
Julian Saloni

"Dzieje filozoficznej myśli polskiej w
okresie porozbiorowym", Maurycy
Straszewski, Kraków 1912 :
[recenzja]
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 12/1/4, 110-116

1913



110 Recenzye i sprawozdania.

jakkolwiek znana w części polskim badaczom, nowość stanowi dla 
Francuzów. P. O. dobrze więc uczynił, że zebrał je razem, dogodniej 
będzie każdemu znaleźć je w Annales J . J .  Rousseau, tym znakomi
tym od 1905 r. wychodzącym zbiorze, niż szukać go w czasopismach 
polskich. Wydane są teksty bardzo starannie, edytor powstrzymał się 
od uwag historyczno-literackich. Po rozpatrzeniu z tego stanowiska prze
konamy się, że nic tu zasadniczo odmiennego światła na postać Russa 
nie rzuca, utwierdza tylko dawne wiadomości.

Lwów. Dr. Bolesław Orłowski.

Straszew ski M aurycy Dr. profesor Wszechnicy Jagiellońsk ie] :
Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym. Tom 
pierwszy od rozbiorów do roku 1831. W Krakowie 1912. Na
kład Koła Filozoficznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

8-vo w s. XIII i 511.
„W przyszłość nam patrzyć potrzeba! —  to nie ulega żadnej wątpli

wości. Ale tak samo jak drzewo, im wyżej rośnie w górę, tