kwietniu

1844 r. za »zdobywc duchowego« i twierdzi, e mu si matka nie

oprze, przekonywa si, e ani z matk, ani z Krasiskim nie po-

szo tak atwo; pomimo nadzwyczajnych wysile ducha, owej »hory«,

nakazywanej przez Towiaskiego, duchy mu si przeciwiy. Std
rozdranienie, które objawia si odrazu w »Odpowiedzi« w samym
tonie lekcewacym: (»mój szlachcicu«, »gosem dziecka woasz czynu c,

»a ty, jasny jaki panie!« i t. p.) W czystej i piknej myli »Psalmu
mioci* chcia Sowacki dopatrzy si przedewszystkiem uczucia —
strachu! Nieporozumienie byo tak [zupene, i Sowacki podsuwa
Krasiskiemu jakie zaciankowe wyobraenie o szlachcie i ludzie,

tómaczc mu, e »czyn ludu nie piosenka« itd.; mówi to autorowi

* Krasiski w przemo>yie do » Psalmu alu* wyranie mówi, e wiera]|

>Do autora trzech Psalmów* napisany by sza raz po ich ukazaniu si, zatei

na niemay czas jeszcze przed bezbonej pamici miesicem lutym 1846 r.
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»Nieboskiej« i Pankracego! Zamiast jasnego programu spoJecznego

zaleca Sowacki jakie zdawanie si na »Bo myl«, która si cza-

si-m »we krwi rodzi <>, a czasem » przez Mongoy«. Poczytywa So-
wacki sobie za osobliw pokor, e »adnego nie kl rucliu«! Kra-

siskiemu, który wanie w wPsalmie minci« rozt.icza doskonay
dla nas program przyszoci, który zaleca powolne uwiadamianie
ludu i wyzwalanie go z pt paszczynianych (»da niwiarzom
wszystkim grunt«) zarzuca Sowacki pocho, e »chce zawróci
w stare oe nowe fale, rzeki Boe. Jego dwikiem, jego mow,
nie odetchnie pier szeroka, nie pomyli jego gow«. To osta-

tnie, niestety, miao by jeszcze dugo i w emigracyi i w kraju

prawd! Na harde zapytanie: »Któigdzie zagrozi noem?... Skde
taka w tobie trwoga i od ludu rów i przedzia?... « odpowiedziaa tak

szybko rze galicyjska w lutym 1846 r., e trudno byo o straszniej-

sze stwierdzenie obaw Krasiskiego: »nie nci polski lud, by niós

szlachcie polskiej mord« — jakkolwiek nie Towarzystwo Demokra-

tyczne, ale Metternich i Szela udaremnili na pó wieku spenienie

si owego spoecznego cudu: »z szlacht polsk polski lud«. Zupene
odmawianie w^ owych latach szlachcie polskiej prawa do przewo-

dnictwa ludowi byo godne jakiego redaktora emigracyjnego pisma

demokratycznego, ale nie poety, który w przeszoci narodu sam

przed kilku jeszcze laty umia obok wielkich win dopatrzy si

w szlachcie i dostojestwa i ')serc bursztynovvych« i zasug.

Uogólnianie przewinie dziejowych nie byo w »Odpowiedzi«

ani historycznie trafne, ani politycznie mdre. Nie godzio si bez

zastrzee woa: »w tych magnatach serca chore, w im sercem,

a proch rdzeni!« — skoro wanie Sowacki mia wród magnatów

ywe dowody powicenia bez granic (Adam Czartoryski, Leon Sa-

pieha, \\'. Zamoyski i w. i., a w kraju dziaali ludzie, jak Roman

Sanguszko, Tytus Dziayski, Henryk Lubomirski, Adam l'otocki i i.).

Niebezpieczestwo tej »Od powie dzi« (co prawda, dopiero w r. 1848

wydrukowanej) polegao na tem, e zamiast koi i agodzi spoeczn

wa. ona jtrzya i wpajaa w obóz skrajny przekonanie, e na do-

brej stpa drodze, skoro pozyska ordownika w tak genialnym poe-

cie. W tej bowiem odezwie »Do autora trzech Psalmów« byy rzeczy-

wicie ustpy nalece do ))przedziwnoci jzyka polskiego«, byy

strofy wspaniae, czue, rzewne, do piewu, nie do czytania stwo-

rzone, a tyle majce zwizku z myl polityczn, co np. orze z wie-

lorybem. Do takich »przedziwnoci« zaliczamy wizy Matki Boskiej

(ww. 246—261) i modlitw (ww. 310-529), w których niewiadomo,

co wicej podziwia, czy form niepokalan, przeliczn, czy liryzm

duszy wierzcej i rozmodlonej.
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Wobec takich »przedziwnoci<i tern wicej razi musz ustpy
polemiczne,' gwatowne w wyrazach, niesprawiedliwe wzgldem Kra-

siskiego, nacechowane sekciarstwem, pod wzgldem stylu niewy-

koczone i dlatego potem przez poel skrócone lub wyrzucone.

Wogóle tak w »Odpowiedzi«, danej Krasiskiemu, jak i w caej twór-

czoci z lat ostatnich Sowackiego da si zauway owa zagada nie-

hamowania pdu natchnienia i niekontrolowania jego genezy i kie-

runku: »ja sobie adnego z moich utw^orów teraniejszych wytó-
maczy nie mog, nie wiem bowiem, skd przychodz i dokd
id«... (do matki, 'óO. XI. 1844). Dba przecie/ o jzyk, odpowie-dni

nowej treci: wdaj wam w poezyi jzyk gadany, prosty, niewymu-

szony, który kad myl, jak potraw ciep na stó podaje« (luty

1845 r.).

Najbardziej znamiennym w tej nowej poezyi Sowackiego by
jego stosunek do natury, który nabra cechy serdecznej, wspóczuj-

cej wiedzy o yciu powszechnem caej przyrody. »S dnie, e w ci-

gem jestem upojeniu, w cigej niby harmonii z caem stworzeniem:

drzewa mi si tómacz z tajemnic swoich, jagody usprawiedliwiaj

ze swoich wasnoci, kwiaty za swoj pikno memu duchowi dzi-

kuj (!) — a wszystko gada dziwnym nowym jzykiem rzeczy,

które zapewne nieprdko inni ludzie posysz«.

. Nadaje to caemu liryzmowi poety w tej ostatniej epoce jego

twórczoci osobnej przyprawy i pozwala na zupen luno tema-

tów poetyckich, zwaszcza za na rozbieno akcyi w dramatach

takich jak wSamuel Zborr)wski«, nZauisza Czarny« i i , w- których

bdzie chodzi nietyle o akcy sceniczn, ile o rozwój idei zasa-

dniczej, bd metampsychicznej, bd te wogóle ewolucyjnej.

W tych warunkach wzmaga si znowu dawny, stay w^spó-

czynnik twórczoci Sowackiego: imaginacya; nickrpowana teraz

adnymi wzgldami kompozycyi lub architektoniki utworu, buja nie-

okiezana niczem i trawi gorczkowym ogniem ducha poety a do

koca jego ziemskiej wdrówki.
Jak si zachowa Krasiski w^obec wiersza »Do autora trzech

Psalmówtt? Zrazu milcza; po lutym 1846 r. nie kwapi si z odpraw,
skoro wyrczyy go tak szybko krwawe galicyjskie rozruchy. Popad
po nich w duchow rozterk; przygnbienie zewntrzne zmagao si

w nin» z wewntrzn ducha odpornoci: »Nieboskiej doylimy na

jawie — z nadziei moich wygnany, bkam si i tuam. Grobu ka-

mie czuj na piersiachw. Melancholia zwikszaa si. Zdawao mu
si, e wwasn dusz gdzie zapodziaa. Gdy jako tako do si moral-

nych wróci, pocz ze sob samym rozprawia i zwalcza wkrada-

jce si zwtpienie. Wyrazem poetycznym tej rozprawy ze sob i du^
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chowego zwycistwa jest wiersz ))Resurrecturis«, z koca r. 1846, który

monaby nazwa monologiem poety, argumentujcego pro i contra.

Chwila znkania moralnego zrazu bierze gór wobec faktu, e
» wszystko si plcze i nierozgmatwanie, mier w pobliu,
a w oddali, gdzie na wieków pónej fali zmartwychwstanie« —
a wic wcale nie tak, jak si marzyo w »Przedwicie«, jak si za-

powiadao w »Psalmie miociwi Monolog doprowadza do pytania:

jakim ma by Polak-poeta w cikiej chwili dziejowej narodu? Od-
powied: powinien by dla narodu si, przedewszystkiem si uko-

•chania. spokojem ród burzy, ma by pokarmem, który serca ywi:
»W cigej przykadu i sowa postaci rozdawaj siebie samego twej

braci! Mnó ty si jeden przez czyny yjce, a bd z ciebie jednego

tysicelft Innemi sowy, poeta powinien naladowa Chrystusa w ka-

idej okolicznoci (jak to ju dawniej okreli Krasiski w wTraktacie

o Trójcy«). »Resurrecturis« jest najwyraniejszym programem dalszego

dziaania dla samego siebie, a potem dla tych, co ladem poety i
potrafi. Jeeli w którym wierszu, to w tym przezwycia si sam
Krasiski, on, co rezygnacy uwaa za cnot dla siebie najtrudniej-

sz do spenienia. Otó w »Resurrecturis« i w »Ostatnim« to prze-

zwycienie si znalazo wyraz bardzo silny i stanowczy. Jest to je-

dnak, powtarzam, odezwa do samego siebie, nie do Polski. Nigdzie

bowiem w caym tym wierszu niema mowy o Polsce, o naro-

dzie, o ofierze narodu; jest tylko mowa o stanowisku poety wobec

narodu i o gotowoci ofiary osobistej wobec wroga, ale ofiary

rozumnej, nie dorywczej, przedwczesnej. (»Dopiero, kiedy., dzwon

zdarze... zawoa. ., wtedy wiadectwem skocz« i t. d).

Tarnowski uwaa »Resurrecturis« za punkt kulminacyjny prze-

kona narodowych Krasiskiego, zarzucajc pod wzgldem poety-

cznym cise i suche rozumowanie ze zbytkiem dogmatyzujcego

pierwiastku. Sdzi on, e dopiero starszy czowiek moe przekona

si, ile siy i mdrej mioci ojczyzny jest w tym wierszu, który

uwaa za npiecz na caej Krasiskiego poezyi pooon«. Nie na-

ley jednak tego bra dosownie: pieczci nie byo w kocu r. 1846,

skoro jeszcze w wiele lat potem Krasiski pisa i tworzy. Co do

mnie, oddajc hod wszystkim prawdom i piknociom »Re8urrectu-

ris«, mniemam, i » Psalm mioci« wznosi si wyej, jest zarazem

dla ogóu przystpniejszy, a w skutkach spoecznych moe okaza

si bardziej doniosym.

Dopiero doszedszy z samym sob do adu w ))Resurrecturi8«,

przystpi Krasiski do odpowiedzi Sowackiemu. Na opónieniu nic

Sowacki nie straci. Odpowied doczya si do drugiego wydania

»Psalmów« jako ))Psalin alu« i gdyby Krasiski by poprzesta na
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pierwszym jego ustpie, byby da odpraw stanowcz i jdrn^
opart na swym systemie filozoficznym, który ponad ciao i dusz
stawia ducha. Postawiony w tym psalmie zarzut Sowackiemu, e
nie zna wanie ducha i jest jego oszczerc, wymaga duszego
uzasadnienia. Otó filozoficzne wywody sprowadziy dyskusy z pola

dziejów na rozogi filozotowania, ujtego nieraz w wiersze zbyt krót-

kie, czsto nieudane, a nadto upstrzone caem mnóstwem nowotwo-

rów, nawet dzi jeszcze (a có dopiero wówczas!) racych: wylutni,

przepostacia, pr/.epiekielni, istnia, zwtp, peszy, zboy si, nieod-

mioniony, nieskalanie, podziemnica itd. itd. Skutkiem niezharmoni-

zowania treci z form ^Psalm alu« nie wywiera wraenia jedno-

litego. Mamy w nim prawdy pikne, lunie rozsypane, spostrzeenia

znakomite, ale przyguszone siekanin rytmów i rymów, które nie-

raz przechodz w formaln ulew dwików. Czasem wyglda psalm

ten na pojedynek ze Sowackim, i to nie na idee, któremi zwycia
Krasiski, ale pojedynek na rytmy, strofy i rymy, w czem niepo-

dobna byo nawet dorówna Sowackiemu.

Nie jest te to wcale psalm, ale miejscami dyskusya namitna
bd polityczna, bd filozoficzna, niezrównowaona. Jako wiersz

naley do najsabszych Krasiskiego, a pisany by w bardzo zym
stanie zdrowia poety, w kocu sierpnia 1848 r.

Wczeniejszym, chocia dopiero razem z »Psalmem alu« i po

nim wydrukowanym by »Psalm dobrej woli«. W tytule moga by
take poniekd odpo\^ied Sowackiemu, który w wierszu swym
roztacza wizy Boga Rodzicy, a tu przy niej nczowieka dobrej
woli« (w. 261). Krasiski uznawa w zasadzie postulat, ale chcia

go mie jasnym i wolnym od poetycznych dwuznaczników. wPsal-

mem dobrej woli« zamyka niejako tre wszystkich poprzednich^

dawa ich domówienie i jakby ukoronowanie kopu myli. Mao jest

w poezyi caego wiata wierszy o tak uroczystym nastroju. Jest to

modlitwa Polaka, przekonaneiiO o witoci swej sprawy, modlitwa

poety- filozofa, który doszed do przekonania, e polityczna mier
nie jest jeszcze mierci istotn narodu, bo ten moe si wydwign
i uzdrowi; natomiast nawet Bóg nie moe nas zbawi bez naszego

uczestnictwa; do zbawienia za naszego potrzeba nam przedewszyst-

kiem czystej, dobrej woli. O ni te baga poeta Boga w swym
psalmie, który zrodzi si w szczliwym, a rzadkim u Krasiskiego

momencie zupenej harmonii duchowych wadz: wiary, rozumu,

uczucia i wyobrani. W innych utworach raz ta, raz owa wadza
drug przymiewa, nad innemi panuje; w tym psalmie wszystkie

te wadze, jak kruszce szlachetne, pyn razem stopione potn
lal, powanie, majestatycznie. Jest w tym psalmie jakie skupienie
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nabone. Rozbrzmiewa w nim modlitwa piewaka-przodownika,
któremu wtóruje chór milionowy znkanego ^ przecie ufnego na-

rodu w owej wspaniaej strofie, wracajcej po kadym waniejszym
ustpie:

))Teraz, gdy rozgrzmiaJ si ju sd Twój w niebie..., daj

nam, o Panie, witymi czynami ród sdu tego samych wskrzesi
siebie!«

Ten, co piervvszy najdokadniej pozna Krasiskiego i najlepiej

dai go pozna narodowi, Stanisaw Tarnowski, nie wszystko w tym
psalmie pochwali. Wytkn mu pewn optymistyczn zud w oce-

nie dziejowej zasugi Polski, stwierdzi, e nie wszystko nam da
Pan Bóg, co da móg, e nie byo prawd (a i nie jest, niestety!),

jakoby skrzyda nam ju rosy na zmartwychwstanie, e »nadzieja

jak kwiat si sypie« itd. itd. A przecie! pomimo wszystkich dla

wielbiciela poety bolesnych, a trafnych zarzutów, które poczyni Tar-

nowski, zdaje mi si, e » Psalm dobrej woli« ostoi si w dorobku

duchowym poety. Wiemy dobrze z listu jego, napisanego do ojca

w r. 1836, jak surowo, bezlitonie oceni on przeszo Polski; nie

wolno wic nawet przypuci, i kama samemu sobie, sprzenie-

wierza si wasnemu przekonaniu, woajc tutaj: » wszystko nam
dae...« O winach przodków doskonale wiedzia, równie dobrze jak

Sowacki lub Zaleski, ale te równoczenie pamita o europejskich

czynach narodu i tych nie waha si gono uzna.

e to uczyni publicznie, wydajc »Psalmy« w roku zamtu
europejskiego (1848), w lat kilka po przygnbieniu narodowem i ka-

tastrofie galicyjskiej, to wanie byo nietylko psalmem, ale uczyn-

kiem dobrej woli. Nic atwiejszego nie byo dla poety, jak wytoczy

arsena argumentów dziejowych, wykaza najdokadniej, e stara

Rzplta strwonia lekkomylnie olbrzymie swe siy, e egoizm kastowy,

ciasnota politycznych przesdów, lenistwo ducha narodowego zja-

dy jak gsienice bujn ziele polskiego rozoystego drzewa — ale

^akie gromienie przystawao Skardze i Kaysiewiczowi, tylko nie poe-

/yi narodowej. Byaby ona cór zej, nie dobrej woli, gdyby bya

znkane pokolenia ówczesne poia gorycz zwtpienia. Bóg j po-

myla inaczej, wiecznie mod, wzlatujc jak modo w rajsk

dziedzin uudy, oblekajc nadziej w »zote malowida«. Roztacza-

jc przed dziadami i ojcami naszymi zote malowida witego po-

woania Polski, wzywaa ich, a przez nich wzywa i nas dzi aj, okrzy-

kiem excelsior! ku szczytnym celom Polski idealnej, budzia do znoj-

nej pracy nad wypowieniem chwastów spoecznych, do przerobienia

dusz naszych mikkich, chwiejnych, trwoliwych na coraz twardsze,
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cik dol zahartowane, wród wszelkich pokus, skdkolwiek
wiejcych, pewne swej polskoci, a niezomne!

Z wPsalmów przyszoci, wszystkich razem, pynie rigle je-

szcze zdrój oywczy; unosi si nad nimi ten sam duch narodowej

siy niezmoonej, co niewidzialnie zapenia widnoUrg-i naszego naro-

dowego jestestwa: »nad nizin i gór szczytem równo promienieje;

rankiem budzi sennych ludzi na n adziej !«...

Kiedy tak Krasiski stawa si dla narodu przedewszystkiem

poet nadziei, Sowacki zagbia si w tajniach bytu wogóh% a wa-
snego w szczególnoci, stara si zagadki wiekuiste przenikn i sa-

modzielnie (po zerwaniu z Towiaskim) doszed w »Genesis z Du-

cha« do p igldu na wiat i Polsk, który zaspokaja go i dawa mu
odpowied na wszelkie dawniejsze wtpliwoci. Pojmujc bardzo po-

w^a/nie rol ))zdobywcy duchowego«, usiowa coraz to cisz we-

wntrzn prac ducha nietylko utrzyma si na raz osignitej wy-

ynie, ale owszem wznosi si coraz to górniej, osiga coraz to

wikszy stopie doskonaoci na to, aby »garciami dusz sw rzuca

na ludzi, przemienia ich w siebie, nadgryza im ciao, a ich urobi

podobnych najpikniejszym ze miertelnych«. Mona z tych sów oce-

n , jak rol odgrywa miaa teraz i do koca ju ycia poezya

»zdobywcy duchowego«. Aby t poezy lat ostatnich zrozumie, jeli

nie w szczegóach to przynajmniej w ogólnych zarysach, trzeba prze-

dewszystkiem przestudyowa » Genesis z Duchac, która tem bya dla

Sowackiego, czem » Traktat o Trójcy « dla Krasiskiego: katechizmem

nowej wiary. Wyjtek stanowi tu poniekd »Rozmowa z Makryn
Mieczysawsk«, echo spraw biecych, oddane z przejmujc prawd,
trzewoci i energi wyrazu. A przecie i w tej rozmowie odnale
atwo mistyczny pogld na wiat ju choby w tem jednem zapy-

taniu, zwróconem do Mieczysawskiej: »czy ty duch jaki stary, czy

duch nowy?« i w inwektywach na Watykan. Do tego stopnia opa-

nowany by ju wtedy poeta ide wasnej swej wiary, niezalenej

od »czci bawanówcc.

Caa twórczo Sowackiego lat ostatnich, bez wzgldu na jej

form (eposow, dramatyczn lub liryczn), przesika w treci swej

woni i smakiem nowej wiary. Genetycznie stoi ona pod znakiem

bezporedniego wylewu natchnie, nietylko na jawie, ale — na co

szczególniejszy nacisk trzeba pooy— we snach, uznawanych przez

poet, jako niezbdny w jego ewolucyi objaw, a zarazem czynnik

doskonalenia si: »sen jego nawet jest pieni i czynem. f*rzecho-

dzc we nie przedwstpne ywoty, do Boga idzie jako anio

zoty I

«

cisy zwizek marze sennych z poezy i wpyw ich na twór-
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czo wogóle znany jest od dawna i by przedmiotem bada psy-

chologicznych. Moe za nikt z poetów nie daje pod tym wzgldem
tyle ciekawego i wanego materyau, co Sowacki. ficznie z jego
wierzeniami ówczesnemi mistycznemi wie si u Sowackiego sen
z wiar w anamnez, t. j. mono przypominania sobie ywotów
przeszych, wciele dawniejszych. Ale metempsychoza Sowa-
ckiego — jak to ju zaznaczylimy powyej (str. 405) — jest niezale-

n, dawniejsz od pojcia metempsychozy u Towiaskiego, który

pojmowa j jako degradacy za zmarnowany ywot ludzki przez

ponowne odycie w postaci zwierzcia (np. konia, drczonego batem
itp.). Sowacki za pojmowa metempsychoz jako szereg coraz to

wyszych ucielenie si tego samego ducha. Duch taki z ide
ofiary na mier (ofiary nagrodzonej przez Stwórc darem od-

radzania si) dy od najnis^cego fizycznego ksztatu, od mine-

raów i protozoów po przez roliny i zwierzta do coraz to wyszej,

ostatecznie anielskiej doskonaoci.

Poecie, wierzcemu gboko w tak wanie metempsychoz,
w tak genez z ducha, nasuwaa si nieodparta pokusa wygo-
szenia wiary w przeradzanie si wasne, a to w jakim zrazu nieo-

krelonym utworze: »ni mi si jaka wielka, przez wieki idca
powie... Ojczyzny niemiertelnej serce wielkie niech sysz, cigle

w sobie bijce ...Przewite wic ywoty opisz« (I, 133). Zamiar

olbrzymi, sigajcy wstecz bez kresu do jakiej zamierzchej w pra-

wiekach genezy z ducha, mógby by oniemieli nawet wielkiego

poet, ufnego w swe siy; nie zniechci przecie geniuszu, który

ju dawniej, przed przemian mistyczn, poczuwa si na siach do

tworzenia caego cyklu dramatów dziejowych (»Lilla V\'eneda«, »Balla-

dyna«, »Krakus«.
.), potem caego wieca 44 ogniw ogromnych w pie-

niach o »Beniowskiego« losach. A jak w^ówczas, w latach 1835—1842,

tak i potem (1842— 1849) charaklerystycznem dla twórczoci Sowa-

ckiego byo wahanie si w doborze formy; jak tam (»Balladyna« .

)>Krakus«) przewaa i tutaj zrazu dramat (»Samuel Zborowskie, »Zawi-

sza«, »Agis« itd.), a wkocu wzia gór »przez wieki idca po wie«.
Ale i w dramatach i w epopei szo ju wtedy w gruncie rzeczy

o t sam spraw: o ewolucy wasnej jani w wprzedwstpnych

ywotach«, o ujcie jej poetyckie w przejawach znamiennych, wa-

nych dla samego poety, ale równoczenie wanych jako doku-

ment idei, przykad jej ywy i dowód na sobie samym przepro-

wadzony. Gdy forma dramatyczna nasuwaa przecie trudnoci wiel-

kie, a to ze wzgldu na jasno idei gównej (czego przykadem

»Samuel Zborowski« w nieskoczonej dugoci dyalogach bez jakiej-

kolwiek akcyi na scenie). Sowacki zaniecha dramatów, gdzie.
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czstkowo tylko móg jeden jaki ywot przedwstpny uwidoczni^
a zwróci si caym impetem twórczym do olbrzymiej » przez wieki

idcej powieci«, w której królewskod swego duciia opii-a chcia

w ro/.cigoci, niekrpowahej adnym wzgldem zewntrznym i ubo-

cznym (np. dyalogiem, scenery dramatu, i\kcy itp.).

»Król Duch« w dochowanych rapsodach, pisanych a do osta-

tnich dni ycia, kreli dzieje dawniejszych ywotów Sowackiego
od chwili, gdy wcieli si ze zmarego Hera Armeczyka (podanie

Platoskie) na /iemi polskiej w Popieli; wcielenia poprzedzajce

opowiedzia by krótko pro/ w » Wykadzie nauki«. Rapsod pierw-

szy »Króla Duchaw wyda poeta w r. 1847 w trzech pieniach, opi

sujcych ywot okrutnego Popiela, zrodz«)nego z Rozy Wenedy. Na-

stpnem wcieleniem mia zrazu by Wodaii, brat Ziemowita, polem

Mieczysaw; trzeciem BolevSaw miay; czwartem Micha, knia twer-

ski. Dalsze wcielenia nie dadz si z wszelk pewnoci oznaczy ^

History tych kolejnych wciele naley ocenia nie jako gr rozbu-

jaej wyobrani, ale jako wynik bezporedniego (wedug poety) na-

tchnienia Boego: wTobie si cay poddam, a Ty, Duchu najwyszy,,

myli moich wity stróu, dyktuj (!)« tak czytamy wjednym z li-

cznych fragmentów » Króla Duha«. Albo te: ))Bóg ojców, Bóg Duch wi-

dziahiy, który czuje w spaniu... Bóg swoj moc ku mnie nachylon
napenia pieni to maluczkie ono. Pod Jego wielk moc trzymam
pióro, snem pisz, a z mgie rozjanionych bior., nieznane dotd
oceany por«.

Istotnie nikt z poetów przed Sowackim nie wpyn na taki

bezkresny przestwór oceanu wizyi, roje, snów fantastycznych o wa-
snych, dawnych ywotach. Fale potne mistycyzmu rzucay nim
wysoko i przerzucay z pomysu na pomys: byo mu bogo, rozko-

sznie; ni, czem by przed wiekami, i w tych snach szuka pokrze-

pienia na tward dol samotnika-wychodcy. Nie zatraca bynaj-

mniej wtku identycznoci indywidualnej, utrzymywa yw czno
z zamierzchymi czasami Polski pierwotnej. Do or^^zaku Dobrawny,
z Czech idcego, odzywa si Mieczysaw a zarazem poeta w jednej

osobie: »nie mog dzi was tak jako przed wieki przyj, bo

nie mam dachu., a jednak wy mi znowu nawiedzacie o! duchy,

patrzc tu na moje ciany«.

W -ocenianiu »Króla Ducha« naley zatem mie na uwadze
przedewszystkiem ide przewodni ywotów »przedwstpnych«

• Nie mogc tu wchodzi w szczegóy rozlicznych kwestyi, zwizanych
2 »Królem Duchem*, odsyam do rozprawy J. Kleinera, ujmujcej zwile stan

bada do r. 1910: »Studya o Sowackinn. Lwów str. 77-160.
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poety i z wysokoci tej idei ocenia rozwój powieci poetyckiej, id-
cej przez wieki; wówczas zarysuje si w oczach czytelnika ogrom
budowy, niedokoczonej niestety, ale nawet we fragmentach zdu-
miewajcej rozmiarami. Pomimo rzekomej bezporednioci natchnie-

jiia z wy tkwi w »Królu Duchu« ogromny wkJad pracy -w nagro-

madzeniu szczegóów historycznych i archeologicznych, które dopiero

nowsze badania na ja\y wywiody (Tretiak, Kleiner). Erudycya So-
wackiego nie ograniczaa si jednak do faktów historycznych; wido-

czne s w »Królu Duchu« studya z zakresu kosmologii, cliemii, fizyki,

nauk przyrodniczych, biologii i t. p., nieujte oczywicie zbiorowo,

ale rozsypane lunie po caym eposie, a stanowice nieraz zagadk
dla czytelnika, niewtajemniczonego w stan nauk przyrodniczych

w latach 1845--1849; std konieczno zbyt czstego komentarza

rzeczowego wobec rzekomych »niejasnoci«, które (odstrczay od

»Króla Ducha« czytelnika nawet tej miary, co Krasiski. Stopienie

bowiem pierwiastków ideowych (dogmatycznych) z erudycyjnymi,

zaczerpnitymi nie z natchnienia, ale z oczytania, dokonao si w epo-

sie nie zawsze szczliwie: amalgamat wykazuje miejscami zbyt wy-

ranie skadowe swe czci (np. IV, caa str. 137); widoczne to zwa-
szcza w niezliczonych odmianach tekstu, nieraz uparcie trzymajcych

si jakiego bahego drobiazgu (por. np. »sid bywao na kufrze«

itd. na str. 561, 569, 571). Odmiany te przeczyy przecie autosugge-

styi poety, jakoby przy pisaniu » Króla Ducha« cay si zdawa »na

moc i duch Boski «. Przeczyo temu take pierwotne wahanie si co

do rozmiaru i jakoci wiersza w »Królu Duchu«. Zmiany strof i rytmu

dowodz, e Sowacki chcia swemu arcydzieu myli i wiary da
szat niezwyk, now. Mamy we fragmentach » Króla Ducha« ustpy

pisane jakby w tonie i nastroju bajki ludowej, heksametry z rymem
ukrytym w rodku wiersza (396); mamy take strofy o wierszach

przekadanych 13- i 12- goskowych (474—5). A wreszcie poeta

wróci do starej, doskonale przyswojonej strofy Tassa (485), a to dla-

tego, aby natchnienia swego w niczem nie krpowa form niezwy-

lv, oporn. Okreli tu poeta w tych sowach: » Wiersza si nawet

dawnego struktur ubraem Panu memu przez pokor, tak od

ielesnej uwolniony troski, cay si zdajc na moc i duch Boski«

Niezrównana biego w oktawie, doprowadzona w »Beniowskim« do

wirtuozostwa, pozwalaa teraz »dawn struktur* dy niepohamo-

wanym pdem na usugi »snów« o yw^otach wiekowych. Wyobra-

nia niczem niekrpowana W7stpia z brzegów i rozlaa si sze-

roko w rapsodach.

W stosunku do »Beniowskiego« znamionuje »Króla Ducha«

wiksza rozlewno, liczca si nietyle z rozwojem zdarze ziem-
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skich, co z uzasadnieniem ich ideowem. Std przewag^a wyrazów
abstrakcyjnych nad konkretnymi, która S|)rawia, e czytelnikowi, nie-

wtajemniczonemu w arkana genezy z Ducha, nieraz tre nietylko

wiersza jednego, ale caej strofy, wydaje si nik, nieuchwytn^

wymykajc si jak mga z doni.

Poniewa, jak widzielimy z zezna poety, w »Królu Duchu«

mamy do czynienia gównie ze snami, z wizyami sennemi, cha-

rakter zatem obrazów roztaczanych w eposie tym jest r.iczej roz-

wiewny, jakby z poza mgy: »snem pisz, a z mgie rozjanio-

nych bior«. Przewaa uycie rzeczow^ników, bd zbiorowych, bd
w liczbie mnogiej uytycli: las, rycerstwo, rumaki, elazne poczty^

wrogi, gwiazdy, komety, zamki itd., wbramy lej tcz rycerstwa« itp.

Czste s anakoluty, mao sów (czasowników), natomiast nawa rze-

czowników i imiesowów. F^ealizm, jako wcielesna troska«, usunity

wiadomie z krajobrazów i doprowadzony do koniecznego minimum.

Wszystko to razem sprawia, e uwaga zwykego czytelnika

w miar duszego obcowania z » Królem Duchem« sabnie, w ci-

gem niejako bujaniu ponad ziemsk rzeczywistoci; uwaga nuy
si powodzi sów oderwanych, w kocu usypia, koysana cudown
muzyk mistrzowskiej oktawy.

Ale nawet do zwykych czytelników przemówi musz wspa-

niae ustpy ))Króla Ducha«, w których poeta rozwin niezwyke

bogactwo wyobrani, odtwarzajcej z wyjtkow w tym eposie kolo-

rystyk bd historyczne momenty pierwotnej l*olski, bd te cza-

rodziejskie wizye, duchowo przeyte: np pie druga rapsodu pierw-

szego; postrzyyny Mieszka; upienie ziemi polskiej i budzenie jej

przez Ziemowita; wadzenie raju, wyraone z niesychanym przepy-

chem kolorów; pie druga rapsodu czwartego; liczne fragmenty,

z opisem duchowych uniesie mistyka, wiara we wadztw^o duchowe
nad ojczyzn, zachwyty pene gbokiego liryzmu religijnego (590,

608) itd. itd. Najpikniejsze te ustpy weszy do »Króla Ducha« jakby

mimochodem tylko, jakby odruchem potnego artyzmu, niedaj-

cego si zaguszy cakiem powojom i zwikanym splotom idei mi-

stycznych. Nad caoci przez wieki idcej, sennej powieci bierze

przecie gór nowa wiara, towianizmem zasilona. »Globu tajemnice«

s tu najwaniejsz spraw; echa rozpraw dawniejszych w Kole

wplataj si w tok opowieci, wprowadzaj do niej nawet techni-

czne zwroty ze sownika Towiaczyków; kosmogonia (563—5) mi-

styczna czy si tu z potworn wprost pseudo-etymologi (za przy-

kadem faszywych etymologii z wykadów Mickiewicza w College

de France Rzepicha = e Pych bya, Jadwiga, bo jad widzi;
Rytygier = ryy tygrys; ogie = geniusz boleci = oh! je; Boh
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= b + och!; miasto = sto ja ... itp. itp.). Osnowa historyczna naj-

czciej n>zerwana jest wizyami, nieraz barwy apokaliptycznej.

A przytem trafiaj si jakby odruchy »dawnej struktury« stylowej,

zamiowania w onomatopoei (typowy przykad: ))na zamfeach cigy
zgiek i miecfe i csar czach i stuA: few i brzfe dzieh i szabel zgrzyty «...)

Analiza szczegóowa poetyckiego stylu i jzyka w ))Królu Duchu«
przekroczyaby zakres ejicyklopedycznego artykuu.

1'omimo najgbszej wiary w prawdziwo genezy z ducha,

pomimo szc/erego przewiadczenia o wielkiej swej misyi zdobywcy
dusz, Sowacki mie\\a przecie chwile, w których zadawa sobie

pytanie, czy te podoa ogromnemu ciarowi duchowego przewódz-

twa, czy wreszcie królestwo jego uznane bdzie przez naród? » Wszy-
stko gotowe, bero w mojem rku; me duchy przy mnie,*cay wiat
podemn. Jeeli teraz z serdecznego jku nie wydobd jeno

pie nikczemn, jeli mnie mój lud nie pozna po brzku zbroi...

to jeszcze tu raz nadaremno przyszedem, gdzie nic duch anio n\e

tworz, jeszcze raz próno tu przyszedem, Boe!« W strofie tej

ttni ból przejmujcy czowieka, któremu idzie o trud ywota caego,

o to, czy iia otarzu idei nie na próno siebie caego powici...

Fragmenty » Króla Ducha« i niezliczone odmiany tekstu wiad-
cz o prawdziwej zawzitoci, z jak poeta zwalcza czasem oporne

natchnienie i dy do najlepszego wyrazu swej myli, zdajc sobie

spraw, e tu i ówdzie artyzm go zawodzi; modli si wtedy do

Najw. Panny, jak do Muzy wieszczej: »0, Panno!... owie t n-
dzn rytmiarza robot«. Bo z »Króla Ducha« chcia uczyni dla po-

tomnych nieprzebran skarbnic swych myli najgbszych, swych

najdroszych uczu i zakon wiary nowej i spowied mk serde-

cznych i pamitk cierpie... Póki tchu starczyo, dorzuca do tej

skarbnicy pery i brylanty, a w kocu zrozumia, e rozda ju ca-

ego siebie... A wówczas rozsta si z »Królem Duchem« z alem
matki, ale i z dum smtn, e pód nie zginie, owszem ró bdzie:

))Pie t zostawiam wiekom, które maj potne rce i potne
gosy, niech jej w niebiosach goniej dopiewaj, ni ja koczcy
te bolesne losy. Anioy moje ju przybiegy zgraj, tuk mi serce,

targaj mi w<>sy i nazywaj ju wielk osob i szepc i ju za-

praszaj z sob...« Poeta ochoczo usucha swych anioów: kró-

lewski duch jego odlecia w zawiaty, rozmiowany w swym Stwo-

rzycielu, 3 kwietnia 1849 r. Zostawia po sobie pucizn icie kró-

lewsk, której ogromu nie objli spóczeni; zaledwie dzisiejsze po-

kolenie zaczyna domyla si rozlegoci tych obszarów, którymi wada

Sowacki.
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§ 7. Epigonowie romantyzmu.

Kiedy Sowacki odchodzi w zawiaty, a za ycia w ostatnicli

latach ju by mniej z ludmi, wicej z Bogiem — w poezyi naszej

dokonywa si na gruncie -rodzimym, nie emigracyjnym, rozwój dal-

szy, który monaby okreli ogólnie jako schyek romantyzmu. Poe-

zya emigracyjna dosza cakiem konsekwentnie od » Pieni Janusza«

po przez wRedut Ordona« i ^)Sonety wojenne« Garczyskiego do

»Ksig pielgrzymstwaft, do »Anhellego«, wreszcie do »Ostatniego«.

Zrazu czerstwa, rumiana, opalona socem mazowieckiem i dymem
pobojowisk Wawru i Grochowa, powoli na obczynie zatracia ta

poezya rumiece i cer zdrow; powietrze cudzoziemskie jej nie su-

yo, tsknota nabawiaa bladoci, a wzrok wygnaca zwrócony bez

ustanku w strony ojczyste, ku Wile i Niemnowi, ta w hipnozie,

miewa na jawie zudy, zatapia si w rozpamitywaniach nad Pol-

sk przesz i przysz; ale o teraniejszej myle nie móg, bo tera-

niejszo ówczesna to represye Mikoajewskie, to Paskiewicz w War-
szawie.. O strasznej rzeczywistoci milcza nawet najsilniejszy tytan

poezyi ówczesnej i wprost przyznawa si, e takiej »teraniejszo8cia

nawet jego pióro nie sprosta: »...0 krwi tej, co si wieo laa, o zach,

któremi pynie Polska caa... o nich pomyle nie mielimy du-

szy... bo naród bywa na takiej katuszy, e kiedy zwróci wzrok ku

jego mce, nawet Odwaga zaamuje rce«...

Tak tedy poezya emigracyjna, odwrócona od teraniejszoci,

albo patrzaa wstecz, idealizujc przeszo (Zaleski; wZota duma«,

»Potrzeba Zbaraska« — Sowacki: wBeniowskiw, »Zborowski«, »Za-

wisza«), albo przeskakiwaa teraniejszo, mistycznie zaciekaa si
w przyszo i dya odrazu do raju przyszej Polski, jako kiero-

wniczki ludów (oDuch od stepu«, wPsalmy przyszoci, rojenia to-

wianizmul

Tymczasem za na ziemi polskiej, spustoszonej klsk roku

1831, wród gruzów i ruin kiekowa zaczo nowe ycie, szy
nowe pdy zielone, na przekór uciskowi.

Pomimo strasznego wyjaowienia gruntu narodowego przez

wychodztwo ludzi najtszych, pustka krajowa pocza si przecie

pokrywa runi modego pokolenia. Cakiem to naturalne, e nowe
ycie zakiekowao przedewszystkiem tam, gdzie ucisk by wzgldnie
najmniejszy, t. j. w Krakowskiem i w Poznaskiem. Nowa era pi-

miennictwa krajowego zaznaczya si najwyraniej w »Tygodniku
literackim«, wydawanym w Poznaniu przez Woykowskiego w latach

1838—1841. Sowacki bystro dojrza z emigracyi znaczenie tego cza-

sopisma i umieszcza w niem drobniejsze swe liryczne poezye, staj;i
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niejako w szeregu obok modych, po raz pierwszy tam wystpuj-
cych poetów.

Jake zaznaczaa si poezya liryczna epigonów naszego roman-
tyzmu? Jak pojmowali oni swe stanowisko w spoeczestwie? Wród
modziey ówczesnej szerzya si przedewszystkiem propaganda ha-

se demokratycznych, rzucanych z Francyi przez Towarzystwo
Demokratyczne. Modzi poeci nie tylko ulegali tym hasom w yciu,
ale uwaali za swój wity obowizek szerzy je w poezyi. Lud mia
si sta ostoj przyszoci. Ale modziey w latach 1835—1848 nie

szo przecie o dawn »ludowo« Brodziskiego, ogólnikowo rozpy-
wajc si w »sowiaskoci«, ludowo wyidealizowan. Nie! Cho-

dzio o lud rzeczywisty, ale pojty szerzej, jako warstwa pracujca
nietylko na wsi, ale i w fabrykach. Zrozumiano donioso elemen-

tarnych si spoecznych, drzemicych dotychczas i niewyzyskanych

dla dobra narodu. Najrychlej zrozumieli to poeci, którzy po upadku
powstania pozostali w Galicyi: Pol i Goszczyski. Pol w drugiej czci
niedrukowanych zrazu wPieni Januszaa, w »Szejne katarynce« chcia

drobnej rzeszy uatwi wierszami zrozumienie dziejów Polski; w »Hi-

storyi szewca Kiliskiego« odda hod ))obywatelowi od warsztata«;

w czci za trzeciej »Pieni Janusza« uczci górali i »odwiecznych

Tatrów stranice Piastowec, sia swe pieni jako ziarna »pod grud
wieku, pod czasu mozoy«, gównie dla »braci pracowitych, znojem

hartownych«.

Równoczenie z nim, a niezalenie od niego, woa w Krakowie

(1835 r.). Goszczyski: »Do mnie tu, bracie kowalu, do mnie tu,

bracie góralu! Do mnie tu barki elazne, serca wiary, boju picie,

oblicza surowe cnot, biednem odzieniem hooto, do mnie tu, ludu
serdeczny!«

Takie hasa rozbrzmieway na polskiej ziemi i budziy przede-

wszystkiem u modych stokrotne echa, które zgodnie rozlega si

poczn niebawem w Krakowie (Wasilewski), Lwowie (Ujejski),

Warszawie (Lenartowicz) i Wilnie (Syrokomla). Poezya ta nie bdzie

si obraca w teoretycznych ogólnikach ))ludowoci«, owszem nasi-

knie ona bardzo wyranie wpywami miejscowymi. Inaczej zapiewa

na krakowsk nut Wasilewski, inaczej na mazursk Lenartowicz,

jeszcze inaczej od Niemna Kondratowicz. Ale jakkolwiek inaczej, to

nie przeciwnie: owszem, z tych rónych pieni uronie zgodny chór.

Kamertonem dla wszystkich modych poetów bdzie haso demokra-

tyczne, zestroi za ich wspólna wielka niedola narodowa, co jednakie

zy wycinie we Lwowie, Warszawie i Wilnie. Poezya modych b-

dzie miaa wspólne serca bicie.

Nie znaczy to przecie, jakoby nie byo wówczas rónic i od-

on
Encyklopedya polska. XXI
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cieni w pojmowaniu spoecznej roli poezyi. Niektórzy zechc z niej

zrobi narzdzie propagandy spiskowo-demokratycznej, wic do pie-

ni wkradn si ostre zgrzyty partyjne (Berwiski, Baliski, Woy-
kowska); inni, wsuchani w wielki rytm trzech wieszczów, przede-

wszystkiem snu bd dalej wtek mesyaniczny (Ujejski); pod

wpywem przej osobistych oderwie si od pnia ojczystego, pomknie

ku wyynom ogólno-artystycznym, nie zatraciwszy przecie typowo-

polskiej indywidualnoci, Norwid; znajd si bezporedni Uontynua-

torowie romantyzmu z przed r. 1831 (Magnuszewski, Olizarowski^

Zieliski, Zmorski, Brzozowski, Groza); bd nawet wykwintni wy-

znawcy formy, chodni, staranni, jakby zabkani w rodek XIX
wieku i zapónieni pseudo-klasycy (Czaykowski, Deotyma); albO'

wreszcie szerzyciele zasad »postpowych«, z zapaem dla idei »de-

mokratycznej «, ale bez daru oywienia swych podów erudycyi

(Gabryela). Ale wszyscy, ilu ich byo — a byo ich wielkie mnó-

stwo i sam spis nazwisk wypeniby tu ca stronic — wszyscy

oni oywieni byli gorc mioci ojczyzny, wszyscy w jej sub
wiernie zapisani, wszyscy wiadomi nowych hase: z ludem dla

narodu! wszyscy w oczekiwaniu chwili stanowczej, gotowi do

czynu i ofiar. To wytenie myli i uczu w jednym wycznie kie-

runku: ofiary ywej, ofiary z ycia na otarzu ojczyzny, znajdzie wre-

szcie w r. 1863 sw wypadkow, swe ucielenienie, uosobienie d-
e, porywów i nadziei caej wielkiej poezyi naszej. Temu wcieleniu

na imi i nazwisko: Mieczysaw Romanowski! Nad wielk mogi
nadziei naszych roku 1863 unosi si bdzie zawsze jego cie,

chorego tej poezyi, co na sztandarze swym wypisaa bya jeszcze

od r. 1820 haso: »Mierz si na zamiary«. Z hasem tem poszli Bel-

wederczycy w pospn noc 29 listopada 1830 r., a echo tego hasa
odbrzmiao powstacom dnia 22 stycznia 1863 r.: »nie zamiar po-

dug si«.

Nakreliwszy ogólne linie rozwoju poezyi z lat 1846— 1863,

przypatrzmy si teraz gówniejszym postaciom. Brak miejsca nie po-

zwoli nam na dokadniejsze wniknicie w szczegóy rozwoju ducho-

wego poetów. Zgodnie z celem Encyklopedyi bdziemy si starali

zwróci uwag na utwory najbardziej charakterystyczne, których ana-

liz pozostawi jednak musimy osobistej pilnoci czytelników.

Zawrómy do »Tygodnika literackiego« z lat 1838—1841. Na
jego amach zapozna si najatwiej z ówczesn poezy modych.
Drukowali tam utwory swe: Wasilewski, Fr. ygliski, Berwi-
ski, G. Ehrenberg, J. N. Jakowski, Julia Woykowska, Siemieski,

K. Zakrzewski i i. Z tego mnóstwa nazwisk wybi si niebawem
na pierwsze miejsce u wspóczesnych Edmund Wasilewski
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(1814—1846) jako liryk szczery, naturalny, z Boej laski. Wasilewski
rozwin si szybko, pdem przyspieszonym, jakby pod przymusem
zbyt krótkiego ycia, w którem zaledwie móg pki swych natchnie
okaza, nie za ich rozkwit zupeny. Nie wieci pogodnie, ale spo-n jak pochodnia na wietrze i spali si przedwczenie, doywszy
zaledwie lat 32. Jako inicyator nowych w poezyi polskiej wartoci
zachowa on w rozwoju naszej liryki trwae znaczenie. Wprowa-
dzi do niej nowy ton: ludowy krakowski. W stosunku do poezyi

Brodziskiego i Witwickiego, którzy oddaj uczucia warstwy wiej-

skiej wogóle, bez wyranego zabarwienia etnograficznego (bo nawet
w »Wiesawie« naprawd go niema), Wasilewski zna wybornie lud

krakowski i na nut jego piewa swe »Krakowiaki«, które oywiy
tre narodow nut krakowsk; w tem poczeniu tkwi urok tych

piosenek, co po dzi dzie si nie przestarzay (»Wesoy, szczliwy
krakowiaczek ci ja...«, »Na Wawel, na Wawel...«, »Zapomniane skrzypki

moje...«). Wiersze te byy jakby powiewem powietrza od sianokosów,

wpuszczonym do zamknitej i dusznej kaplicy mistycyzmu emigra-

cyjnego: niosy orzewienie dla duszy polskiej, a czasem i otrzewie-

nie. Od tych, szybko spopularyzowanych wierszy wyróni naley

» Krakowiaki, poemat w trzech czciach«, w których nie ludowa,

ale osobista nuta przewaa. Wasilewski na krakowskim gruncie snu
przdz filareck i umia chwyci za serce modzie mao- i wielko-

polsk, której sta si boyszczem. Programowe piosnki Wasilew-

skiego stay si jakby marsyliank modziey w latach 1840—1846.

Duch filomatyczny Mickiewicza spocz na tych piosenkach; znajdu-

jemy w nich bd echo »Ody do modoci (oWesoo eglujmy, we-

soo«), bd te mniejszej »Improwizacyi« Konrada (»Hej, bracia ory

do lotu!«). Ma Wasilewski 25 lat, gdy te pomienne wiersze pisze;

zna w nich modzieca, czujcego namitnie, Polaka, który pragnie

zmian w Europie, bo po nich spodziewa si lepszego losu dla Pol-

ski. W takiej »Byskawicy« mamy te w zarodku przemian Gustawa

w Konrada. Nic dziwnego, e tak czujcy modzieniec bolesne prze-

chodzi rozczarowania i niejeden musia wypi »Kielich goryczyc

Jest to typowa pie marzyciela-rewolucyonisty 24-letniego, pie
z wyranymi refleksami »Ody do modoci«, ale ju przepuszczonej

przez Konradow »Pie zemsty«. Godne uwagi s te dwie ))Improwi-

zacye«, jedna »w dniu urodzin przyjaciela«, druga »waryata« z r. 1840.

Kiedy go teraniejszo zawioda, szuka otuchy w przeszoci,

zwróci si do grobowców narodu (.)Trzy pieni«): »pie moja do

grobów przypada« - ale zarazem ))pie ma jest pieni swobody,

umarych i picych pobudzi i bd jej sucha narodya. Jak to ro-

zumia? Odpowied da w »Katedrze na Wawelu«, utworze najg-
30*
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biej odczutym, w którym si wzniós najwyej. Tu znowu okaza si

inicyatorem, prekursorem: on zacz poezy grobów, której w pó
wieku po nim dopiewa Wyspiaski. Z grobowców wawelskich prze-

mówia do niego bohaterska przeszo. Wielki dyalog przeszoci

z teraniejszoci roku 1840 zamieni si w wizyi poety w » wielki

polonez duchów« i »wity taniec pamitekw. Ogrom pomysu i treci

przytoczy Wasilewskiego. Artystycznie on mu podoa nie móg,

ale duchowo sprosta i wydoby akordy takie, na jakie równoczenie

tylko Krasiski w »Przedwicie« si zdoby. (Wyrany wpyw »Ka-

tedry na Wawelu« na » Przedwitu wyka w osobnem studyum).

Na zestawieniu tych dwu wizyi poetyckich pozna mona najlepiej

dwa ówczesne programy spoeczne, dalekie jeszcze do pogodzenia.

Wasilewski — to pierwszy u nas poeta, co wielko dziejow Kra-

kow^a umia zakl w sowo powane, wzruszeniem drce; to jest

pierwsze dziecko pogrobowe chway Wawelu, zasuchane w niej

i rozkochane. » Katedra na Wawelu« daleka jest od wyczerpania ol-

brzymiego poematu, przechodzcego wprost ludzkie siy, ale daje

ton podniosy, ton godny przedmiotu. Wprawdzie pie III obnia

nastrój przez to, e przekracza zakres Wawelu, ale dwie pierwsze

pieni ukazay przyszym pokoleniom poetów, ile nieprzebranego

skarbu najczystszych wzrusze narodowych kryje si na Wawelu
i ile wywoa ich zawsze »Dzwon Wawelski«. Wasilewskiego poezya

tchnie woni pól krakowskich i ma w sobie moc krzepic, rodzim.

Obok niej przedstawi si dziwnie blado poezye Magnuszew-

skiegolub Olizarowskiego. Dominik Magnuszewski (1819—1845)

nie potrafi znale waciwej talentowi swemu drogi. Próbowa si

swych w dramatach i powieci, pisa take i liryki, z których naj-

bardziej charakterystycznym jest »Dramat w naturze« w trzech obra-

zach. Mamy tu szereg pomysów antropomorfizujcych przyrod: ro-

liny, motyle, sowiki. Cao nuy. Zrazu trudno nawet zda sobie

spraw, czego brak poezyi Magnuszewskiego, gdy ma on i gibko
formy i wyobrani przy powadze myli. Jest nawet sporo uczu-

cia, ale zniechcenia jeszcze wicej i ostatecznie dochodzi si do

przekonania, e brak tej poezyi zapau, brak entuzyazmu. Filozofia

w poezyi idzie tam za daleko (por. np. filozofi sonecznika!), jzyk
za ma pewne zabarwienie gwarow^e (mraka, spowiej i t. p.). Per-

sonifikacye zbyt cikie i bezbarwne; przemawia np. Matka Przyroda,

Chór Trawy i t. d. Najlepsze jako liryki s wiersze, pynce z serca,

pene cichej melancholii i rezygnacyi: »Dwoje piastunek «, »Do sióstr

moich «.

Tomasz August Olizarowski (1811—1879) nie jest siln

poetyck indywidualnoci. Nieatwo go sprawiedliwie oceni ju
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chociaby dla tej przyczyny, e utwory drukowane w r. 1836—39
przerabia potem i ogosi} w zmienionej, a niezawsze lepszej po-

staci (w wydaniu wrocawskiem 1852 roku). Takim przeróbkom nie-

fortunnym uleg np. »Zawerucha«, utwór wywodzcy si genety-

cznie od ukrainizmu Goszczyskiego i Zaleskiego. Ju same tytuy

o tem wiadcz, jak np. »Woskresenki« (1846 r.), o których jdrnie
powiedzia Maecki, e byy » wrzaskliwie i zaczepnew.

Lirykom Olizarowskiego brak prostoty i brak smaku. Lalwo
niewybrednego rymowania zawioda poet na manowce. Zasuchany
w formie Zaleskiego, zbyt go przypomina w swych ))Dumkach«

(o czem sam wie dobrze: »nuta dumki Bohdanowej gdzie w ka-

linach na mnie dzwoni« — »oko w oku i do w doni«). Wyobra-

enia ludow-e s czsto ujte w form nieodpowiedni. W »niel-

kach« (tak przechrzci sonety) widoczny jest bardzo wyrany wpyw
Mickiewicza stylowy, ale bez delikatnoci jego artyzmu, o czem wiad-

cz zbyt czsto kocowe wiersze »nielek«, psujce urok pocztku

i pobudzajce nieraz — oczywicie wbrew intencyi poety— do miechu.

Ten organiczny brak smaku zaznacza si i w zwrotach dziwa-

cznych: »zaskórny miech«, »krew zostaa na talerzu chmur! wiatr

si zdmuchnw — co tem dziwniejsze, e Olizarowski odby dobre

studya krzemienieckie i ksztaci swój styl na%'zorach XVI i XVII

wieku (Rej. Klonowicz, Zimorowicz). Do najlepszych jego poezyi

zaliczam poemat ))Softy«, o treci zaczerpnitej z opowieci biblijnej

o Samsonie. Wogóle za w poezyach swych wykaza Olizarowski

mao uczucia, a wiele wyobrani, niekierowanej adnym staym po-

gldem na wiat.

Nie moemy tu traci miejsca na trzeciorzdnych poetów, jak Ale-

ksander Groza (1807— 1875) lub Antoni Czaykowski (1816—1873).

O pierwszym wystarczy wspomnie, e »Poezye« jego (Wilno, 1836 r.)

byy poprostu rymowan proz; co do Czaykowskiego, zna w nim

poczucie barw i przyrody, wyraone z chodn poprawnoci w for-

mie starannej. Jego »Legendy« s jednak nieudane; w pomysy ubogi,

nie potrafi si odpowiednio zasili fantazy ludow, jakkolwiek nuta

ludowa i do niego trafia (»Do J. Suchodolskiego«, »Ba o elaznym

wilku«). Brak mu oddechu szerszego i natchnienia na dalsz met.

Wyej od niego stan Karol Brzozowski (1821—1904)

w swych lirykach, tudzie legendach, obrazach i powiastkach wscho-

dnich. Zwaszcza wczeniejsze liryki z lat 1843-53 wiadcz o gb-

szem uczuciu ())Przeklestwo«, »I'oranek imrok«, »Piosenk;i«, ))Sonety«,

))Sowik«, »Wodnica«). Autobiograficznie wany wiersz »Do nieznajo-

mej«. Do najlepszych zaliczam )>Pragnienie« (1853 r.). Szczególnie pod-

kreli naley ywe u Brzozowskiego odczucie przyrody i zamiowanie
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W kreleniu krajobrazów: »Ja kochank mam przyrod i w niej cay
wiat mój mam« — »listek kadego kwiatka pomn wród kwiatów
powodziw. Ale obrazy przyrody nakrelone s czsto stylem niezdar-

nym, a skutkiem teg-o staj si nuce. Nadto w póniejszych wObra-

zach i powiastkach wschodnich« razi przeadowanie wyrazami tu-

reckiemi: «Iraku kalif w fakira odziey«, »Wezyr na myli mia Ki-

chat i Kalen«, »Da ci saisa i opaci hany« itp. Dziwacznym podem
podwójnego wpywu: Byrona i Sowackiego by »Ognisty lew« (po-

wie czerkieska, 1857) Parturiunt montes... rodzi si pod koniec:

wór uszów moskiewskich! Typowym jako objaw drugorzdnego ro-

mantyzmu jest wiersz p. t. »Potpieniec«, w którym mamy jakby

pó Gustawa z IV cz. aDziadóww, a pó hr. Henryka z »Nieboskiej«.

W poezyi naszt^j zabarwionej oryentalizmem najwyej po »So-

netach Krymskicha stan Gustaw Zieliski (1809—1881). Jego

»Kirgiz« (1842) jest echem osobistych wrae Polaka, rzuconego po

r. 1831 na stepy sybirsko-kirgiskie. Poemat ten, wicej opisowy ni
liryczny, pomimo nierównoci stylu, peen jest vAaeoci barw wscho-

dnich. W sposobie traktowania przedmiotu da si wykaza niejeden

wpyw Mickiewicza, zwaszcza »Wallenroda« i niektórych ballad

(» Czaty «, »Trzech Budrysów «). Na uwag zasuguje wielkie u Zie-

liskiego poczucie rytmu, który z wdzikiem nagina si do treci

i odpowiednio do niej si zmienia.

Kiedy w Zieliskim i Brzozowskim mamy do czynienia z kon-

tynuatorami dawniejszego romantyzmu, to waciwymi wyobrazicie-

lami prdów rewolucyjnych modszego pokolenia lat owych
stali si: Wielkopolanin Berwiski i mazur Baliski.

Ryszard Berwisk (1819—1879), namitny wyznawca ra-

dykalizmu spoecznego, zraony za modu osobistem wykolejeniem,

zgorzknia i nie dba potem o artyzm formy, jakkolwiek przeszed

studya uniwersyteckie. Razi w nim pretensyonalno i silenie si na

dowcip. W poezyach modocianych (Cz I. Pozna 1844, Cz II.

Bruksela 1844) zna bardzo wyrane naladowanie Mickiewicza nawet

we wspomnieniach autobiograficznych (I, 33, 34, 67; take »Mysz
wiea«). Ubóstwo fantazyi nie daje rozwin skrzyde do lotu ())Na

wysokoci Tatrów«); razi przytem ciko wysowienia. Bardzo wy-

ranie zaznac/.a si kierunek demokratyczno-rewolucyjny. Za przy-

kadem Wasilewskiego i on zstpuje do grobów (» Wawel i Kraków«),

ale wynosi z nich tylko uczucia lekcewaenia i ironii. Niereligijno

z zabarwieniem rewolucyjnem zaznacza si »W Czstochowie«, a do-

chodzi szczytu w wMarszu w przyszo«. »Wic gdy stary Bóg nie

sucha, pomódlmy si do obucha, ucinijmy noe!« itd., z czem oczy-

wicie rymowa musiao wkrwi czerwone morze«. Krótkie, ale pou-
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czajce i bolesne dzieje ducha swego zawar Berwiski w najlepszym
swym wierszu p. t. »Ostatnia spowied w starym kociele«. Polski

Faust opowiada, jak to ani nauka, ani badania wogóle do niczego

go nie doprowadziy. »Z cierpie swej piersi wicej si nauczya.

Na wiecie widzia marno spraw ludzkich, hab, ndz i »pod
gnuno swej rodzonej braci «. Wzgardzi wiatem i doszed do zu-

penej niewiary. W tym wierszu dowiód Berwiski siy poetyckiej

i szczeroci uczucia.

Pod niejednym wzgldem by do niego podobny w poezyi K a-

rol Baliski (1817—1864). By on take demokrat rewolucyoni-

st. ale bez takiej siy jak Berwiski i bez jego wyksztacenia. Naj-

lepszym historycznym komentarzem »Pieni Baliskiego (Pozna
1849) jest »Przedmowa«; jakkolwiek w tonie pretensyonalna, obja-

nia dobrze okolicznoci polityczne, towarzyszce pisaniu tych wier-

szy. Pojcie o stanowisku i zadaniu poety w narodzie mia Baliski

dobre, samej poezyi byo w nim za mao. Natchnienie pyno u niego

wicej z pobudek politycznych, ni ze szczerej koniecznoci tworze-

nia. Artyzmu w wierszach jego niema, duo za zwrotów prozai-

cznych. Najwicej rozgosu zyska w swoim czasie wiersz wFarys

—

wieszcz«, a to dziki przejrzystym aluzyom politycznym w czasie

najwikszego ucisku Paskiewicza w Warszawie (1845 r.). Dzi wiersz

ten razi deklamacyjn patetycznoci.

Szczerego, gorcego liryzmu byo w Baliskim niewiele; nato-

miast sporo zarozumiaoci i pretensyi, które najjaskrawiej uwyda-

tniy si w wierszu p. t. »Nasza pie«. Mia Baliski odwag ze-

stawi tam swoj pie z »lmprowizacy« Konrada i mia jeszcze wi-
ksz naiwno krytykowania »Improwizacyi«: »Pie ma to nie Kon-

radowa owa gwiazda zawiatowa... A nam co po tej gwiadzie?
Nam potrzeba innej gwiazdy, by wiecia naszej jadzie, bya du-

sz naszej jazdy !« Cay ten wiersz nie grzeszy skromnoci, a na

wskro ju omieszy si Baliski takiem zapewnieniem: »To cz
pierwsza mojej pieni, wikszej nawet Chrystus nie ni. Nic równego

i nic nad ni, ani przed ni, ani po niej! Z piersi Boga j wzi-

em«. I u Baliskiego mamy take zwrot ku przeszoci: »piewam

dla umarych tylko. Olbrzymiej truny odwaliem wieko«. Nie brak

i kierunku ludowego, ale ten bierze teoretycznie tylko gór: »Kto

chce lud podnie, kto chce go-zbawi, musi jak ogie sam siebie

strawic. Otó warunku tego nie móg Baliski speni, bo ognia w nim

nie byo. Sam to z rozbrajajc szczeroci tak wyrazi: »A przedewszyst-

kiem potrzebne mi ciepo, bo u mnie zimno, a serce mi skrzepo!«

Nic lepiej nie wiadczy o wzrocie nowego zagajnika poezyi

na karczowisku polskiem po r. 1831, jak cae grono modych poetów
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W Warszawie w 1841 r. Przyczepiono potem gronu temu niejasn

i niewaciw nazw »cyganeryi warsza wskiej«, a co gorsza,

nie oceniono po dzi dzie dokadnie historyczno-literackiego znacze-

nia tego grona, które tworzyli wspomniany ju Antoni Czaykowski,

Ludwik i Cypryan Norwidowie, Seweryn Filleborn, Roman Zmorski,

Wodzimierz M^olski i Teofil Lenartowicz. Ile za nazwisk, tyle od-

miennych indywidualnoci, zrazu modzieczo niewyrobionych, po

latach rozdzielonych staemi znamionami cech charakterystycznych:

jake dalekim stanie siej Cypryan Norwid Teofilowi Lenartowiczowi,

jaka przepa dzieli bdzie ))Zwolona« od ))Lirenki<(!

Typowym dla okrelenia tego rodowiska pozostanie najwier-

niejszy mu Roman Zmorski (1824—1867), epigon romantyzmu
w »Lesawie«, powiconym (1843 r.) choremu bojujcego demo-

kratyzmu, Edw. Dembowskiemu. »Lesaw« mia by spowiedzi

ewolucyi ducha poetyckiego, ale w wykonaniu sta si jakby prze-

drzenianiem hr. Henryka z wNieboskiejw. Miejscami za przypomina
»Manfreda«. I Zmorskiemu, jak innym epigonom, nie dopisaa prze-

dewszystkiem wyobrania uboga. Dyalogi Heleny i Lesawa pene
s tyrad sztucznych bez szczerego drgnienia serca. W lirykach Zmor-

ski niema wasnego stylu, niema uszlachetnionego prac ducha j-
zyka: albo poprzestaje na liczmanach porówna zuytych, wytartych

jak stare grosze literackie: waroczne pomienie, motyl skrzydlaty^

rónobarwne kwiaty, czarny bór, wiatr wyje, zielony smug« itd. itd.,

albo sili si na wyraenia nadzwyczajne a faszywe w pomyle,
jak np.: »trupi pot« (!), »igrz mki pieka«, albo te daje porównania

niezgrabne i bez poezyi: »tum toczy si do sali, jak Wisy wio-

sennej zapienione fale!« » krew gorca jak oów roztopiony «; nie brak

wreszcie zwrotów gminnych, wyrazów gw^arowych, jak: zabiey,

czón, omi si, i t. p. S jednak wiersze, wiadczce o talencie poe-

tyckim Zmorskiego, który za mao wogóle pracowa nad sob. Do
udatniejszych zaliczam: »Cicha noc« i »Na grobie Sowackiego«

(jedno z najwczeniejszych i najtrafniejszych okrele ewolucyi ko-
cowej Sowackiego). Rzewny liryzm Zmorskiego najszerzej za i naj-

silniej zawar si w wierszu p. t. »Na rozstaj u «. Po latach ucicha

lutnia Zmorskiego, który reszt si poetyckich zuy na przekady
pieni serbskich ze zbioru Wuka Karadicia.

W gronie warszawskiem bardzo rycho wyróni si oryginal-

noci i samodzielnoci Cypryan Norwid (1821— 1883). Natura

na w^skró artystyczna, bujna, szukajca dróg wasnych swym na-

tchnieniom i lotu bezkresowego, dusia si w zamknitem powietrzu

Kongresówki Paskiewiczowskiej. To te opuszcza kraj modziecem
21-letnim i ju do niego nigdy nie powróci. Artysta i poeta ulegnie
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na obcej ziemi najrónorodniejszym wpywom, które mocowa si
bd przedewszystkiem z uczuciem silnej a nieodw^zajemnionej mi-
oci. Norwid przedwczenie zgorzknieje, uczucia w sobie ca si
woli przytumi, a co z nich do poezyi si przedostanie, to zawrze
si w naczyniu wdziwnego naboestwa«, na które wspóczeni pa-

trze bd jak na raroga poetyckiego. Niezrozumienie Norwida to-

w^arzyszy bdzie przez cae jego nieszczsne ycie, dotrwa do po-

cztku XX wieku i tylko zwolna ustpowa bdzie sprawiedliwszej

ocenie dopiero za dni naszych, a to gównie i przedewszystkiem
dziki pomnikowemu wydaniu »Pism zebranych« Cypryana Norwida,
dokonanemu z nadzwyczajn u nas starannoci i gorcym pietyzmem
przez Zenona Przesmyckiego (Warszawa—Kraków, od r. 1911). Do-

piero na podstawie tego wydania bdzie mona z czasem pokusi
si o syntetyczny pogld na caoksztat poezyi Norwida. Ale syntez
tak bdzie musiaa poprzedzi szczegóowa analiza przedewszyst-

kiem formy Norwidowej, Ewolucya tej formy siaa si dopiero teraz

widoczn dziki wydaniu Przesmyckiego. Do 23 roku ycia Nor-

wid pisze stylem mao rónym od otoczenia poetyckiego. Pierwszy

wiersz, zapowiadajcy »prawdziwego« Norwida, datowany jest z Flo-

rencyi 1844 r. wDo mego brata Ludwika«. Wiersz ten »wywoa
wród czytelników zdumienie i niepewno niezwykem skompliko-

waniem wntrznem, oraz caym tonem i konstrukcyw. (Przesmycki

»Pisma zebrane C. N.« tom A, str. 764). Przemiana duchowa doko-

naa si dziki najprzeróniejszym komplikacyom sercowym i ducho-

wym: »gorczkowe wchanianie nowych treci duchowych, cakowita

zmiana widnokrgów, wielki chaos czowieka..., powtpiewanie o so-

bie i o wszelkich wysikach, cay ogromny zamt ducha, szukaj-

cego kierunku i zbawczej wyspy na- nowych, nieznanych morzach.

Tre olbrzymia — i std forma poemaciku taka nowa i czsto-

kro nieuchwytna, caa w symbolach, aluzyach, napomknie-
niach raczej, ni w wyrazistej, konsekwentnej konstrukcyi; w trans-

pozycyi raczej na równowaniki uczuciowe, anieli w bezporednich

obrazach « (1. c. 765). To, co Przesmycki o wierszu »Do brata Ludwika«

powiedzia, da si zastosowa do stylu Norwidowego wogóle, do

sposobu pisania, który rozstrzygn o niepopuiarnoci poety. W prze-

ciwstawieniu bowiem do ogóu nietylko grona warszawskiego ale

wszystkich ówczesnych poetów, piszcych nieraz » prosto «, a pra-

wie zawsze »z krzykiem« — Norwid przemawisJ do spoeczestwa

zawile i pógosem, nietyle dbajc o jasno wysowienia, co o jego

treci wo.
Delikatna, przeczulona artystycznie natura twórcza Norwida

brzydzia si prostactwem, ogóowi najzrozumialszem, ale popa-
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dia w drugie przeciwiestwo i wyrzeka si prostoty, nieodzo-

waiej drogi do serca narodu.

Norwid stworzy sobie swój wasny, odrbny jzyk poetycki,

którym te utrudni wszelkie porozumienie z ogóem. Pisa poetyck
algebr, gdy biedny, anemiczny naród zaledwie wówczas arytme-

tyczne móg poj dziaania; std zaledwie nieliczna garstka tych

tylko zrozumie go moga, którzy zasady jego poetycznej algebry

zdoali sobie przyswoi. Ale tacy na palcach jednej rki dawali si
wówczas policzy. Nie mona jednak oskara w czambu ogóu, e
nie dorós by do wysokoci natchnie Norwidowych. Jeeli wród
wspóczesnych nawet ludzie tej miary co Zygmunt Krasiski, Antoni

Maecki i Julian Klaczko nie mogli odczu piknoci »Promethidiona«

i »Zwolona«, to có dopiero dziwi si zwykym redaktorom i fejle-

tonistom, e skazywali rkopisy Norwida na dugoletni py w szufla-

dach. Wszake jeszcze w r. 1897 wcale nieuprzedzony badacz, prof.

M. Zdziechowski wyznawa: »Pism Cypryana Norwida pomimo naj-

szczerszej chci nie byem w stanie zrozumie, pisa wic o nim

nie mog. Moe kto inny, szczliwszy odemnie, odgadnie myli za-

warte w potoku ciemnych jego, zawiych i nieznonie afektowanych

okresów « (Byron i jego wiek, tom II, str. 618).

Ju nawet pierwsze waniejsze poezye Norwida, jak wWigiliaw,

»Jeszcze sowo« (1848), »Pieni spoecznej cztery stron« (1849) spot-

kay si z ocen nieyczliw (t. A, 787— 794): »Mga po caym ho-

ryzoncie poetycznym Norwida rozprowadzona, zawio mowy... i ta

nuca gra wyrazów, w której sobie zdawna upodoba..., nie pozwa-

laj nam caego cigu myli jego schwyta... « Ju w r. 1850 prze-

sdzano ))yczliwie« nawet przyszo twórcz poety: » Wszyscy wie-

dz, jakie u Norwida szlachetne serce, jaka ywa fantazya, jakie

artystyczne usposobienie: wszyscy dugo si spodziewali, e czowiek

tak bogato obdarzony co znakomitego czy w poezyi, czy w malar-

stwie, czy w rzebiarstwie stworzy; wielu jeszcze nie przestao si
spodziewa (!). Dotd jednak mamy tylko próby... Kwiaty i pery na-

potka mona pojedynczo, na dzieo siy nie staje. Co smu-

tniejsza, to to, e im Norwid dalej na polu zwaszcza poezyi pracuje,

tem myl jego staje si niepewniejsza, forma bardziej zaniedbana,

bardziej kapryna, manieryzm uporniejszy. Ludzie najserdeczniej
dla usposobieni nie mog bez cierpienia i obawy na jego

cikie literackie zapasy patrzy«. Czy zdania takie mogy pokrze-

pi poet w owych istotnie cikich zapasach, nie z poezy lecz z le-

nistwem duchowem sybarytów-krytyków? Czy nie wpdzay go ra-

czej w ostpy duchowego samotnictwa, kiedy widzia, e klejnoty

tej miary co »Bema pamici aobny rapsod« (grudzie 1851 r.) do-
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czeka si druku nie mogy za ycia poety! Wyszy na jaw dopiero
w — 1910 r.!

Nie moemy tu dla braku miejsca rozwodzi si nad tem,
czemuby tom cay powici naleao: nie moemy objania licznych

powodów, które zoyy si na zapoznanie Norwida przez cay czas
jego ycia, przez cay wogóle wiek XIX. Zewntrznie rzuca si
w oczy przedewszystkiem powód ju wspomniany, formalny, jzy-
kowy. Norwid chcia z mowy uczyni materya tak podatny mylom
twórcy, jak glina palcom rzebiarza. Ale nie mia wzgldu na kon-

wencyonalno mowy potocznej, która ma ju przekazane przez

przesze pokolenia wartoci znacze, od których naraz nie odstpi.

Jeeli np. wszyscy uywamy wyrazu »odpocz« na oznaczenie wy-
tchnienia, spoczynku, a Norwid napisze »odpocz« jako równo-

znaczne pocz na nowo, to oczywicie odrazu nastpi nieporozu-

mienie midzy poet a czytelnikiem, którego nie zagadzi adne ob-

janienie u dou tekstu, dane przez poet; bdzie ono bowiem prze-

rw w czytaniu, zahamowaniem myli, zepsuciem wraenia pierw-

szego, nadwereniem jednolitoci nastroju. Zamiast odda si uy-
waniu estetycznemu, czytelnik zaczyna rozwaa, czy i dlaczego »od-

poczft ma tu znaczy tyle, co pocz w drugiej potdze?!
(A, 148). Podobnie w »Promethidionie« rzewna dedykacya naczelna,

zeszpecona odsyaczem do wyrazu rozpacza (»w sferze cia znaczy

take: rozstpuje, rozdziela, rozciela«).

Norwid w etymologizowaniu nie by oczywicie odosobnionym

wyjtkiem: etymologizowa Mickiewicz w College de France, So-

wacki w » Królu Duchu«, Krasiski w »Psalmach« i Trentowski w swej

filozofii. Ale etymologie owe nie miay najczciej ani naukowych

podstaw, ani poetycznej wartoci. Neologizmy przyjmuj si tylko

wtedy, gdy odpowiadaj istotnej, koniecznej potrzebie jzyka, a nie

kaprysom czy fantazyom poetyckim. Dlatego te nowotwory Norwida

byy poronionymi podami, nie wzbogaciy mowy polskiej, a odstr-

czyiy ogó od jego poezyi. Wyrazy takie, jak: zmartwychwstalnica,

treciownik, zmarmurza, uniepotrzebnienie, umiejtnik, postaciujcy,

przeatasowi, uzmartwychwstali, kocieli, podróe i t. p., nie we-

szy w obieg powszechny. Etymologie takie: pikno = po-jk-

no, albo: szkaradny = za kar dany, stoj na równi z etymo-

logiami: Nabuchodonozor = Ne bóg odno car, albo: Polska = na

ból skaa!

Z takiem poczuciem etymów jzykowych szo u Norwida w pa-

rze ekscentryczne uywanie wyrazów i forsowne ich z sob czenie,

które nie moe da miego ani wogóle jasnego wyobraenia: »brylant

to jest, który wag przecieka, prujc powierzchown glin«..
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Sporo namysu trzeba, aby zgodzid si na to, e co moe równo-

czenie przecieka — i pru. Norwid mia poczucie trudu niemal e
fizycznego w obrabianiu sowa, kiedy powiedzia: »wszak zwykem
toporem prawie wyciosywa myli moich pomnikiw. Jako tak

byo. l'rzypatrzmy si np. dokadnie kamiennej form i e utworu, jak

»Quidam«, który by przecie » paroletni prac«!

Powód formalny, jzykowy, nie by przecie jedynym powodem
nieporozumienia staego midzy poet a spoeczestwem; powodem
gbszym, nierzucajcym si w such i oczy, a stanowczym, bo de-

cydujcym o naturze duchowej Norwida, by rozam, rozdwiU prze-

cigy, dugi jak ycie cae, midzy wlaurow i ciemn« ojczyzn

a porywami poety ku idealnej, nie realnej, Polsce: wJak oczy za-

kryj, w siebie patrz, a we mnie smutek sam«.

Jestto wyznanie Norwida, z pod serca dobyte w wyjtkowej
chwili wzruszenia, które despotycznie stara si zawsze opanowa.
Ten smutek stay duchowy, z którym mocowa si cae ycie poeta,

pyn nietylko z bardzo nieraz trudnych warunków ycia wogóle,

ale pochodzi specyalnie z ycia poety jako Polaka, W trzydzie-

stym roku ycia, w najpikniejszej dobie mskiego rozkwitu, stwier-

dza sam, e »ywi si jadami, niezrozumieniem, zawici marn«^
dochodzi do przekonania, e »gorzki to chleb jest polsko« i e
»z kardynalnemi pojciami ojczystemi stanowczo si róni«. Za

ozem poszo, e stawa si coraz bardziej zamknitym w sobie, e
w najtajniejszych gbiach ducha chowa swe najsilniejsze uczucia,

zniewolony a do takiego owiadczenia, które dla caej jego poezyi

lirycznej stao si nakazem twórczym: »liryzm winien by asce-

tyczny«, Askeza jest te wielk mistrzyni poezyi Norwida, który

mia ))dziecistwo bez kwiatów, a modo bez modoci«. Askeza to

sprawia, e w poezyi jego przewaaa refleksya, a ródami liryki

byy nie bezporednie wzruszenia serca, ale uczucia przepuszczone

bezlitonie przez filtry gorzkich rozmyla ascetycznych. I dlatego

liryk Norwida moe najlepiej okreli wierny mu przyjaciel J. B.

Zaleski, kiedy orzek o »Promethidionie«: »forma dziwaczna i pre-

tensyjna, ale tre niepospolita i duo myli podniosych)) K

* Dola Norwida w dziejach liryki polskiej da si porówna z dol Alfreda

de Vigny w poezyi francuskiej; tak samo i stosunek obu tych poelów do swego
spoeczestwa. Nie mogc si tutaj rozwodzi nad uzasadnieniem tego porówna-
nia, powiem tylko, e w miesic przeszo po napisaniu powyszego ustpu o Nor-

widzie przeczytaem u Bruneti6re'a uwagi o Alfredzie de Vigny, które mona do-

sownie zastosowa do Norwida: »... son inspiration... manue d'abondance et

de facilit, Presue toujours gónee, rexecution de Vigny, souvent brillante et tou-

jours legante, n*a pas moins quelque chose d'h a bi tuellemen t pnible et
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Wszystko, czego brakowao Norwidowi do osignicia stawy
i popularnoci za ycia, mia niemal odrazu i bez trudu Kornel
Ujejski (1823— 1897). Rówienik Norwida, ca indywidualnoci
poetyck tworzy z nim najdoskonalsze przeciwiestwo i wiadczy
o tern, jak szerok bya wówczas skala natchnie narodowych, skoro

jedno z nich dochodzio do »Promethidiona«, drugie do »Skarg Je-

remiego«. Gdy Norwid, sceptycznie usposobiony, uczucia swe kry
w gbiny i przysypywa je popioem rozmyla, kunsztownie wyra-

anych, Ujejski serce mia na doni i niós je gorejce przed naro-

dem, »z dymem poarów, z kurzem krwi bratniej «. Kiedy Norwid
cae ycie ksztaci si, pogbia, pracowa umysowo i erudycy
wielk zdumiewa potomnych a niedostpnym si stawa dla wspó-
czesnych, Ujejski nauki mia niewiele, studyów nie pogbia; kszta-

cia go tradycya otoczenia szlacheckiego, które mu prawio o tern,

jak bywao w jego rodzie i w narodzie, ksztacia go potem niemal

wycznie Biblia. Kiedy wreszcie Norwid sta si rzebiarzem
»myli podniosych«, »które prawie toporem wyciosywa«, Ujejski by
muzykiem sowa, wirtuozem jego urodzonym, wraliwym na

dwiki i melodye — i dlatego Chopina czar pragn odda w »tó-

maczeniu« wierszem. Uczuciowo i wraliwo nerwowa bior

w nim odrazu gór nad refleksy; atwo rymów ncia do wczesnej

twórczoci i nabawiaa go modzieczej zarozumiaoci, wielkiej pe-

wnoci siebie i ambicyi nieokiezanej. W pierwszych utworach zna
bardzo wyrany wpyw Sowackiego i Bibhi: »Maraton« (1844). Prd
czasu, znajomo z Lenartowiczem (od 1844 r.), zadecydoway o szcze-

rym i namitnym demokratyzmie Ujejskiego. Rok 1846 by dla jego

twórczoci przeomowym.
Rze galicyjska wstrzsna dusz jego do gruntu i wydobya

z piersi, pod wpywem rzewnej muzyki Józefa Nikorowicza, hymn

wiekopomny: wZ dymem poarów«, który sta si wasnoci narodu

jako najwierniejsze echo powszechnego bólu i alu. »Skargi Jere-

miego« (1847 r.) byy w ustach 24-letniego modzieca waciwie dal-

szem snuciem wtku wPsalmów przyszoci*. Rozpamitywanie, roz-

waanie stosunku ucinionego narodu do Boga byo nawetW))Skar-

gach« prawdziwsze, rzetelniejsze, ni u Krasiskiego, t. j. zgodniej-

de Iaborieux, de heurte, de guinde. L'invention y est oourte... Son

expression, parfois incorrecte, est plus souvent encore obscure, trop ellipti-

que ou trop dense, embarrassee, trop inógal a la grandeur ou a la delicatesse

des idees qu'elle voudrait traduire... Non seulement abstrait, inais discret, et se-

cret, Tauteur de Moise est du norabre de ceux qui tiennent habituellement le

lecteur a distance et ne se livrent point*. (Brunetióre, L'evolution de la

poesie etc. Paris, 1894, t. II. str. 7 i 8).
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sze Z typow, polsk pobonoci, która mnóstwo ma pretensyi do

Pana Boga, a bardzo mao zasug, a im wicej ma grzechów zanie-

dbania wasnego, tern wicej do Boga pretensyi. Najlepsze, najtraf-

niejsze, bo widocznie z przeycia czerpane jest w ))Skargach« okre-

lenie braku podstawy w naszem dziaaniu zbiorowem (IX. Za

zbkanych): »Lud nasz tam ulata, gdzie go wiatr uniesie; do obo-

siecznych podobny on mieczy « i t. d. Liryzm Ujejskiego doszed

swego szczytu w chorale: »Z dymem poarów«..., który istotnie, jakby

krwi i zami pisany, pozostanie na zawsze pamitk strasznej nie-

doli polskiej.

Ujejski take, jak jego rówienicy, jak Wasilewski, Berwiski

i i., »z pochodni chce wstpi do grobów«, ale rycho wyrywa si

z nich ku ludziom ywym, >)C0 z losem walcz krwawo«. Na nim

te monaby szczegóowo wykazywa, jak w poezyi naszej dokonao

si przejcie od mesyanizmu do Polski pojtej ludowo i republikasko.

Tu, po wczesnem, chopicem umiowaniu ludu (jeszcze bez roz-

róniania polskiego i ruskiego ludu!), decydujco zaway na szali

przekona pobyt w Paryu w r. 1847, osobiste zetknicie si z Mi-

ckiewiczem, a zwaszcza ze Sowackim, udzia w barykadach rewo-

lucyi paryskiej r. 1848 z tak »pamitk« typow, jalf kawa aksa-

mitu, zdartego z tronu Ludwika Filipa, wreszcie widok Lwowa bom-

bardowanego tego roku. Dalsza poezya bya tylko potwierdzeniem

dawniejszej, ale nie spotgowaniem: »Krzy a miecz«, »Melodye bi-

blijne« (1852). — Przyszo te/ wcielanie sowa w czyn przez osobisty,

podniosy i podnoszcy stosunek Ujejskiego do chopa na wsi.

Liryzm Ujejskiego chwyta przedewszystkiem za serce nadzwy-

czajn melodyjnoci sowa, w której Ujejski szed niemal o lepsze ze So-

wackim. (Por. oba wiersze »Do Bogarodzicy «). W budowie miaej strof

poszed Ujejski nawet dalej od Sowackiego. W » Ostatnich gosach

Sodomy« strofy s niezwykle misterne, kunsztowne, trudne, a mimo
to piewne; muzykalno* Ujejskiego wicia w nich swe tryumfy.

Co do uczucia, duo monaby mówi o stopniu i odcieniach wpywu
Mickiewicza, Sowackiego i Krasiskiego, ale daoby to osobn
rozpraw, na któr tu miejsca niema. Niech wystarcz w Encyklo-

pedyi suche wskazówki: kto chce zda sobie spraw z potgi stylu

Ujejskiego, niech czyta uwanie zakoczenie »Samsona«, w którem roz-

lega si gromkie echo »Improwizacyi« Konrada w potnem wadaniu
rytmem (wyd. lipskie I, 230). Stosunek ideowy i serdeczny do Mickie-

wicza i Sowackiego okreli Ujejski najlepiej w wierszu p. t. »Wie
o Adamie Mickiewiczu« (1, 130—1), gdzie znakomicie uchwycona natura

poetycka i organizacya duchowa Sowackiego w kilku wyrazach.

Wogóle trzeba przy ocenie Ujejskiego pooy nacisk na przewaa-
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jce u niego uczucie: szlachecko-polskie w szczególnoci (por. nie-

wyczerpany pod tym wzgldem wiersz »Ojcowski psalm«) i ogólno-

ludzkie (wiersz »Za sub«). udzi poniekd moe u Ujejskiego

bogactwo kolorytu, przepych prawie e oryentalny; nie jest on prze-

cie wasny, ale przewanie z Biblii przejty. Da si te zauw^ay
brak tchu na dalsz met, na dusze wzloty; tu wyobrania twór-

cza nieraz go opuszcza i std fragmenty s nieraz przeliczne, ale

ostatecznie s to... fragmenty {))Podró przerwana«, »Pug i szabla«,

» Marzyciela).

Wspomniana ju atwo rymowania uwodzia nieraz do lekce-

waenia formy; std trafiaj si w poezyi Ujejskiego zwroty nie-

poetyczne, nawet trywialne (»skrzyda trzepi z kurzu«), trafiaj si
i liczmany i wytarte szelki, dowodzce, e nie odczytywa prawie

tego, co napisa, zaufany zbytnio w pierwszy rzut myli. Pogbienia
wrodzonych, olbrzymich zdolnoci w nim nie wida cakiem. Su-
sznie sam o sobie wyrzek, e pieni jego »po wierzchu pyn y-
wota jako lekkie odzie«. Od Norwidowych pomysów odrazuby

poszy na dno.

Demokratyzm Ujejskiego by w jego poezyi znamienn cech
epoki, powsta pod wpywem zdarze dziejowych, a raz uznany

jako zasada, przetrwa przez ca twórczo poety, jakkolwiek nie

w^ycisn na niej jakiego znamienia stronniczej wycznoci. Inaczej

byo z Lenartowiczem. U niego demokratyzm nie by wyrozumo-

wany tylko, nie by naleciaoci, lecz rós w nim niejako od dzie-

cka, zrazu niewiadomie, a opanowa mu dusz cakowicie.

Teofil Lenartowicz (1822—1893) jest ze wszystkich poe-

tów naszych najzupeniej glebae adscriphis. Ukocha wie polsk

na zabój, na cae ycie, a za t wiern, niepodzieln mio od-

pacia mu te wie polska nagrod niepoyt: poezya jego ma

wo pól wiejskich, ma zdrowae ojczystego powietrza. Ale z poezya

jego jest jak z tem wiejskiem powietrzem: mieszczuch upoi si niem

rycho, nabawi go ono sennoci, osabi z pocztku. Lenartowicza

trzeba nauczy si czyta, trzeba w nim zasmakowa, a wówczas

wyjdzie na zdrowie duszy polskiej.

Pocztki literackie Lenartowicza nie zapowiaday przyszego

poety; byy sabe i niepewne zrazu w kierunku (1847— 18491. Do-

piero »Zachwycenie« i »Bogosawiona « ukazay go ogóowi polskiemu

we waciwem, nowem wietle. »Lirenka« (1855 r.) wzbudzia za-

chwyt. Zrozumiano, e Polsce przyby wielki poeta z Boej aski,

duchem kmiecym bogaty. Pie sielska zrobia przeze olbrzymi

krok naprzód ku prawdzie szczerej, wyzwolonej z akcesoryów chwi-

lowych. Wystarczy porówna »Lirenk« z »Wiesawem« lub »Pie-
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niami« Witwickieg-o, aby si o tern niejako namacalnie przekona.

A przecie Lenartowicz wywodzi si w prostej linii duchowej od

Brodziskiego; jest on niejako jego wnukiem, ojcem za duchowym
by mu Wasilewski.

Nie tu miejsce na uzasadnienie szczegóowe tej genealogii; wy-

starczy musi powoanie si na zeznania samego poety (co do wpywu
Brodziskiego) i na rzewny wiersz jego »Nad grobem F^d. Wasi-

lewskiego«. Lenartowicz wrodzone mu bogactwo uszlachetni staran-

nem studyowaniem róde polszczyzny i ludowoci. Idc od »Sobótki«

Kochanowskiego a do zbioru pieni ludowych Zegoty Paulego, wsz-
dzie nasuchiwa on piastowego echa mowy ojczystej i dosucha si

takich piknoci, o jakich si nawet wielkim mistrzom nie nio.

Kierowao nim w^rodzone poczucie, dar Boy, nie do nabycia

w adnej bibliotece: »0, czarodziejska ojców mowo droga!... jam ci
ukocha i znam twoje czary, u serca ludu jam ci ssa jak
mleko«... To te w poezyi Lenartowicza odrónisz atwo to, co py-

nie ze zdroju ludowej pieni, od innych jego utworów, owianych

tchnieniem minionych wieków. Probierzem trwaoci okazaa si wa-
nie szczera, niestarzejca si ludowo.

Pó waeku mino, a zawsze nas jednako zachwyca owa cudo-

wna »Kalina« z liciem szerokiem, jednako wzrusza »Mazur« tragi-

cznie wesoy; ogó przyswoi sobie na stae owego »Grajka«, co b-
dzie w niebie i » Mazura za woami« i »Wiochn« i ))Koodzieja«

i tyle innych drobnych, ale niepoytych klejnotów naszej liryki siel-

skiej. Maj one dziwn moc orzewiajc i oczyszczajc: jak ziarnko

jaowica, rzucone na ar, napeni izb woni zdrow i tg, tak »Ko-

odziejw lub »Mazur za woami« zwieje z duszy ozibej ple miej-

sk i naniesie do niej zapachu k i borów. Lenartowicz najwikszy
osiga skutek najmniejszenii piosenkami. Ziarenka jego poezyi im
na pozór drobniejsze, tem silniej pachn.

Ale nie zamyka si on obrbem wieniaczego widnokrgu.
W lirniku objawi si wczenie artysta i zanim uj na stare lata

bry podatnej gliny dla pomysów rzebiarskich, poczu si przede-

wszystkiem synem uciskanego narodu. Zapragn lir ludow na-

stroi na tsz, dalsz, nietylko mazursk nut. Zdrojem oywczym
mowy kmiecej zasili poezy, omdlewajc wówczas (1855— 1865)j

od posuchy politycznej. Da te pieni nietylko ludowe, ale nan
do we, wiadomie »idce w lud«. Opiewa zatem » lasy nasze, ciemni

lasy. racawickie lasy, pene wczesnej woni lenej i sonecznej krasy<

»Bitwa racawicka« zawiera w sobie ustpy przeliczne, pene naj^

szlachetniejszego, patryotycznego liryzmu. (Spopularyzowa niektóri

na scenie wKociuszko pod Racawicami« Anczyca). Kreli te Lei
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nartowicz epizody historyczne, rapsody wspaniae, w których nieraz

rytm rycerski szed o lepsze z podnios treci (n. p. »Elek-

cya« Sobieskiego, »Sówko o Piotrze Duczyku*, »w. Franciszek

z Paolo«).

Pobyt dugoletni we Woszech mia dla twórczoci Lenarto-

wicza, obok dodatnich, take ujemne skutki. Rozszerzy wprawdzie

widnokrgi duchowe artysty, pogbi jego myl, ale te dugie od-

dalenie od Polski zahamowao w nim poniekd naturalny rozwój

si swojskich, czerpicych soki z rodzinnej ziemi. Lenartowicz mia
wewntrzne zasoby ogromne, które pod woskiem niebem zaledwie

zakiekowa mogy, zwarzone potem gwatownem socem F^oudnia;

u nas wystrzeliyby innem kwieciem, byyby nam przymnoyy trwa-

ego dorobku poetycznego. Lenartowicz móg by nam da to, czego

nie przekazay nam wieki rednie: nie mamy bowiem ani francu-

skich chansons de gste, ani lais'ó\\\, ani niemieckich sag. Lenarto-

wicz by na drodze odtworzenia nam ludowo pojtego rednio-
wiecza. On jeden ugodzi w ton waciwy polskiemu eposowi. Nie

mamy nic w caej starej poezyi naszej, coby si mogo mierzy

z owym przepiknym fragmentem o »Piotrze Duczyku«. Jaki tam

rytm bohaterski, co za naiwno pierwotna sowa, jaki Bolesawowy

nastrój, a jak zarazem blizki i Reja i dzisiejszego kmiecia. Lenarto-

wicz zna na wskro jzyk polski, dotar do piastowych róde mowy
i dzi jest dla nas skarbnic czystej polszczyzny, nie do jeszcze

uznan. Lenartowicz zdumiewa obfitoci wyrae prostych, niezmy-

lonych, dla ogóu wieych, jakkolwiek od ludu przejtych. Pod szcz-

liw, bogosawion, czyst rk Lenartowicza rozmnaa si niejako

sowo, przybywa mu znaczenia i mocy; bogata jest przedewszystkiem

skadnia, a rymów taka obfito, e przelewaj si niejako poza brzegi

wiersza. Pod tym wzgldem godzien pilnej uwagi rapsod »0 królu

Popielu i o myszach «. Wie czy pra-wie polska gra mu tam w duszy

rajsk pieni; zanosio si na jakie epos wiejskie, jakby w prze-

ciwstawieniu do szlacheckiego »Pana Tadeusza«. Ale tu mikko
sowiaska nie daa ste wielkiemu pomysowi: Lenartowicz bitwy

opisa nie umie, nie potrafi; za dobry on, za agodny na krwawe

walki, odwraca od nich oczy. przemyka si obok pobojowiska; zato

sodycz pokoju, uczty miodowej, ukojenia po burzy: oto jego pole,

na którem mao kto mu dostoi. Umiowanie przyrody wiejskiej byo

ródem najlepszych natchnie Lenartowicza, odczucie za wdzików

przyrody stanowi gówn jego si {facule inciitresse). On odczuwa

przyrod tak jak Mickiewicz; caem swem jestestwem, wszystkimi

zmysami naraz, ale gównie wzrokiem i powonieniem. Zapamitanie

si w przyrodzie jest prawie e panteistyczne: on si w niej zatraca

Encyklopedya polska XXI.
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i radby si w niej rozpyn, zjednoczy si tak, »jak z czystem nie-

bem czystych wód przerocze, jak listek z listkiem ojczystego lasku,

jak piasku ziarnko z wielkiem polem piasku«. Dar malarski poety

rozrzucony jest szczodrze na kadej niemal karcie jego poezyi; ale

bez premedytacyi, bez ubiegania si o efekt, owszem jak najprociej,

od rki. Kilku wierszami umie on namalowa krajobraz polski,

taki ywy, taki nasz, e zdumiewa si trzeba nad pewnoci ry-

sunku i trafnoci barw ^ Oto przykad: Noc ksiycowa na wsi:

»A zagroda caa biaa, miesic j pobiela, napojone bujn ros wisz
licie ziela«. Inne przykady: opis jesieni, wntrze karczmy, »Ja-

goda«, »Nad Wis«, »Mazur za woami« (»A to u nas inaczej«...).

Lenartowicz mia na palecie swej wszystkie barwy wiee, odczu-

wa je i pieci si niemi, ale nakada je cienko, nie przeadowywa,
nie przecia opowiadania (pod tym wzgldem por. koniec »Apo-

stoów«, albo wspania ewokacy redniowiecza w »Koysance«:

»Po kocioach, w murów cieniu...« Nawiasowo zaznaczam tylko, e
wiersz ten o cay ton wyszy jest od »Katedry na Wawelu« Wasi-

lewskiego, lecz w nastroju z nim wspólny i od niego wyranie za-

leny: »Kosa bynie w doni krzepkiej... i rozpoczn dawne tany

same wity i sukmany «.

Jest on artyst wielkim, ilekro umie pohamowa rwcy go

potok sowa, ilekro wicej uczuje ni wypowie, a to w myl wa-
snej zasady: »Sowa niech bd oszczdne jak zoto, kto duo
prawni, le prawi; mao ten mówi i z dziwn prostot, czyje si serce

wci krwawi«.

W tern malowaniu wsi polskiej poeta nie poprzestaje tylko na

jednym zmyle wzroku; on równoczenie widzi wie polsk i ni
oddycha. Gdyby np. Chemoski obraz wsi polskiej uj nie w mar-

twe ramy, ale w yw równiank pachncych zió polnych i kwie-

cia wonnego, moeby na chwil dorówna Lenartowiczowi. Nie znam
poety, któryby tak jak on oywia swe opisy wraeniami zmysu
powonienia. To, co Sowacki (w » Dumie o Rzewuskim«) powiedzia

o kraju rodzonym, e »w noc nawet i lepy poznaby te stepy po

kwiatów rodzinnych zapachu« — to jest jakby wybitnem znamie-

niem wraliwoci Lenartowicza; jemu przez ycie cae, nawet na ob-

czynie, wie polska, gdy si przypomni, pachnie przedewszyst-

kiem: bo »ta ka bucha siane mc, bo »poród drzew zielonych

wianka wieje wiea wo poranka«, bo tam na wsi ycie »ka-i

dym rankiem, opiewane skowronkami, okadzone siankiem<

> Wicej o tem ob. w ksice mej p. t. Czasy i ludzie*, Lwów 1905|

sir. 250—259.
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Tam » ranny wietrzyk powiewa i roznosi na fali, sodk, lubwo drzewa, bzu i lenej konwalii«. Tam to dziecku amatka
daje umiechy, ludzie miych sów dwiki, gaj wonnoci od-
dechy...«, tam »na k ciep, gdzie kwiecia duo... I tak prze-
dziwnie wzdychaj woni, jakby z mioci chciay umiera...«
Std ))zalata boe zióko«, to znowu »powietrze wiee napenia
pokój woni rezedy «;^ ówdzie za krzepi poet »szum ywi-
cznej polskiej sosny, wieo ojczystego chleba«, a najcz-
ciej »wonne zaranie, jako ranne powietrze, w którem wo tylko«.

Niezrównana jego sielanka »Jagoda«, caa pachnca, zaprasza: »pójd-'
cie, pójdcie sam, rodaku, na dym, na wo tataraku«, bo »Jagoda—
to pogoda, to wo lena, to myl moda«.

Caa poezya sielska Lenartowicza dyszy »wonnociami po-

rankuw, które on ukocha na wieki, caa przesika zapachem
zdrowia i czystoci. Erotycznej podniety w niej nie znajdziesz.

Przejrzysta jak dziecka oczy, a niewinna jak owa »Wiochna«, której

najciszym i jedynym grzechem, e »na stó miodu zotego us-
czya ze dzbana«. Lenartowicz sam najtrafniej uchwyci gówne zna-

mi liryki: »sówka moje mazowieckie sodkie jak patoka«. Zby-

tek sodyczy uchodzi te za najwiksz wad poezyi Lenartowicza.

»Jest pewien nadmiar naduycia wiejskiego tonu... Przez naduycie
zwrotów wiejskich i potocznych Lenartowicz doszed do jzyka wy-

muszonego, nienaturalnego (?)... Ach, gdyby on chcia by mniej

pieszczotliwym i naiwnym !« Wtedy sprzeniewierzyby si wanie
swej naturze, wtedyby wanie nie by tym, jakim go uzna ten sam
krytyk: »by sam sob«. Otó dlatego, e nim by, da poezyi naszej

takie swojskie klejnoty, jakich ani przed nim, ani po nim nikt nie da.

Lenartowicz istotnie by sodkim, jak miód (a nie kady znosi sodycz

i zapach miodu), ale to ju pyno z gruntu jego duszy: pszczoa

tylko miód daje. A jak to piknie powiedzia St. Tarnowski: »zbyt

dobrym móg by Lenartowicz, ale by dobrym naprawd. Niema

faszu w jego duszy i niema kamstwa w jego ustach. Czystoci pol-

skiej duszy, prawoci polskiego sumienia, czujnoci polskiego honoru

on nie naruszy, nie przytpi, nie skrzywi*. Te za pyny z szcze-

rej, kmiecej pobonoci Lenartowicza. Wiara w Boga i mio Boga

byy w nim niewzruszone, std te i nadzieja trwalsza bya nad

wszystko: aJeli dzi bdz wród nocy ciemnej, da Bóg za grobem

ujrz blask soca«... I na tem polega spoeczna warto jego poezyi.

Poeta, który na odchodnem w osobnym wierszu o jedno tylko pro-

si przyjació: »nie róbcie ze mnie wielkiego czowieka!«, nie prze-

cenia, zaiste, swej zasugi^ ale te móg i mia prawo powiedzie,

e w poezyi jego »czego niema, tego niema, a ojczyzny peno!«
31*



484 LITKRATUIA PIJCKNA

Kto j kocha, ten i Lenartowicza pokocha musi, ten si ojczyzny

doszuka nawet w jego niepozornych wierszykach. Nie by to jaki

patentowany nauczyciel narodu, ani si nigdy na wodza nie narzu-

ca, a przecie po chopsku czu, gdzie dobra droga i jak wyj z ma-

nowców na czyste; »krzepi nogi, nie zej z drogi, na tern caa

sztukaw. Gdybymy t sztuk byli posiedli po r. 1831, gdybymy byli

przedewszystkiem krzepili nogi, te, co nas nosz i bez których by-

libymy zawsze kalekami — o, nie bylibymy zeszli na bezdroa po-

lityczne i bylibymy przedewszystkiem uszli dalej ni dotychczas,

zwaszcza, gdybymy suchali byli drugiej krótkiej rady Lenartowi-

cza i dziaali zawsze: »nie swarno, a zdarno!« Miosnem okiem obej-

mowa on przeszo narodu swego. Nie dlatego, eby nie widzia

stron ciemnych i bolesnych historyi polskiej, lub eby je. umylnie

zataja. Ale czu to i rozumia lepiej od iimych wspóczesnych mu
i póniejszych poetów, e urga bdom ojców to nie bohaterstwo

ani zasuga... Wic nie óci poi, ale balsam kad na rany.

Odczuwa on wszystkie bole polskie swych czasów, ale po m-
sku panowa nad niemi, cho »na pieniarsk strun leciay wspo-

mnienia jak ptaki na un... i krzyczay w sercu i krzyczay w gowie

i rwali mi dusz panowie ojcowie!«. »Cienie syberyjskie« zawiadcz
potomnym, jakim Lenartowicz potrafi by mistrzem, ilekro pobudk
tworzenia bya »dusza, targana krzywd umiowanej ojczyzny«. Jest

w tych cieniach nuta »Ostatniego«, jakby przeplatana rozpaczliwymi

tonami wPiasta Dantyszka«. Poeta staje tam u wyyn twórczoci ar-

tystycznej.

Natomiast ))Album woskie« wyszo poza obrb istoty rodzimej

Lenartowicza i nie oddawao ani waciwej, mazowieckiej nuty poety,

ani szczeroci indywidualnej. Lenartowicz wdziczy si tam a do

zudzenia tonem » Przenajwitszej Rodziny« Zaleskiego, a Micha

Anio wyglda raczej na Bohdana, któremuby przysza fantazya uda-

wa Mojesza. Renesans woski uwiód seraficzn, redniowieczn

dusz polskiego lirnika, ale natchnienie, czerpane z obcej krynicy,

nie dopisao. Te próby woskie wyszy tylko na sprawdzenie i tern

silniejsze uwydatnienie tego, na czem polegaa istotna sia Lenarto- I

wicza. Zapomniano ju o »Gladyatorach«, »Rafaelu«, ^Sdziach ate-

skich« i »Piknej Bonie« Lenartowicza, ale nie zapomn nigdy na

polskiej ziemi ani »Kaliny«, ani »Mazura«, »Grajka« i »Jagody«.

bo to do serc prostych trafio, z yciem ludu si sploto, a »ycie ludu

to wieczno«. Co z ludu wyszo, nie zestarzeje si ,nigdy i wróci

po wielu latach miao, jak do siebie, pod wiejsk strzech. Lenar-

towicz w swobodnej, kmiecej Polsce odnajdzie zawsze ))swój wia-
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j tek«, co go jak rodzonego swego powita, jako jednego z tych, co

f Polsk budowali od podstaw, na fundamentach mioci spoecznej.

Czem dla Polski by Lenartowicz, tern dla Litwy sta si Sy-

rokomla (Ludwik K on d rato w i cz) (1822— 1862). Liryk i epik

z urodzenia, z upodoba dramaturg, wszechstronn a gorczkow
dziaalnoci pisarsk, nieraz z koniecznoci dla zarobku na wykar-

mienie licznej rodziny podejmowan, nie zdoa ani niepospolitych

si swych skupi, ani ich artystycznie uy. Saw poetyck ciko
okupi przedwczesnym grobem. Na Syrokomli mona by szczegóowe

i wdziczne przeprowadzi studyum, o ile gleba rodzinna i otoczenie

faktycznie wpywaj na zabarwienie twórczoci. Syrokomla by dzie-

ckiem tej samej sfery obyczajowej co Adam Mickiewicz: do takiche

powiatowych szkó dominikaskich uczszcza w Niewieu i Nowo-

gródku, ale ich nie dokoczy. Uniwersyteckich studyów nie przeby

i nie zazna ju podniosego upywu wileskiego uniwersytetu, któ-

rego tradycy tylko od starszych móg przej. Jakkolwiek samo-

uctwem stara si dopeni braki modzieczego wyksztacenia, to

przecie pod niejednym wzgldem horyzont jego mia ju na zawsze

pozosta zaciankowym, ale zarazem przez to samo sta si Syro-

komla bardziej charakterystycznym i typowym poet.

Jest to serdeczny, naturalny, szczery piewca przyrody nadnie-

meskiej i drobnej, zaciankowej szlachty, tak nam znanej z »Pana

Tadeuszac. Czem dla Lenartowicza by chop z nad Wisy, tem dla

Syrokomli sta si sierminy, zagonowy sztachetka z nad Niemna.

A jak Lenartowicz przezna na wskro dusz polskiego kmiecia, tak

Syrokomla odda najwierniej w swej liryce wiat myli i uczu ubo-

giego, chodaczkowego szlachcica z Biaej Rusi. Nizkie dworki wiej-

skie i omszae strzechy byy najmilsze Syrokomli, bo od dziecka po-

krewne mu i swojskie. Liryzm wioskowy litewski jest te gówn
si, ywioem poczciwej duszy Syrokomli. Kiedy za z biegiem lat

samouctwem rozszerza si umysowy widnokrg poety, liryzm jego,

zasilany rozpamitywaniem doli i niedoli polsko-litewskiej, z bystrego

potoku modzieczych porywów przemieni si na szerok rzek

epickich opowiada i gawd.
Liryki modociane Syrokomli zabarwione s bardzo znamien-

nie wpywem Mickiewicza; wpyw ten przesik jednak gorycz oso-

bistej niedoli, z której zrazu mody poeta jeszcze podrwiwa (oSo-

dyoz marzett, »Parodya Horacyuszaw).

Credo poetyckie wypowiedzia w wierszu: ))Nie ja piewam«.

Pieniom jego lirycznym stale towarzyszy wzgld na cenzur rosyj-

sk, niezwykle w owych latach (1842-1854) surow. Wielk, a nie-

przemijajc ozdob tych wierszy jest ich niepospolita muzykal-
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no, która z najwiksz swobod stosuje si do Uadorazoweg"
nastroju: smutku, tsknoty i t. d. Jako typowe pod tym wzgldem
uwaa mona »Westchnienie majowe«, godne stan obok najle-

pszych wionianek Zaleskiego. Chwile swobodnego zapau byway
jednak u Syrokomli rzadkie wobec staej troski o byt i pyncego
z niej zniechcenia. Ale ilekro natchnienie nawiedzio poet, to po-

mimo swej przelotnoci przenikao go przecie na wskro, pozosta-

wiajc po sobie utwory niewielkie wprawdzie, lecz przeliczne, pra-

wdziwe klejnoty liryki polskiej: »Natchnienie« lub »Szczcie« (wiersz

przepikny, w którym zawar ca niedol piewaka z Boej aski).

Zenitem uniesie jego lirycznych jest wiersz z r. 1852 p, t. »Lirnik

wioskowyc, moe najwicej ogóowi dzi jeszcze znany (»Liro ty

moja piewna, z czarodziejskiego drewna.. .«). W wierszu tym poda-

wa Syrokomla przez Niemen donie Lenartowiczowskiej »Lirence«.

W wierszu tym zebra Syrokomla jak w alniku prasowiaskim zy
caej swej znkanej, yciem skrpowanej duszy. Rzec mona, e
t tragiczn sielank zakoczy on wielki cykl poezyi lirycznej,

idcej od »Kurhanka Maryli« a do wKalinyw Lenartowicza. Obaj,

Lenartowicz i Syrokomla tkwi do samego gruntu duszy w sw^ych

rodzimych rodowiskach: czem dla Lenartowicza biedny, ale hardy

i pewny siebie chop mazurski, tem dla Syrokomli by schopiay

w twardej rolnej pracy szlachetka nadniemeskich i nowogrodzkich

okolic, z dum przechowujcy w skrzyni legitymacye herbowe da-

wnych przodków, osadników mazurskich na Biaej Rusi z koca XV
wieku! Syrokomla z chlub i rozkosz opiewa drogie sercu jego

zacianki: »Dla ciebie piewam, gminu szaraczkowy! O tobie pie-

wam i z tob zespol nadziej, rado i smutki i bole...« I takim

pozosta ju do koca ycia. (»Co umiem nakreli«, wiersz z r 1860j.

Dziki Syrokomli przecign ywot swój w poezyi wiat oryginalny,

rdzennie polski, a na Litwie na wymarcie skazany, resztki Makó\\
i Protazych, potomkowie Brzytewek i Saków^.. Syrokomla przekaza

nam jak nikt drugi typowo litewskie wynurzenia i zwierzenia, w któ-

rych dzi ju moe nie zasmakuje generacya XX wieku (wDo lumi-

narzów mojej parafii« r. 1859).

Syrokomla pozosta do koca ycia wiernym sobie, wiadomym
swych zasobów i swego horyzontu. Obok wrodzonej rzewnoci (nie-

raz przeczulonej i zabarwionej nekrofili: »Orszak pogrzebovvy« i.

obok wierszy z pod serca wyjtych, jak »Conriteor«, wWiersz do Klo-

nowicza«, »Cupio dissolvi«, tudzie równowanik wPrzebudzeniec

(1861 r.)— wzrastaa z biegiem zych lat ironia, która wgryzaa si
jak robak w pikne owoce natchnienia i toczya je na wskro. Pod
koniec ycia ironia ta objawiaa si w wierszach bolesnych, penych
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satyry spoecznej: »Zwierzyna«, »Serce rozum« itd., »Sen i kabaaw,

»Nagrobek obywatelowi !« »Kot si w plsach wywija... «, wreszcie

cay szereg wierszy wyrzuconych przez cenzur.

Przekady poetów polsko-aciskich z XVI—XVII w., jakkolwiek

bardzo nierówne (czsto doskonae, czciej pobiene i nalotem pro-

wincyonalizmów litewskich upstrzone), otworzyy przed Syrokomla

r ^ot epok Jagiellosk i kazay mu rozmiowa si w spucinie

f duchowej polskiej minionych stuleci. Za czem poszy utwory epi-

czne: poematy treci historycznej, gawdy i wspomnienia.

I znowu moemy posuy si porównaniem i powiedzie, e
czem by Pol dla Korony w swych póniejszych gawdach i rapso-

dach, tern sta si dla Litwy Syrokomla wczeniej od Pola, a wic
bez cienia jakiegokolwiek naladownictwa.

Taka sama u Syrokomli, jak w gawdach Pola bajeczna atwo
rymu, samorzutno i samoradno, podobne te u obu lekcewaenie

artystycznych zabiegów i wykocze. Mia Syrokomla rozmach duy
i niemal instynktowe jakie poczucie epoki minionej w pierwszym

swym poemacie historycznym, niestety nieukoczonym: wKanonik

przemyskia. Nie zamkn si Syrokomla w obrbach Litwy, ale ca
Rzplt niepodzielnie ukocha. Do najlepszych jego utworów epicznych

zaliczamy: »Zgon Acerna«, »Stare wrota«, »Margier«, »Janko Cmen-

tarnika, » Urodzony Jan Dboróg*, ))Matysek«, wreszcie nieocenione

»Trzlowe«, wyborne w odtworzeniu werwy staroszlacheckiej. Bez

wiedzy i woli Syrokomli »Trzlowe« stao si z czasem jakby obron

Pola przed uwaczajcemi atakami Ujejskiego w »Listach z pode

Lwowa«. Niepodejrzany bowiem o »zacofanie« kastowe, demokra-

tyczny owszem Syrokomla pokaza, jak w »Trzlowem« mona byo

da wierny obrazek obyczajowy bez jakiejkolwiek tendencyi spo-

ecznej.

Przejcie Wincentego Pola od liryki do eposu dokonao si

w dziesicioleciu 1836—1846 na tle ogólno-narodowej polityki, której

szczegóowo omawia tu nie mamy ani miejsca, ani obowizku. Ewo-

ucya twórczoci Pola nie dokonaa si jednak dorywczo i doranie,

ale powoli i cakiem u niego naturalnie, a to postpujc od dalszych

»Pieni Janusza«, .)Historyi o Kiliskim«, tudzie » Wachmistrza Do-

rosza « a do synnej » Pieni o ziemi naszej «, która dzielnie spenia

narodowe zadanie, szerzc przystpnie w modych pokoleniach zna-

jomo ziem b. Rzpltej i umiowanie przeszoci. Pol zczy znów

w tej »Pieni« to, co byo pozornie rozerwane kordonami. Wysa-

wia siy wiee, nieuyte, rwce si do ycia: wieniaka, górala, rze-

mielnika. Przyszo narodu chcia widzie zdrow a potn jak

»lud kmiecy, co j dwignie swemi plecycc Szlachcie nie schlebia
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zaiste, kiedy »znarowionej« yczy, by jej Bóg da »rozum kmiecy «.

O czysto i wito ludu polskiego dba jak o skarb najdroszy

narodu. Pol, zoywszy w lirykach swych ówczesnych hod szczerym

przekonaniom demokratycznym, patrze musia z bólem, jak wciele-

nie w czyn owych ideaów demokratycznych odbywao si po sek-

ciarsku przez emisaryuszów Towarzystwa Demokratycznego z Parya,

którzy jtrzy i drani umieli, gdzie owszem trzeba byo jak naj-

silniejszej zgody narodowej wobec reakcyi i represyi rzdów roz-

biorczych. I^ol nie widzia adnej podniety duchowej we wspócze-

snoci ddystej i chodnej lat 1832— 1845; odwróciwszy si od takiej

rzeczywistoci, broni si przeciw niej, tak samo jak Mickiewicz na

emigracyi: »te kraje mylami powita, gdzie rzadko paka, a nigdy

nie zgrzyta, kraje dziecistwa...

«

Pol wraca nostalgicznie do wspomnie pacholcych, a gdy bieg

ycia niós z sob, e raz po razu spotyka typowe postacie starców,

bdcych yw kronik lat ostatnich swobodnej Rzpltej, poeta przy-

lgn do nich sercem, przykada ucho do piersi bijcych dawnem
ttnem gorcem, niejedne chwil przeywa górnie. Talent jego poe-

tycki by nietyle twórczy, co raczej odtwórczy, zaleny od przey-

cia (r. 1831), od otoczenia, z ludzi czerpicy. Im dalej odsuway go

lata od bohaterskiego roku wojny narodowej, tem mniej moga mu
da jaowa i beznadziejnie smutna rzeczywisto. Natomiast prze-

szo wncaa mu si do duszy gosem zrozumiaym i wabicym
do czynu. Od dziecka poi si do zapamitania opowiadaniem star-

ców, przyswaja sobie ich mow prost, czasem rubaszn, niezawsze

ogadzon, ale jdrn, kipic yciem...; a wraz z t mow wsika
we cay wiat staropolskich wyobrae, sympatyi i anlypatyi, wiat
po dzisiejszemu sdzc, zacofany, ubogi, ciasny, ale — wasny. I dla-

tego Pol obywa si bez jakichkolwiek literackich wpywów. Zarzu-

cono mu potem brak artyzmu, brak kompozycyi, a zwaszcza to, e
si jednostronnie i niekrytycznie rozmiowa w anarchizmie rozpa-

dajcej si Rzpltej. Ale zapominano o tem, e w latach owych cay
ogó inteligentny i czujcy akn opowiada o przeszoci, instyn-

ktownie czu, e wiat szlachecki jest na wymarciu, to te zanim

cjikiem do grobu zstpi, owiono tsknym wzrokiem i uchem stroje,

mow, nawet gsta i miny znikajcych rok za rokiem konfederatów

i legionistów. Poeci nasi i powieciopisarze czynili zado potrzebie

duchowej ogóu utworami takimi, jak »Pan Tadeusz«, »Pamitki
Soplicy«, »Wernyhora«, »Beniowski«, ))Kontuszowe pogadanki« lub

pseudo-pamitniki M. Rogow^skiego. W tym orszaku naley ocenia ra-

psody i gawdy Pola, jeli si nie chce ich krzywdzi jednostronn,

»demokratyczn« ocen, f^ol tem atwiej uleg powszechnej pokusie
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e, jak mówilimy, wychowa si wród ywej tradycyi XVin
wieku i pozna starców, umiejcyci silnem, czystem i piknem so-
wem mówi o przeszoci bez mdrkowania i be^ óci, owszem
z mioci synowsk. Byo midzy nimi a Polem istotne powino-
wactwo duchowe: tylko w takich gawdach z Winnickim, Morelow-
skim, Krasickim i innymi czu si Pol w swoim ywiole. Wyobrani
tczowej, olniewajcej, Ayyobrani Mickiewicza lub Sowackiego nie
posiada; uczucie jego, dziki wrodzonej prostocie, z rzadka tylko,

w chwilach bolesnych szukao pobudek twórczych w przejciach oso-

bistych, czciej za zwracao si ku ziemi rodzinnej i jej wielkiej

tradycyi. Olbrzymia jego pami suchowa pozwalaa mu nagroma-
dzi w sobie cae wiaty opowiada i gawd staropolskich. Nic te
dziw^nego, e z latami gawda staa si najulubiesz form jego

poezyi; wymagaa najmniejszych wysików twórczych, pyna bo-

wiem poprostu z wiernej, niezawodzcej go pamici. Wszystkie
te opowiadania Pola poetyczne z drugiej poowy jego ycia (1852

—

1872) byy w istocie swej mniejszemi lub duszemi gawdami, nie-

raz przydugiemi, bez jakiegokolwiek wzgldu artystycznego. Roz-

poczy je »Przygody Benedykta Winnickiego« (1859), poczem po

duszej biegiem wypadków^ osobistych i spoecznych narzuconej

przerwie poszy: ))Mohort« (1852), »Senatorska zgoda«. wSejmik w S-
dowej Wisznitt (1853), »Wit Stwosz« (1854), »Pachol hetmaskie*,

»Stryjanka«. Z nich wszystkich najlepszy wMohortc, jakkolwiek nie

da si obroni przeciwko licznym zarzutom, dotyczcym zwaszcza

budowy poematu i braku ognia, któryby stopi lune materyay hi-

storycznej mozaiki. » Usposobiony dobrze na poet patryotycznego

lirycznego«, Pol — zdaniem St. Tarnowskiego — poet epickim ani dra-

matycznym by nie móg, »bo nie mia na to do wyobrani, ani

do artystycznego zmysu czy smaku«.

»Pie o domu« (od 1857 r.) zaznacza wobec sPieni o ziemie

poniekd obnienie lotu i zacienienie horyzontu poety, ale zarazem

<tao i gorco uczu. Pol wczenie zrozumia, e moemy utraci

niejedno z tego, co wysawiaw nPieni o ziemi naszejw; tote przyszo
narodu opiera na ostatniej, niezdobytej twierdzy, na domu polskim,

tej ostoi ycia i ducha polskiego. Wic w »Pieni o domu« ukry nie-

iko ark przymierza midzy dawnemi a modszemi laty, owoc roz-

iiyla dugoletnich i przestróg czujnego serca. Przewidzia i prze-

owiedzia zudzenia nasze i gorzkie rozczarowania z lat 1863, 1905,

1914 i przestrzega, e na tej naszej, polskiej drodze ycia stpa
bd pokolenia po gadach i zdradach: »gdy bra bd to za si,

co gorczki jest znamieniem, gdy opasz si piercieniem wietne
mózgi, serca zgnie, co si niby rw do czynów, a sowami
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tylko pac«... Zgodnie z Krasiskim odczuwa Pol, e »nic tak bar

dzo ju nie boli, jak niecnota wasnej braci... « A w kocu uczy naj-

trudniejszej sztuki wytrwania: »chocia swoi si sprzysign prze-

ciw tobie w zdrad nej radzie, chocia pieko sw potg tysic zapór

ci pokadzie — wytrwaj synu, w Boej próbie, w wielkiej chwili

przesileniaw... W t »Pie o domu« wchodzia krzepica wiara we
w^szystko to, co najlepsze i niezniszczalne w narodzie; wic te i dzi

jeszcze ten, »kto serce ma i ducha i tej pieni si przysucha«, przy-

zna musi, e tkwi w niej pierwiastki rodzimych zasobów na dal-

sze polskie ycie.

Nie mogc tu wchodzi w szczegóy, staralimy si tylko uwy-

datni zasadniczo gówne pierwiastki natury poetycznej Pola, któ-

remi atwo ju objani i zalety i ujemne strony jego twórczoci.

Nadzwyczajna obfito sowa bya poezyi jego bogosawiestwem,
ale niosa z sob niejedno niebezpiecz<'stwo. atwo niesychana

wiersza dawaa polot uczuciu, gdy szo o wylew patryotyczny w »Pie-

niach Janusza«, ale ta sama atwo sprzyjaa rozwlekoci i gada-

tliwoci »Senatorskiej zgody« lub »Stryjanki«. Potoczysto opowia-

dania wzbieraa nieraz zalewem sów bez gbszej treci. Nie podo-

bao si to ju wspóczesnym krytykom: » osobliwie podoba sobie

Pol w ogólnikach, które maj niby jaki przysowiowo narodowy

pokost, w który kady podug wasnego upodobania myl dowoln (!)

woy moe« (Dziennik Liter, z r. 1856, str. 69). Za to prostota, jasno
i ludzko (owa hunian kindness) jego poezyi wynagradzaa niejeden

brak estetyczny. Dociera Pol do tumów, do tych szerokich sfer,

które nie mogy jeszcze zrozumie i oceni ani Sowackiego, ani

Norwida. W ogólnej jego spucinie trzeba odróni wiksze, epo-

sowe opowiadania od drobnych lirycznych wierszy. Poemata wik-
sze, le zbudowane, bez artyzmu, niedbajce o stopniowanie inte-

resu u czytelników, bez urozmaicenia treci, nie wytrzymay próby

czasu, poszy w zapomnienie, a ciarem swym pocigny za sob
na dno take utwory na pozór drobne, w istocie za nieraz klejnoty

liryzmu. Te za kryj si skromnie w zbiorkach p, t. »Z klasztoru

i z boru«, dWiele, mao — przebolao!«, »Cierpienia bez ceny«.

W nici to najpikniej i najrzewniej wyspowiada si Pol z tego, €>

przebola, i z tego, co go na duchu podtrzymao. Te drobne wier-

szyki sam Pol wyej stawia od swych wikszych poematów, nawet

od »Mohorta« wyej — i mia racy! W nich przejawia si skromna

i wraliwa dusza poety szczerze i poprostu; tam przyszy do gosu
najczystsze struny uczucia, które w wielkich poematach milky wo-

bec szumnej staropolskiej gawdy. Zwracamy tylko uwag na isti;
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pery natchnienia: »Lene jezioro«, »Pierwsza noc we dworze*, »Ra-
nek w puszczyw i i.

Poezya Pola, pod koniec zeszego stulecia niesusznie zapo-

mniana, ostanie si w najistotniejszej swej treci jako szlachetny,

rodzimy kruszec trwaego blasku i mocy. Kto za lat sto zechce wie-

dzie, co czuy, mylay, co kochay i czciy, a czego nienawidziy
pokolenia najblisze rozbiorom Polski, ten najwierniejsze echo tych

myli i uczu narodu odnajdzie w poezyi Pola. Nie trzeba go jednak
analizowa poprzez okulary takiej lub owakiej demokracyi. Surowy
sdzia caej jego spucizny poetyczno-spoecznej, W. Spasowicz, po-

mimo wszelkich zarzutów i zastrzee, musia mu wkocu hod
uoy w tych wyrazach, które podwójnego w tym wypadku nabie-

raj znaczenia, jeli si pamita o kierunku politycznym Spasowi-

<;za: »By to mistrz wielkiej rki, talent oryginalny, silny,... niezbyt

bogaty w pomysy... Widnokrg jego poj nie przekracza nigdy

granic jego narodowoci i wiary, któr on nierozcznie wi-
za z narodowoci, miujc je z pewnym szowinizmem... Std
pochodzi, e by on wycznie polskim poet. Pozostanie wielk
jego zasug , e by powanym stróem wielkich grobów, drogich

pamitek, e krzepi wiar, bo sam mocno wierzyo. Jako tak byo.

Wród najciszych osobistych warunków Pol wytrwa wiernie przy

sztandarach roku 183L aOstatnia pie Januszowa« jest rzewnym

testamentem poety, który mia prawo czysty swój i dzielny ywot
zamkn w krótkich sowach:

»W walce staem i z mioci ziemi daem, com od Boga wzi«.
Pol, jako ywy wiadek heroicznej epoki, najlepiej ze wspócze-

snych uczci przedwczesny skon Zygmunta Krasiskiego, bo zwi-

zany by z nim wzami bardzo blizkiego duchowego powinowactwa:

starszy latami by przecie duchowym synem »Przedvvitu« i »Psal-

mów«. Ostatni dziesitek lat powici Krasiski nie poezyi, ale

<'zynom suby narodowej tajnej, w konferencyach, listach, me-

moryaach politycznych dla Piusa IX, Napoleona III, w. ksiny ba-

•deskiej, Wadysawa Zamoyskiego itd. Wobec gorczkowych zabie-

gów jego dyplomatycznych pieni rzadko si tylko odzyway. Jedna-

kowo liryka jego lat ostatnich nie ma znamion jakiegokolwiek osa-

bienia. Oczywicie ci na niej bolesne dowiadczenia lat 1846—
1848, dowiadczenia podwójne: a) cile poufne, wynike z rozczaro-

wania co do uczu pani Delfiny, b) spoeczno-narodowe, napawajce

gorycz zawodów po kataklizmach » wiosny ludów«, zakoczonej

srog zim reakcyi absolutyzmu. Obie kategorye dowiadcze wyra-

ziy si w lirykach (VI. 239, 241, 244). Ale niebawem powracaj

u niepoprawnego optymisty wiara i ufno, nawet na przekór ro.
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sncemu rozstrojowi fizycznemu; powraca przedewszystkiem nadzieja,

szepcca mu znowu, e »jest duch mciciel, co z Boej zarady tkwi

w dziejów gtbinie, e gin fasze, wiaroomstwa, zdrady, lecz Pol-

ska nie zginie«... (VI, 263). Wracaa historyozoficzna pewno (1857 r.),

e »cokolwiek bdzie, cokolwiek si stanie, jedno wiem tylko: spra-

wiedliwo bdzie..., jedno wiem tylko: na dziejów przestrzeni grób

nasz nam w ycia g-mach si przepromieni« (VI, 268). Równoczenie
liryzm serca nietylko nie osab, ale zwróciwszy si ku zapoznanej

dotychczas onie, objawi si w przepiknych a gorcych zeznaniach,

nawet na krótko przed zgonem (VI, 269-271).

Liryzm narodowy nie móg ju wprawdzie pomnoy dawniej-

szego, wietnego wieca, ale nie milkn do ostatka. »Resurrecturis«

powstao, jak mówilimy (str. 455), w r. 1846, ale z pierwotnej, krót-

szej formy (wierszy 92) rozszerzone zostao (do wierszy 135) w roku

1851, kiedy to poeta posa wiersz ten do Wiednia na pokrzepienie

uwizionemu Adamowi Potockiemu. Dawniej uchodzio ^Resurrectu-

ris«, jako ostatni drukowany wiersz Krasiskiego, za rodzaj testa-

mentu, który zestawiono nawet z »Testamentem« Sowackiego. Dzi
jednak wiemy z rkopisów pomiertnych, e Krasiski na kilka mie-

sicy przed zgonem napisa (1858 r.) wiersz potny, wiadczcy po-

mimo swej fragmentarycznoci lepiej, ni wszelkie dawniejsze jego

wywody, o niespoytej sile tego ducha, któremu nawet najstraszniej-

sze cierpienia schorzaego ciaa nie zdoay uj polotu. Polsce, umi-

owanej nad ycie, rzuci on na poegnanie wiersz natchniony, co

nas krzepi bdzie zawsze. W ostatniem tchnieniu wieszczem, sam
mierci naznaczony, o yciu narodu tylko myla, jemu oddajc osta-

tnie rytmy znkanego serca:

»W twoim ze mierci ku yciu odrodzie.

Cho miotan bdziesz po dziejów przestrzeni.

Cho wiat si tobie w beznadziej zmieni,..

Bd peen wiary, bd peen nadziei,

Ty, ród olbrzymiej klsk i prób zawiei,

Zmartwychwstajcy mój polski narodzie!
Wytrwaj, o wytrwaj w tym strasznym pochodzie...

Bd mstwem wielki, cierpliwoci wity.
Bd przed wrogami wol nieugity.

Niechaj ci z serca nie wydrze ojczyzny

aden gwat ziemski, nieziemska pokusa. m
Przedzgonna aureola jakby zaziemskiego ju wiata roztacza

si nad tym wspaniaym hymnem. Jak olbrzymi blok nienego mar-
'

muru, zaledwie zaciosany stygnc ju, ale genialn doni, stan
ten wiersz na poegnanie wielkiej naszej mesyanicznej poezyi, na
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poegnanie jej wylanym zom, a niespenionym snom.. Jest on mi-

strzowskiem ujciem wszystkich pragnie, wiar i umiowa najwik-
szych w narodzie mów, jest te potnym wyrazem nadziei, któr
od stu lat yy i yj pokolenia polskie...

mier Zygmunta Krasiskiego pooya kres tytanicznym ob-

jawom poezyi romantycznej. Przeyli go wprawdzie poeci tej miary,

co Pol, Goszczyski, Zaleski, Ujejski, snuli oni dalej wtek natchnie

\
indywidualnych, ale nie stworzyli ju poezyi wielkich, zbiorowym
duchem owianych. Do wyszych lotów ju im si nie stawao. Miao
si ku zachodowi poezyi romantycznej. Obok dbów podniebnych.

I iywych wiadków epoki heroicznej, rós mody zagajnik, zapatrzony

I w Mohortów roku 1831. Hoio si od wierszopisów modzieczych
w Warszawie i Wilnie, w Krakowie, a zwaszcza Lwowie midzy
1850—1863 rokiem. »Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jun-

^en«, z tem objanieniem koniecznem, e nuta bya podobna, ale

sia tonu coraz sabsza: nowych hase ani formy nowej modzi poeci

. z sob nie nieli.

Owszem, stare rodzaje przeduay swój ywot wraz ze starymi

rymotwórcami. Nie tylko lirycy-romantycy na "stare lata w lirników-

. aojdów" si zmieniali, jak autorowie »Mohorta« i »Potrzeby zbaraskiej«,

ale nawet mamuty klasycyzmu przypominali si nowemu pokoleniu:

Kajetan Komian »Stefanem Czarnieckim«, piowanym bez koca,

Franciszek Morawski »Dworcem mojego dziadka«, który przy Pola

gawdach, a zwaszcza przy » Pieni o domu« do blado si rysowa.

Wicej powodzenia miay swego czasu jego ))Bajki«.

»Bajka«, jako miniaturowe epos, zakwita u nas wietnie u schyku

XVIII wieku pod rk takich mistrzów jak Krasicki i Trembecki.

Nie brako potem licznych naladowców. Niemcewicz mia yw
tradycy dobrej polskiej bajki, ale pod wpywem wypadków polity-

cznych zrobi z niej tendencyjn gazetk, czasem dowcipn efeme-

ryd. ladami jego poszli przez wspóczesnych przeceniony, maej

inteligencyi Antoni Górecki i dowcipniejszy od niego, bardziej

wykwintny Morawski. Przecie aden z nich, nie wyjmujc Niem-

cewicza, nie móg si mierzy na polu bajkopisarstwa z M ickie wi-

ee m. Ten, wyszedszy ze znakomitej szkoy Trembeckiego, ju za

modzieczych czasów pisa znakomite bajki (aWilk i brytan«), nie

zaniedba ich nawet w najlepszym okresie swej twórczoci a po

ostatnie lata, celujc nietylko zotym, nieocenionym humorem, ale

czarujc znawców osobliw przypraw stylu i jzyka, których ostrze

zwracao si przeciw wrogom polskoci (»Lew chory«, »Trójka koni«).
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Uniwersalno Mickiewicza nawet na tern, pozornie bahem polu,

wicia tryumfy. Po nim nikt ju u nas w XIX wieku piknych
bajek nie pisa. Siemieski rywalizowa poniekd z Morawskim,
Stanisaw Jachowicz za zrobi z bajki zabawk mnemoniczno-
moraln dla dzieci.

Krasiski przed mierci udzi si przez czas krótki, e w Pol-

sce objawia si muza w stroju polskiego dziewczcia.

Deotyma (Jadwiga uszczewska) (1834—1908) uchodzia
wiatach 1853— 58 za cudowne zjawisko jako poetka-improwizatorka.

Pamitano fenomenalne improwizacye Mickiewicza w Wilnie, Peters-

burgu, Berlinie i Paryu — spodziewano si, e z improwizatorki

wyronie wielka jaka poetka. Nadzieje zbyt wielkie zawiody. W li-

stach Krasiskiego do Cieszkowskiego, a jeszcze dobitniej w kore-

spondencyi starego Komiana z Wykiem mona si doczyta wiel-

kiego rozczarowania. Techniczna biego rymowania nie wystarczya,

aby zakry braki artystyczno-ideowe. Ognie sztuczne bawi, mog
zadziwi, a jeli s kolorowe i udae, mog nawet zachwyci raz

i drugi i trzeci, ale ostatecznie s tylko ogniami s/.lucznemi. Roz-

grza si niemi, rozpali, do czynu podnieci — niepodobna. Impro-

wizacyi Deotymy (dwutomowych!) nikt dzi nie czyta, nawet histo-

ryk literatury. Spopielay do szcztu.

Z atwoci improwizowania czyy si wady nieodczne od
koniecznego pospiechu. Najgorzej wychodzia na tem wyobrania
poetki, z natury ju niebogata i nierozbudzona istotnym zapaem.
W dwu pierwszych zbiorach ))Improwizacyi« (1854, 1858) Deotyma
i jzykiem czystym, cho bezbarwnym a chodnym, i stylem gadkim
a konwencyonalnym do zudzenia przypominaa klasyków warszaw-
skich z lat 1820—30. Najwidoczniej atmosfera rodzinna, tradycya

wielkiego salonu jej matki wywara swój wpyw niezatarty. Deotyma
okazaa si w »Improwizacyach« praw spadkobierczyni Komianów
i Osiskich, spónionem zjawiskiem, zabkanem w drug poow
XIX wieku. Poezya jej retoryczna, chodna, w porównaniach przesa-

dna, moga w salonie zadziwia jako improwizacya, ale w druku
razia przedewszystkiem brakami. Do nich zaliczam midzy innem i

nienaturalne, przesadne porównania, wiadczce o tem, e poetka

nie odczuwaa natury po prostu, ale jako sztucznie: ksiyc u niej

jest raz )>jak wielka kropla (!) rosy«, to znowu niby »wielka za«.

»Noc z pochwy szafirowej dobya gwiazdy, niby ostrza stalil'

»Niebiosa szeleszcz (!) milionami sowików«; wreszcie za moe
dla niej by nawet »stalaktytem«.

Trzeba powtórzy o poetce z poetk, e wmyl nik w paszcz

i
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[
gazu obleka«, a co najgorsza, e na przyrod patrzy nie z blizka,

[
ale przez ))teleskop wyobranila Alegorye cige nu (por. np.

[.
»Przdka«); a wyobrani nie zastpi nadmiar le stosowanej erudy-

' cyi; owszem, popisy erudycyjne nietylko nie imponuj (zwaszcza
po latach 50), ale zaciemniaj najczciej wtek myli. Tu sam fakt

[
improwizowania nieraz s7.kodzi kompozycyi; to, co w zwykem opo-

l wiadaniu mogo by zajmujcem, to wikao si w nagem tempie
improwizacyi. Narzucony temat zmusza byskawicznie do pewnego
podziau treci, do traktowania jej w sposób schematyczny; schemat
za stawa si siatk, w której plta si i trzepota biedny motylek
przymusowego natchnienia, traci swobod ruchów i kolory skrzydeek.

Ze wywód genealogii duchowej od Komianów i Osiskich nie

jest fantastyczny, o tem mona si przekona, porównujc »Siedm
trenów« nad grobem Mickiewicza z wElegi na zgon Kajetana Ko-
miana«. Treny s wprawdzie bardzo kunsztowne i starannie obmy-
lane dla kadorazowego kocowego efektu, ale uczucia prostego,

uczucia nalenego stracie narodowej w tych trenach nikt nie znaj-

dzie; kunsztownoci mogy zadziwi, ale dzi przedewszystkiem
zadziwiaj brakiem wzruszenia serdecznego. Wystarczy przytoczy
takie z nich zdanie: »Smutny si wtedy spotka z szczcia wiosn,
gdy ao utopi w zie« (!). Wobec takich trenów dla Mickiewi-

cza tem bardziej razi musi przesadna i sztuczna elegia na zgon

Komiana: »Switynia wspomnienia« mieci w sobie absurdy, gdy
chce wmówi narodowi aob w takich bombastycznych zwro-

tach: »Raeni wieci chwiej (!) si rolnicy jak rola gradem rozbita!

Rycerz si zamkn« itd.

Obok porówna chybionych, ma Deotyma i pikne, ale te za-

wdzicza oczytaniu w Biblii, skd czerpie dobór gotowych zestawie.

Przy tym kardynalnym braku wyobrani, przy pewnej wrodzonej

suchoci uczucia, liryzm Deotymy przedstawia si bardzo ubogo

i nie zapowiada lotów wysokich. Poetka zrozumiaa to wczenie

i ju od r. 1859 przeniosa si na pole eposu. »Polska w pieni

«

miaa odtd sta si olbrzymi kanw jej pracowitych haftów. »Lech«

(1859 r.) powsta bardzo wyranie pod wpywem tonu Lenartowicza

(np. »Wdrowcy«); podobnie te jak u niego opisy walk s bez siy

i plastyki, jakkolwiek erudycy historycznych poszukiwa skrztnie

zasilone. Po latach wytrwaej pracy osiga Deotyma na polu eposu

nie tak przelotne, jak w »Improwizacyach« tryumfy; ale ta druga epoka

jej twórczoci wycznie eposowi powicona, naley ju do okresu

po r. 1863.

Obok Deotymy gon bya w owych latach w Polsce Narcyza
michowska (pseudonim: Gabryela) (1819—1876), majca wicej
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zasug na polu prac spoecznych, ni w poezyi. Wczesna jej twórczo-

(.)Wolne chwile Gabryeli«, 1845) przesza bez wraenia. Wydanie

zbiorowe »>Pism« (1861, 4 tomy) wykazao przewag refleksyi nad

uczuciem i brak wszelkiego niemal liryzmu. Powody byy psycholo-

giczne, samej autorce doskonale wiadome. Brzydka, pomimo niepo-

spolitych zalet umysu, nie umiaa w nikim obudzi uczucia ani na

godzin; wyznawaa sama: »cae szeregi, cae kategorye s dla mnie

niezrozumiaociami, mog o nich tylko z wierzchu, nie ze rodka

mówi«. Rzecz jasna, e wobec takich organicznych braków Zmi-

chowska moga poezy wyrazi tylko powierzchownie, »nie ze rodka«,

t. j. nie z gbi duszy. Poezye jej s te waciwie wypracowaniami

na dany sobie temat. Do takich nale próby wskrzeszenia mitologii

sowiaskiej (»Maina i Kociej«) przy pomocy Naruszewicza, »Pra-

wdy ruskiej«, Sotwiskiego i i., przyczem polskie i ruskie podania

ludowe s razem spltane. Bya to mozolna robota bez ladu jakie-

go natchnienia i bez fantazyi. W formie, w budowie wiersza cza-

sem zaleci echo ballad Mickiewicza lub piosenek Zaleskiego. Do

najlepszych jej liryków zaliczam wiersz »Czemu mi smutno«. Jestto

fantazya troch bajroska w osnowie, ale przynajmniej drga w niej

uczucie. Nieraz jest istotnie poezya w pomysach, ale wykonanie za-

w^odzi. Jakie licho ubezwadniao wszelki polot michowskiej, jakie

»niezrozumiaoci« wiata poezyi. Uwidocznio si to zwaszcza w stylu

poprawnym, ale na wskro prozaicznym i chodnym, w formie szty-

wnej i twardej. Wyobrania uboga kuleje zwaszcza w porówna-

niach: ))duch powietrza, obok poranny jest moj flasz«. Fatalne

pod tym wzgldem jest »Przeklestwo« (wstp do poematu »Lilia«),

gdzie mamy dosownie taki poetyczny obrazek: » potem wziem yy.
z czowieczej piersi ywcem wycignite, w krwi sowika je

maczaem i na lutni nawizaem i to lutni struny byy!« Pomys
godny prosektoryum, ale nie duszy niewieciej! Caa ta twórczo('

wierszowana (bo nie poezya) Gabryeli obraca si w ogólnikach i wy-

tartych liczmanach literackich: »Modo jest si, a sia saw.
a sawa yciem wiecznoci« — »W przyszoci gwiazd, sawy za-

cht« — »Jak szczcia z ponad serca wzlatuje pamitka, gdy si>

serce bez czucia rozsypie popioem« — » Wielkie byy mordy i okru-

tne ciosy« — wPrzez dugie cierpienie kupiem to dowiadczenie^

.

'W wierszach michowskiej jest duo mowy o uczuciu, ale w pieni

go niema; to te prozaiczne jej pisma dla tendencyi szlachetnej maj
jeszcze zwolenników, ale wiersze jej dawno przebrzmiay i pogr-

one s w niepamici.

Wród modej rzeszy poetyckiej rós take przyszy badacz

dziejów narodowych, który zrazu w poezyi szuka ujcia dla nad-
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miaru swych gorcych polskich uczu: Józet Szujski (1835—1883),
umieszczajcy modziecze wiersze w »Dzienniku literackim

«

(1857—1861). Patryotyzm jest ich cech sta, natomiast polotu wyo-
brani nie byo, a jzyk, zrazu zanadto pospolity, niekorzystnie wiad-
czy o delikatnoci poczucia. Mody Szujski uywa w wierszach swych
wyrae cikich i niepo3tyckich, jak np. wporn, zadziendzieli, wy-
spina, wcieka, ten falang, wonnisty, wonisz nadziejw, wogóle za
nie by wcale wybrednym w doborze wyrazu odpowiedniego. Do
najlepszych jego wierszy zaliczamy: »Zimowa gusza« (1859), »Dwa
hymny« (1860), »Odpowied«, »Dwa nowe hymny«. w których wi-

doczny jest wpyw Krasiskiego. Przeomowym dla przyszego dzie-

Jopisa by wiersz »Alleluja«, ju po katastrofie r. 1863. Wród dro-

bnych wierszy wyszczególnia si »Spotkanie«. W »Powieciach wier-

szem« najwyej wzniós si Szujski w utworze »Suga grobów«

(od r. 1859), który powsta pod wpywem opowiada onierza Ko-

ciuszkowskiego. W sposobie traktowania przedmiotu przypomina

»Suga grobówK Pola; jemu te by powicony. Obok bardzo pik-

nych, silnych ustpów mamy i takie, w których erudycya przyszego

historyka obciya zbytnio skrzyda natchnienia.

Umilkli wielcy piewacy, ale nie ustawa wiergot kanarków

lirycznych. Jak zawsze, tak i wówczas, miao kade pismo peryody-

czne ())Nowiny«, wDziennik literacki«, »Tygodnik iIlustrowany« itd.)

staych dostawców strofek rymowanych dla urozmaicenia i typogra-

ficznej ozdoby amów drukarskich. Bardzo atwo monaby tu ca
stronic wypeni nazwiskami ówczesnych wierszorobów, pogro-
nych oddawna w zasuone milczenie. Kto ciekaw odgosów drobnej

liryki naszej z lat 1850—1863, to niech zajrzy do antologii, zebranej

przez Kornela Ujejskiego, a wydanej w r. 1860 w Lipsku p. t. ))'i'-

cza«. W tej antologii znaleli si obok siebie poeci nierównej miary,

niejednakiego znaczenia, ale bd co bd tylko tacy, którzy cieszyli

si ju wtedy pewn popularnoci, jakim zdobytym ju rozgosem.

Do nich zalicza si przedewszystkiem Jan Zacharyasiewicz,

gony z czasem powieciopisarz, autor kilku wierszyków, do któ-

rych dorobiono muzyk; piewywano je przy akompaniamencie for-

tepianu jeszcze w latach 1880—85. Wiele zapowiadali H. Jaboski,

Ad. Pajgert, W. Baworowski — wród nich by za naprawd jeden

tylko poeta z Boej aski, jeden tylko, co gorcem polskiem sercem

i szlachetnem odczuciem spucizny romantycznej wzbi si odrazu

ponad szar rzesz piewacz. To Mieczysaw Romanowski
(1834—1863).

Na poezyi Romanowskiego monaby szczegóowo ledzi, o ile

otoczenie duchowe urabia i rzebi wrodzone dary umysu. Roma-
38
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nowski jest jakby wypadkow przerónych si spoecznych, polity-

cznych, historyczno-literackich i estetycznych, które u nas zbiorowo

a konsekwentnie pary od roku 1848 do wybuchu w r. 1863. Wród
tej pracy urabiania si duchowego Romanowski doszed do wyzwo-
lenia przez mier wspania na polu bitwy, mier oczekiwan, upra-

gnion, jako bierzmowanie ostateczne, jako dowód, e romantyzm
polski od pieni patryotycznej potrafi si wznie do czynu ornego...

Romanowski by jakby wcieleniem zdrowej, normalnej, pik-
nej duszy polskiej. » Dusza jego malowaa si w caej postawie...

pikne, wysokie czoo; szczero i odwaga patrzyy z duego niebie-

skiego oka. I pikny by wyraz tej twarzy o regularnych rysach —
wosy mia jasne — wzrostu miernego, smukego, ale budowa koci
i muszkuów o atletycznej pomawiaa sile«... wiczy si w robieniu

broni, gotowa si do czynu ornego. Poezya nie bya mu sama
w sobie celem, ale pomoc, podniet do oczekiwanej walki z wro-

giem. Na sobie samym odczuwa, e wielka pie »z archanielskiemi

skrzydami i gosem« moe si sta i mieczem archanioa. To te
wasn pieni chcia przedewszystkiem rówieników pobudzi do

czynu. By on duchowem dzieckiem Ujejskiego. »Zrodzon na gro-

bach ród kajdan brzku«, wychowa si ród przejmujcego chóru

»Z dymem poarów« i z chóru tego wynosi ton zasadniczy dla przy-

szych pieni. Na Ujejskim oczywicie nie poprzesta. Poprzez Ujej-

skiego cakiem naturalnie doszed do Sowackiego i do caej wielkiej

poezyi emigracyjnej. Wszelako w modzieczych wierszach Roma-
nowskiego najwidoczniejszy jest wpyw tych obu: Sowackiego i Ujej-

skiego. Wiersze te — zrazu sabe i wiotkie: trafiaj si w nich

i ukrainizmy na wzór Zaleskiego (np. »Smutne pachol«). Przy-

tem nie trzeba mniema, e Romanowski odbywa jak autodydak-

tyczn szko doskonalenia swego wiersza, e wznosi si stale coraz

to wyej pod wzgldem formalnym i ideowym. O doskonaoci wier-

sza rozstrzyga u niego sia natchnienia, ale nie artyzm rzebionego

wyrazu. Romanowski tworzy zazwyczaj szybko i do niedbale, szki-

cowo. Mioci autorskiej, prónostek estety w nim si nie odnajdzie. Po-

nad najpikniejsze rymy i rytmy pontniej mu gra w uchu szczk

ojcowskiej szabli (»Ze wspomnie dziecinnych«); istot wasn naj-

trafniej uj w tych sowach:
» Dusza w nim czynów piorunowych godna«.

I ta tsknota do czynu wydobywaa mu z piersi najpoetyczniej-

sze westchnienia. Dowodem taki wiersz »Straszno mi, Boe«. Wyko-
ysay wiersz ten dwa piastuny: Sowacki swym hymnem »Smutno
mi, Boe«, Krasiski bolesn trosk o ducha narodu — ale tre ni-

czem nie naladowana. Serce jego namitnie poda Polski na ja
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wie, a doczeka si jej nie moe; tymczasem za »praojców wielko
w pokoleniach znika, co kocham, z mogi powsta mi nie moe
i w podo tyje ludów tuszcza dzika...« Ten rozdwik midzy
Polsk »Przedwitu« a rzeczywistoci, oddan »tyciu«, sta si cier-

niem, krwawicym dusz poety-rycerza. Nie byo u niego anhelli-

cznego melancholizowania o cichej ofierze bezczynnej, ale owszem
widzi si niemal, jak zaciska si kurczowo do czowieka, co roz-

glda si po Europie i chciwie wyglda, z której strony chmurzy
si i kiedy wreszcie padnie piorun, witany jak brat... A skoro ))niebo

wiecznie zimne, tajemnicze«, nic dziwnego, e »straszno mu, Boe«.
W tym znamiennym wierszu rozdziera si w poecie serce tem bo-

leniej, e stosunek jego do Boga by w istocie staropolski. Ro-

manowski wierzy gorco w opatrzno Bo, wierzy w duchów
obcowanie i zwizek wiata ziemskiego z zawiatem, wierzy mocno
i stale, na przekór wszystkim pokusom i pobudkom niewiary, które

otaczay go wiecem zwartym, cierniowym (»Anio upady«, »Chwila

myliw, obie »Modlitwy«),

W rozmylaniach nad dziejami ludzkoci przeszed i on Konra-

dowe chwile, przechodzi »straszne pieko«, gdy pyta: »0 Panie!

pocó tyle krwi wycieko? poco pkay serca paajce?... Panie!

czy nigdy nie dojd Ci pacze ?« »Anio upady « chcia i t jasn

dusz stru zwtpieniem w przyszo Polski, napoi jadem przeko-

nania, »e wieszcze kamstwa wiecili proroczo, e Ty i wiat

Twój i wszystko jest marne«..., e duch narodu znikczemnia.

Ale rdza niewiary nie imaa si szlachetnego kruszcu: Romanowski

nie poszed drog Berwiskiego i Baliskiego. Modli si gorco do

Boga nie o ulg w moralnych cierpieniach, ale o si wiary, coby

przemoga czady zwtpienia w poytek mogi bohaterskich. Ju bo-

wiem i przed rokiem 1863 (tak jak w pó wieku jeszcze potem!) nie

brak byo wyrodnych zaprzaców, co pod wygodnym paszczykiem

rozumu politycznego, rozumu »realnego« mieli tylko ostudza zapa

ofiarny i »zapiera si gniazd orlich«. W Romanowskim obudzi si

atawistycznie rycerski odruch pogardy:

»I lwa ryk wol, ni podych, sykanie;

Wic niech zapomn o podoci bratniej.

Niech stoj — choby grobów stró ostatnia.

Krótki to, bez patosu, postawiony sobie program ycia: wiel-

ko jego u nas i dla nas wanie w tej prostocie, która bez szum-

nego frazesu spenia obowizek — do koca. To te ta czysta i pi-

kna dusza polska moga i miaa prawo uderzy w »Hymn«, peen

ekstazy niezwykej u Romanowskiego, ekstazy, co go uniosa w za-

wrotne sfery, na gwiazdy i soca, ale bez Konradowej pychy, owszem
32*
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W rozrzewniajcej pokorze: aMciiiu si Bogu pokonem ciel, kraj

nm cauj gwiadzistej szaty..., bo on nii w wielkim zbudzi naro-

dzie! bo lud mój cierpia i way wiele«... Oto najwyszy wzlot jego

liryki, wywoany mioci Boga i ojczyzny; nie brak i innyci wyle-

wów patryotycznych (»Na dzi«, »Pie modej wiary«, »Hymn pol-

ski«, »Finale«), które stay si gromk pobudk w przededniu sty-

czniowego powstania. W tych to wierszach przedewszystkiem wy-

razia si istota liryzmu Romanowskiego. Najmniej za natchnienia

miay jego liryki miosne, w których spaci danin upojeniom arów
modzieczych; byy to wiersze przelotne, czasem tskne, czasem

rozwiewne w cigem poszukiwaniu jakiej duszy wybranej, zdolnej

go ukocha. Dzi czujemy, e ta pogo za mioci ziemsk nie wy-

jaowia mu serca, wyjaowi nie moga, gdy serce Romanowski
mia »wiecznie pene, a spragnione jej, ach jedynej«... T jedyn
bya Polska, umiowana od dziecka i wna wieki«. Wic te wzorem
w mioci nie by Romanowskiemu ani Gustaw, ani Lambro, ani

Kordyan — ale... Puaski (»Savannah«). To by jego patron na niebie

Polski: ))A módl si za nas, niech nam Bóg obudzi takiego jak ty

poród wiernych ludzi«...

Romanowski nie stworzy nowych rodzajów, ale pomimo
przedwczenie przerwanej twórczoci zdy zaznaczy samodzielne

swe stanowisko na rónych polach poezyi: od skromnej ballady

a do picioaktowej tragedyi. Byy to przewanie próby si, ale

zapowiaday one rozlego natchnie, niekrpowanych jednym wy-

cznie rodzajem literackim. Niewolniczego naladownictwa nie do-

szukamy si ani ladu; czasem zaleci odlege echo jakiego wpywu.
))Ballady« i krótkie rapsody historyczne Romanowskiego maj dla

nas osobliwy urok. Wytrzymaj one zwycisko porównanie nawet

z najlepszemi balladami polskiemi, a kto ma w pamici »Spievvy lii-

storyczne« J. U. Niemcewicza, zauway atwo, ile tu wyszlachetniaa

duma rycerska, jakiej nabraa prostoty i wdziku (»Gero na Lachachc

»Uczta Geronowa«, »mier Zyki«, »Sen króla Jagieycf, »Buawa
Rewery«, »Savannah«). W melodyjnoci za pierwszestwo ma wTy-

moleon z Koryntu«.

Od mocnych rapsodów o Geronie krok tylko by do powie-
ci i gawdy historycznej. Romanowski nie powierza si tu

lepo prdowi epoki, o którym mówilimy wyej (str. 488), temu kie-

runkowi, co w prozie da wPamitki Soplicy«, a w poezyi gawdy
Pola i Syrokomli.

Romanowski i na tem polu, tak ju przed nim wyzyskanen

potrli by sob. Nie powtarza obcej maniery, ale odtwarza to, od

mu z pilnych studyów historycznych zrastao si w cao yw^
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())Chart wataki, »ueccy«, sStarosta egocki«). U szczytu tych opo-

wiada o dawnych ludziach i czasach stano aDziewcz^ z Scza«
(1859), opatrzone w historyi literatury nazw weposu mieszcza-
skiegoc. W utworze tym dawa Romanowski znowu dzieo znamienne
w rozwoju opowieci poetycznej. Punktem wyjcia, co do formy
i toku opowiadania, by mu zrazu ))Wiesaw« Brodziskiego; ale

w miar zagbiania si w tre dziejow »\Viesaw« Romanow-
skiemu wystarczy nie móg. Wpyw wTrzech poematów« Sowa-
ckiego zaznaczy si w »Dziewczciu« gównie przez pogbienie
psychiki w postaciach gównych. Romanowski bohaterom swej opo-

wieci cierpie kaza moralnie jak ludziom nie wycznie XVII, ale

take i XIX wieku. Od zbytniej pokusy zapatrzenia si we wzory

Sowackiego odgrodzi si Romanowski i wiatem maomieszcza-
skim, ywioem wogóle przed nim nietknitym. By w tem urok

nowoci w poezyi, ale wiat ten nieznany nie dawa si opanowa
bez trudu poszukiwa archiwalnych. Z tych mozoów nie wszdzie

udao si poecie wydoby bez szwanku; zwamy, e mia wtedy za-

ledwie lat 24! I w budowie poematu s szczeliny i w portretowaniu

postaci rka modziecza czasem zawioda.

Opowiadanie jest czasem zbyt zwize, to znowu wnika w zby-

teczne szczegóy: umiaru brak, a zwaszcza jakiego artystycznego

ustosunkowania rysów obyczajowych do wtku tragicznych wyda-

rze. Poeta znalaz si w sytuacyi wdrowca, który niespodzianie

zaszed w bajeczn krain skarbów nieoczekiwanych: chwyta do-

rywczo to i owo; wszystko ncio go nowoci, acz nie wszystko

byo zotem, co si wiecio. Z poetów pierwszy Romanowski otwo-

rzy sezam polskiego wieku XVII, tej niezgbionej kopalni szlache-

tnych i podych kruszców, których takie pokady wydoby mieli

z czasem L. Kubala, W. oziski, Sienkiewicz. Ale Romanowski nie

mia jeszcze takich jak póniejsze uatwie, nie mia zwaszcza ko-

niecznego dowiadczenia, które z latami dopiero przychodzi Sam
sobie zdobywa musia surowy materya historyczny i sam go potem

przetapia i przelewa w form eposu. Jako 24-letni epik zbyt nai-

wnie kaza ludziom prostym XVII wieku myle, kocha i nienawi-

dzi romantycznie. Wida to najlepiej na gównych postaciach utworu,

przedewszystkiem na samem dziewczciu. Basia jest za mao realna,

za eteryczna z pocztku, jak na prost mieszczk z zapadego Pod-

karpacia. Ma ona rysy raczej patrycyuszki lwowskiej czy krakow-

skiej z czasów Jana Kazimierza; nie przystaje to do roli córki szyn-

karza, co przecie »w gospodzie umie wyrczy przy winie i mio-

dzie«. Naraz ta Basia w rozmowie z X. Kustoszem odzywa si jak

Amelia z ))Mazepy« Sowackiego: »przeszam tyle... ja ju nie zdoam
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na wiecie si nuy« itp.; wreszcie staje si podobna do Judyty

z »Ksidza Marka« o wzroku dzikim... Pomimo przyrzecze uroczy-

stych przed X. Kustoszem, e si Lutra wyrzeka, pdzi do Oskara

aby tylko przy nim wyzion ducha.
,

S zatem w »Dziewczciu z Scza« psychologiczne sprzecznoci,

niedomówienia, nierównoci, wiadczce o zbyt modym wieku poety.

Ale s te tam i nowoci na owe czasy wielkie i wróce o poecie

najwietniej: cae »Odkrycie«, ustp zawierajcy wyznanie tajemnicy

szwedzkiej, peen by trudnoci psychologicznych, z których Roma-
nowski wyszed zwycisko: od wzniosoci by tam istotnie niecay

nawet krok do miesznoci, a jednak unikn jej poeta. W »odkry-

ciu« Basi zachowa wszdzie miar: zeznanie jej nie wzrusza wpra-

wdzie i nie porywa czytelnika, ale te nie nasuwa sceptycznych po-

wtpiewa — a to ju byo znaczn wygran w tej najeonej tru

dnociami sytuacyi.

Po Sowackim pierwszy Romanowski nakreli w poezyi dziew-

cz polskie, szalejce z mioci, i da w Basi typ nowy: mieszcza-

neczk, godn stan obok szlachcianki Anieli z »Beniowskiego«: ta,

kryjca sw dumn mio dla bdnego rycerza — tamta, zakochana

w najezdniku, wyznaje t nieszczsn mio i przypaca j yciem.

Kto w 24. roku ycia tak dawa w poezyi posta, jakiego arcy-

dziea móg by z czasem dokona? Nie moemy tu wchodzi w ana-

liz caego eposu, wykazywa, dla czego np. bitwa nie wywoywa
wraenia grozy. Musimy tu poprzesta na stwierdzeniu, e » Dziew-

cz z Scza« ma piknoci sporo, e jednak s one raczej naszkico-

wane tylko, nie za artystycznie wyzyskane i epicznie rozsnute: s
to raczej kartony rysunków oówkowych, które prosz si o prze-

malowanie soczystemi barwami. Ale szkice te rzucia rka czujca

dobrze i miaa; gdy cao ujta bya na papierze, poeta nie dba
ju o wykoczanie gów i cieniowanie ta.

Liryk i epik zapragn si swych i na polu dramatycznem spró-

bowa. Tu jednak nad poet zapanowa etniczny, rasowy ywio na-

tury sowiaskiej. Mickiewicz wyzna w College de France, e dra-

mat sowiaski nastrcza wielkie trudnoci.

W Romanowskim przemóg pierwiastek liryczny wraz z rozle-

wnoci epiczn. »Popiel i Piast« mia by tragedy, ale sta si

zbiorem scen przepenionych gadulstwem, czasem nawet rozrzewnie-

niem sielskosowiaskiem, ale nigdzie nieprzejmujcych groz idei

tragicznej. Skupienia i energii dramatycznej brako. W krótkiej bal-

ladzie o wGeronie na Lachach« wicej Romanowski zawar tragizmu,

ni w picioaktowej rzekomej tragedyi o nPopielu i Piacie«. Najwik-

sza za tragedy Romanowskiego nie bya napisana, ale przeze
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istotnie przeyta. Jego pikny i czysty ywot stal si tragedy. Pierw-
szy jej akt opisa poeta w cudownym wierszu p. t. »Nowa znajo-
mo«. Dwudziestoczteroletni Romanowski w pogodny wieczór pa-
trza na zaciód soca w Karpataci i koi smutki swe czarem przy-

rody... Nadzieja wcliodzia mu do duszy... Naraz zjawia mu si dzie-

wica w bieli jak posg grecki. »Sza powanie w myleniu gbo-
kiem, sza i posta nachyliwszy wiotk: Jam mier twoja — rze-

ka do mnie sodko«. mier agodna chce go upi jak matka dzie-

cin. Poeta bez lku j wita jako now znajomo, ale nie o takiej

mierci on marzy: ...»niegdy mi wróono,
Ze m dusz wemiesz z pola chway...

Jeszcze nieba gromami nie pon;
Czekaj jeszcze, pikny cieniu biay,

I na polu bitwy o mnie spytaj. ..«

Dziewica odesza z umiechem sennym, ze sowami: »do wi-

dze ia!« To by pierwszy akt tragedyi.

A w pi lat potem, na polu bitwy pod Józefowem w Lubel-

skiem dziewica-mier spenia swe przyrzeczenie. Romanowski wal-

czy jak lew z przemon si wroga. Piciu Moskali powali bagne-

tem, nim ugodzony kul w skronie pad, otoczony waem trupów.

Nic to, e »rozwcieklone odactwo rzucio si na polegego, a pa-

stwic si nad trupem zadao mu sto kilka ran. tak, e go na pobo-

jowisku prawie pozna nie mona byo« — »on ulecia od bólów jak

pomie w wiato, w ycie wieczne — nowy promie. ..« tak, jak mu
»nowa znajomo" zapowiadaa; zgin mierci wspania. »Leonida

mier na Termopilach« bya mu wymodlonym wzorem. W dziejach

naszych pogrobowych bya to istotnie mier Leonida na Termopi-

lach romantyzmu polskiego.

Romanowski bowiem doprowadzi poezy nasz bohatersk do

ostatecznych jej konsekwencyi w roku 1863. Wierny jej hasom, do-

czeka z radoci chwili gromów i za to, czem y od dziecka, pad

na polu bitwy. Zostanie w pamici dalszych pokole polskich, jako

rycerz-chory walk o najwysze dobro ziemskie, o ducha wolnego.

Rzebiarzem by wasnego pomnika: »w donie porwa duto i, nie-

zomnej pewien siy, w gbi ona myl rozsnut przeku w po-

sg braciom miy«.

Poezyi polskiej przyby aposto-mczennik w narodowym pa-

mitek kociele.

Ukoczyem d. 15 padziernika I9U r. we Lwowie w seminaryum litera-

tury polskiej, w uniwersytecie zagroonym wojn, niepewnym jutra.
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Wskazówki bibliograficzne ^

A. Opracowania caej epoki.

A. Briickner: Dzieje literatury polskiej. W. 1903, tom II. -- P. Chmielow-

ski: Historya literatury polskioj. W. 1899. Wyd. drugie w opracowaniu dra St.

Kossowskiego. L. 1914— 1916. -ii. Piat: Hist. lit. pol. L. 1908-1911, tom IV i V.-
St. Tarnowski: Hist. lit. pol. K. 1903-1907, tomy IV- VI. — Wiek XIX. Sto lat

myli polskiej. W. 1906-1913, omy I -VIII.

B. Okresy i autorowie.

M. Smolarski: Poezya Legionów. K. 1912 oraz Foezya powstania listopad.

(Przewodnik naukowy i liter., rok 1910). — St. Windakiewicz: W. Scott i lord

Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej. K. 1914.

Okres rozbiorów i Ksistwa Warszawskiego scharakteryzowa znakomii ie

Stefan Witwicki w Wieczorach Pielgrzyma (!'. 18.S7—1842 i w wyd. zbiorowem

Brockhausa, Lipsk).

Czartoryski: Bard polski, wyd. .1. Kallenbacha ze wstpem informacyjnym^

w Arcydzieach Biblioteki Westa, Brody 1908.

Niemcewicz: Puawy, wyd. J. Kallenbacha, tame, Brody 1907. — Biblio-

grafia o Niemcewiczu podana w WMeku XIX, t. I.

Tame o Woroniczu, nadto ob. studyum wika o wpywie Volneya na

Sybill (Pam. liter. 191H).

O Komianie ob. K. Wojciechowski: Kaj. Komian. L. 1897.

O Osiskim obacz T. Grabowski: L. Osiski i wspócz. krytyka lit. K. 19('l,

oraz Wiek XIX. t. II.

O Brodziskim ob. bibliografi w Wieku XIX, t. III, nadto A. ucki: Mo-
do K. B., Rozpr. Wydz. lilol. Akad. Um. 1910, i monografia Br. Gubrynowicza,.

tom I do r. 1822. L. 1914.

A. Potocki : O romantyzmie przed Mickiewiczem (Zyoie, K. 1898). — St. Wa-
sylewski: U witu romantyzmu (o Edw. Lubomirskim, Pam. lit. 1910). — M. Szyj-

kowski: Ossyan w Polsce, Uozpr. filol. Ak. Um. t. 52. K, 1913. — Tene: Gess-

neryzm w Polsce, K. 1914. — Tene: Schiller w Polsce, K. 1915. — Tene: E.

Younga »Myli nocne* w poezyi polskiej, Sprawozd. Akad. Umiej. 1916. —
K. Wojciechowski: Werter w Polsce. L. 1904.

O Adamie Mickiewiczu: Olbrzymia literatura, dotyczca Mickiewicza, nie

jest jeszcze ujta w repertoryum bibliograicznem osobnem. Liczne wskazówki

zawieraj monografie o Mickiewiczu: P. Chmielowskiego, St. Tarnowskiego,^

J. Tretiaka, Wadysawa Mickiewicza, Pogodina (po rosyjsku); uwzgldni naley

bibliografi podan w Wieku XIX, t. III, tudzie w Pamitniku Tow. lit. im. Mi-

ckiewicza (t. I -VI. L. 1887—1898). — Nadto objanienia w Dzieach A. M., wyda-

wanych przez Tow. im. Mick., t. I—VI, oraz wstpy do wydania Kallenbacha,

Brody 1911 — 1913. — Ob. take: Archiwum Filomatów. Korespondencya, wyd.

J. Czubka. K. 1913. — Nieznane pisma Adama Mickiewicza, wyd. J. Kallenbacha,

K. 1910 i tego studya, ogoszone w Pam. liter. 1908 iw Bibl. warsz. 1910 i 1911.

1 w = Warazawa ; K := Kraków; L = Lwów; P = Paryt.

i
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Nadto rozprawy: W. Bruchnalskiego: Mickiewicz—Niemcewicz. L. 1907;
Przyczynki do genezy »Dziadów« wileskich (Fam. liter. 1910 i 1911); Przyczynki
do genezy »Upiora« i »Drugiej czci Dziadów. (Ksiga pani. Uniw. lwowskiego
1912) — Mocickiego: Wilno i Warszawa w »Dziadach« Mickiewicza. W. 1908.—
St. Witkiewicza: Mickiewicz jako kolorysta (Sztuka i krytyka u nas). — A. Górskiego:
Monsalwat. — Bujakowskiego: Z modoci A. M (Bibl. warsz. 1914). — St. Pigonia:
Ksigi nar. i pielgrz. K. 1911. — Ob. wreszcie indeksy bibliografii literackiej cza-
sopism polskich, wydawanej przy Pamitniku literackim i ogaszane tame wia-
domoci bibliograficzne tudzie indeksy Ksiki, czasopisma powiconego prze-
gldowi krytycznemu wydawnictw najnowszych (W. 1901-191K, L 1914 i nn.l;

dotyczy to take Sowackiego, Krasiskiego i wogóle caej epoki 1800—1863 r.

O Juliuszu Sowackim: monografie Maeckiego, Tarnowskiego, Treliaka,Tad.

Grabowskiego, Ferd. Hosicka; objanienia dzie i streszczenie literatury do r. 1894

w wydaniu Biegeleisena (tomy V i VI); dopenienie do r. 1909 w Stu latach m. p.,

tom IV. — Setna rocznica urodzin poety przyniosa plon obfity: przedewszyst-

kiem wydania jubileuszowe B. Gubrynowicza i W. Hahna w 10 tomach (L. 1909)

oraz A. Górskiego w tomach szeciu (K. i W. 19U9— lOi. — Co do tekstu utworów
por. J. Kleinera: Ukad i tekst dzie Sowackiego (Pam. literacki 1910).

Charakterystyki: M. Zdziechowski : Byron, t. II. K. 1897; Mesyanici i sowia-

nofile. K. 1888. — C. Jellenla: Druid J. Sowacki. Brody 1911.— J. Matuszewski:

Sowacki i nowa sztuka. W. 1911. — Pawlikowski: Mistyka J. Sowackiego. L.

1909. — Ksiga pamitkowa ku czci .1. Sowackiego. L. 1909, tomy I— III. — Cie-

niom J. Sowackiego. L. 1909. (Hod uczniów Uniw. lwowskiego). — W. Hahn:

Szkice o J. Sowackim. Brody 1909. — T. Sinko: Hellenizm J. S. K. 1909. — J. Klei-

ner: Studya o S. L. 1910. — St. Schneider: Badania nad ródami twórczoci

J. S. w ostatnim okresie ycia. L. 1911. — St. Windakiewicz: Badania ródowe
nad twórczoci J. S. K. 1910. — Pamitnik literacki, rocznik powicony J. So-
wackiemu. L. 1909. — Komitet lwowski obchodu setnej rocznicy urodzin So-

wackiego wyda ogóem sze tomów wydawnictwa, powiconego czci poety;

tom kocowy, zawierajcy bibliograli, skutkiem wojny ukaza si dopiero w r.

1916. Cae to wydawnictwo jest owocem kilkuletniej bezinteresownej pracy prof.

dra W. Hahna.

O Zygmuncie Krasiskim ob. monografie St. Tarnowskiego, Józ. Kallen-

bacha, Jul. Kleinera. - Bibliografia dawniejsza w Wieku XIX,t. V. nowsza w Pa-

mitniku literackim za r. 1912. — W tekcie artykuu cytaty podane s wedug
najnowszego jubileuszowego wydania J. Czubka. — Por. nadto: M. Zdziechowski:

Wizya Krasiskiego. K. 1912. — W. Bruchnalski: Wizya Kr. (Pam. liter. 1913).-

J. B. Antoniewicz: Stace Krasiskiego (Ksiga pam. Uniw. lwowskiego, 1912, 1).

wik: Volney a Krasiski (Ruch kulturalny, Pozna 1914).

O J. B. Zaleskim: Bibliografia w Wieku XIX, Sto lat myli pol
,

t. V. Mo-

nografie: St. Zdziarskiego i najnowsza J. Tretiaka w trzech tomach, K. 1911—1914,

tudzie studyum Konopnickiej (Bibl. warsz. 1902 t. 4 i 1903 t 1 i Szkice, L. 1905).

O S. Goszczyskim: wydanie zbiorowe pism przez Z. Wasilewskiego, L.

1911 i tego studya: Od romantyków do Kasprowicza, L. 1914. - Bibliografia

w Wieku XIX t. V.

O Wincentym Polu: ob. K. Estreicher: W. Pol, jego modo i otoczenie,

Przew. nauk. liter. 1881 i osobno L. 1882. - Tyszyski w Pismach krytycznych,
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K, 1904, — w. Spasowicz: Pisma, wydanie zbiorowe, Petersburg. — M. Mann:
monografia o W. Polu, dwa tomy K. 1904—1906; brak zakoczenia. — Bibliogra-

fia w Wieku XIX t. VI.

O epigonach romantyzmu: M. Zdziechowski: Byron i jego wiek, t. II. K.

1897. — W, Feldman: Wspóczesna literatura polska. K., wydanie pite.

O Deotymie: Tyszyski w Pismach kryt. tom I. 283—349.

O Lenartowiczu ob. Kallenbach: Czasy i ludzie, W. 1906.— H. Biegeleisen

:

Lirnik mazowiecki, W. 1913. — Tamie bibliograficzne wskazówki.

O Norwidzie: A. E. Balicki, K. 1908 (odbitka ze Sprawozd. gimn. III). — C.

Jellenta: Szkic syntezy, Lit. i Sztuka, t. VII. Stanisawów 1909. — Nadto doskonale

wskazówki bibliograficzne w wydaniu pomnikowem Z. Przesmyckiego.— A. Kre-

chowiecki: Cypr. Norwid. L. 1909.

O michowskiej: Listy, Kraków 1889. — Felicya Bobereka, K. 1883.

O Romanowskim: J. Marcinowska: Przegl. Nar. 1908. — G. Baumfeld,

Brody 1909. — J. Dicksteinówna: M. R. i przedzgonne chwile romantyzmu pol.

w Pam. liter. 1911. — F. Mendrys, Przegl. pol. 1913. — St. Lam, L. 1913.



Poezya polska po r. 1863.

Napisai

Bronisaw Chlebowski.

Uwagi wstpne.

§ 1. Osignwszy, w wielkim rozkwicie okresu Mickiewiczow-
skiego, znaczenie jedynego niemal wyrazu ycia narodowego i gó-
wnego kierownika tego ycia, poezya polska, pod naporem rosncej
skali i siy wypowiadanych przez ni uczu, bogactwa i doniosoci
odtwarzanych postaci, obrazów, wizyi, wcielanych idei i de, mu-
siaa porozrywa ciasne ramy tradycyjnych klasycznych form i dla

swej nowej treci szuka nowych rodków wyrazu artystycznego,

nowych ksztatów.

Z wyjtkiem » Grazyny«, »Pana Tadeusza« i modzieczych
utworów Sowackiego, trudno wskaza w twórczoci trzech wielkich

poetów dzieo doniolejsze, odpowiadajce budow i cechami arty-

zmu pewnej okrelonej, uwiconej przez przeszo formie. »Dziady«,

»Kordyan«, ))Anhelli«, »Lilla Weneda«, »Nieboska«, »Irydyon«, »Przed-

wit«, »Zborowski«, »Król Duch« — najwybitniejsze pojawy twór-

czoci ducha polskiego — ze stanowiska formalnego uwaane, nie

mieszcz si w ramach odwiecznej klasyfikacyi pojawów sztuki sowa.

Przyjta w niniejszym obrazie dziejowym literatury polskiej

zasada formalna, wyodrbniajca z zakresu poezyi powie i dra-

mat, pozwala uwydatni naleycie rozwój twórczoci w jej pierw-

szym rozkwicie w wieku XVI i odrodzeniu wieku XVIII a po r.

1820 — dopóki przemagajcy w duszach twórców dydaktyzm stano-

wi przewaajc cech i kierownicz ide. Natomiast w wielkim roz-

kwicie wieku XIX, sigajcym sw powrotn fal pocztków wieku

XX, napicie potne uczu i de ducha narodowego, jego liryzm

1 tragizm, wyraziy si najpeniej i najpotniej w dramacie i powie-

ci, które w poprzednich wnkach z yciem narodowem zostaway

w tak sabym i lunym zwizku.
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))Dziady« i »Pan Tadeusz« uwiadamiay i swem niemiertel-

nem piknem uwiciy zwizek ycia narodowego z ujmujcemi j&

w caej peni i wyrazistoci formami dramatu i powieci. Teatr So-
wackiego ten zwizek zacieni i utrwali. Opanowujc stopniowo

ycie polskie, za spraw Kraszewskiego i Korzeniowskiego, powie
osigna po r. 1864, wraz z osabieniem wpywu i roli poezyi, pierw-

szorzdne stanowisko w literaturze i /yciu spoeczestwa. Liryzm

cierpicej duszy polskiej wyrazi si najsilniej i najwymowniej nie-

w liryce waciwej — pomimo Kasprowicza — , lecz w powieciach

eromskiego i dramacie Wyspiaskiego; epika równie osigna
swe najwysze pikno nie w usiowaniach Deotymy i Konopnickiej,,

lecz we wspaniaych obrazach przeszoci, odmalowanych przez Sien-

kiewicza, w mistrzowskich odtworzeniach ycia ludowego przez Tet-

majera i Reymonta. Wszyscy niemal poeci przechodz od lirycznych

wypowiedze modzieczego okresu twórczoci do peniejszego od-

tworzenia swej treci duchowej w dramacie i powieci. Std wa-
ciwa liryka zacienia si w sferze egotycznych, indywidualnych

przey, wzrusze, pragnie i kunsztownoci formy, muzyk wypo-
wiedze bdzie usiowaa zrównow^ay wto zwizku z yciem
zbiorowem. Ju w latach od 1850 do 1864 uczuciowo duszy pol-

ska wyrazia si nietyle w sabncej twórczoci poetów ówczesnych,,

ile w pieniach i operach Moniuszki, w rysunkach Grottgera. Ruch
lat 1860—3 i koczce go powstanie, majce charakter gestu mani-

festacyjnego, protestu przed Bogiem i wiatem, nie za aktu woli

i energii narodowej — zamykaj okres trzydziestoletni wadzy wie-

szczow-har li ai^^y nad poddajcem si ich rzdom spoeczestwem.
Wadz t zatrzyma ten z wieszczów, który nie móg jej osign
za ycia, mimo potgi swego niezwykego artyzmu. Stanowisko to

da twórcy »Grobu Agamemnona« i ))Beniowskiego« cechujca wik-
szo jego utworów sia protestu zwróconego ku przeszoci i wspó-

czesnoci, ku rozwijanym przez Mickiewicza i Krasiskiego wizyom
przyszoci — radykalizm i demokratyzm jego ideologii. Wpywowi
temu utorowaa drog pojawiajca si w r. 1866 pikna praca Ma-

eckiego ()).Juliusz Sowacki w stosunku do wspóczesnej epoki«) ije-

dnoczesnc ogoszenie przewanej czci spucizny pomiertnej poety.

Cho, jak to przewidywa, osign Sowacki dopiero »za grobem
zwycistwo« w cigncej si, mimo zgonu szermierzy, walce trzech

wieszczów o rzdy dusz, zwycistwo to nie byo ostatecznem i nie

dawao penej wadzy nad duszami, poddajcemi teraz sw umyso-
wo i oryentacy spoeczn wpywom nauki i lllozolii wspó-
czesnej.
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Niezwykle bogactwo literatury, rozkwitajcej po r. 1864 i osigajcej w po-
tnym wylewie liryzmu w okresie od r. 1890 najgbszy, najpeniejszy i naj-

wietniejszy artystycznie wyraz duszy polskiej, wywoao, wraz z rozwojem kry-

tyki literackiej, cay szereg opracowa, ujmujcych w cao zarysu historyczno-

krytycznego bogaty plon twórczoci.

Szereg opracowa tych rozpoczyna »Zarys najnowszej literatury polskiej

c

Piotra Chmielowskiego, obejmujcy w czwartem, rozszerzonem wydaniu
okres lat 1863— 1897. Poezyi wspóczesnej powici tene dwa opracowania:

» Wspóczeni poeci polscy^ (Petersburg 1895) i »Najnowsze prdy w poezyi pol-

skiej* (Lwów, Warszawa 1901).

Najobszerniejszem, obfitem w szczegóy infoi*macyjne, ale publicystycznem

-co do punkt j widzenia dzieem jest praca Wilhelma Feldmana: »Wspóczesna
literatura polskaa, obejmujca w wydaniu trzeciem (Warszawa 1905, tomów 4i

lata od 1880 do 1904, a nastpnie w pitym, jednotomowym (Lwów, Warszawa
1908) szerszy okres od 1864 do 1907.

Antoni Potocki w pracy »Polska literatura wspóczesna* (Warszawa

1911, 2 tomy) obj czas od 1860 do 1910. Wydana w Petersburgu praca .laci-

mirskiego, docenta uniwersytetu, p. t »N'o\viejszaja polskaja literatura* obej-

muje lata 1863—1908 (2 tomy). — Dziejom poezyi tego okresu wycznie powi-
cona jest ksika Tadeusza Grabowskiego: »Poezya polska po r. 1863«

^Kraków 1903). — Najnowszym okreseu poezyi zajmuj si opracowania Jana
Lorentowicza: >Mfoda Polskaa (Warszawa 1909. 2 czci); Antoniego M a-

zanowskiego: »Moda Polska w powieci, liryce i dramacie* (Kraków 1912j;

Tadeusza Piniego oNasza wspóczesna poezya* (Lwów 1902) i Michaa Ja-

nika: «Naj nowsza poezya polska* 1903.

Specyalnej bibliografii z zakresu historyi literatury i twórczoci literackiej

lego okresu nie wykonano dotd. Czciowe opracowania z lat 1900—1909 po-

mieszcza »Pamitnik literacki* lwowski. »Ksika«, miesicznik wydawany w War-

szawie od 1901 r., wreszcie w poczeniu z caoci produkcyi pimienniczej

•Przewodnik bibliograficzny<, wychodzcy w Krakowie

I. Liryka refleksyjna i romantyczna.

§ 2. Zarówno zmieniona i zacieniona do normalne<ro zakresu

rola poezyi w yciu duchowem spoeczestwa, jak i zwizany z ni

stosunek poety do ogóu znalazy swój wyraz w twórczoci Adama
Asnyka (ISSS- 1897), zamknitej w ramach liryki releksyjnej. Uro-

dzony w Kaliszu z ojca kupca i dawnego wojskowego, a matki

szlachcianki, woynianki, by jedynakiem, starannie wyciowywanym

przez rozkochanych w nim rodziców. Ojciec przekaza mu prawo
i rozwag, matka sw subteln uczuciowo. Mimo rozmiowania si

w poezyi, odbywa nauki w szkole realnej w Kaliszu, a nastpnie od

r. 1857 w akademii medycznej w Warszawie, skupiajcej modzie

oddajc si wicej sprawom narodowym ni studyom lekarskim.

Uczuciowy, cichy modzieniec kocha si wtedy, pisa poezye, prze-

kada ))Burgrafa« W. Hugo i przejmowa sie deniami budzcego
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si ycia polskiego, rozczytywa w Sowackim i zagbia w pismach

Swedenborga. W r. 1859 zapisuje si na wydzia medyczny w Wro-
cawiu, nastpnie udaje si do Parya i Londynu, a w r. 1861, po-

rzuciw^szy medycyn, uczszcza na wykady historyi, filozofii i nauk

pastwowyci w Heidelbergu. Czynny udzia w ówczesnym ruchu

narodowym odrywa go od studyów i sprowadza do Warszawy, gdzie

zajmuje wysze stanowiska w organizacyi ówczesnego rzdu naro-

dowego. Klska r. 1864 zmusza go do wyjazdu za granic. Wraca

wic do Heidelberga, a nastpnie podejmuje dusz podró po Eu-

ropie, gównie po Woszech. Ukoczywszy w r. 1867 ze stopniem

doktora swe studya w Heidelbergu, osiada naprzód we Lwowie,,

a nastpnie od r. 1870 w Krakowie, gdzie zamieszka a do zgonu.

rodki materyalne, pozostawione przez rodziców, umoliwiy
Asnykowi spokojne i wygodne ycie, pozwalay na pokrzepianie w-
tego organizmu przez dalekie niekiedy podróe (do Cejlonu), lecz.

ochraniajc go od trudów ycia, uwalniajc od koniecznoci przyjmo-

wania staych zawodowych obowizków, pozbawiay rozwijajcych

energi moraln przey i pooe, zacieniay skal jego uczucio-

woci i osabiay jego rozleg, lecz spokojn, pozbawion ywszych
zainteresowa umysowo. Zarówno wstrznienia sercowe, których

nastpstwem bya samotno dalszego ywota, jak i przeycia dra-

matu lat 1860— 1864, którego by czynnym uczestnikiem, nie zosta-

wiay trwalszego odbicia czujcej, lecz mikkiej, niezdolnej do czyn-

nego oddziaywania duszy. Std wynikno cechujce poet w sto-

sunku do otoczenia stanowisko spokojnie odczuwajcego, skonniej-

szego do refleksyi ni obserwacyi i reakcyi widza raczej ni ucze-

stnika ycia. Usiuje wprawdzie Asnyk bra udzia w yciu spoe-

cznem jako dziennikarz, publicysta, polityk, oddziaywa na to ycie

za pomoc dramatu, lecz o ile chce wypowiedzie istotn tre swej

duszy, o ile nie narzuca sobie zada przechodzcych zakres jej uzdol-

nie, pozostaje w granicach liryki refleksyjnej, erotycznej, lub filozo-

ficznej. Uczucie jego ciepe, szlachetne, lecz w redniej zamknite —
co do siy — skali, po doznanych zawodach poddao si atwo wa-
dzy kierujcej niem i podtrzymujcej zarazem myli. Serce poety

niczemu si nie oddaje, do niczego si nie zapala, odczuwa yczli-

wo, uznanie, podziw dla tego jedynie, co uzyska aprobat umysu.
W spokojnej ironii poety, w jego erotykach, w sarkazmie patryoty-

cznym pierwszych modzieczych wypowiedze, mona jedynie do-

strzedz odbicie silniejszych przey uczuciowych.

Std zarówno religijno jak patryotyzm tak sabo odbijaj si
w liryce Asnyka, opartej na szczupej skali rednich tonów uczucio-

wych, nieosigajcych wyszych stopni natenia. W zwizku z tern
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zostaje ciasny zakres i pewna monotonia muzykalnoci tej liryki.

Wprawdzie poeta wiadom jest tego, e wpiewnej melodyi sody-
cze, wpólsenne pienia sowicze serc silniej nie wzrusz ju; na gru-

zach wiary dziecicej duch ludzki poda wicej... — trzeba mu
w pieni odbicia tej walki o prawd ycia, co z niebem rozpocz
wie, prawda dla teraz najwitsza, wic chce przenikn do wn-
trza istnienia tre... Wszdzie go ciga myl: po co z nieznan ciera
si moc, z potg, co wiecznie trwa? I czemu serce ogarnia nie-

skoczonoci mczarnia, pod któr drga?...« Jednake jego liryka

w swej rytmice i melodyi, w poyczonych z zakresu muzyki mia-

rach dla pieni (»Barkarola«, »Scherzo«, »Nokturn«, »Serenada«,

»Preludyum«), w posugiwaniu si form sonetu stwierdzaa, i du-

sza poety skon niejsz i zdolniejsz bya w melodyjnych nokturnach

czy scherzach odbija swe szlachetne, spokojne marzycielstwo, ni
odtwarza w symfonicznych wypowiedzeniach ujmowan myl, lecz

nieprzeywan sercem Konradow walk z niebem »o prawd y-
cia«. Walka ta w duszy poety przeksztaca si na opiewane w »t-

czowej bani« wspinanie si ku piknu najwyszemu, stanowice

» najlepsz czstk ycia«. Myliciel i spoecznik, zespoleni z artyst^

przycigaj jednak Asnyka ku ziemi, nakazujc mu »zstpi w sam
rodek burz«, by »walczy o ycie « i dawa drugim najwicej »wia-

ta od siebie «. Rozczarowania i gorycze, jakie wraliwej duszy przy-

nosia suba spoeczna, zwróciy poet w poszukiwaniu oparcia ku

przyrodzie i wiedzy filozoficznej. Szereg utworów, powiconych wra-

eniom z wycieczki do Tatr (zwaszcza »Noc pod Wysok«) i naj-

dojrzalszy wyraz duszy poety, cykl sonetów »Nad gbiami« (1887

—

1892), zamykajcy poniekd trzydziestoletni twórczo Asnyka w za-

kresie liryki, odsaniaj nam osignit przez marzyciela i myliciela

harmoni wewntrzn, pogodzenie uczucia z wynikami pracy myli.

Jak wyznaje w »Nocy pod Wysok «, duch jego, utraciwszy z oczu

»ludzkich istnie chwile i wydeptany lad na ziemskiej bryle...«, zapo-

mina o swojej obroy i o boleci...

On si zanurzy w ródle wiecznie ywem,
Poruszajcem wieliiie kolo bytu;

Uczul si jednem acucha ogniwem,

Rozcignitego przez otcha bkitu;

On znalaz wspólne ognisko ywotów
I zwizek z caym ogromem .otworzenia...

I móg si podda jako drobny atom

Tej twórczej myli, co przewodzi wiatom,

I z nieodmiennym zgodzi si wyrokiem,

I odpoczywa jak pod matki okiem.
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§. 3. Monistyczno-panteistyczne stanowisko, ukazujce mu ycie

wiata ziemskiego w zwizku z wszechwiatem jako nieprze-

rwaln ewolucy wicych si z sob i zalenych od siebie istnie,

zapewniajc zbiorow niemiertelno »w Duchu, co wszystko oy-
wia«, pozwala poecie ze spokojem przyg-lda si »czstkowym zg-o-

nom, pozornym zagadom «, nie rozpacza ród »dziejowej klski

nocy zowrog"iej«, gdy »mier — to cigego postpu chory, który

na nowe wiat prowadzi tory... i z rzesz istot w nieskoczono
dy... po stopniach przemian posuwa si wyej«. To te w ostatnim

sonecie, zwracajc wskazania tej filozolii ku przyszoci ojczyzny,

ze stanowczoci mdrca gosi myli, jakiemi zamkn wiersz: »Na

zgon poezyi«:

Tak, jak byJa. nie wstaniesz z moiJ^iy!

Nie wrócisz na wiat w dawnej swojej krasie:

Musisz porzuci ksztat przeszoci zgnilj',

Na którym teraz robactwo si pasie;

Lecz now posta wzi i nowe siy

I nowych wieków or mie w zapasie.

Musisz do ycia wkroczy ycia bram,
Musisz by inn — cho bdziesz t sam.

Patryotyzm Asnyka czy si czsto z pogardliwem, gniewnem
uczuciem dla przeszoci. Midzy sdami modzieczego »Snu gro-

bowa a mylami ostatniego sonetu niewielka zachodzi pod tym wzgl-
dem rónica. Ponawiajce si klski, rosncy po nich ucisk i ból pa-

tryotyczny, tómacz ten powtarzajcy si u cierpicych, a nieznaj-

cych bliej, nierozumiejcych przeszoci dusz wybuch goryczy i sar-

kazmu, któremu »Grób Agamemnonaw zawdzicza swoj popu-,

larno i wpyw na umysy. Gorcy patryotyzm caego szeregu po-

kole czy si ze sab ich polskoci, sigajc swemi tradycyami

co najwyej do poowy' wieku XVII. Wielcy poeci okresu Mickie-

wiczowskiego yli i tw^orzyli zdaa od nieznanego im ludu polskiego

i tradycyi staropolskiej. Jedynym przedstawicielem odwiecznej pol-

skoci jest w ich gronie maopolanin Brodziski. Norwid odczuwa

ten brak cech rodzimych w sztuce ówczesnej i marzy w »Prometi-

dionie« o ich wyraeniu plastycznem. Muzyka spenia w^ twórczoci

Chopina i Moniuszki to, czego — pomimo »Pana Tadeusza« — nie

moga osign poezya, oddana wypowiadaniu bólu patryotycznego,

wizyi wieszczych, odtwarzaniu wieej przeszoci szlacheckiej. Asnyk,

cho urodzony w Wielkopolsce, jest jak wikszo wspóczesnych

mu przedstawicieli i wyrazicieli ycia narodowego (witochowski.
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Konopnicka, Orzeszkowa), przy caym swynn patryotyzmie sabo zwi-
zany z przeszoci i tradycy narodow, obc mu poniekd. Trady-
cya ta, przemawiajca tak potnie z pomników i pamitek Krakowa,
w którym spdza poeta przeszo wier wieku, nie odbia si w a-
dnej z jego liryk, ni w adnym z jego utworów dramatycznych.
Cykl pieni »Z motywów ludowych« nie stwierdza bliszego zetkni-
cia si z ludem, odczucia jego duszy, rozumienia jego obyczajów.
Dusz ludow zna on tylko za porednictwem Lenartowicza, którego
wpyw czu si daje w tonie, rytmice i stylizacyi tych liryk. Cykl
tych pieni i erotyków, ujmujcych wdzikiem smutnego póumie-
chu i powstrzymujcej tkliwo serca ironii, pozyska odrazu sze-

rok popularno lirykom Asnyka, ogaszanym od r. 1864 w »Dzien-

niku literackim « lwowskim, a od r. 1870 w tygodnikach warszaw-
skich ())Kosy«, »Bluszcz«, wTygodnik ilustowany«). (Zbiory ksikowe
ukazay si: we Lwowie r. 1869, w Krakowie 1872, Lwowie 1880

i w r. 1894 w Krakowie, cztery tomy; nadto 1898 w Warszawie 5 to-

mów). Trwa warto przedstawiaj utwory mniej popularne, lecz

bogacce polsk liryk now treci i tonem duszy, znajdujcej w opar-

ciu o wiedz i filozofi, w poddaniu si wiadomem i ufnem konie-

cznoci praw wadncych yciem, wszechwiatem, spokój podniosy

i pogodzenie si z rzeczywistoci bytu. Jako artysta osiga w so-

netach »Nad gbiamift harmoni doniosej treci, bdcej syntez

wspóczesnej umysowoci ludzkiej, z jasn, prost, powan form
zamknitego w ramach sonetu wysowienia. Jest to pierwsze i dotd
jedyne w poezyi polskiej ujcie artystyczne rozwinitej w caej peni

myli filozoficznej, stwierdzajce zarówno postp umysowoci pol-

skiej, jak zarazem jej przeksztacenie po r. 1864. Haso okresu Mi-

ckiewiczowskiego: »miej serce i patrz w serce« ustpuje miejsca

uznaniu wiedzy za potg, której naley odda ster spraw narodo-

wych. Jest to spokojne zdetronizowanie poezyi, pozbawiajce j do-

tychczasowego wszechwadztwa i wycznego przedstawicielstwa du-

szy polskiej. Pomimo duchowej cznoci i zalenoci od Sowackiego,

a w mniejszym o wiele stopniu od Mickiewicza (w tragedyi »Kiej-

stut«, osnutej na motywach i postaciach Wallenroda), Asnyk zamyka

sw twórczo w ciasnych ramach liryki refleksyjnej, poza które

wychodzi jedynie w sabych artystycznie dramatach. Zajmuje on

wzgldem ogóu stanowisko piewaka i doradcy zarazem, dzielcego

si z ludmi — z pewnego oddalenia — dyskretnie odsanianemi prze-

yciami i przemyleniami czujcej i mylcej duszy. Cho wiadom

jest swej wadzy nad sercami, nie przybiera tonu wieszcza, wodza,

czy mentora, krzepic i podnoszc cierpice, zgnbione dusze wspó-

czesne swym mskim spokojem, szlachetnoci i powag.
aa

Encyklopedya polska XXI.
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§ 4. Wspóczenie z Asnykiem tworz starsi znacznie od nieg-o^

lecz pokrewni retleksyjnoci liryki, szlachetnoci uczucia przy

nietyle mizantropijnem, ile ironicznem oddaleniu si od ycia wspó-

czesnego: Norwid i Faleski. Twórczo ich, Cypryana Norwida
zwaszcza, rozwina si przewanie w poprzednim okresie. Rok 1863

nie wywar silniejszego wpywu na ich dusze, przeywajce ju w r.

1848 uniesienia wiosny ludów i bolesne rozczarowania ówczesnych

nadziei. Mimo to wobec tak sabego w latach 1860— 1864 odbicia si

w liryce uczuciowoci duszy polskiej, znajdujcej najsilniejszy wy-

raz w rysunkach Grottgera, odtwarzajcych milczcy protest wznie-

sionej ku niebu doni, nieliczne liryki Norwida, zwaszcza »Fortepian

Chopina«, góruj nad caym nielicznym zreszt plonem pieni oko-

licznociowych (Deotymy »Dzwon pogrzebu«, Wolskiego Wodzimie-

rza »Pieni wojenne«). Zgon Mieczysawa Romanowskiego w pierw-

szych tygodniach walki zabra jedynego piewaka, zdolnego wyrazi

stan dusz ówczesnego pokolenia. Felicyan Faleski (1825— 1910),

— niebiorcy w tych wypadkach czynniejszego udziau, skrpowany za-

równo przez surowo cenzury warszawskiej, jak i waciwoci swego

ducha, szukajcego zapomnienia o bolesnej rzeczywistoci w skiero-

waniu myli i wyobrani ku obcym dalekim przedmiotom, ku pracy nad

misternem opracowaniem formy— nie by skonny wypowiedzie swych

przey uczuciowych, zarówno swej religijnoci jak polskoci. Std

przy kunsztownoci formy chód liryki, niemogcej pocign czy-

telnika zarówno treci, dalek od jego zainteresowa, jak i stosun-

kiem ironicznym, w jakim do niej zostaje sam poeta, urabiajcy j
jako materya, na którym rozwija swoj wirtuozy artystyczn. Nie-

zaleny materyalnie i moralnie, obojtny na rozgos i powodzenie,

zrównowaony duchowo, spokojny obserwator ycia, usuwajcy si

od jego zada, szuka pikna formy w twórczoci poetyckiej rónych

wieków i ludów, by osign na tej drodze wydoskonalenie wasnej

techniki.

Zarówno zbiorek »Z ponad mogi« (1870) jak i póniej ogaszane

utwory oddzielne daj nam pozna wirtuozy poety, zdolnego przej-

mowa si rónymi nastrojami: biblijnym (»Zale Jeftyw), religijno-

mistycznym (»Jako Julian Zaprzaniec zabit od Pana« i inne), elegij-

nym (»Duma o Koreckim«), artobliwo-archaistycznym (»Psie polew,

))Jako król Sobek przegrawszy doma, wygra pod Wiedniem«), staro-

greckim (»Skargi Orfeuszac, ))Ko drewniany«), starochrzecijaskim

())Chu6ta Weroniki«), starosowiaskim (»Ko Swantewita«). Drugi

zbiorek, »Odgosy z gór« (1871), zawiera 28 utworów, w których dba-o o wykoczenie i nowo formy nie dopuszcza swobodnego od-

tworzenia wrae i obrazów tatrzaskich, odbitych w duszy lubuj-
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cego si w swym kunszcie artysty. Jak Asnyk w sonetach filozo-

ficznych, tak Faleski podobnie najwysz, trwa warto osign
w »Meandrach«, zespalajcych harmonijnie dojrza w duszy poety,
przeyt i przemylan tre pojciow z prostot i wdzikiem zwi-
zej aforystycznej formy, w agodn umiechajcych si ironi. Dwa
zbiory (z r. 1892 i 1896) tych wypowiedze refleksyjnych siedemdzie-
sicioletniego, a mimo to peni wadz duchowych cieszcego si
moralisty zarazem, stanowi najdojrzalszy owoc ukrywanego przed
wiatem wewntrznego ycia. W jednym z » Meandrów tak scha-

rakteryzowa swój idea artystyczny:

Gdy chcesz by godnym wej w wityni wrota,

To nie miej przed oczyma
Ni karla, ni olbrzyma,

Gdy zdrowych form prostota

To owa miara zJota,

Któr w swej doni geniusz pikna trzyma.

Jak w liryce Asnyka, tak u Faleskiego i Norwida odczuwa
si — przy caem ich uwielbieniu dla wielkich wieszczów, Sowa-
ckiego zwaszcza — jeeli nie protest, to przeciwiestwo duchowe
uczuciowoci i umysowoci starej, rdzennej Polski z wybujaoci
uczuciow i marzycielstwem przedstawicieli polskoci kresowej.

§ 5. W przeciwstawieniu do Asnyka i Faleskiego, niezalenych

materyalnie, swobodnych w twórczoci nieskrpowanej przez wy-

magania redaktorów i wydawców, a dla Asnyka i ze strony cenzury

rosyjskiej, Wiktor Gomulicki (ur. 1851), piewak- literat, po od-

byciu studyów prawniczych w uniwersytecie warszawskim wspó-

pracownik pism codziennych i tygodniowych, yjcy w ciasnocie i po-

spolitoci ycia miejskiego i dziennikarskiego, nie móg rozszerzy

i pogbi swej umysowoci, ni wznosi si uczuciem i wyobrani
ponad ciasn skal upodoba i pragnie czytelników, do których

przemawia i przechodzi poza szczupe granice dozwolonych przez

cenzur przedmiotów. Nie majc si do przeamania tych baryer,

musia si do nich przystosowa i artyzmem tormy pokrywa ubog

tre liryk, opiewajcych najczciej upojenia erotyczne na tle pi-

kna przyrody, miostki studenckie, dzieje serc szwaczek, kwieciarek

(»Kocia«), postacie i pojawy ycia warszawskiego wspóczesnego i da-

wniejszego, którem si Gomulicki specyalnie zajmowa, wreszcie przy-

rod wiejsk, do której wzdycha w ciasnocie ycia miejskiego. Cho
prd poj pozytywistycznych przeszed w okresie uniwersyteckim

przez umys poety, nie zostawi tam trwalszych ladów, nie wywoa
gbszych zainteresowa ogólno-ludzkiemi zagadnieniami. Zbiór refle-

33»
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ksyjiiych urywków, zatytuowany: »Wiersze krótkie«, stwierdza

sabe wyrobienie mylowe. Uczuciowo poety w szczupej do za-

myka si skali co do stopni jej siy i ciepa: zarówno religijno,

jak mio przyrody, jak wreszcie muzykalno, nie wywouj, mimo
wirtuozyi formy, gbszego echa w sercach czytel^ików^ Rzeczywi-

sto, ukazujca tumy ciemnych i godnych, zakóca artycie pogod
jego estetycznych, marzycielskich rozkoszy. Nawoujc do wznosze-

nia » pikna wspaniaych otar/ów« i tumienia smutków^ »koyszc
pieni wieszczów«, dodaje do tych zalece ograniczajce je mocno
zastrzeenie:

Lecz wprzód niech godnych poród nas nie bdzie.

Najszczliwsze wplecenie motywu spoecznego w opowie
liryczn i najwyszy wyraz artyzmu Gomulickiego przedstawia »E1

mole rachmim«, obraz biednego wesela ydowskiego. Tytu utworu

stanowi wyrazy, rozpoczynajce staroytn aobn pie hebrajsk,

piewan na weselach sierót. Budzi ona w duszach uczestników ob-

rzdu, dokonywajcego si na brudnem podwórku kamienicy przed-

miejskiej, wspomnienia wielowiekowej niedoli ludu tuaczego i odle-

gej tak lepszej przeszoci, której obraz czarem pikna Wschodu
przysoni otaczajc ich ndz i ponienie. Polski czytelnik, przy-

wyky od czasów Woronicza czy w swych mylach losy wasnej

ojczyzny z niedol Izraela, odczuwa w tej wzruszajcej wizyi cier-

picych biedaków odbicie wasnych tsknot i oczekiwa. Gomulicki

sta si w tej silnie odczutej i pen piersi wypiewanej opowieci

godnym spadkobierc harfy Ujejskiego z okresu »Skarg Jeremiego«.

Zbiory, a raczej wybory liryk Gomulickiego, dokonywane przez

samego autora, ukazay si w Warszawie w latach: 1887, 1900, 1901

i 1906. Ostatni zbiór, p. t. ))Biay sztandar«, mieci liryki wywoane
przez wstrznienia r. 1905, przeciwstawiajce socyalnorewolucyjnym,

kosmopolitycznym hasom ówczesnego ruchu — chrzecijasko-naro-

dowe uczucia i denia.

§ 6. Grup zapónionych przedstawicieli romantyzmu, nieznaj-

dujcych echa w duszach spoeczestwa, przeksztacajcego po r. 1864

sw ideologi i uczuciowo, stanowi: Karol Brzozo wsk i (1821

—

1904), Teofil Lenartowicz (1822—1893), Leonard Sowi-
ski (1831—1887), Wodzimierz Zagórski (1834—1902), Bogu-
mi Aspis (1842—1898), Aureli Urbaski (1844—1891), Kazi-
mierz Gliski (ur. 1850). Brak wyszego wyksztacenia, a std
uboga i chaotyczna umysowo, sabo charakterów i zwizana
z tern chorobliwa wraliwo uczucia, pozbawionego oparcia i róda
siy w moralnych wartociach i zdolnociach ducha, w hartujcej
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tego ducha pracy, wreszcie cikie warunki materyalne zawodu lite-

rackiego, zniewalajce do produkcyi okolicznociowej, dorywczej,
skrpowanej wymaganiami wydawców i redaktorów — oto wspólne'
dla caej grupy cechy, odbierajce trwalsz warto powstajcym
w tych warunkach utworom.

Zycie tuacze w Azy i Mniejszej dostarczao Brzozowskiemu
materyau, na którym osnuwa swe powieci i dramaty. W zakres poe-
zyi wkraczaa jedynie »Noc strzelców w Anatolii« (1877). — Lenarto-
wicz, od r. 1850 przebywajcy zdaa od kraju (we Florencyi przewanie),
podniecony uznaniem, jakie pozyskaa mu ))Lirenka« i liryczne obrazki
pierwszego okresu (do r. 1860), uwaajc si po zgonie wielkich wie-
szczów i zamilkniciu Pola i Ujejskiego za powoanego do zajcia
stanowiska jeli nie wieszcza, to wyraziciela i kierownika duszy na-

rodowej, rozszerzy zakres swej twórczoci, wkraczajc w niedost-
pne dla jego skromnych uzdolnie dziedziny. Wydane we Lwowie
r. 1870 ))Album woskie«, jak równie ogoszone r. 1872 w Poznaniu
»Echa nadwilaskie« i wreszcie ^)Cienie« (Lwów 1883) powszednio-
ci i bladoci w wyrazie uczu, pytkoci refleksyi, nieudolnem
przedstawianiem doniosych postaci i przedmiotów, nie mogy po-

cign czytelników. Kilka udatniejszych obrazków lirycznych ))A1-

bumu woskiego« nie zdoa okupi miernoci caego plonu. Mimo
hodów za dawn twórczo, odbieranych podczas obchodu jubileu-

szow^ego w Krakowie (r. 1875), podraniony obojtnem przyjciem
ogoszonego wtedy »Wyboru poezyi« (4 tomy), wybuchn poeta a-
lem i gorycz w przedmowie do »Cieniów«. » Od czasu, jak poegna-
e te strony — skary si osamotniony — dwa pokolenia przeszy...

Bracia yjcy nie przyznaj si do ciebie, odgradzaj murem wyo-

brae jakoby tobie nieznanych, na twoje rysy spogldaj jak na

szkielety przedpotopowych ptaków... Za to, e si modli..., przeno-

szc si myl do modrzewiowych kocioów, opluje ci bankier tego

kraju za wiar w opiek Matki Boskiej, mody za entuzyasta nico-

ci wymierzy ci krwawy policzek rk elazn w gnojach... umazan«.

Pod przesadn jaskrawoci wizyi drczcej zawiedzionego w swych

oczekiwaniach poet mieci si prawda rozamu istotnego midzy
jego niezdoln do dalszego rozwoju umysowoci i zamknit w da-

wnej szczupej skali uczuciowoci a niezrozumiaem dla niego wspó-

czesnem yciem spoeczestwa, jego nowemi potrzebami, nastrojami.

Inni wspóczeni towarzysze doli poety, niezdolni równie do-

strzedz przyczyn nieporozumienia z obojtnem dla ich twórczoci

spoeczestwem, w saboci czy rozwichrzeniu wybujaego ducha, od-

bijajcego swe pitno na ich artyzmie, w podnietach materyalnych

szukali zapomnienia o swem pooeniu.
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§ 7.W ten sposób zmarnowa si najbogatszy duchowo z caej grupy
Leonard Sowiski (1831— 1887), wychowaniec uniwersytetu ki-

jowskiego, gorcy patryota i dennokrata, marzcy o pozyskaniu ludu

ukraiskiego dla polskoci. Ogasza w r. 1860 studyum o Szewczence
i tómaczy jego »Hajdamaków« (1861). Rozpoczwszysw twórczo poe-

tyck jeszcze w r. 1857, po odbyciu podróy artystycznej po Europie,

rozszerzajcej horyzont umysowy modzieca, wystpuje z wypowie-
dzeniem swej duszy w poemacie »Satyra« (pisany r. 1859, ogoszony
dopiero r. 1870), w ogoszonym r. 1869 utworze p. t. »Widziada« i wre-

szcie w urywkach, wydanych r. 1860 p. t. ))Z ycia«. Starcia midzy
deniami serca i tumic je wiedz, zawody miosne, pd do czynu

spoecznego, zniweczony przez pych i pragnienie sawy na stanowi-

sku kierownika tumów, i rzucanie si wkocu po walce ponnej pod

stopy krzya— oto tre dziejów ducha modzieczego, ujtych w chao-

tyczn, gorczkow, chwilami siln, szczer i wymown opowie.
Wpyw Krasiskiego i Zaleskiego odbija si w potpieniu wspócze-
snej kultury i przeciwstawieniu jej wietnoci przyszej Sowiaszczy-
zny, a równie pychy ducha ludzkiego w jego rozumowych i arty-

stycznych usiowaniach. »Fragment powieci« (napisany r. 1862, wy-

dany 1869) opiewa z ironi gniewn i urgajc naprzemiany mio
studenta medycyny dla rozhukanej i zmysowej panny, ukrainki. Opo-

wie t przeplata — pod wpywem Beniowskiego zapewne — wy-
powiedzeniami swych osobistych sympatyi i niechci (ku Kraszew-

skiemu za ocen poprzednich utworów). Data powstania utworu
(r. 1862) w zestawieniu z jego treci wskazuje na brak zwizku po-

midzy ówczesnym ruchem narodowym a yciem duchowem osty-

gego dla swych ukraisko-polskich marze poety. Udzia w wypad-
kach r. 1863 i zesanie w gb Rosyi, z którego powróci r. 1868,

podziaay korzystnie na stan moralny Sowiskiego, ale jednoczenie

praca zarobkowa literacka i dziennikarska, jakiej si odda w War-
szawie, zetknicie si z niezrozumiaemi mu i niemiemi pojawami

i prdami ycia ówczesnego, wiadomo przeytych zawodów i za-

manego wasnego istnienia odosobniay go i pobudzay do szukania

w trunku zarówno bodca do pracy, jak rodka znieczulenia. Wie
on teraz, e aby zosta »wieszczem bratnich cib« trzeba »8ta si
sowem wielkich wrae, sumieniem w ciemny wpywajcem gmin,

pamici yw bohaterskich zdarze i wiar uzbrojon w czyn« (»Rada

poecie «); zwracajc si »do liryków «, radzi, by przestali piewa ego-

tyczne dumy, a »weszli w kunie pracy«, budzili ycie. Jednoczenie

potpia w zgodzie z Lenartowiczem wspóczesny wwiek rozumu«,

który »opycha brzuch podbitej materyi cielskiem « i patrzy obojtnie

jak »wali si posgowy pikna kwiat, oplwany pogard cib«.
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Najlepszym wyrazem duszy i artyzmu Sowiskiego jest ogoszony
r. 1873 w Poznaniu obraz dramatyczny ))Na Ukrainie«, osnuty na
znanych dobrze poecie stosunkach i pojawach ycia polskiego i ma-
oruskiego w- latach 1862—63. Ostatni zbiór utworów, p. t. »0 zmroku«
(1885), wiadczy o przewadze, jak w duszy poety osigna wizya
pesymistyczna wiata wspóczesnego jako giedy bez Boga. Ka
dz nizkich zala serca, z których zstpi Bóg. Opanowanie si przy-

rody podsyca tylko sza materyalistyczny, poeci nastrajaj lutnie na
zota brzk. Po wieku dziewitnastym zostanie »stos wgli, martwych
ksig i kamstwa nowy krój«. W smutnym obrazie wiata szlache-

ckiego wspóczesnej Ukrainy, jakim jest » Prolog tragedyiw, gówna
posta aszcz, przyznajc, e zmarnowa ycie pozbawione celu, e
psu swym przykadem garnc si do niego modzie, dodaje na swe
usprawiedliwienie

:

U kogo myl ofiarna wita dzisiaj w gowie?
Runa wiara w przyszo; poród zgliszcz ogromu
Ni rozkazywa niema ni ulega komu.

O ile rozczonemu oddawna z krajem Lenartowiczowi wy-

baczy mona jego wrogi stosunek do ycia wspóczesnego — przed-

stawiajcego si oddalonemu i zapomnianemu w tak ciemnych bar-

wach— , o tyle Sowiski, przebywajcy w Warszawie w okresie roz-

kwitu twórczoci wystpujcego na widowni nowego pokolenia,

zawdzicza swe odosobnienie duchowe w znacznej czci swemu
ukrainizmowi i swej romantyczo-idealistycznej umysowoci, utrud-

niajcej zespolenie si i zrozumienie z odrbn postaci umyso-

woci i polskoci warszawskiej, a przytem smutnym warunkom i ko-

lejom wasnego ycia, wyczajcym go w ostatnich latach z udziau

w pracy spoecznej.

§ 8. Modszy i modo zmary (1852—1885) przedstawiciel Ukrainy,

Stanisaw Grudziski, — osiady w Warszawie i tworzcy

w latach od 1871 do 1885 trzy zbiorki poezyi, poemat ))Dwie mo-

giy« (1878) osnuty na podaniach, odnoszcych si do mogi Pere-

piata i Perepiatychy, wreszcie »Powie8ci ukraiskie« (1879) — sw
mikk, spokojn uczuciowoci stanowi jako liryk przeciwiestwo

z Sowiskim. Cho trudno mu si pogodzi z racym jego serce

pozytywizmem, nie wystpuje do walki z now ideologi, lecz pra-

gnie tylko, by jego pieni przyznano zasug, »e lata nizko, jak pta-

sz mae — nad miedz; e towarzyszy pracy pokornej — ród potu...

i widzi cae nieba przestworze w zach rosy..., a wiatem dla niej

ka ojczysta i gniazdo.!.«
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Podny w produkcyi literackiej, obejmujcej wszelkie rodzaje

(liryka, epika, powie, dramat) Kazimierz Gliski (ur. 1850 r.)

mimo studyów, odbywanych w Krakowie i trzydziestoletniego wspó-
pracownictwa w prasie warszawskiej mimo przyswojenia staropol-

skich tradycyi, nie zerwaJ nawizanych w modoci wzów z y-
ciem Ukrainy, nie wyzby si romantycznej umysowoci i uczucio-

woci, waciwej Ukraicom, ni ruchliwoci motylej ducha, lubuj-

cego si' w^ locie bezcelowym, w rozlewnych wypowiedzeniach,

niezdolnego do koncentracyi, ni pogbienia myli czy uczucia, zwró-

cenia ich ku okrelonym, wyszym zadaniom i przedmiotom. Dusza

taka, zmuszona produkowa spiesznie i duo dla zarobku, skrpo-
wana przez wymagania wydawców i przepisy cenzury, musiaa roz-

prasza si, przy improwizatorskiej wielkiej atwoci wierszowania

i przejmowania si nastrojami rónorodnymi. Szereg zbiorów liryk

Gliskiego stanowi: » Wspomnienia Tatrów« (1891), ))Poezye« (1893),

»Wybór poezyi« (1899), »Ballady« (1900), wSpiowe dwiki« (1902).

Najpóniejszy wzgldnie przedstawiciel Ukrainy w poezyi wspó-
czesnej, Wodzimierz Wysocki (f 1894), osiady w Kijowie, foto-

graf z zawodu, zespoli w swej duszy niezbyt harmonijnie ukrainizm

Zaleskiego z radykalizmem wolnomylnym i spoecznym. „Nowe
Dziady« (1885) tudzie »Satyry i bajki« w przesadnej, niesmacznej

karykaturze maluj ycie szlachty ukraiskiej i duchowiestwa ka-

tolickiego. Wydana w r. 1885 »Laszka« (trzecie wydanie r. 1894) od-

sonia sympatyczniejsz stron uczuciowoci poety, odtwarzajcego
w duchu Zaleskiego, form i stylem pokrewnym Syrokomli, dzieje

mioci rycerskiego Zdzisawa na tle walk z Tatarami, w których

wespó z hufcami polskimi walcz kozacy. Ukochana Zdzisawa, po-

rwana przez Tatarów, odzyskana w boju, budzi gorc mio w ata-

manie kozackim. Umierajc z ran otrzymanych, czy w bratnim

ucisku donie kochajcych j wspózawodników. W twórczoci poe-

tyckiej tych kilku zapónionych romantyków, tudzie w twórczoci
pokrewnej im umysowoci autorki tak popularnego »Przeora

Paulinów« i innych dramatów (Elbieta Boniacka, piszca jako Ju-

lian Moers z Poradowa, ur. 1837, zmara we Woszech 1894), wre-

szcie Metelickiego, tómacza Puszkina i Lermontowa — wyrazio si
po r. 1864 zuboae polskie ycie duchowe Ukrainy.

§ 9. Obszary Litwy stwierdziy zarówno wiksz si swej pol-

skoci, jak i wyszo kultury w twórczoci Orzeszkowej, pracach

Korzona i Zdziechowskiego. W zakresie poezyi wyday mao znan,
kryjc sw pe (jako Adam M..ski) poetk, gbokoci i artyzmem
refleksyjnej liryki górujc nad ca grup ukraisk. Bya ni Z.

Trzeszczkowska z Makowskich (1860—1911). Nieliczne jej

1



B. Chlebowski: poezya polska po r. isós 521

poezye, porozpraszane w rocznikach ))Ateneum«, ))Prawdy«, »ycia«,

nie zostay zebrane, a posta autorki nie wysuna si z pod osaniajcej

j mgy niewiadomoci. Jako wyraz duszy5 dojrzewajcej pod wpy-
wem tak strasznych warunków ycia polskiego na Litwie i zawdzi-

czajcej swym przeyciom i zdobytej kulturze umysowej gboko
i powag uczucia i myli, utwory A. M...skiego góruj ponad ca
twórczoci epigonów romantyzmu i zbliaj si, jako wyraz duszy

wstrznitej i ucinitej przez skutki klski r. 1863, do skarg Sowi-
skiego i liryk Asnyka. Dwa wiksze utwory: wJeden z wieluc i fan-

tastyczno-alegoryczny »Fragment«. mieszcz wypowiedzenia duszy,

odczuwajcej bolenie straszn rzeczywisto wspóczesn. W pierw-

szym utworze odsania dzieje swej duszy modzian:

Z awic szkoln wnet skowany

ród rówienników — ja, pachol,

Nosiem w piersi guche bole,

ród gier stawaem zadumany,

Pytajc, co si stao z bytem

Moich i wszystkich naokoo?

I chmurna zmarszczka rya czoo,

ciskaem zby z guchym zgrzytem

"Mielimy walczy jak Tytany,

Herkulesowe podj trudy,

By synów zazdrociy ludy

Tej naszej witej ukochanej.

Lecz martwota i upodlenie ycia niewolniczego grzebay te porywy

w bocie pospolitoci:

Ileto w przepa si stoczyo

Czó przeznaczonych pod wawrzyny...

Ta martwota przeraa poetk, wyznajc w^ »Fragmencie«:

nie ycie mi trwoy, ale ta martwota,

Jaka niekiedy spada na pobite ludy

1 najdzielniejszym mom gnunie plenie kae

I niby rdza zoliwa hart dusz ich przegryza.

A w innem miejscu, stajc si wyrazicielk caego wspóczesnego

zastpu czujcych bolenie pta niewoli, woa:

Ja wiem, co cierpi sokó, gdy skrzyda rozmachu

Nie mog mie,
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Czem dla wolnych mieszkaców powiclrznego gmachu
Klatka i sie,

Czem jest w godzinie marze zbyt wielkich si rodzi,

A w jarzmie y!
I nigdy snów modoci nie módz z yciem zgodzi

I sercem gni.

Ból narodowy zespala si \y sercu autorki z bólem ogólno-ludzkim,

krzywda polska staje si krzywd czowieka.

Cho litwin z urodzenia, Czesaw Jankowski (ur. 1857),

zawdziczajcy sw umysowo studyom na uniwersytecie warszaw-

skim i krakowskim, literaturze niemieckiej i francuskiej, wreszcie

pracy dziennikarskiej w Warszawie i Petersburgu, okaza swe zain-

teresowanie si yciem i przyszoci stron rodzinnych gównie w kilko-

tomowej monografii powiatu oszmiaskiego, jako poeta za, autor

piciu zbiorów liryk (1879, 1881, 1884, 1889, pity p. t. »Rymów
nieco« 1893), nie uwydatni w powabnych wdzikiem formy, przypo-

minajcych Heinego, Musseta i Sowackiego, piosenkach i wypowie-

dzeniach gbszego ujcia i silniejszego odczucia przey duszy pol-

skiej i ludzkiej. Nieufny i niechtny wzgldem wspóczesnej umy-

sowoci i de mas ludowych, nie mia do siy, by z niemi wal-

czy skutecznie, najchtniej wic opiewa ulotne wzruszenia i ka-

prysy uczuciowe, usprawiedliwiajce ton lekkiej ironii lub humoru.

§ 10. Rozbudzenie si ycia politycznego i narodowego we
Lwowie okoo r. 1870 sprzyjao rozwojowi liryki satyryczno-polity-

cznej, sucej za bro w walce, jak stolica Galicyi prowadzia z Kra-

kowem i ze znajdujc tam oparcie ideologi »staczyków«, wrog
romantyzmowi politycznemu i literackiemu, skupiajcemu si nad

Petwi. Najpopularniejszym z piosenkarzy -satyryków by znany

w kraju caym— pod mianem M. Rodocia— Mikoaj Biernacki,

podolanin (1836—1901), biorcy wzór z Berangera, którego by tóma-

czem. Jego piosenki polityczne, skierowane przeciw staczykom, byy

zwykle zoliwymi pamfletami. Póniejsze, powicone zwalczaniu

saboci i wad wspóczesnych, dowcipne a umiarkowane i trafne

w lekkiej satyrze, zjednay mu szerokie uznanie. Utwory Rodocia

ukazyway si od 1876 r. i zapeniy 12 zbiorków (ostatni r. 1894

we Lwowie). Wybór utworów ukaza si w Warszawie r. 1899.

Bogatszy duchowo i gbszy Wodzimierz Zagórski (1834

—1902), garybaldysta w r. 1859, nastpnie dziennikarz i humorysta

we Lwowie, od r. 1882 a do zgonu w Warszawie, rozpocz sw
twórczo od piosenek i wierszy satyrycznych, pomieszczanych w pi-

smach: »Chochlik«, »Róowe domino«, sSzczutekcc Zbiory ich:
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»0 zmierzchu i wicie« (wiersze polityczne) i »Piosnki i arty« (oby-

czajowo-spoeczne) wyszy r. 1882. Gbsze przeycia swej duszy
wypowiedzia w lirycznym poemacie »Król Salomona (Warszawa
1887), w którym, jak objania w przedmowie, odmalowa chcia
))smutki i znkanie bolesne, jakiego dowiadczy kady, ktokolwiek

spragnione usta zbliy do krynic nowoytnej naukic Poemat skada
si z trzech czci zatytuowanych: ))Vanitas vanitatum«, »Vae soli«

i ))Sulamit«. Zakoczenie stanowi ogoszony r. 1894 »Psalm tsknoty«,

zwizany mylowo, ale artystycznie niezrastajcy si z caoci. Gdy
w poemacie przemawia autor ustami króla, w zamkniciu opowiada
dzieje swych zwtpie religijnych, wywoanej przez nie rozpaczy,

a odzyskania spokoju przez wyrzeczenie si pesymizmu i oparcie,

jakie daje duszy ufna wiara w Boga i ycie przysze. Do tej samej grupy

nalea Wodzimierz Stebelski (1848—1891), Rusin z pocho-

dzenia, dziennikarz lwowski, humorysta, rozwichrzony romantyk, od

r. 1886 w Warszawie osiady, zatracajcy, podobnie jak Sowiski,

w smutnym naogu wysze uzdolnienia. Koczy samobójstwem. »Hu-

moreski« (1878) i powie wierszem »Roman Zero« (1883) stanowi

szczupy plon jego twórczoci.

W zwizku z ciasnot ycia w Polsce rosyjskiej zostaje do
rónorodna co do treci, ale pozbawiona gbszej wartoci mylowej

i artystycznej twórczo Bogumia Aspisa (1842— 1898), nauczy-

ciela szkó rzdowych. Najwydatniejszym utworem jego jest poemat

liryczny »Sulamita« (Warszawa 1874), obfitujcy w liryki erotyczne,

osnute na motywach » Pieni nad pieniami«. We wczeniejszym

utworze, poemacie p. t. ))Sen odrodzenia« (1869 r.), wystpuje przeciw

nauce i uczonym, którzy »spychaj serce z tronu potgi, mówic,

e wiedz sam rozum stanowi«. Uosobiona sztuka radzi jednak, by

»mio i wiedz równo uczci«. Filozoficzno-religijny charakter maj:

»Boskie oko« (1877), »Niebieska sonata« (1881) i »W Walhalli« (1880 r.

w »Ateneum«). Zbioru utworów niema.

atwoci wierszowania i przejmowania si nastrojem i stylem

rónych pisarzów wybitniejszych pozyska sobie pewn popularno

w Warszawie Aleksander Michaux (pseudonim Miron, 1841—

1895). Rozrzucone po pismach warszawskich utwory wyda w zbior-

kach: »Poezye<' (1867), )>Fantazye« (1870) i »Poezye« (1884). W tym

ostatnim zbiorze przyznaje w swej spowiedzi poeta, i »jak szaleniec

modo sw przeya, e »myl o jutrze nie powstaa mu w go-

wie« i e cigle zapomina, ))jak y trzeba«. Rzeczywicie zmarno-

wa on ycie i istotne zdolnoci.
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II. Usiowania epiczne.

§ 10. Od Janickiego i Kochanowskiego poczwszy, kady poeta

i wybitniejszy wierszopis polski pragnie z pobudek patryotycznych

opiewa przeszo narodow i, o ile jest wiadom swych si i trud-

noci zadania, usprawiedliwia sw bezczynno czy te poczucie po-

wzitych zamiarów przyznaniem, e nie móg »mom i bojom zdo-

a«. Mniej wiadomi, nieodróniajcy stanowiska epika od roli kro-

nikarza, bd przeplataj opowie prozaiczn wierszowanymi obra-

zami bitew i uroczystoci, jak to czyni Stryjkowski, bd te oy-
wiaj such, wierszowan relacy dyaryuszów wspóczesnych liry-

czno-satyrycznemi wypowiedzeniami uczu i myli, wywoanych przez

opowiadane wypadki. Tak czyni, idc za wzorem kroniki Stryjkow-

skiego, Twardowski i Potocki. Przekad »Jerozolimy« Tassa, doko-

nany przez Piotra Kochanowskiego, dostarczy wzorów ujcia faktów

historycznych, czynów wojennych zwaszcza, w ramy poematu liry-

cznego, wplatajcego zmylon akcy romantyczn i wiat nadprzy-

rodzony w bieg wypadków dziejowych. Kochowski w swych poema-
tach (»Pieni Wiednia wybawionego«), bezimienny (czy nie Ko-

chowski?) w pozostajcem dotd w rkopisie »Obleniu Czstochowy «,

wreszcie Krasicki w » Wojnie chocimskiej«, Tomaszewski w wJagiel-

lonidzie«, Mickiewicz w »Graynie«, poszli za tym wzorem, torujc

drog do przeksztacenia si epopei narodowej w romans history-

czny. Najpodniolejszym i najwspanialszym artystycznie wyrazem ta-

kiego odtworzenia przeszoci by »KrÓl Duch<(. Dziejowa rzeczywi-

sto dostarczya tu tylko ram i nikej kanwy, na której wielki poeta

rozsnu sw wizy i sw^ fantazyjn opowie. Te dwa rodzaje epiki

zespoliy si w niemierteln syntez polskoci, zamknit w »Panu
Tadeuszuft. Opowie fikcyjna, ale tak realna, pena i cisa jako wy-
raz duszy polskiej i przyrody, i stanowi zarazem obraz historyczny

ycia wewntrznego narodu, przeniknita jest cudownym liryzmem,

który, niezakócajc spokoju i prawdy opowieci, uwydatnia i pot-

guje pikno moralne przedstawianego ycia, si wzów, spajajcych

tu czowieka z przyrod, spoeczestwem i jego przeszoci.

Dalszy rozwój epiki polskiej po »Panu Tadeuszuw i »Królu

Duchuft musia z koniecznoci przedstawia szereg prób bezowocnych
i usiowa odtw^orzenia nieobjtych temi dzieami okresów dziejo-

wych i przeddziejowych. Wspóln cech tych usiowa i zarazem

przyczyn ich bezowocnoci s sztuczne, wywoane prac umysu
szukajcego materyau dla twórczoci zamierzenia, sabo zwizane
z wewntrznem yciem pisarzów, zbierajcych mozolnie szczegóy
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do niejasno rysujcych si w wyobrani i nieprzemawiajcych ywiej
do serca postaci i obrazów. Czy to wielka trylogia Kraszewskiego
»Anafielas«, czy »Margier« Syrokomli nie oddziaywaj na dusze obo-

jtnych czytelników, bo nie byy podami ogrzanymi i wyhodowa-
nymi przez serca rozkochanych w nich twórców. Za to »Mohort«,

mimo wzgldnego ubóstwa treci i artyzmu w tej rycerskiej gaw-
dzie, zawdzicza swe pikno gorcemu ukochaniu przez Pola tra-

dycyi i obyczaju narodowego. Brak takiego serdecznego zwizku
z rycersko-szlacheck przeszoci, saba znajomo i rozumienie tej

przeszoci udaremniaj usiowania Lenartowicza, pragncego z roli

lirnika mazowieckiego przej por. 1863 na stanowisko barda i wie-

szcza narodowego. Zarówno »Echa nadwilaskiew, jak i »Ze starych

zbroic«, a nawet popularne, lecz tak przecenione »Racawice«, daj
bezbarwne, pozbawione plastyki, ycia i ciepa, opowieci epiczne czy

liryczne na przemiany, czerpic osnow tak z czasów piastowskich,

jak z niepodlegociowych walk czasów porozbiorowych. Kademu
wierszopisów^], chccemu suy sprawie narodowej i wasnej sawie,

zdawao si. e oddaje zgnbionemu spoeczestwu wielk usug,
przedstawiajc w powieci poetyckiej zarysy fantazyjne sabo mu zna-

nej przeszoci. O ile rozwijajca si wspóczenie powie history-

czna spenia coraz wietniej i skuteczniej to zadanie, przynoszc po-

krzepienie sercom polskim i zdobywajc »Trylogi« i ))Krzyakami«

ywe zainteresowanie wiata caego obrazami ycia polskiego, o tyle

waciwa epika, mimo powtarzajcych si wysików i wielkiej sumy

pracy przygotowawczej, woonej w powstajce wspóczenie powa-

ne zamiarami a rozlege rozmiarami dziea', niezdoln si okazuje

do zainteresowania czytelników polskich i wytworzenia trwaych

wartoci.

Wraliwsi, ywiej czujcy liryzmem i rozbujaa fantazy, zacie-

raj w opowieciach i obrazach wyrazisto, jasno, prawd, odbie-

rajc im mono zajcia i wzruszenia dusz, za które zachwyca si

i rozczula sam twórca w swych wypowiedzeniach. Wadysaw
Tarnowski (f 1878), piszcy pod imieniem Ernesta Buawy,
ogosi w latach od 1863 do 1872 dugi cig powieci poetyckich, prze-

niknitych dnoci patryotyczn, obfitujcych w liryczne ^K^nurze-

nia, ale nieprzynoszcych nic nowego w osnowie i rysunku postaci,

ani w wypowiedzeniach poety. Prócz omawianych powyej opowieci

Sowiskiego i Wysockiego, zawdziczajcych swoj wzgldnie wik-

sz warto piknoci liryzmu i wikszej wyrazistoci rysunku, zazna-

czy mona dwie powieci Tadeusza Ottawy: »Halina« (1885)

i »Pie lirnika« (1886), na tle ukraiskim osnute, tudzie powie
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podolsk Józefa Wierzbickiego p. t, ))IIanka« (Warszawa 1888),

autora zbioru liryk wydanych r. 1894 w Krakowie.

§ 11. Sum pracy, woonej w rozlege zamierzeniem obrazy

przeszoci dziejowej, w^yróniaj si przy saboci artystycznej cztery

z tego okresu pochodzce dziea epickie. Pierwsze z nich wykona
zasuony wielce na innych polach dziaalnoci Wojciech Dziodu-

szycki (1845—1909). Jego »Ba nadbaniami« (Lwów 1889, 2 tomy),

pokrewna pomysem z »Witoloraud« Kraszewskiego, usiuje odtworzy

przedhistoryczny okres dziejów, czasy Krakusa, wspóczesnego z Po-

pielem. Autor wprowadza tu podaniowe postacie rónych innych lu-

dów sowiaskich, a na turnieju odbywajcym si na dworze. Wandy
wystpuj obok Achillesa Lohengrin, Amadys i Roland z Parciva-

lem. Brak uzdolnienia artystycznego, prozaiczno niezdarnego, prze-

wanie rozwlekego opowiadania, dziwaczno pomysów w fantasty-

cznej osnowie odbieraj utworowi temu powaniejsze znaczenie.

Najszczliwszym z tych zamierze epickich by pisany okta-

wami poemat Bronisawa Komorowskiego (ur. 1842), autora

kilku utworów dramatycznych, p. t. wKniaziowie Royscy» (1889),

osnuty na yciu kresów ukraiskich za Stefana Batorego. Zawikana,

romantyczna, obfita w niezwyke wypadki tre daje sposobno
poecie do scen rycerskich i miosnych, przeplatanych zabawnemi przy-

godami garza i facecyonisty Sieniuty, który uciek przed on do

Krymu. Warto utworu stanowi liryczne wypowiedzenia poety,

rozkochanego w przeszoci i pragncego jej obraz — pozbawiony

plastyki — przeciwstawi martwocie i ubóstwu ycia wspóczesnego.

Wpyw Sowackiego, zwaszcza wieo ogoszonych pomiertnych

czci Beniowskiego, odbi si w tym poemacie.

§ 12. Najwikszy jednak rozmiarami i zdumiewajcy olbrzymi

iloci pracy przygotowawczej by niedokoczony poemat Deotymy
(Jadwigi uszczewskiej) wSobieski pod Wiedniem«, podjty

pod wpywem obchodu dwóchsetnej rocznicy odsieczy Wiednia.

W r. 1895 ukazay si w Krakowie trzy pieni, r. 1904 w War-

szawie w » Bibliotece dzie wyborowychw w czterech tomikach po-

nownie ogoszone, przyczem dodano trzy dalsze, wreszcie r. 1908. jako

tom trzeci caoci, pieni: 7, 8 i 9, doprow^adzajce opowie do 9

wrzenia, a wic niedochodzce jeszcze do pogromu Turków pod

Wiedniem. Zajwszy w pierwszej pieni wzgldem przedmiotu sta-

nowisko wieszczki, majcej opiewa przedstawion alegorycznie

i symbolicznie walk Wschodu muzumaskiego z Zachodem chrze-

cijaskim, popieran przez niebiosa, kierujce sprawami ludów eu-

ropejskich za porednictwem wyznaczonych kademu narodowi anio-

ów-opiekunów — przybiera Deotyma w dalszych pieniach charak-
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ter i ton kronikarza-gawdziarza, odtwarzajcego jzykiem wieku
XVII, obfitym w makaronizmy, realistycznie, z humorem przewanie,
wizerunki wszystkich osób z otoczenia królewskiego, kó wojskowych
i dworskich austryackich' i polskich, mieszczastwa wiedeskiego,
opisy wszystkich zamków i paaców, w których Sobieski si zatrzy-

mywa, miejscowoci, przez które przechodzi. Wystudyowawszy ze

sumiennoci i drobiazgowoci zarówno topografi okolic Wiednia,
jak i plan miasta, szczegóy tyczce si akcyi dyplomatycznej i woj-

skowej, organizacyi, uzbrojenia, umundurowania wojsk, oblenia
miasta i jego ycia wewntrznego w tym czasie, oprowadza czytel-

nika krok za krokiem po obozach, namiotach, paacach, kocioach,

wprowadza na narady, uczty, zaznajamia z kad spotkan osob^
z kadym szczegóem jej rysów, ubrania, uzbrojenia, umysu, charak-

teru, nawyknie. Poemat staje si bogatym i penym albumem, dya-

ryuszem wyprawy wiedeskiej, zebranym przez lubujcego si w za-

bytkach antykwaryusza i akomego na anegdotyczne szczegóy kro-

nikarza-gawdziarza. » Wieszczka krzya«, jak Deotym nazywa przy-

pisywany Mickiewiczowi apokryf, zblia si punktem widzenia i sto-

sunkiem wzgldem przedmiotu do Potockiego, a czsto do Paska,

którego jzyk i humor rubaszny stara si naladowa. Jak Potocki

w »Wojnie Chocimskiej«, tak i piewaczka »Polski w pieni« nie-

zdoln jest przeprow^adzi w ukadzie utworu, w wyborze i powi-

zaniu szczegóów obrazu rozwinitej na czele, podniosej idei posan-

nictwa dziejowego, spenianego przez Polsk; podobnie jak zamknity

w szczupym dworku, ukrytej ród gór unej rycerz i wierszopis

wieku XVII, tak odosobniona od wiata i ycia wspóczesnego, nie-

wychodzca przez at 30 poza progi swego salonu rymotwórczyni,

zapeniajca równie ducy si jej czas lektur i wierszowaniem,

rozpraszaj si na zaciekawiajce ich drobiazgi rzeczowe i anecdo-

tyczne. Studyowanie gorliwe, obok wszystkich niemieckich i polskich

róde i opracowa, majcych zwizek z obleniem Wiednia i wy-

praw Sobieskiego, pisarzów polskich, zwaszcza poetów wieku XVII,

nietylko dostarczyo wzorów i materyau do wytworzenia jzyka,

w przewanej czci utworu wybornie zharmonizowanego i utrzy-

manego, ale i wpyno na przejcie od tych pisarzów tonu uczucio-

wego, stanowiska pojciowego i gawdziarskiej lunoci w snuciu

opowieci. Czuje si jednak w toku jedenastozgoskowca, ujtego

w dziesiciowierszowe strofy z urwanym na ósmej zgosce ostatnim

wierszem, e pyn one z ust poetki salonów, umiejcej utrzyma

miar w realizmie wysowienia i humorze, starajcej si ze cisoci

i drobiazgowoci zbieracza rzadkoci opisywa znane jej z doka-

dnych rysunków i planów przedmioty, miejsca i osoby. Rozciga ten
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realizm autorka nawet na chwile, w których ukazuje nam wpyw
wiata nadziemskiego. Sobieski, wypiwszy czekolad z biszkoptami,

przyniesion mu na tacy przez wyzoconego lokaja, pozostaje sam.

Wtedy nad biurkiem jego staj dwaj anioowie. Anio Polski »do

królew^skiego pokania si ucha« i podszeptuje mu rady. Król sucha.

»Rk podpiera czoo zamylone, sign po papier, wzi| arkusz dzie-

wiczy. To gow chwieje, to z cicha co liczy... Wkocu, po dugiej

z Anioem naradzie, umacza pióro, zwar brew — i te sowa: Ordre

de bataille... w górze kadzie«. (Pie III, str. 58).

Zarówno bohaterska posta Sobieskiego, jak i doniose idee,

których rozwinicie zapowiadaa autorka w^ pierwszej pieni, po cz-

ci zatony, po czci zbagatelizowane zostay w przedstawieniu,

przeadowanem szczegóami anegdotyczno-epizodycznemi,w opowieci,

trzymanej w drobiazgowym rysunku, ywej w toku, w stylu swoim

kunsztow^nej, lecz nucej sw rozcigoci.

§ 13. O ile Deotyma bogactwem mozolnie nagromadzonych cie-

kawych, realnych szczegóów w^yprawy wiedeskiej wynagradza cier-

pliwemu czytelnikowi zawód oczekiwanych podniosych wzrusze
i brak wielkiego obrazu, którego nie moe zastpi wielkie album

z tysica rysuneczków — o tyle wspóczenie z »Sobieskim« w^yko-

nana i ogoszona »Królewska pie« Kazimierza Gliskiego
stwierdza znowu bezowocno usiowa, zmierzajcych do ujcia

w ramy obrazu epicznego ycia epoki dalekiej i nieznanej poecie,

niezdolnemu wasn bogat i wie treci wypeni tych ram, jak

to czyni Mickiewicz w »Wallenrodzie«, Sowacki w »Lilli Wenedzie«.

Jak Deotyma, tak Gliski przystpuje do pracy z zamierze-

niami rozlegem! i podniosem!, to te powica swemu dzieu dugi

okres czasu. Rozpoczwszy sw »Pie« jeszcze w r. 1891 (w »Ate-

neufn« pocztek), ukoczy i ogosi j w r. 1907. Cao obja 12.000

wierszy. Myl przewodni pokrewny z »Wallenrodem«, w formie

oktawowej i liryzmie opowieci, w cechach artyzmu, jzyku i stylu

odbijajcy wpyw »Króla Ducha«, poemat Gliskiego osnuty jest na

przedhistorycznym okresie dziejów polskich. Lech, syn Wisza, wa-
dajcego nad Gopem, w modych latach przysta do Niemców, by

pozna sztuk rycersk. Cho sercem jego zawadna sroga Win-

hilda, za namówi Mszczuja, nienawidzcego Niemców, wraca do swoich

i obejmuje rzdy. Landgraf Gero wspóczenie rozwija sw dziaal-

no, majc na celu tpienie plemion sowiaskich. Pragnc wyra-

zi pragnienia i denia duszy narodowej w jej wspóczesnej walce

z gronymi przeciwnikami, poeta nie troszczy si o prawd w od-

tworzeniu dalekiej przeszoci, a z drugiej strony skrpowany wzgl-
dami cenzuralnymi i trudnoci zadania, usiuje da jedynie alego-
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ryczne odbicie swej myli, nieujmujcej z naleyt jasnoci i sita

prawdy i istoty pooenia spoeczestwa. Std mimo pynnoci wier-
sza, mimo wdziku rozsianych tu i ówdzie lirycznych obrazków
i ciepa wypowiedze, utwór nie osiga celu, bo nie wnosi do lite-

ratury lepszego i peniejszego artystycznie i mylowo wyrazu duszy
polskiej, ni to czyni niemiertelne dziea, suce za wzór i bodziec

tego, ze szlachetnych pobudek powzitego i z wielk prac i mio-
ci dokonywanego poematu. Przytem wspóczesne z nim utwory:

»Stara ba« i »Krzyacy«, jako obrazy przeszoci, a twórczo Wy-
spiaskiego, jako wyraz duszy polskiej, dokonay o wiele skuteczniej

tego, o co si kusi Gliski.

§ 15. Najlepszy rezultat osigna pracujca wspóczenie z Deo-

tyma i Gliskim nad wielk liryczn opowieci, osnut na yciu
ludu polskiego. Mary a Konopnicka w »Panu Balcerzec rozpo-

cztym w r. 1902, ukoczonym za po r. 1905. Poprzednia twórczo
liryczna, na podkadzie spoecznym oparta, przygotowywaa stopniowo

poetk, obserwujc i odtwarzajc — w nowelkach zwaszcza —
ycie ludowe, do pojcia dziea, majcego poniekd ukoronowa jej

trzydziestoletni — w^ sprawie spoecznej — literack sub. W sa-

mym pomyle jednak tkwi zasadniczy bd, niedopuszczajcy osi-

gnicia w zamierzonym obrazie penego i prawdziwego obrazu ycia

ludowego. Bdem tym byo oderwanie ludu rolniczego od ziemi

i przyrody ojczystej i odebranie mu monoci ujawnienia w caej

peni zronitej z t ziemi i prac rolnicz duszy przez osadzenie

go w krpujcych i przygnbiajcych warunkach ycia emigracyj-

nego, zarówno w tak uciliwej dla biedaków podróy morskiej, jak

w cigu wdrówki i pobytu w Brazylii, ród obcego otoczenia prze-

raajcej dzik bujnoci i niezwykoci przyrody poudniowej. Lud

ten ujawnia sw dusz i swój obyczaj w rzadkich chwilach wyzwo-

lenia si z krpujcych go warunków (chrzest dziecka, zabawa,

chwile wzrusze religijnych, wynurze poufnych). Przytem gromad

emigrantów skadaj przedstawiciele rónych prowincyi dawnej Pol-

ski, spojeni wprawdzie wspólnoci cikiego pooenia i religii, lecz

pozatem oddaleni odrbnociami plemiennemi i stopniami kultury.

ród chopów znajduj si przedstawiciele mieszczastwa i drobnej

szlachty; obok kurpiów, mazurów, podlasiaków, spotykamy Ukrai-

ców, Wielkopolan i przesiknitego wpywem suby we flocie rosyj-

skiej Opacza. Nad t gromad góruje energi, zapaem, jasnoci

umysu pan Balcer, kowal, a wic mieszczanin, w którego usta ka-

dzie poetka ca opowie. Podniosoci mistyczno-religijnego ducha

zdobywa sobie poszanowanie towarzyszów sdziwy Horodziej, unita

chemski, szukajcy za oceanem swobody drogiej mu wiary.— Drugim

34
Encyklopedya polska. XXI.
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bdem zasadniczym, z którego wynika niejednolito utworu, odbi-

jajcego w rónych czciach wahania si i zmiany w traktowaniu

przedmiotu, byo popltanie ze sob dwu rónych bardzo pobudek

i zamierze. Jedn z nich by spoeczno-publicystycznej natury za-

miar — w zwizku z poruszon wtedy w prasie kwesty emigracyi

ludu, podró Dygasiskiego do Brazylii i t, p. — wspódziaania przez

odtwarzanie artystyczne doli wychodców, drug za stanowia tak

róna charakterem, a tak trudna do ujcia w ksztaty artystyczne^

choby ze wzgldów cenzuralnych, wstrzsajca wtedy .dusze pol-

skie martyrologia unitów chemskich. Dopiero rok 1905, w którym

ju przewana cz utworu bya napisana i ogoszona, pozwoli^

poetce swobodniej rozwin to drugie zamierzenie i powróci nie-

szczliwych tuaczów do stron ojczystych; tu bowiem ukaz toleran-

cyjny otwiera zamknite dla nich przez lat tyle kocioy i umoli-

wia wyznawanie wiary, dla której tyle wycierpieli. Nie zapoznawszy

si bliej z przyrod i topografi krain Ameryki poudniowej, przez

które odbywaj wychodcy sw wdrówk, niezdoln jest poetka

oznaczy topograficznie kierunku ich drogi i warunków materyalnych

podróy, zastpujc je ogólnikowemi okreleniami i wymylonemi
przygodami. — Uyta w poemacie zwrotka oktawowa, pomimo zalet -

jzyka, na ogó szczliwie dostosowanego do cech charakteru Balcera

i samego przedmiotu, zaciera wicej ni uwydatnia swym ruchem
rytmicznym naiwn prostot umysow, ywioowo popdów, si
i powag uczu religijnych, cechujce dusz ludow. Jedynie w wy-

razie poznanej przez blisze zetknicie si z ludem chemskim jega

religijnoci ekstatycznej i tsknoty za ziemi rodzinn poetka osi-

gna wysokie pikno i prawd przemagajcego w utworze liryzmu.

III. Ponowny rozkwit liryki (1880— 1905).

§ 16. Na bogaty rozwój liryki w ostatnich dziesicioleciach

wieku XIX zoyy si rónorodnej natury czynniki, wytwarzajce

rozleg skal uczuciowoci duszy polskiej i doprowadzajce j do

przeczulenia. Czynnikami tymi byy: ucisk rusyfikacyjny i germani-

zacyjny, rosncy z kadym rokiem w Polsce rosyjskiej i pruskiej,

cierpienia spowodowane przez odbywajcy si w nieprzyjaznych wa-

runkach proces przeksztacania si, po r. 1864, spoeczestwa szla-

checkiego, rolniczego na wszechstanowe, przemysowo rolnicze, wre-

szcie starcie si w duszach polskich drogich im tradycyi, wytworzo-

nych pod wpywem wielkiej poezyi ideologii romantycznej, z napo-

rem nowych, druzgoccych je poj filozoficznych, naukowych, spo-
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eczno-politycznych. Std wynikaa wedle wyznania Kasprowicza,
najlepiej rozuniiejcego i czujcego przez wasne przeycia ten prze-
om duszy, owa newroza, której podlegaa wiksza cz umysów
wybitniejszych, postawionyci na przeomie dwu epok, zmuszonych
oddycha atmosfer koczcego si wieku, wychowanych w szkole
najsprzeczniejszych wyobrae filozoficznych i spoecznych, poczwszy
od idealizmu, przeradzajcego si niejednokrotnie w wizye misty-
czne, a skoczywszy na najskrajniejszym materyalizmie, gdzie deter-

ministyczne poddawanie si losowi i panujcym porzdkom wspó-
zawodniczy z Prometeuszowymi porywy, dcymi do przeobraenia
duchowego jednostek i tem samem do » wyrwania bryy wiata z do-

tychczasowych jej posada, do nadania jej ksztatów, penych boskiej

harmonii, i postawienia jej na fundamentach nowych, o jakich marzy
zarówno »potyczny utopista, jak i zimny, ale kochajcy cnot i pra-

gncy szczcia ludzkoci, z wizów brutalnego samolubstwa wy-
zwolony myliciela. (Uwaga poprzedzajca »L'amore desperato«).

Pokolenie to zaczo przeywa ten dramat ludzki i jednostkowy,

narodowy i spoeczny jednoczenie, okoo r. 1870. Nim osign on

swój najpeniejszy i najsilniejszy wyraz literacki w lirycznej powie-

ci eromskiego, w dramatach Przybyszewskiego i liryce Kasprowi-

cza, w teatrze Wyspiaskiego, zostawi swe czciowe odbicie w twór-

czoci pokolenia starszego, które wraz z Asnykiem z przey swych

wiatach 1860— 1863, ze szkó polskich jeszcze podówczas, z podno-

szcego wreszcie ducha wpywu ideaów poezyi romantycznej wy-

nioso tyle ufnoci w wyszy porzdek rzeczy, tyle siy moralnej, i
pomimo klski r. 1863, mimo rozczarowa, zwracajcych te dusze

ku nowym hasom sprzecznym z tak niedawn ideologi, nie pod-

daj si one pesymizmowi, lecz z caym zapaem zwracaj si do

przygotowywania na ruinach dawnych fundamentów nowego gmachu

spoecznego. Kierunek ten i nowe zadanie poezyi wskazywa wspó-

czesnemu pokoleniu Asnyk, goszcy, i »rzesza ywych susznie si

domaga, by dla niej z pieni nowa jasno bia, wiea ch ycia

i wiea odwaga eby j naprzód w przyszo prowadzia«. Haso

pracy u podstaw, przygotowania i pobudzenia mas ludowych do

udziau w yciu spoecznem i narodowem, zajcia si ich pooeniem,

potrzebami, niedolami, szerzenia nowych, zgodnych z wspóczesn

wiedz poj, odbija si coraz czciej i wydatniej w twórczoci poe-

tów, w ich lirycznych wypowiedzeniach i obrazkach. Najwczeniej

wystpia ta dno spoeczna u poetów, yjcych w swobodnej

wzgldnie atmosferze Polski austryackiej.

W r. 1874 ukazuj si we Lw^owie poezye Bolesawa Czer-

wieskiego, przeniknite silnie wyraon dnoci spoeczn. By
34*
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on autorem tak gonego ))CzerwQnego sztandaru«. Biedna nauczy-

cielka wiejska, Marya Bartusówna (1856— 1885) w zbiorku wy-

danym w r. 1876 we Lwowie wypowiedziaa prosto i szczerze smu-

tki i troski wasnego, cikiego ycia. Niedole biedaków opiewa

wymownie Wadysaw Szanser (Ordon), dotknity r. 1878 cho-

rob, uniemoliwiajc mu dalsz twórczo.

§ 17. Najwybitniejsz i najpopularniejsz wyrazicielk dnoci
spoecznej ideologii postpowej w lirycznych obrazkach i wypowie-

dzeniach staa si Marya Konopnicka (1846— 1910), rozpoczyna-

jca sw twórczo r. 1876 w Warszawie. Rodem z Suwalszczyzny,

wychowana wspóczenie z Orzeszkow na pensyi klasztornej w War-

szawie, wskutek trudnych warunków ycia w niedobranem mae-
stwie zmuszona o wasnych siach torowa sobie drog, w 30. roku

ycia zacza próbowa swych si na polu literackiem. Pierwsze jej

liryki, zwaszcza »Przygrywka«, malujca tsknot za swobod ró-

wnin wiejskich marzcej o nich w ciasnocie miasta poetki, »Wio-

chny«, wywoay gorce uznanie Sienkiewicza, przebywajcego wtedy

w Ameryce, Zetknicie si z koami inteligencyi modej, gównie

ludowców, rozwijajcych wtedy yw dziaalno owiatow wraz

z szerzeniem nowych idei spoecznych, pocigno poetk do wspó-

dziaania w tych deniach i zrobio j wymown wyrazicielk cier-

pie i potrzeb klas pracujcych, rzeczniczk ich praw, szerzycielk

nowych idei spoecznych, kultu dla wiedzy i postpu. Mimo przy-

swojenia sobie nowych hase i poj poetka, zostajc pod wpywem
Sowackiego, posuguje si w cigu caego ycia jego bogat frazeo-

logi i przysania ni raczej ni uwydatnia realne fakty i rysy ycia

ludowego. O ile przypomnienia obrazów ))Szwajcaryi« mona wy-

baczy w pierwszym — szerszych rozmiarów — utworze p. t. »Ro-

mans wiosenny«, roztaczajcym dzieje mioci na tle cichego dworku

wiejskiego, o tyle jzyk liryk, opiewajcych niedole biedaków, razi

przeciwiestwem wykwintu sowa, idealizmu obrazów z szaroci

i ndz ukrytych pod niemi faktów realnych.

W ulubionej, sprzyjajcej rozlewnoci wypowiedze, formie

snujcych si bez koca pyta, podsuwa poetka biednej matce, nie-

majcej czem okry i nakarmi dziecka, takie np. niezrozumiae dla

niej i raczej urgajce jej ni pokrzepiajce j w cikiej doli myli:

Czy pójdzie prosi jasnego miesica

O srebrny rbek.

By cieplej miaa dziecinlta jej drca,
Biaiy gobek?

Czy pójdzie prosi gwiazd, eby go strzegy

Bo matki niema?
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W lirycznych obrazkach, odtwarzajcych cierpienia biedaków,
poetka przypomina dam, filantropk, zwiedzajc poddasza i sute-

ryny, wzruszajc si widokiem ndzy, lecz niezdoln zrozumie jej

istoty, litujc si, lecz nieznajc duszy biedaków, ich psychologii

i jzyka. To te nie jest ona wyrazicielk duszy ludowej, lecz wy-
mown rzeczniczk sprawy ludu, bronic jej wobec wspóczesnej
inteligencyi jzykiem i stylem poezyi romantycznej. W podobnym
stosunku zostaje poetka do szerzonych wtedy nowych hase i poj
spoecznych, obyczajowych, filozoficznych. Gosi i rozwija je wymo-
wnie, nie zdajc sobie naleytej sprawy z ich znaczenia, zatapiajc

podjt myl w powodzi zapyta, wylicze, wycze i powtarza.

Niezbyt bogata i chaotyczna umysowo poetki, niezdolnej do po-

rzdnego wizania i szeregowania poj, uwydatnia si wyrazicie

w wierszu p. t. »Credo«, wypowiadajcem jej przekonania i wierze-

nia, przedstawione w bezadnem, lunem wyliczeniu, niejasnem, ogól-

nikowem sformuowaniu, przy powtarzaniu si tych samych myli

w odmiennem tylko wysowieniu, lubujcej si dwikiem piknie

brzmicych sów nieopanowanych przez umys gosicielki poj.
Najjaskrawiej uwydatnia si tu race swoj naiwnoci igranie z po-

jciami doniosemi moralnie w zwrotach poetki — kobiety trzydzie-

stoletniej — ku Bogu, którego poddaje egzaminowi, osypuje wyrzu-

tami, wykrzykami, niemajcymi w pobudkach treci charakteru wy-

buchów prometejskich, trzymanymi w tonie to rozprawy sdowej, to

poufaej sprzeczki wymówek. W znanym, popularnym niedawno je-

szcze wierszu (»Z dni smutku«) poetka, poleciwszy otworzy »b-
kitne drzwi« niebios i zawoawszy »Niech Bóg sucha«, zadaje jako

rzeczniczka pokrzywdzonych szereg pyta szumnobrzmicych, uja-

wniajcych sabo i chaotyczno jej umysu. W wierszu »Na Du-

najcu« poetka wraz z fal rzeki, która »modrym supem bysna a
w niebo do Boga«, posya swój »krzyk pytaniem nabrzmiay*, który

»potrci bkity i powróci z niczem«. Jednoczenie przecie w wier-

szu » Anio milczenia* owiadcza: wZ lutni, po której zote struny

biega, klcz na rbku szaty Najwyszego i biae czoo obracam w t
stron, kdy wiruj globy rozpdzone. Przejrzyst doni wygadzam

etery, echem miarkuj rozpiewane sfery...« W cyklu liryk p. t. wNoce

letnie« poetka opowiada: »\V cie owin si jak w rbek, ksiyc

przymi, gwiazdy zdmuchn, skrzyda wezm dwa bieluchne i po-

lec jak gobek«. Przemknwszy ^rozbitych soc lotn mgawic,

przybywa do Boga, by przyzna mu, e jest wielki, e ma z gromów

koron«, a ))Stopy na socu wsparte«, lecz skarci jednoczenie za

obojtno na zy ludzkie (» Co?... policzone? — co?... i nieotarte?«).

Konopnicka posiada niezwyk wraliwo na pikno obra-
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zów, rytmu i melodyi sowa w utworach, jakie poznaje drog lektury.

Piknoci te dostarczaj jej form,- w które przyobleka wywoane
przez wpywy zewntrzne wasne nastroje, marzenia. To, co ze siebie

wkada, wiadczy zwykle o braku gbszych przey, saboci mo-

ralnej i umysowej. W tak ubogiej ilociowo liryce michowskioj,

niewypeniajej jednego tomu jej dzie, lecz pyncej z duszy bo-

gatej w owoce przey, przemyla i pracy moralnej, jest o wiele

wicej pikna, ciepa i gbi uczucia i myli, ni w lirycznych zbio-

rach liryk Konopnickiej, zawdziczajcych sw szerok, atwo zdo-

byt popularno harmonii z pobudliw uczuciowoci, wraliw na

piknie br/.mice frazesy, i z chaotyczn umysowoci Warszawy i wo-

góle Polski rosyjskiej. Takie cechy przedstawiaj utwory zawarte

w dwu pierwszych zbiorach z r. 1881 i 1883. — Dopiero trzeci, z r. 1887,

uwydatnia, w nielicznych jednak lirykach, pewien postp zarówno
w ujmowaniu rozwijanych pyta i przedstawianych pojawów, jak

w wikszej prostocie wysowienia, w stosunkowej zwizoci i sile wy-

powiedze. Podróe po Europie, zapoznanie si z literaturami obcemi,

wniknicie lepsze w twórczo polskich poetów, silniejsze zaintere-

sowanie si yciem wspóczesnem, jego prdami, potrzebami, bra-

kami, zbogaciy umys i artyzm, rozszerzyy sfer zainteresowa

i skal wraliwoci artystki-wirtuozki, zdolnej opiewa teraz wszystko,

co na ni chwilowo oddziaywa; najchtniej wyraa ona sw.dusz
w nieokrelonych, rozpywajcych si nastrojach, majcych zwykle

swe ródo w przeyciach i wzlotach obcych dusz, oddziaywajcych
przez sw twórczo. W seryi trzeciej utworów (z r. 188 7) obok
liryk biblijnych, pod wpywem Ujejskiego tworzonych (»Z ksig pro-

rockichw) spotykamy tematy grecko-rzymskie, hymn na cze Husa,

pie Zyrondystów, a zarazem wymowne, pobudzajce ducha naro-

dowego w jego przygnbieniu »Contra spem spero«, silny ironi

))Toast« (»Ludy si kdy pr fal mtn... To tylko yje, coy ma
si... A nam tymczasem mynek na strudze obraca plewy swoje

i cudze...«), wywoany rugami pruskimi, a echami wOjca zadumionych«
brzmicy obrazek »Do granicy «, cig obrazków i liryk, tonem i sty-

lem do zudzenia przypominajcych Lenartowicza. — wiadomo wy-

sokich zada posannictwa wierszowego cechuje wypowiedzenia

poetki w czwartej seryi (1896). Zbiór ten zaczyna wiersz »Duch mój,

ptak Boy«. Poetka pod wpywem duszego pobytu we Woszech,
studyów nad Dantem i sztuk wosk, gbszego ujcia twórczoci

Mickiewicza (w studyach nad »Dziadami« i charakterystyce poety

tudzie Sowackiego z okresu mistyki, wreszcie pod wpywem wspó-
czesnych utworów Kasprowicza, rozszerza skal swej twórczoci,

zdobywa si na podnioso religijn i gbsz nieco refleksy, opart

i
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na zbogaconej umysowoci. Wystawia sobie ona teraz w pewnych
<^hwilach, e jest ptakiem, którego »Pan... wypuci pod niebem... a z pie-

ni onej wielkiej, któr wieczno u stóp mu piewa, gos jeden mu
daje i kae lecie nad smtnych ziem kraje w przysz soneczno...
lecz mu. nie wolno... na ludzkie pa rami... a t gazk, gdzie

spocznie na chwil, Pan zaraz amie. .« Jednoczenie w cyklu »Z pól

i lasówK odtwarza wybornie ton i rytm, umysowo i uczuciowo
sowików i skowronków liryki polskiej Zaleskiego i Lenartowicza.

»Zielone« jest ponownem, szczliwszem ni wRomans wiosennym,

€chem »W Szwajcaryi«, a »Z mojej Biblii« odtwarza ton i styl wKróla

Ducha« i liryk Kasprowicza. Jak saby udzia w twórczoci poetki

bierze myl, wiadcz wymczone, nic nie mówice, refleksyjne wy-

powiedzenia, jakiemi zamyka za wzorem »Sonetów krymskich(v swe

))Sonety woskie« i drugi rozleglejszy cykl p. t. »Morze«. Czy to scha-

rakteryzowanie Kraszewskiego (w wierszu na jego zgon): »Najsilnij-

szy midzy silnymi« wpelikan karmicy krwi swej rozcitej piersi«,

czy zobrazowanie Fatum jako istoty wycigajcej mglist do i prze-

-cinajcej wt nitk, i setki podobnych okrele, zestawie, wreszcie

podejmowanie przedmiotów, tak przerastajcych skal odtwórczych

uzdolnie wirtuozki, jak »Stworzenie czowieka« i »Sd ostateczny«

^pod wpywem fresków Michaa Anioa) daje miar stanu umyso-

woci poetki w okresie najpeniejszego rozwoju jej uzdolnie i osi-

gnicia stanowiska wieszczki, usypywanej hodami bliskiego jej sta-

nem umysowym i uczuciowoci ogóu. Stanowisko to pobudzio

poetk do opiewania zarówno schodzcych ze wiata wybitnych lu-

-dzi, jak uwietniania obchodów narodowych i budzenia uczu pa-

tryotycznych pieniami (pod mianem Sawy), powiconemi postaciom

i wypadkom z okresu walki o niepodlego. Std wynik równie

morahzatorski, dydaktyczny charakter wielu liryk, piewnik dla dzieci

i wreszcie podjcie omawianego ju w poprzednim rozdziale ))Pana

Balcera w Brazylii^, w którym wymowna rzeczniczka sprawy ludu ze-

spala ca znajomo jego ycia i si ywego interesowania si jego

dol z niepospolit wirtuozy we wadaniu jzykiem i wierszem.

W nowelach proz krelonych (»Cztery nowele« 1888, »Na dro-

<lze<r 1893. »Moi znajomi« 1894) i w »Panu Balcerze« liryzm Kono-

pnickiej znalaz najgbszy i najlepszy swój wyraz. W zakresie wa-

ciwej liryki ogóowi jej pieni i obrazków lirycznych, przy poczuciu

muzycznem, odbijajcem si w ywoci i lotnoci rytmu, przy wdziku

rysunku melodyjnego, brak ciepa, szczeroci i gbi uczucia i opar-

cia o ustalone, 'jasne, powizane w pewn cao przekonania. Li-

ryka Konopnickiej stanowi przejciowe ogniwo pomidzy romanty-

czn i gawdziarsk naprzemiany, ubog artystycznie i treciowo,
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poezy okresu martwoty ycia polskiego po r. 1848, przeduajc
swój byt po za rok 1864, a zbliajcem si odrodzeniem w kocu
wieku XIX. Cho bya wymown gosicielk poj wolnomylnych,
postpowych, rzeczniczk rzeszy robotniczej i ludu wiejskiego, a wre-
szcie uczu narodowych, Konopnicka nie dokonaa postpu w poezyi

polskiej, nie wyrazia w niej, poza ywoci swoich rosncych i roz-

szerzajcych si zainteresowa, gbszego i trwalszego odczucia i ujcia
ycia ludowego i rosncego wspóczenie wzmagania si cierpicego^

walczcego i mylcego ducha narodowego.

§ 18. Ruch spoeczny, znajdujcy w Polsce rosyjskiej podnie-

cajce go warunki w ucisku politycznym, w potrzebach i niedolach

coraz liczniejszej klasy robotniczej, w licznych ogniskach przemy-
sowych, w rosncym proletaryacie miast wielkich (Warszawa, ód)
i licznej klasie ludnoci bezrolnej we wsiach, oddziaywa na rozwój

liryki spoecznej, torujcej drog zarówno uczuciom solidarnoci i bra-

terstwa z pokrzywdzonymi i cierpicymi, jak pojciom i deniom
radykalnym ówczesnych ludowców, spoeczników. Za przykadem
i pod wpywem Konopnickiej wystpuje liczny poczet piewaków
i piewaczek ndzy i krzywd klas ludowych.

Z pocztu tego wybije si wkrótce i wzniesie si na wysze
stanowisko wyraziciela cierpie i de moralnych duszy ludzkiej

Jan Kasprowicz, ku rozwizywaniu zagadnie bytu spoecznego-

zwróci sw bogat umysowo Maryan Potocki (Bohusz), »serce

najbardziej czue, na miar niewidzian i niesychan, spalone od
uczu wiecznych« wedle wiadectwa eromskiego. Gustaw Dani-
owski (ur. 1871) od liryk (»Poezye« 1902) i poematu lirycznego »Na
wyspiew, odtwarzajcego symbolicznie i alegorycznie pojcia i dnoci
spoeczne autora, przeszed do czynnej dziaalnoci spoecznej w r.

1905 i twórczoci powieciowej, w której peniej i artystyczniej wy-

razi uczuciowo sw ni w utworach wierszowanych. wietnym
si sowa, zapaem i szczeroci publicyst, posugujcym si for-

mami liryki dla propagandy idei spoecznych, i rzecznikiem sprawy

klasy robotniczej by Andrzej N iemoj e ws k i (ur. 1864), wnoszcy
do liryki spoecznej temperament polsko-szlachecki. Poezye swe oga-

sza od r. 1891 ())Poezye« 1891, »F*olonia irredenta« 1895— 1896, » Wy-
bór poezyitt 1899). Twórczo jego obfita w zakresie publicystyki^

dramatu, noweli, odbijajca zmiany duchowe uzdolnionego i ruchli-

wego pisarza, wychodzi poza ramy naszego dziau. Franciszek No-
wicki (ur. 1864) w zbiorze poezyi wydanym w r. 1891 we Lwowie,
omawiany ju poprzednio Wodzimierz Wysocki w Kijowie {f 1894)^

wreszcie Antoni Lange (ur. 1864) (dziaalno jego w nastpnym za-

znaczymy rozdziale), który liryki swe modziecze, gwatownym ra-
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dykalizmem nacechowane, ogosi r. 1901 w Paryu p. t. sPoaro-
bowcom« (pod pseudon. Napierski) — uzupeniaj grup.

§ 19. Osabienie i obnienie w okresie reakcyi pozytywistycznej
twórczoci poetyckiej, zarówno pod wzgldem wartoci treci, sto-

sunku do ycia wspóczesnego, jak i pikna formy, wywoao w osta-

tnici dziesicioleciach zeszego wieku powtórzenie si zjawiska, ce-

chujcego pierwsze dziesiciolecie tego wieku. Zjawiskiem temjest
szerzca si w modszem pokoleniu dno do podniesienia poezyi
polskiej przez doskonalenie formy, przez wprowadzenie do oryginal-

nej twórczoci nowych rodków wyrazu artystycznego, tudzie do-

starczenie ogóowi przekadów wybitnych dzie literatury powszech-
nej dawniejszej i wspóczesnej dla podniesienia poziomu wymaga
i upodoba, wyksztacenia stylu i jzyka. Jak w okresie pseudokla-

sycyzmu, tak i w noworomantycznem odrodzeniu artyzmu w poezyi,

przekady iloci sw i wartoci góruj nad twórczoci oryginaln.

Pseudoklasycy, o ile przekadaj utwory literatur staroytnych wo-
skich, czy angielskich, to staraj si przyoblec je w formy wierszowe

i stylowe poezyi francuskiej wieku XVIII i przewanie posuguj si
pomoc przekadów francuskich, zacierajcych cechy charakterysty-

czne i ducha pierwotworu. Pobudk ich pracy jest ch zbogacenia

i podniesienia poezyi polskiej przez zblienie jej z francusk. Tó-
macze z okresu lat 1830— 1864 przyswajaj literaturze ojczystej obce

arcydziea ze wzgldów spoecznych, wychowawczych przewanie,

std midzy niemi przewaaj pracownicy pozbawieni uzdolnie ar-

tystycznych (Korsak, Hoowiski, Paszkowski, Stanisawski, Szmuro,

Popiel, Bronikowski), niezdolni uwydatni cechy artystyczne orygi-

naów. Dopiero po r. 1870 pojawia si liczny poczet poetów-tóma-

czów, umiejcych pokonywa trudnoci zachowania w przekadzie

cech stylowych, ducha i tonu obcych dzie. Szereg ich rozpoczyna naj-

starszy wi«'kiem Lucyan Siemieski, sigajcy pocztkami swej

dziaalnoci (przekad »Rkopisu królodworskiego«) pierwszych latczwar-

tego dziesitka w. XIX. Jego przekad ))Odysseift (1878) jest w swoim

rodzaju arcydzieem szczliwego zespolenia polskoci i hellenizmu,

zwikszenia dla czytelnika uroku niemiertelnej opowieci Homera

przez wprowadzon do dusz postaci polsko, odbit w ich uczuciach,

czynnociach, przemówieniach. Wysokie zalety posiadaj- take prze-

kady pieni Horacego i liryk mistyków woskich i hiszpaskich,

tudzie pomników twórczoci ludowej, jak sagi skandynawskie, pie-

ni trubadurów, bretoskie, serbskie, uyckie, wreszcie perska

Szah-Name.

Felicyan Faleski, artysta sowa, dla którego pikno formy

stanowio gówn warto w dziele sztuki, wirtuozy sw rozwija
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najchtniej w przekadach, pozwalajcych mu uwydatni zdolno odtwa-

rzania wszelkich ksztatów i tonów twórczoci poetyckiej. Jego rozlege

interesowanie si literackimi pojawami [jikna objo cay zakres

literatury powszechnej, poczwszy od Biblii a do Poego i najnow-

szych liryków francuskich. Przekady te, nieobejmujce jednak wik-
szych caoci, ukazyway si w czciowych zbiorach (oPrzekady

obcych poetówft 1878—1892, »Pieni Petrarki« 1881, »Orland szalony «,

czciowy przekad, 1901 r.). Aryost najlepiej odpowiada duszy tó-

macza, lekko ironicznej, miarkujcej wykwintnym gestem rozmach

polsko-szlachecki.

Nietyle wiernoci ile poprawnoci i wykoczeniem formal-

nem odznaczaj si liczne przekady Kazimierza Kaszowskiego,
który poza tragikami greckimi i dramatem wspóczesnym przyswoi

literaturze utwory Hezyoda, Teokryta, Anakreonta. Do tej grupy tu-

maczów cechami swej pracy nale z poetów: Marya Konopni-
cka, kierujca si w wyborze przypadkowemi pobudkami swej do-

rywczej lektury: std prócz Yrchlickiego, który j stale interesuje

swymi lirykami, przerzuca si od Pawa Heysego do Hameriinga,

od Swinburna do Juliusza Wolfa, poprzestajc zwykle na kilku dro-

bnych próbach.W ad ysa w Ordon (Szanser) przeoy wAhaswera

wRzymiew Roberta Hameriinga, modo zmary Micha Metelicki

przekada utwory ulubionego mu Lermontowa (gównie »Demon«)

i drobiazgi Puszkina (w zbiorowem wydaniu pism zmarego, Kra-

ków 1893). Wysok warto maj przekady ))Luizyad« Kamoensa,

»Jocelyna« Lamartine'a, »Mircio« Mistrala i »Kwiatów grzechu« Bau-

delaire'a, dokonane przez bogato uzdolnion, tajemnicz poetk,

ukryt podznakiem Ad. M..ski (Trzeszczkowska). Wspópracownik

poetki w przekadzie Baudelaire'a, obfit twórczoci odznaczajcy si

Antoni Lange, ogosi w r. 1900 zbiór swoich tómacze z poe-

tów obcych, mieszczcy cz tylko obfitego plonu jego pracy. Za-

czwszy od wspóczesnych poetów francuskich: W. Hugo, Leconte

de risle, Richepin, Mallarm, Yerlaine, belgijski Yerhaeren, przeszed

do eposu indyjskiego, poezyi perskiej, hebrajskiej, wspóczesnej ame-

rykaskiej (Poe, Whitman), angielskiej (Shelley). Wspóczenie pro-

wadzi on studya nad temi literaturami. Rónorodno i rozlego
podejmowanych zada, popularyzatorskie zamierzenia i popiech

w pracy nie pozwalay na dostateczne opanowanie przedmiotu i wy-

koczenie przekadów, nieodpowiadajcych czsto swemi cechami

skali jego artyzmu, jego de spoecznych i kultu dla sztuki sowa.

Najwyszy stopie wiernoci i pikna w przekadach arcy-

dzie literatury powszechnej osign Edward Porbowicz
(ur. 1862), profesor literatur romaskich we Lwowie. Wyrzekszy si
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twórczoci oryginalnej, w której uwydatni swe bogate uzdolnienie

artystyczne, zdobywszy przez studya naukowe powan wiedz w za-

kresie dziejowego rozwoju literatur romaskich, owadnwszy wre-

szcie caem bogactwem, jzyka ojczystego, skupi w swej duszy

wszystkie warunki pierwszorzdnego tiómacza. Tym warunkom za-

wdzicza niepospolit pikno przekad wBoskiej komedyi«, odsa-

niajcy po raz pierwszy czytelnikom polskim sabo uwydatnione

przez poprzedników^ cechy charakterystyczne tego arcydziea. W ro-

zumiejcej i wspóczujcej duszy tómacza dokonywa si ponownie

akt twórczy. Tote z t sam swobod wada Porbowicz tercyn

dantejsk, co lotn oktaw w przekadzie bajronowskiego »Don Juana«.

Leopardi i Calderon uzupeniaj poczet wielkich poetów, odtworzo-

nych przez wnikajcego w ich dusze tómacza.

Najarliwszym i najwytrwalszym szerzycielem kultu sztuki,

poet, tómaczem. krytykiem i teoretykiem twórczoci by Zenon
Przesmycki (ur. 1861), znany wicej pod pseudonimem Miriama.

F^ojcie swe o poezyi wygasza w tygodnikach: »Zycie«, wychodzcym

w Warszawie od r. 1887. i »wiat« (Kraków). Poezye wasne ogosi

r. 1893 p. t. ))Z czary modoci«; da w nich wdziesicioletni pamijt-

nik« swej duszy. Przekady, jakimi po r. 1880 da pozna swe zdol-

noci literackie, obejmoway gównie utwory Jarosawa Yrchlickiego,

od którego przej si rónostronnoci natchnie. Z pomieszczonych

w ))wiecie« krakowskim wyróniy si: tragedya »Erynnie« Lecon-

tea de Lisie i dramaty Maeterlincka, ogoszone w zbiorze z r. 1894.

Najdoniolejsz zasug Przesmyckiego, dzieem, w które woy sw
dusz, ogromn sum pracy i oddane ofiarnie znaczne rodki mat

ryalne, byo wydawnictwo wChimeryw, która od r. 1900 ukazywaa

«i w Warszawie nieperyodycznie w cigu lat siedmiu i w 30 zeszy-

tach, wydanych z przepychem wielkim co do druku, papieru, ilustra-

€yi, obja obok utworów wspóczesnych poetów (wspódziaajcych

z redaktorem w sprawie podniesienia poezyi przez rozszerzenie sfery

twórczoci i wysubtelnienie formy) bogaty zbiór nieznanych lub za-

pomnianych utworów Norwida, którego cakowit twórczo ma

ukaza wiatu rozpoczte w ostatnich latach przez Przesmyckiego

zbiorowe wydanie dzie tego poety, obliczone na 10 tomów. Dziki

zabiegom w gromadzeniu rozproszonych druków i rkopisów i nie-

zwykej pracy i starannoci — nadmiernej niekiedy — w doczonych

do kadego utworu objanieniach, niezrozumiay dugo poeta i arty-

sta zarazem, liryk pierwszorzdny i dydaktyk, rozwijajcy wierszem

swe pojcia o sztuce, idee moralne i polityczno-spoeczne - odsoni

tajemnicz, milczca dusz pokoleniu, zdolnemu j rozumie i od-

<5zu. Std wpyw Norwida ukazuje si dopiero u najmodszych poe-
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tów i pisarzów, jako jeden z czynników bogaccych liryk polsk*

w rodki artystyczne wyrazu duszy. Zasug niespoyt Przesmy-

ckiego jest wytómaczenie Norwida i wprowadzenie rozsypanych

w jego dzieach skarbów pikna i myli we wspóczesne ycie du-

chowe i twórczo literacko-artystyczn.

Szereg poetów-tómaczów zamykaj zmarli przedwczenie: Ka-

zimiera Zawistowska i dwaj bracia Brzozowscy (Stanisaw i Wincenty )y

tómacze wspóczesnych liryków Irancuskich (Samaine, Rimbaud, Ver-

laine, Baudelaire), z którymi wizaa ich bogata, szukajca subtel-

nych, nowych rodków wyrazu wraliwo i nastrojowo. Najwik-
szy z poetów wspóczesnych Jan Kasprowicz w przekadach

Eschylosa uwydatni pokrewiestwo swej potnej uczuciowoci

z wstrzsajcemi wypowiedzeniami lirycznemi wielkiego tragika

greckiego. Obok tego przyswoi poezyi polskiej maoznanych poe-

tów angielskich, jak Marlowe, Shelley, Swinburne, Browning. Za spraw
takich tómaczów dusza polska wesza w bogaccy i rozszerzajcy

j stosunek wspótwórczoci z najwybitniejszymi poetami wiata
Odbije si to na oryginalnej twórczoci i podniesie skal wymaga
i przygotowania estetyczno-literackiego w szerszych koach czytelni-

ków. Std wyniknie ywe zainteresowanie si Norwidem i uznanie

dla nowego wiata pikna, jakie Staff wniós do poezyi polskiej.

§ 20. Dno do wydoskonalenia formy, kult dla sztuki, o ile byy
skutecznymi bodcami dziaalnoci nielicznych dusz, rozmiowanych
w czystem piknie, i pracy wytrwaej do znacznego zastpu tó-

maczów, o tyle nie mogy wywoa wieej, bogatej twórczoci, py-
ncej jedynie z pogbienia i odnowienia treci duchowej pod wpy-
wem rozwijajcego si ycia spoecznego i narodowego. Rozkwit
liryki polskiej pod koniec wieku XIX by wyrazem potnego roz-

budzenia i zbogacenia si w sferze umysowej, uczuciowej i moral-

nej dusz polskich pod wpywem licznych i doniosych bodców, wy-

woujcych w tych trzech sferach ycia wewntrznego gbokie
wstrznienia i przeksztacenia.

Z serc odczuwajcych bolenie rosncy ucisk polityczny syste-

matycznej germanizacyi i rusyfikacyi, z sumie wstrznitych przez

uwydatniajce si im coraz wyraziciej krzywdy stosunków spoe-

cznych, ohyd moralnego zwyrodnienia, z wyobrani dostrzegajcych

pod wpywem zbogaconej umysowoci roztwierajce si im cae
dziedziny nowego pikna w przyrodzie, a pod wpywem nowej uczu-

ciowoci i pogbienia moralnego nowe widzenia .wiata ludzkiego,

stosunków spoecznych, ycia duszy — wypyn potny, wiey
prd liryzmu, szukajcy dla siebie najchtniej szerszych, silniej prze-

mawiajcych do szerokich kó form powieci i dramatu, a jednocz-
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nie wprowadzajcy do zakresu liryki i opowieci lirycznej zatraca-

jc si w^ robocie literackiej pisarzów o ubogiej treci i sabych si-

ach twórczych bezporednio, si, prawd i szczero wyrazu,
wiadomo bogactw i siy indywidualnej duszy uwydatnia si w po-
tnym indywidualizmie liryków, w poczuciu i przekonaniu o donio-
sej roli poezyi w yciu, wielkoci jej zada i wadzy nad duszami.

Ona to z duszy wywabia prostaczej

Miosnych szeptów sodki, wonny czar

Gos daje zbrodni, cnocie i rozpaczy,

Jest matk czynów i wspaniaych mar...

g-osi najwikszy z twórców ponownego rozkwitu liryki polskiej

Kasprowicz, w » Prologu na otwarcie teatru Iwowskiegow (r. 1900).

§ 21. wieym i silnym tonem w wyrazie podniecanej przez

temperament, a krpowanej przez ciasnot ycia bujnej indywidual-

noci, pozyska sobie dusze Kazimierz Tetmajer. Urodzony na

Podhalu (r. 1865), od dziecistwa zespala si z cignc go i kszta-

tujc ducha wspania przyrod Tatr i dzik swobod ludu gór-

skiego. Tradycye rodzinne rycersko-narodowe, przeszo przemawia-

jca z pamitek Krakowa, w którym odbywa studya uniwersyteckie,

wielka poezya, wspóczesna sztuka, rozkwitajca w starej stolicy,

w zestawieniu z rzeczywistoci ycia polskiego, z jego ciasnot

w Krakowie, a skrpowaniem w Warszawie, wpywem wspóczesnej

wiedzy wywouj w duszy modzieca, nieznajdujcego w tych wa-

runkach ujcia dla swej energii, pola dla rozwinicia uzdolnie,

a w duszy swej wierze i ideaów, mogcych si osta przed pr-

dem nowych poj — nietyle rozpacz, ile kryjcy si pod oson
znuenia i zwtpienia gniew i pogard. Jedynym bodcem twórczo-

ci jest u niego pikno wypowiedze wasnej duszy, uwydatnianie

jej popdów, siy, artyzmu, przeciwstawianie ciasnocie ycia polskiego

wasnej indywidualnoci, spragnionej szerokiego lotu, rozkochanej

w swobodzie szczytów tatrzaskich, szukajcej w podnietach ero-

tycznych zaspokojenia godu niespokojnego, niezadowolonego z ycia

ducha. W przeciwstawieniu do Konopnickiej, bdcej zawsze echem

zmiennych prdów i nastrojów ycia polskiego i lektury, Tetmajer

wnosi do poezyi polskiej — niezalenie od poetów, wspóczenie z nim

rozpoczynajcych potny rozkwit liryki polskiej — odrbno tonu

i artyzmu, zwizanych z odrbnoci przey i stanowiska wobec

sztuki i znamion umysu i charakteru. Zespala Tetmajera z tymi od-

rodzicielami liryki polskiej bezporednio zwizku twórczoci z y-

ciem wewntrznem, wyraziste odbicie w niej tonu duszy, barw

i ksztatów jej widze.
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O ile siln jest sprawno zmysowej i fizycznej organizacyi

Tetmajera, wyraajca si^ w rytmie, wyrazistoci, plastyce i barw-

noci jego liryki i opowieci, otye drugorzdn rol odgrywa w niej

refleksya i sabo odzywajce si denia moralne. Oddaje on nieraz

sw dusz nastrojom, niemajcym w niej trwalszego oparcia, nie-

tylko z pobudek artystycznych, lecz te dla zadosyduczynienia tu-

mionym, ale nieprzestajcym istnie w duszy tsknotom i nadzie-

jom. Wzgardliwy stosunek do ycia, pesymistyczny nastrój, protest

przeciw ciasnocie, upodleniu, stosunków ludzkich, usprawiedliwione

w czci warunkami ycia polskiego i ogólnym stanem ludzkoci,,

maj swe ródo u Tetmajera, jak i caego zastpu artystów, w ich

wyczeniu si z warunków ycia zbiorowego, usuwaniu si od obo-

wizków rodzinnych, zawodowych, spoecznych, od zwizanej z niemi

pracy, odsaniajcej jednostce wartoci i zadania moralne ycia, uka-

zujcej mono osigania w sobie i popierania u wspótowarzyszów

de podniosych ku uszlachetniajcym i wypeniajcym to ycie

celom. Wspóudzia stay w yciu spoecznem czyni dopiero artyst

penym czowiekiem i obywatelem.

§ 22, Tetmajer wraz z caym zastpem pokrewnych indywidua-

listów napróno w podróach, w obcowaniu z dzik przyrod i z uy-
wajc dzikiej swobody ludnoci Tatr, w erotycznych uniesieniach

i podnieceniach twórczoci artystycznej szuka zapenienia ycia,

którego celu i wartoci nie widzi, nie uznaje, zuytkowania pot-

nego zasobu energii i uzdolnie, wystarczajcych do wykonania,

dzie o wiele wikszych i doniolejszych, ni zbiór wypowiedze
lirycznych, piknych artystycznie, podniecajcych, rozmarzajcych,,

lecz niekrzepicych ducha. Std ta czsto powtarzajca si w póniej-

szych lirykach skarga poety na zmarnowanie ycia. Warunki mate-

ryalne, zmuszajce do twórczoci zarobkowej, do rozpraszania bo-

gatych zasobów duchowych na pospieszn, w ironiczno-wzgardli-

wym nastroju dla ogóu czytelników wykonywan produkcy po-

wieciow, zwikszay jeszcze przedzia moralny midzy spoecze-
stwem a poet, niemajcym ni nad sob, ni koo siebie, ni wre-

szcie w samym sobie oparcia, dajcego spokój i równowag, bd
te umoliwiajcego denia ku wyszym celom ycia, wiar w te

cele i ich urzeczywistnienie. Warto obfitej twórczoci Tetmajera

polega na bogactwie odbitych w niej tonów uczuciowych, wyw^ou-

jcych te uczucia przedmiotów i przey, i na zczonych z melody
i siln rytmik jego liryki uzdolnieniach epicznych, osigajcych

najwyszy stopie, mistrzowsk, homeryczn niemal prostot, plastyk,

barwno i si wyrazu w skrelonych ludow gwar obrazach na

pó dzikiego ycia górali tatrzaskich w jego przedkulturalnej dobie,
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W pierwszej poowie wieku XIX. Obrazy te p. t. »Na skalnem Podhaluo
(pi seryi, zwaszcza pierwsza z nich najwyszy artystycznie wy-
twór epiki polskiej z drugiej poowy w. XIX, stanowi niewt-
pliwie najtrwalszej wartoci, najrozleglejszy rozmiarami i najwybi-

tniejszy niezwykemi zaletami utwór Tetmajera. Sta si on tu wy-
razicielem duszy polskiej, jej kultu dla Tatr, jako jedynej nienaru-

szonej przez burze dziejowe i obcy napór granicy i osony, jedynego

przedmurza polskoci.

Liryki jego s w przewanej czci wyrazem ogólno-ludzkiej,

sabncej obecnie choroby wieku, polegajcej na zniechceniu do y-
cia, znueniu moralnem, przesycie, poszukiwaniu niezwykych bod-
ców, wrae, nastrojów. Wraz ze wszelkiemi krzepicemi wierze-

niami i uczuciami musiay jeli nie zatraci si, to osabn w ta-

kich duszach zarówno uczucia religijne, jak narodowe, podniecajce

do pracy i czynu, mioci Boga i ojczyzny, czci dla przeszoci.

Siedm seryi liryk Tetmajera (od r. 1891 ukazujcych si i rozcho-

dzcych w kilku wydaniach) odtwarzaj nietylko dzieje duszy poety,

jej ewolucy w cigu lat dwudziestu, ale do pewnego stopnia dusz

wspóczesnego mu pokolenia, pragncego z siebie wydoby pikno,

by przysoni niem szpetno ycia, zdoby dla ducha swobod, kr-

powan przez warunki bytu spoecznego i narodowego, bogactwem

przey, nastrojów i wrae przeciwway przygnbiajcy wpyw
martwoty i maoci wspóczesnej. Wytwarzajca si w takich warun-

kach nowa uczuciowo i nastrojowo. bogata w odcienie i tony,

zwizana ze spotgowan wraliwoci, z rónorodnoci bodców,

poda, upodoba, odczu, wymagay nowych form i tonów wyrazu

lirycznego, nowych rytmów i melodyi. Na tem polega znaczenie

liryki Tetmajera, wnoszcej do literatury nowe stany i nastroje, prze-

ycia duszy ludzkiej i polskiej, a zarazem nowe pikno odtwarzaj-

cych je form i rodków. Od wypowiedze Mickiewicza i Sowackiego

aden poeta nie zdoby si na tak si i miao, szorstko i bez-

porednio w wyrazie swych indywidualnych upodoba, poda,
wstrtów, gniewów i refleksyi, przy jednoczesnej marzycielskoci,

subtelnoci, eterycznoci w odtwarzaniu odpowiednich nastrojów.

§ 23. Te same przewanie cechy spotkamy u wspóczesnych Tet-

majerowi— Kasprowicza, Wyspiaskiego, Przybyszewskiego, erom-

skiego, ale róni si oni pobudkami spoecznemi i moralnemi swego

gniewu na ycie, pesymizmu i rozpaczy. Osobiste niezadowolenie

z ycia, nieodpowiadajcego jego pragnieniom, niedajcego jego po-

pdliwej indywidualnoci rodków i przestworu do zaspokojenia po-

da szczcia , rozkoszy, pikna, nadaje Tetmajerowi odrbne pi-

tno w tej grupie przedstawicieli liryzmu polskiego, osigajcego swój
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wyraz najpotniejszy poza dziedzin waciwej liryki, w której stwo-

rzy on sw odrbn sfer, wypenion odbiciami wasnej ewolucyi

duchowej, a której ostatni okres zbliy go do stanowiska wzgldem
ycia i tradycyi przeszoci, jakie spotykamy w kocowej twórczoci

Wyspiaskiego i póniejszych lirykach Kasprowicza. Gdy w »Pre-

ludyach«, pomieszczonych w drugiej seryi »Poezyi«, woa, i » nad-

miar wstrtu do ycia codziennej podoci jest mi chlebem i wod,
co truj i dusz, nie mam ju w sercu adnej aski i mioci, gar-

dz i nienawidz ca moje dusz... Jedno mam tylko pragnienie

rozkoszy... Na pen pier tw rzucam moje usta... Spal mi w uci-

sku... Zreszt nie nci mi ju nic...«; gdy pragn jak albatros wpa-
trywa si ze skay ród oceanu w soce ))dumne i smutne jak on«

i sucha ))sennej muzyki fal« — to doszedszy poudnia ycia uczu
i zrozumia, e »trud i troska« dopiero daj czowiekowi wrycerski

chrzesta. Mio dla syna i troska o jego przyszo zwrócia czuj-

cego sw bezsilno ojca-poet ku czuwajcej nad ludmi poza chmu-
rami ))Stray«, wzbudzia w jego duszy wiar a raczej pragnienie

wiary, i nad jego synem czuwa »Pan«. Uznajc ycie sw-e za »zmar-

nowane«, pragnie, by za jedyn zasug mu przyznano, e da w synu
swoim tumowi dusz, która zapaci wiatu dug ojca, w której urze-

czywistni si »pikny i dobry duch czowieczy w gorcej piersi pol-

skiejft. W wierszu z r. 1906 p. t. ))List z Zakopanego« wypowiada
swoim przyjacioom budzcy si w duszy lk przed pustk we wszech-

wiecie i pragnienie, by »Bóg by rzeczy kocem«, i przekonanie, e
wszystko jest marnoci nad marnociami, prócz Mofiarnoci krwi
i ducha«. Przez to zespolenie si moralne z tradycy narodow, z jej

najwyszemi wartociami, dusza poety, zwizana dotd jedynie sil-

nemi wzami z przyrod ojczyst i z ludem tatrzaskim, uzupe-
nia sw polsko, zwrócia si po wyczerpujcej j, lecz nieprzy-

noszcej zadowolenia jej pragnie pogoni za nasyceniem zmysów
i wyobrani, przez zmieniajce si wraenia i nastroje, do domu oj-

ców, szuka oparcia w zadaniach ycia rodzinnego i narodowego
w zwróceniu si ku sferom nadziemskim. Wyrazem tej przemaga-
jcej w duszy poety polskoci jest jego wspaniaa opowie »Bóg
wojny«, odtwarzajca przeycia duszy polskiej w wielkim roku w^y-

prawy Napoleona do Moskwy.

§ 24. Przeciwstawieniem wyzywajcego, gniewanego, pesymisty-

cznego indywidualizmu Tetmajera jest cichy, lecz zwyciski, bo

opanowujcy oporne mu, wstrtne ycie, spokojny, bo trzymany
w karbach przez czujn, lecz wahajc si myl, indywidualizm

Leopolda Staffa. Urodzony 1878 r. we Lwowie, zawdzicza sw
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bogat umysowo studyom filozoficznym, a zwaszcza pracy nad
Nietzschem, którego pisma tómaczy. Z umysowoci t czy si
wiea, niezwykle bogata wyobrania, roztaczajca przed poet
drogie jej pikno modzieczego, zronitego z dusz wiata, z jego

postaciami, symbolami. wiat ten zasania Staffowi martwot ycia
i szpetno rzeczywistoci, oywia wpusty ugor« duszy. Wywoawszy
jego wizy, artysta-czarodziej lka si podnie gosu, by nie rozwia
tej eterycznej uudy, stoi ród niej, zatapiajc wzrok w gbie mro-

ków jesiennych, bieli zimowych, przestrzeni mglistych, szarych, chwy-

tajc uchem tajemnicze szepty, drgnienia, odczuwajc niewidzialne

dotknicia, dostrzegajc niezwyke postacie, ruchy, spojrzenia, dozna-

jc zwizanych z temi wizyami nastrojów. Muzyka, malarstwo i opa-

nowany w caej peni jzyk dostarczaj poecie rodków wyraenia

tych nowych w liryce polskiej stanów duchowych i odczu. Przy-

roda podsuwa mu ksztaty, barwy, odcienia, symbole, tony, którymi

si posuguje w swych wypowiedzeniach obrazowych. W wierszu

»Gwiazdom umarym« (w zbiorze »Dzie duszy«) poeta tak charak-

teryzuje siebie i swe stanowisko:

Niewolnik snów wygnany w szlak gwiazd z krain jawj',

Cichy spowiednik swego witego marzenia,

lepiec jasnowidzcy — id poród cienia

Guchej pustki a stopa ma zostawia krwawy
lad za sob i w mroczn dal wlecze si z trudem...

Z modlitw cich id sw drog padoln,

Potpiony tsknot za piknem i cudem,

Prorok prawd, którym nigdy sprawdzi si nie wolno.

To znowu w tak piknym prostot i plastyk symbolu, prawd

i bezporednioci wyrazu »Pucharze« odtwarza rytm i ton swego

serca, na którem »gorycz rys pknicia wyara wieczn«. Nape-

niwszy ten puchar cierpliwie, pomau, »winem ez i krwi serdeczn«,

stpa z nim trwonie, dc »do przystani dla umczonych, milcz-

cej, spokojnej «. Inn piknoci wyrazu duszy Staffa przemawia do

nas »Modlitwa przed czynem «, w której poeta wyraa swój lk, by

przedwczenie dokonany czyn nie odebra yciu wartoci, lecej

w deniu i przygotowywaniu tego, co ma by jego kwiatem.

Drczony zimn i szpetn martwot rzeczywistoci, znajdujc

w swym intelektualizmie, uniemoliwiajcym mu wszelk pewno,

udzcym cigle zmieniajcymi si drogowskazami i znikajcemi wi-

zyami prawdy, ródo paraliujcego wol wahania i moralnego zgn-

bienia, szuka ulffi w wywoaniu wiata lat dziecistwa i jego uud:

35
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duszo moja, sta si dzieckiem prostem, cichem,

Co wszdzie widzi pikno i dobro

1 w niewiadomym zachwycie,

Wyciga rce do wiata,

Bo wierzy,

Ze wszystko dla jego dobra istnieje.

Lecz znuenie niemocy nie dopuszcza duszy do tego »ogrodu cudów
i skarbów zakltych«.

Przytacza ciebie smutek dowiadczenia starca,

Co przey wiele, syty rozczarowa
I syty próni lichych, beztreciowych uciech.

Wizi ci wiat ów, co wysnuwa z siebie

Wykwintnych zbytków przepych wyrafinowany

A tam wiat jasny, prosty^ a gboki ^

Czy nie masz... si?

§ 25. Napróno dusza poddana wadzy myli wahajcej si
oczekuje jakiego »zotego objawienia«, zabynicia soca, któreby

rozjanio tajemnicze gbie nieskoczonoci i ukazao spragnionemu

sercu akrólestwo, gdzie wielki Bóg wadnie... co mieci dusze nasze,

gwiazdy, noc i zorze... co wiedzie i tajemnym i nieznanym lotem,

skd, dokd i dlaczego? On jeden wie o tem«. »Chocia nie widz
Ciebie, czuj Ci zawsze przy sobie« — wyznaje poeta, nazywajcy
siebie »lepcem optanym «.

Z tej niemocy i cierpienia wyzwoliby mogo jedynie » serce

hartowne, mne, dumne, silne«, które ca si swej woli pragnie —
nadaremnie jednak — wyku poeta. Std pierwszy zbiór swych liryk

okreli jako »Sny o potdze« (1901).

W zwizku z tem, zostaje silne napicie energii moralnej du-

cha, wyraajce si w surowoci dla wasnego serca »skaonego
rys chorej niemocy«; w sonecie » Rzebiarza mistrz widzc, jak

przed dzieem jego padaj na twarz wstrznici uwydatnion w niem

boskoci, uderzeniem mota niszczy posg zasiewajcy »pod sa-

bo« w duszach. Utrzymywanie ducha w stanie »wiecznego czu-

wania bezsennego« (wiersz »Stranik«) i wytonej równowagi mu-
siao sprowadzi pewne osabienie energii, opuszczenie zwróconych

ku szczytom oczu i zwrócenie ich na doliny ycia. Cho poeta czu-

jcy to woa: »W grzech kusi powab ziemi! Chc kocha jeno Pana!«,

ale mimo to przechodzi stopniowo od chodnej obojtnoci, prawie
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wzgardy dla ycia do opiewania jego chway. Stanowisko zajte
w »Snach o potdze« utrzymuje si w poemacie »Mistrz Twardow-
ski, pi pieni o czynie« (1902), bogatym w piknoci muzyki i ry-

sunku sowa, ujmujcego artystycznie cay szereg pyta gbokich;
równie w zbiorze p. t. »Dzie duszy« i w niedorównywajcym po-
przedniemu p. t. »Ptakom niebieskim« (1905). Zblienie si do ycia
znalazo swój wyraz w zbiorach: »Ga kwitnca« (1908) i » Umie-
chy godzina (1910).

Zbogaceniem niepospolitem polskiej liryki jest w twórczoci
Staffa wprowadzony przez niego wiat niezwykych, wieych, uj-
tych w ksztaty symbolicznych obrazów, opowieci, sennych marze,
odtworze duszy, w jej stanach, wywoanych zetkniciem si z rze-

czywistoci, dranic jej szlachetno i subtelno artystyczn, z wy-
nikami myli badawczej, zostawiajcymi, jak zwykle, serca ludzkie

»na pokuciec. Rzecz naturalna, e marzycielska, odwracajca si od

ycia, cho nieobojtna jego piewom i bólom, wyraajca si sym-

bolami dusza Staffa polsko sw da odczu jedynie w obrazach

przyrody, w ich barwach i zarysach, w odcieniach tonów uczucia

i rysunku melodyjnym wiersza i strofy swobodnej. ))Sad okwitajcya,

»Deszcz jesienny«, »Sosna Wejmuta«. »W mroku« (w zbiorze

»Dzie duszy «), maj w sobie tak ukryt, unikajc bezporedniego

wyrazu polsko tumionego bólu, alu, tsknoty. Te same cechy no-

sz pikne, symboliczne dramaty Staffa, osnute na oderwanej idei:

»Skarb« (1904), »Godiwa (1906). ))Igrzysko« (1910). O pierwszym z nich

wyraa si poeta w swem objanieniu: »Czas i miejsce wypadków

obojtne. Moe nigdzie i nigdy, moe u nas i codzie«. Liryczne

i epiczne piknoci w^^nagradzaj sabo akcyi, powtarzajcej wzity

za punkt wyjcia tragizm pooenia.

§ 26. Z najgbszych i najbogatszych przey religijnych i mo-

ralnych potnie czujcej ludzkiej i niezalenie od jej kultury wie-

niaczej, polskiej duszy wypyna przenikajca i wstrzsajca po-

wag, si, ciepem i szczeroci bezporedniego wyrazu uczucia,

wzruszajca prostot religijn sowa, nateniem i penoci tonu

organowego liryka Jana Kasprowicza (ur. 1860). Syn kmiecia

wielkopolskiego, ze wsi Szymborza na Kujawach, pod Inowrocawiem,

obecnie profesor literatury powszechnej na uniwersytecie lwowskim,

zachowa w swej duszy— pomimo zapau, z jakim przyswaja nowe

pojcia, postacie, obrazy, dostarczone przez nauk gimnazyaln i stu-

dya uniwersyteckie, wreszcie póniejsze podróe i lektur — drogi

mu i nietraccy swej wyrazistoci wiat ludowy, wiat wsi kujaw-

skiej, skupiajcy swe ycie duchowe w kociele, w obrzdach i uro-

czystociach, odtwarzajcych plastycznie i symbolicznie tak wstrzsa-

35*
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jce dusz(} ludow misteryum ycia i mki Chrystusa. Wraz z tym

wiatem, pomimo wysubtelnionej przez kultur uczuciowoci i bo-

gatej umysowoci, przechowaa dusza Kasprowicza kmiec trzewo
i realizm umysu, powag religijno moralnego stanowiska w ocenie

spraw ludzkich. Zo i grzech, wina i odpowiedzialno czowieka,

cierpienie i pokuta, mio osobnicza i samoofiarno, wyzwolenie

przez mier — oto pytania, wypeniajce dusz poety, stanowice

tre jej ycia moralnego, bodce potnej uczuciowoci i twórczoci.

Sprzeczno zachodzca midzy tym pierwotnym, ludowym, polsko-

chrzecijaskim, drogim tak poecie wiatem a wspóczesn umyso-

w^oci i obyczajowoci wywoaa bolesny, wstrzsajcy do gbi
proces ycia wewntrznego, z którego wypyno jako bezporedni

wyraz tak potne i bogate wypowiedzenie si cierpicego ducha.

Po krótkotrwaym okresie przejcia si radykalizmem spoecznym,

którego odbiciem najsilniejszym jest wiersz »Oni i my«, skierowany

ku ))Naszym wstecznikom« (w zbiorze »)Poezyi« z r. 1889, mieszcz-

cym pocztki twórczoci od r. 1885), ju na autobiograficznem tle

osnuty, niedokoczony poemat » Wojtek Skiba« (w » Ateneum « z r.

1889)— prócz nielicznych, usprawiedliwionych skarg na zachowanie

si ziemian wielkopolskich w stosunku do ludu — nie odsania nam

uprzedze i dnoci klasowych w duszy poety, malujcego ycie wie-

niacze z mioci, lecz bez idealizacyi. Nie dopuszczaa ich tkwica

silnie w symbolach swych i pojciach moralnych w duszy wieniaczej

i potniejca w miar odsaniania si jej zwizku z najwaniejszemi

pytaniami spoecznemi i moralnemi - religijno chrzecijaska.

W póniejszym znacznie wierszu, wanym i piknym jako energi-

czne, dobitne stwierdzenie przekona poety ())Drogi krzyowe« w cy-

klu »Z padou walkicc), wyznaje on:

Tu pod t cich, bia Bo mk
Niegdy chopic egnaem si rk

,

Tutaj na soca wschodzcego cze
Rozkosznie byo hymn poranny wznie.

W poemacie » Wojtek Skiba« w opisie pogrzebu czytamy znów:

• Kto si w opieka zajko w przestworze!

I szli z t pieni silniej nili gromy

Przenikajce ludzk pier: ukorz
Skro przed ni — zna oddechy stworzyy j Boe.

Wprawdzie w uwadze przedwstpnej przy zbiorze »Z chop-

skiego zagonu« poeta zastrzega si, i jest tylko »wiernym kopist
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uczu hopskich«, gdy » ideay postpowe, którym hoduje, wyklu-
czaj sympaty dla wszelkich brutalnych nienawici«, lecz to si od-
nosi jedynie do stosunku z ydami, a i tu nawet, osabiajc owo za-

strzeenie, przyznaje zaraz wspóczujcy z ludem poeta, e chop
poznaski w swej nieprzyjani dla ydów wma po czci suszno«.

Jeeli nawet w^ odtwarzaniu nienawici duszy ludowej jest poeta
nietylko akopist wiemyrnw, lecz i wspóczujcym »wbrew wskaza-
niom swej umysowoci postpow^ej«, to w wyrazie uczu religijnych

jest ju nietylko wspóczujcym, ale potniej, peniej i podniosej

ni masy ludowe odczuwajcym wzruszenia religijne. Moralne zna-

czenie postaci Chrystusa i zwizanych z jego yciem i mk obcho-

dów roku kocielnego, czno dogmatów wiary z najwaniejszemi

zagadnieniami bytu ludzkiego, odsaniajce si duszy spragnionej

dobra i sprawiedliwoci, drczonej saboci woli wiodcej do grze-

chu — wywouj w niej przeycia i wizye pokrewne z odczuciami,

przeyciami i widzeniami witych i mistyków, drczonych podo-

bnemi pytaniami, zostajcych pod wpywem przemagajcego w ich

duszy dramatu mki Zbawiciela. Cho nie tak dawno w modzie-
czym wybuchu (w wierszu »Oni i my«) zrywa Kasprowicz z prze-

szoci (»pleni pokryty grobowiec((), »z fantomem zaoboczn-ego

wesela«, gosi swobod myli, ^)wolno ducha, wiar w rozsdek i szla-

chetno ludzi«, to w udramatyzowanym poemacie »Chrystus« (1889),

pisanym tercynami, powag i gbi uczucia bliskiemi dantejskim,

muzyk tonu organowego, bezporednioci w wyrazie stwierdza

szczero i si swej religijnoci Jedynie przeciwstawiajca si Chry-

stusowi posta Lucypera i jego szyderczy miech koczcy utwór jest

odbiciem trwajcego jeszcze rozdwojenia midzy uczuciowoci

a umysowoci poety, wyrazem drczcego myl i sumienie pytania

wspórzdnoci przewaajcego w duszach za.

§ 27. Bolesne przeycia i rozczarowania, które zniewoliy Ka-

sprowicza do zamknicia si w ciszy i samotnoci podtatrzaskiej

siedziby, spotgoway to zespolenie si duszy z postaci cierpicego

Chrystusa, z dramatem jego mki. Niedawne ideay i denia spo-

eczne, które cho nie wypeniay caej, tak bogatej duszy poety,

stanowiy dla niej powane wartoci, teraz straciy swe znaczenie.

»Bye mi dawniej boyszczem, o tumie!... Dzi moja mio ju
zgi si nie umie na stopniach twoich bezbonych otarzy« — wyznaje

poeta w wierszu z r. 1897. Straci te wiar ))W wiata moc wa-

dnc nad mrokami «. »Szydz z mej duszy potpiece, e czstka

jasnej mocy, co rodzi soca, nie ma wadzy, by zama bero nocy«.

Nietyle jednak bezowocno porywów pronoeteuszowych, usiowa

znalezienia w monizmie czy panteizmie rozwiza odwiecznej, dr-
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czcej myl ludzk zagadki nieskoczonoci, ile doniolejsza, bole-

niejsza dla potnie czujcej, religijnej duszy, zdolnej sign si
swego uczucia w zawiaty, zagadka saboci woli, grzechu, przewagi

zego, wadncego duszami, mimo ofiarnego aktu mki Chrystusa,

wywouje rozpaczny ból poety, przeywajcego odwieczny dramat
walki czowieka ze sw saboci, wiodc go do upadku. W nie-

rozwizalnoci tej zagadki, w przewiadczeniu o niemocy czowieka
w walce ze zem, tkwi ródo cierpienia Kasprowicza, jego rozpie-

rajcego dusze bólu i smutku, przechodzcego chwilami w rozpacz.

Std wypyna wizya » Gincego wiata«, nad którym intonuje poeta,

spowiednik jego win i upadków, pogrzebowe, wstrzsajce majesta-

tyczn groz i jkiem duszy cierpicej hymny: ))Dies irae«, »Salve

Regina«, »wity Boe«, »Na wzgórzu mierci«, »Pie wieczorn«.

W potnym chorale wszechludzkiej skargi Kasprowicz brzmi-
cym bólem przygniecionej sw saboci i niedol ludzkoci wstrzsa
milczce niebiosa daniem zagady za, obalenia piorunem Boym
tryumfujcego na ziemi szatana. Odczuwajc solidarno jednostki

z winami caej ludzkoci, czyni poeta w jej imieniu wzruszajcy szcze-

roci i skruch gorczkowy rachunek sumienia i spowied zarazem

(»Moja pie wieczorna«) z przygniatajcych i przeerajcych dusz
grzechów i wystpków. Gdy Konrad na »skrzydach uczucia« wzbija

si a tam, gdzie »granicz stwórca i natura«, nierozdzielajcy si
z cierpicymi wyraziciel hh pragnie wznosi z ziemskiego padou,

w imi gincego wiata, bagalny wicej ni protestujcy gos. Gdy
Konrad, który za miliony »kocha i cierpi katusze«, pragnie »rzdu
dusz«, by uszczliwi swój naród, nastpca jego chce waciwie
swoj wstrzsajc wizy-spowiedzi cierajcych si w duszach ludz-

kich pragnie, wtpie, trwóg, bólów obudzi i umocni zatracajce

si sumienie, od niego jedynie oczekuje odpowiedzi. Przechowujc,

podobnie jak Mickiewicz, silny odcisk wierze katolickich dzieci-

stwa, ale nie zostajc równie wiernym, jak twórca ))Dziadów«, tym
odrodzonym i pogbionym u niego w wieku dojrzaym wierzeniom,

Kasprowicz nie powstrzymuje si przed bluniercz ironi, nie zrzuca

z siebie za prometejskie zuchwalstwo odpowiedzialnoci na podnie-

cajcego do zerwania z Bogiem szatana. Cofajc si wstecz do pier-

wotnego, tkwicego dotd w duszy ludowej dualizmu za i dobra,

jako dwu przeciwstawnych, wiatem rzdzcych potg, nie ma prawa
czyni Boga odpowiedzialnym za przewag za. Korniejszym jest

wobec szatana, ni wobec Boga, Wizya wiata owadnitego przez

sza zbrodni, wyuzdania, wciekoci, oczekujcego lada chwila swego
koca, dnia sdu, ma pitno redniowiecznej religijnoci, trwogi

przed moc szatana. Cho poeta nie traci wiary w przezwyciajc
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7io moc mioci i dobra i wzbudzonej przez nie woli, lecz niezdol-
nym jest wstrzsajcej wizyi wiata gincego przez zo, pyncej
z gbokiego odczucia, przeciwstawi krzepicego dusze; wicej upra-
gnionego ni spodziewanego odrodzenia przez mio. — W zwizku
z ludowoci i redniowiecznoci poniekd impulsywnej uczuciowo-
ci i wyobrani poety, którego modernizm uwydatnia si w potdze
i bezporednioci wyrazu, tudzie swobodzie twórczej, zostaj zna-
miona jego artyzmu. Wysoka kultura duchowa i artystyczna Mickie-

wicza nadaa najbardziej bezporedniemu wybuchowi je?o duszy
w »Improwizacyi« wysok doskonao formy. Ludowe podoe du-

szy Kasprowicza odbio si w najgbszych i najsilniejszych wypo-
wiedzeniach jednostronnoci uczucia, jaskrawoci rysów realisty-

cznych, szorstkoci wysowienia.

§ 28. Gboka religijno poety z dwu wypywa róde: jednam
jest wicej poczucie, ni przekonanie, panteistycznego charakteru

o boskim pocztku ducha ludzkiego i jego »bezkresowym« niemier-

telnym bycie, drugiem za wiara ludu. która na wspóczujcej du-

szy poety wycisna niezatarte pitno i odsonia mu odwieczn do-

nioso, moraln wielko, pikno i prawd tradycyi i symbolów
chrzecijaskich. Prócz liryk rzymskich Mickiewicza i »Genesis z Du-

cha« niema w poezyi wieku XIX utworu religijnego, któryby pot-n muzyk tonu, bezporednioci wyrazu duszy, si i gbi uczu-

cia, powag kapask dorównywa hymnom Kasprowicza. Na nie-

zwyke ich pikno skada si zespolenie harmonijne bogatych czyn-

ników twórczoci: umysowo, ogarniajca wyniki myli ludzkiej,

zwracajcej si ku rozjanieniu tajemnic bytu duszy od Wed po-

czwszy, a skoczywszy na wspóczesnym mon izmie, uczuciowo,

zespalajca serdecznym wzem mioci kmiecia-rolnika z przyrod,

a uczuciem braterstwa i wspólnictwem niedoli ze wiatem cierpi-

cych i pracujcych, czysto i podnioso moralna duszy spragnio-

nej sprawiedliwoci i dobra, wiadomej wasnej saboci i winy, cier-

picej bólem ludzkoci nie wasnym. Tym czynnikom zawdzicza

twórczo Kasprowicza sw bezporednio, sw pierwotn, religijn

prostot, szorstko, si, powag psalmów i hymnów kocielnych,

od których bierze on miana i ducha swych wypowiedze.

W duchu swym czuje poeta jako wiecznie yjc ca ewolu-

cy »ruchu yciodawczego«. dla niego »zud jest li mier a zasie

praw^d ycie«. Trawica serca tsknota za wyszym porzdkiem

rzeczy wraz ze wspóczuciem dla wszystkiego, co yje — oto róda

wysokiego pikna liryki Kasprowicza, bdcej wiernym, bezporednim

wyrazem ycia duszy, nie za robot literack, docigan do pe-



552 LITERATURA PIKNA

wnego tonu i stylu. W dawniejszej poezyi pokrewne cechy artyzmu
spotykamy jedynie w ))Psateizu« Kochanowskiego.

§ 29. Przewaga i powaga religijnoci w duszy Kasprowicza

przenika ca jego uczuciowo i nadaje podniose pitno zarówno
pojciu mioci kobiety, jak i ukochaniu przyrody. W poemacie »Przy

szumie drzew« (1895) wraz z hymnem przyrody, przemawiajcej do
zakochanych » utraconego raju tajemniczem echem «, dwikami
dla ludzi dzisiejszych nieuchwytnymi, lecz zrozumiaymi dla poety,,

budzi si w duszy mczyzny wielka tsknota, pragnienie podnie-

sienia na wasnych barkach »wiata jakiego przez morze niezna-

nych przestrzenia. W ukochanej \vidzi wanioa przebaczew, zawsty-

dzonego, e mu przyszo spenia miosierdzie nad grzeszn dusz^
któr ukocha jak równ sobie. W duszy kochajcego toczy si pierwszy

raz w poezyi polskiej wystpujcy bój samowiedzy moralnej i zmy-

sów. Wtedy dopiero, gdy mio wprowadzia na wyyny, gdzie

duch nasz z wszystkich otrzsa si strzpów i jak nieny szczyt gór-

ski staje si czysty a pikny, pierwszy pocaunek, jako symbol wie-

cznego dusz zczenia, stwierdza zwycistwo nad podan\am
zmysów.

W dwu innych poematach: »Mio grzech« i »L'amore despe-

ratów, rozwin Kasprowicz z wasnych przey, z ycia uczuciowego-

swej duszy wysnute pojcie mioci, w której widzi wszechpotny
czynnik, stwarzajcy jestestw miryady, a jednoczenie grzebicy czeka

w przepaciach grzechu, pograjcy szlachetne dusze w ciemnice,

pitnujcy je hab, pozbawiajcy hartu woli. Mio to jedyna czyn-

no psychiczna, której czowiek nie moe poczytywa za sw wa-
sno i dokonywa jej na wasn odpowiedzialno. Dopuszczajc

w obrb swej daszy, na gruncie popdów samolubnych, wiat obcyi

czyni sw indywidualno, czerpic si i dostojno z ycia po-

wszechnego, z jego prawd i zada, narzdziem szczcia jednostko-

wego. Mio taka to przepa ncca pozorami szczcia i zatraca-

jca cay dorobek duchowy czowieka. Przewiadczenie poety stwier-

dza wielka tradycya religijna ludzkoci. Cierpienie, od którego nie

moe wyzwoli si czowiek, które spotyka na dnie wszystkiego,,

ku czemu dy, wynika z cigego cierania si w nim popdu je-

dnostkowego, pragnienia szczcia osobniczego z deniem do ze-

spolenia si ze wiatem powszechnym, tsknot za yciem wyszem,
peniejszem, za uspokajajc i podnoszc ducha harmoni. O ile

przezwyciy w duszy ten kierunek, o ile czowiek stanie si sug
swego sumienia, niewolnikiem obowizku, znajduje on w tej subie
rozkosz najwysz, wyzwolenie i odkupienie swoje.

Pomimo potgi swej indywidualnoci Kasprowicz pod wpy-
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wem przenikajcej dusz tsknoty za dobrem, odrodzeniem moral-
nem czowieka, za smutku i bólu z powodu przewagi zego w du-
chu ludzkim, cho nie schlebia tumowi i odosabnia si od ludzi,

dalekim jest od poczucia swej wyszoci duchowej i pogardy dla ludzi:

... w ciemnej swego wntrza kani,
Jak ów pustelnik wyklty ze wiata,
Z tej si zamykam bolesnej przyczyny,

Aby nie czyta w oczach cztekabrata,

W których swój obraz widz najwyraniej,
Wasnej saboci, ach! i wasnej winy.

W miar dojrzewania ducha pod wpywem cierpienia i pracy we-
wntrznej liryzm Kasprowicza staje si coraz mniej osobistym, py-
nc z duszy, która zespolia si z ludzkiem cierpieniem i staa si
jego najgbsz i najczystsz wyrazicielk.

Rozwinita w duszy obdarzonej niezwyk si pierwotnego,

ludowego uczucia, energi i powag sumienia, religijno Kasprowi-

cza, posugujca si jednoczenie w^spóczesnemi pojciami filozofi-

cznemi, odsania mu wielk wizy rozwoju moralnego ludzkoci,

odbitego w niemiertelnych symbolach opowieci biblijnej, yciu
i mce Chrystusa, otaczajcych go postaciach (Jan Chrzciciel, Judasz)

i najbliszych mu wzniesieniem moralnem duszach (w. Franciszek).

Kult katolicki, obchody roku kocielnego w wiejskim kocióku na-

bray w tsknicym za wiatem modoci poecie moralicie-myli-

cielu wartoci i witoci odtworze wielkiego dramatu, rozgrywa-

jcego si w duszach ludzkich,! majcego swój najwyszy, najwit-

szy, zwyciski wyraz w ofiarnej mce Zbawiciela.

§ 30. Cykl liryk religijnych, zwizanych z obchodami roku ko-

cielnego, przypomina naiwn prostot uczucia i jego wyrazu pieni

Miaskowskiego, Wielkopolanina, odbijajce wpyw wiejskiego kocióka,

jego figur, obrazów, obrzdów, piewów i organów na serca i wyo-

branie wieniacze. Zaczwszy od »Rorate coeli«, znajdziemy ród

liryk Kasprowicza: »Bóg si rodzi«, )>Z' opatkiem « ... ».\lleluja«,

»A kiedy zmartwychpowsta« (niezwykle pikne), przewanie z dat

r. 1908 — a wic z okresu, w którym dusza poety dochodzi do uspo-

kojenia swych potnych wstrznie i bólów i radonie zespala si

z wierzc dusz ludow. Ton tych pieni odbija pogodn powag
uczucia poety, który w swych »Melodyach jesiennych « zarzeka si,

e nigdy nie straci miary, »cho zagadnie treci nieodgad tyle

dusz silnych marnuje sw prac«.

aden z wielkich poetów naszej przeszoci, mimo wspólnej im

wszystkim religijnoci, nie zespoli si sercem, wyobrani i ca
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istot moraln duszy tak nierozerwalnie z dramatem mki i ofiary

Chrystusa, ujtym w formy kultu katolickiego, jak twórca )>Chry-

stusa«, »Na wzgórzu mierci« i tylu innych, zwizanych z tym kul-

tem wypowiedze i pieni.

W najwieszym cyklu liryk: wKsiga ubogichw (Lwów 1916)

Kasprowicz odsania sw zrównowaon dojrza, uspokojon du-

sz, wiern umiowaniom, przemagajcym w niej od lat mo-
dych, zwizanym z jej gbok religijnoci... Czuj... e sercu mo-

jemu najblisi maluczcy i przeubodzy, e wszystko, co tylko jest

w duszy, z najszlachetniejszej przdzy ludzkiemu oddaj cierpieniu,

ludzkiej powicam ndzy«. Zwizek tonu organowego liryk z mi-

oci dla kocióka wiejskiego i jego trwaym wpywem na dusz
stwierdza wypowiedzeniem, skrelonem w 25. roku tak bogatej

twórczoci:

starowierne roelodye, o bogomodlne organy!

Sucham was dzisiaj jak dawniej, do gbi rozmiowany.

Przychodz pod zrb zczerniay modrzewiowego kocioa
1 sucham, jak gos mnie odwieczny do wielkich wyzna woa.
Zda mi si. e w ich potdze odzywa grom si znowu,

Gdy twórca nadawa ksztaty swemu podnemu sowu,
Ze w tych przycichych akordach — o jake czekam ja na nie! —
Odzywa si jego serdeczne tych ksztatów umiowanie.

Z gliny rzuconej mym rkom chciabym ulepi ja dzieo.

Co serce by miao organne, co z niego pocztek by wzio.
Wiem: nie dorówna ci ono prawdzie pierwszego mistrza,

Ale odbija j bdzie jak niebo woda najczystsza.

Z pól jego zbieram materya na czyn mój, na dzieo moje.

1 wówczas mi si wydaje — o dumo, idca z Boga!

Ze mio moja tak wielka, jak w krg ta ziemia droga.

Z religijnoci, nadajc liryce Kasprowicza ten nowy w poezyi

naszej ton organowy psalmów i hymnów kocielnych, zespala si

równie nieznana dotd w takiej peni i gbi polsko duszy wie-

niaczej piewaka wielkopolskiego, bogatej nietyle przyswojon kul-

tur umysowo- artystyczn, ile wchonitemi potg niezwykego

uczucia odwiecznemi wartociami moralnemi ycia ludowego i ludz-

kiego i zwizanej z dusz poety przyrody, której obrazy i pojawy

maj dla niego moralne, nie za tylko artystyczne znaczenie, jako

wyrazy i symbole stanów jego wewntrznych. Gdy liryka poetów

okresu Mickiewiczowskiego wyrazia tak potnie i bogato patryo-

tyzm modej szlacheckiej Polski, rozkwitajcej na litewsko-ruskich

obszarach, Kasprowicz sta si pierwszym po Kochanowskim liry-

cznym mylicielem duszy starej piastowskiej Polski, niebiorcej pra-
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wie udziau w wielkim rozkwicie poezyi z lat 1820—1848. Jest on
powanym zwiastunem zbliajcego si odrodzenia narodowego, wy-
twarzania przy udziale duszy ludowej nowej, modej Polski, siga-
jcej korzeniami swemi gruntu pierwotnej kultury czasów piastow-

skich, wierny tradycyom chrzecijaskim i ziemiasko-rycerskim, do
których wraca, gdy z niemi pogodzi nie moe rujnujcych je no-

wych prdów umysowych.

§ 31. Zacieniona sfera czynu, ywszej i szerszej dziaalnoci,

-uywajcej energi duchow i skierowujcej j na zewntrz, znie-

walaa bogatsze, spragnione wyzwolenia dusze do rozwijania i po-

gbiania ycia wewaitrznego, stwarzania sobie si wyobrani,

wspartej na myli lub uczuciu, wasnego wiata, wypeniania pustki

i zasaniania ndzy ycia wizyami wzlotów wyzwalajcych i pokrze-

piajcych ducha, szukania ulgi na ból, tsknot, czczo wypowia-

daniem stanów wasnej duszy, budzcych echa we wspóczujcych,

nawizujcych sympatyczne porozumienie i wspódziaanie. Pobu-

dzajcy wpyw wielkich liryków tego okresu wywoa musia liczny

zastp nietylko mimowolnych czsto naladowców, ale i wspóczu-

jcych, dajcych zna o sobie, o swoim wiecie wewntrznym, nie-

zdatnych jednak wartociami tego wiata zdoby sobie trwalszej

i szerszej wadzy nad duszami. Najoryginalniejszym w tym zastpie

budowniczych niezwykych wiatów duchowych by Tadeusz Mi-

<jiski (ur. 1873), z którego twórczoci nucej czsto zagadkowoci

i tajemniczoci wizyi, ujtych w ramy dramatu i powieci, tu uwzgl-

dni moemy jedynie zbiór liryk p. t. )>W mroku gwiazd« (1902).

Cikie w^arunki ycia modzieczego w szkoach warszawskich przed

r. 1890, a nastpnie podniecajcy wpyw studyów odbywanych w Kra-

kowie po r. 1890, ród rozkwitajcej wtedy twórczoci poetyckiej

i malarskiej, wywoay bogaty, lecz niezharmonizowany rozwój czyn-

ników duchowych. iMyl zagubi si czsto w obrazach, majcych

odsania wzloty w przestwory tajemnicze nieskoczonoci, w któ-

rych dostrzega odbicia swych stanów psychicznych i szuka poczt-

ków swego ducha:

Ptaki nie maj dróg, lecz nie bJdz,

Dusza ma wasne gwiazdy i tajniki.

Ufajc tajnym odczuciom swobodnej duszy, dostrzega poeta

ncce go »Nieznane« zarówno w fantazyjnych, zagadkowych posta-

ciach (sfinksy, lemury i t. p), jakie wytworzya wyobrania ludowa,

jak w wizyach mistyków.

W urywku zatytuowanym ))Ananke« gwiazdy wydaj nad
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poet sd, skazujcy «budo\vnika nadgwiezdnych wie: — Wieczn
jest ciemno, wiecznym jestbd— bdziesz si tuajak dziki zwierz—
zapadnie kady pod tob ld... A g-wiazdom odpar królewski duch:

wam przeznaczono okrny ruch, mojej wolnoci dowodem bd,
serce me dwiora w gbinach ld... Ja, budowniczy nadgwiezdnych

miast, szydz z rozpaczy gasncych gwiazd". W wierszu noszcym
nagówek »Lucifer« poeta zwie siebie »ciemnym ród wichrów po-

mieniem boym«; iskr swych bólów i gwiazd swej bezmocy zapala

w mrokach gór czerwie zorzy. Cho jest »komet król«, to duch si
w nim wichrzy jak py pustyni, cho czuje si »piorunem burz«, to

przecie wod grobowca cichszy, mogi swych kryje trupio i ohyd«.

Cho jest »otchani tcz«, przecie pakaby nad sob »jak zimny

wiatr na zwidych stawu trzcinach «.

wSynami jestemy Boej tajemnicy — tylko z jej nieskoczo-

nych, mrocznych otchani czerpic, staniemy si istnieniem — roz-

wietleniem tajemnic tej ziemi«. Oto wyznanie charakteryzujce du-

chowy podkad twórczoci Miciskiego. Poszukujc nowego, nieuja-

wnionego jeszcze w bogatej poezyi wspóczesnej pikna, nowego
wyrazu dla pragnie, de i widze swej duszy, to zrywajcej si^

do lotu podniebnego pdem farysowym, to zagbiajcej si w mroki

tajemnicze wiata ziemskiego i zaziemskiego — odsania nam poeta

te sw polsko cierpic, w lirykach przemawiajcych wieym,
wzruszajcym tonem serca, jak: »Tak mi ojczyzny mojej al«, »Tak

jestem smtny jak kurhan na stepie«, »Pyn cicho srebrne zy«.

Najpeniej wypowiedzia si pod tym wzgldem w zbiorze opraco-

wa proz p. t. »Do róde duszy polskiej« (1906), wywoanych przez

wypadki r. 1905 i stanowicych jeden z najwybitniejszych pojawów

odbitego we wspóczesnej twórczoci odradzania si i pogbiania

ducha narodowego na obszarach Maopolski i Wielkopolski.

W przeciwstawieniu z Miciskim, rówienik co do wieku Jerzy
uawski (1874— 1915) bogat umysowoci, obejmujc rozleg
sfer zainteresowa ducha filozoficznych, dziejowych, krpuje tkwi-

cego w^ nim artyst, zaprzgajc go na posugi swego intelektuali-

zmu. Przejty jest Spinoz, w którym uwielbia mistrza cisoci
rozumowania, geometryi myli. W kilku zbiorach jego liryk (»Na

strunach duszy« 1895, »Poezye« 1900 i 1901 »Przekady z Biblii«

1905 i inne) podkad dyalektyczny góruje nad wyrazem uczuciowym

duszy, atwo sowa, podsycanego przez zasoby wiedzy uwalnia

poet od pracy wewntrznej, sigania do gbin ducha. Liryka staje

si obrazowym wykadem metafizyki panteistycziiej. Znaczenie myli
we wszechbycie tak rozwija w sonecie filozof-poeta:
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Myl jest wszystkiem! myl Boa w czeku wiatem wada

Jak Bóg stwarza i ducha kruchej daje glinie.

Goski bytu rozsnute w wieczn pie ukada.

Ta jest Boa potga w kadym ziemi synie.

Ona przez sen ze byska i w marzeniach gada,
Ona w ksigach i w pieniach i w twardym rk czynie
Jak Duch wity si jawi

To te najlepszemi z liryk Zuawskiegfo s transkrypcye biblijne,

odpowiadajce zainteresowaniu si jego myli gincymi w zmierzchu
wieków pocztkami religii.

§ 32. Liryka artystyczna ma przedstawicieli wLucyanie Ry-
<ilu fur. 1870), który w zbiorach swych poezyi (r. 1899, 1902, 1910)

okaza w formach prostej piosenki, bani ludowej, erotyku sw wy-
sok kultur artystyczn w wykoczeniu stylowem, doskonaoci
jzyka. To mu poz\^olio podj niedokoczony dotd przekad Iliady,

najlepszy z dotychczasowych. Zdzisaw Dbicki, modo zmara
Kazimiera Zawistowska, jak równie przedwczenie zgali

bracia: Stanisaw i Wincenty Brzozowscy wyrónili si
dbaoci o pikno formy. Bogusaw Adamowicz, Ludwik Emi-
nowicz, Józef Rufer, Kornel M akuszyski wyrazili w swych

poezyach bujne, wydatne indywidualnoci. Bogat uczuciowo i pod-

nioso moraln marzycielskiej duszy odbi w swym »Paraklecie«

i innych pomniejszych utworach modo zmary ksidz Antoni S z a n-

dlerowski.
Z licznego grona poetek wysuny si artyzmem formy i szcze-

roci wypowiedze: Bronisawa Ostrowska i Jadwiga
Marcinowska. Pierwsza, jak to wskazuj tytuy zbiorków jej

liryk (»Opale«, wJesienne licie«, »Chusty ofiarne«), jest artystk za-

mykajc sw twórczo w szczupym zakresie pikna mienicych

si barw, gasncych owietle, nikych ksztatów, odpowiadajcych

saboci i wiatoci jej delikatnej duszy w stosunku do bujnoci

mczcego j ycia. Marcinowska przeciwnie, zdobywa si na m-
sk si wyrazu w wypowiadaniu swej polskiej duszy. Pocigaj j
bohaterskie postacie i doniose chwile przeszoci (zgon ókiew-

skiego, Kociuszko).— Swobodniejszy wzgldnie i bogatszy rozwój ycia,

gównie w Polsce austryackiej, odbi si w liryce satyrycznej. Wy-

bornym obserwatorem miesznoci ludzkich, obdarzonym niezwyk

zdolnoci gry sów, by Jan Lemaski (ur. 1865), satyryk, umie-

jcy zachowa ironiczne, wicej pobaliwe, ni pogardliwe stano-

wisko wobec saboci i wad swych blinich. Stanowisko to byo wy-
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niklem ukrytej w duszy satyryka tsknoty za piknem, prawd i si
moraln. Z do obfitej twórczoci Lemaskiego wyróniy si »Bajki«

(1902), »Proza ironiczna« (1904), wPrawo wasnoci« (1909), ))Ba
o prawdzie« (1910). Jak Lemaski odnowi zaniedban w twórczoci

polskiej bajk i gr sów, tak Tadeusz eleski (Boy) (ur. 1875)

wskrzesi zapomnian piosenk satyryczn, choszczc ju nie same
wady, nie ludzi wogóle, lecz zwracajce na siebie uwag ogóu jednostki^

chwilowe wielkoci. Odsania on nielitociwie ich ubóstwo duchowe,

sabo morahi. wietne opanowanie bogactw jzyka wspóczesnego
i dawnego pozwolio eleskiemu nietylko da piosenkom szat bo-

gat w trafnie uyte, wiee, dosadne wyrazy, lecz dokona niepo-

spolitego przekadu caoci dzie Moliere'a i czci utworów Balzaca.

Przedstawicielem zoliwie drwicej, citej, w paszkwil niekiedy prze-

chodzcej satyry by Adolf Nowaczyski (ur. 1876). Jego »Mapie
zwierciado (1902), »Facecye« (1903), wSkotopaski sowizdrzalskie« (1904),

»Wczasy literackie« (1906) cechuje przekraczajca wszelk miar,
zakrawajca na wyraz osobistych pobudek, zacieko w atakowaniu,

omieszaniu, drwieniu i ponianiu. Dopiero w twórczoci dalszej,.

w szeregu swych kronik udramatyzowanych zdoa on osign spo-

kojniejszy stosunek do przedmiotu.

§ 33. Jakkolwiek genialna twórczo Wyspiaskiego wy-
razia si przedewszystkiem w jego teatrze, a plon liryki niezalenej

jest bardzo skpy, jednake w rozwoju poezyi polskiej liryka ta, jeli

uwzgldnimy jej klejnoty rozsypane po dramatach, przedstawia naj-

wyszy i najgbszy wyraz duszy polskiej, co do jej uczuciowoci,

bólów i pragnie narodowych, pesymizmu i wiary, a zarazem gryzcej

satyry, pyncej z namitnej mioci, gniewu i oburzenia, wywoa-
nego przez cze dla ideau narodowego (»Polska to wielka rzecz«)^

Po raz pierwszy osigna dusza polska dla swej najgbszej treci

tak prosty, bezporedni, pozbawiony kunsztu formy, a mimo to tak

wzruszajcy, porywajcy muzyk, peni uczucia swój wyraz. Ta
cudowna muzyka sowa pynie z serca, w którem z prost, szczer,

gorc religijnoci katolick, nieznajc waha, wtpie, czy si
polsko, obejmujca ca skupion w tradycyach i pomnikach Kra-

kowa przedhistoryczn i dziejow przeszo, wraz z przyrod i lu-

dem noszcym w swych duszach zarody lepszej przyszoci. Gdy
zgnbiony poznaniem rzeczywistoci wspóczesnego ycia polskiego

Konrad w »Wyzwoleniu«, po zetkniciu si w rozmowach z Ma-

skami, odsaniajcemi mu stan umysowy i moralny spoeczestwa,

pragnie pokrzepi swego sabncego ducha, szuka ulgi w wizyi wsi

polskiej, w peni jej ycia podczas niwa. Dusza jego zanurza si
w oywczej kpieli polskoci, majcej sw najtrwalsz ostoj w nie-
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rozerwalnym zwizku ludu z jego karmicielk ziemi. W tem Kon-
rad odczuwa jedyn nadziej przyszoci i z ust jego wypywa ten

cudowny, muzyk uczucia, mioci i tsknot przepojony wyraz serca:

Chc, eby w letni dzie,

w upalny letni dzie
przedemn zto yta an.
Dzwonicych sierpów sysze szmer
i wierszczów szept i szum....

Wizya wieczoru wigilijnego z matk karmic niemowl i ko-

yszc je w takt pieni kolendowej wywouje z duszy Konrada mo-
dlitw, niemajc równej sobie w bogatej liryce polskiej co do wzru-

szajcej prostoty wyrazu, serdecznoci tonu, ufnoci religijnej w wy-

razie pragnie narodowych. Gdy tak pikne hymny narodowe, jak

»Boe co Polsk «, »Z dymem poarów«, s wspaniaemi, uroczy-

stemi, potnemi wypowiedzeniami duszy zbiorowej, lecz nie nadaj
si z powodu swej frazeologii i stylizacyi na wewntrzny wyraz

uczu, proba Konrada jest t cich, pync z najsilniej i najgbiej

czujcych serc polskich modlitw prost, bezporedni w swym wy-

razie. Któ z wierzcych i czujcych po polsku nie zawtóruje w swej

duszy takim probom Konrada:

Bym ja mia z Ciebie si,

jak wierz w Twoj wiar,

i ebym si doczeka,

jak miecze lesz i kar.

By to, co zapowiedzia,

dopeni w mojem yciu,

by zeszo wiato w nocy

i trysn zdrój w ukryciu.

By zwiód z wdrówki dugiej

moj naród do Wszechmocy,

by da, co maj inni,

gdy przyjdziesz jako dzieci tej nocy.

Zarówno »Wesele« jak »Wyzwolenie«, »Akropolis« jak »Powrót

Odyssa«, »Achilleis« jak »Noc listopadowa« w lirycznych wypowie-

dzeniach odsaniaj gbok, wzruszajc i porywajc sw prostot

uczuciowo duszy polskiej poety i artysty, wyraajcego si wicej

melody, muzyk serca, ni niezdolnem czsto pyn z ni równo-

legle sowem, pojciowem ujciem stanu uczuciowego.

W niewielkiej grupie liryk samoistnych najlepszem wypowie-
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dzeniem indywidualnem duszy, odsaniajcem jej ycie wewntrzne,
jest wiersz: » Wesoy jestem, wesoy i miej si do ez«, wyrazem
za zespolenia si z yciem zbiorowem wspaniae przetworzenie

hymnu )>Veni Creator« na wpiew narodu«, wyw^oane przez wypadki
r. 1905 i uwidocznione w nich rozkadowe oddziaywanie doktryn

spoecznych i de klasowych. Rytm i osnowa tego w formy staro-

polskiego jzyka ujtego »ordzia«, zamykajcego w zwizej modli-

twie potrzeby i pragnienia narodu polskiego, nadaje mu znaczenie

wspaniaej pieni, odpowiedniej do rozpoczynania wielkich publi-

cznych obchodów. Gówn myl — wyzwolenie narodu przez czyn

jako wynik odrodzenia moralnego, z pomoc Bo dokonanego; po-

krewnym jest ten hymn — akt wiary i wyraz pragnie — z »Psal-

mem dobrej woli w, góruje jednak nad nim zwizoci i powag ob-

rzdow.
§ 34. Przedstawiony w treciwym zarysie bogaty rozkwit liryki

zakoczy pówiekowy okres rozwoju literatury, zwizany z prze-

ksztacaniem si duszy polskiej pod wpywem uciskajcych j wa-
runków bytu politycznego, procesu przetwarzania si stosunków spo-

ecznych, przyswajania nabytków kultury europejskiej, nawizywania
coraz silniejszych zwizków z yciem duchowem Zachodu, a zara-

zem z wasn przeszoci i owocami jej tysicletniej pracy.

F^rzeksztacenie to duszy polskiej wywoao w poezyi wzmo-
cnienie i bogate zróniczkowanie wyrazu artystycznego uczuciowoci,

która — w stosunku do jej w^szechwadztwa w okresie romantyzmu —
zamknita w cianiejszych granicach, pogbia swój nurt i przez to

zyskaa na peni tonów i odcieni, na sile, czystoci, muzyce i bezpo-

rednioci wypowiedze. Wyobrania wysubtelnia si i uplastycznia

w zakresie barw, linii, ruchów, ksztatów, uscenizowa i wizyi. Umy-
sowo rozszerzona przez nabytki nauki i filozofii wspóczesnej do-

starczaa nowych widze, skojarze i wskaza refleksyjnych w za-

kresie faktów yciowych, ycia duszy, pojawów przyrody. Wreszcie

umocnienie moralne, wytwarzanie si charakterów wiadom prac
ducha, zmieniao stopniowo stosunek poety do ogóu i zada tw^ór-

czoci. Budzcy si w duszach wraz z si charakteru popd do

dziaania, pragnienie czynu wprowadza do poezyi nastrój i ton he-

roiczny, nadaje powag iroraln liryce przechodzcej w palc sa-

tyr i tragizm.

W zwizku z temi nowemi wartociami duszy zostaj wyst-

pujce w poezyi nowe formy i rodki wyrazu artystycznego. Bezpo-

rednio i prawda wypowiedze, pyncych z dusz, odsaniajcych

sw istotn tre, swe rzeczywiste przeycia, przemylenia, odczucia,

pocigna za sob swobod i naturalno wiersza wolnego, powci-
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gliwo tercyny dantejskiej, prostot czterowiersza pieni ludowej.Dno do zwizoci i koncentracyi uczucia i myli uwydatniaa
si w czstem bardzo posugiwaniu si form sonetu, nadajc si
do kunsztownej rzeby sowa a zarazem rytmiki i melodyi skupio-
nego uczucia.

W przeciwstawieniu do twórczoci okresu Mickiewiczowskiego,
która bya wyrazem rozkwitu ycia duchowego, narodowego na ob-

szarach litewsko-ruskich, wiadectwem kultury, zaszczepionej tam
przez osadnictwo polskie i rozwinitej w kilkowiekowem wspóyciu
z mieszan plemiennie ludnoci tych obszarów, rozwój poezyi

w ostatniem pidziesicioleciu wystpi na ziemiach Polski piastow-

skiej, która, wyraziwszy ju w wieku XVI sw dusz w tak bogatej

poezyi, stwierdzia teraz ponownie ywotno narodow i uzdolnienia

duchowe zarówno w rozwijajcej si na rónych polach pracy kul-

turalnej we w^szystkich dzielnicach polskich, jak w twórczoci arty-

stycznej i literaturze.

Wraz z rosnc polskoci wzmoga si ogólno ludzka wartoi

pikna jej bezporedniego odbicia w literaturze wspóczesnej, zdo-

bywajcej sobie coraz szersze i ywsze uznanie obcych. Twórczo
Staffa, Kasprowicza, Wyspiaskiego wnosi do literatury powszechnej

nowe form wypowiedze, ujciem gbokiem i tonami odczu wy-

razy dojrzewajcego w duszach polskich ducha ludzkiego.

Cho straszna burza dziejowa, szalejca w chwili, gdy koczymy
ten zarys, i groca zniszczeniem wielu owoców polskiej pracy kul-

turalnej, zmieni niewtpliwie przez doniose przewartociowanie sto-

sunek przyszych pokole do dawniejszej literatury, jednak moemy
ywi nadziej, i utrwalona w poezyi, uniemiertelniona piknem

jej niezniszczalnych arcydzie dusza Polski nie zerwie w dalszym

swym rozwoju zwizku z tysicletni przeszoci, od której pize-

dzieli j gbia epokowego przewrotu.
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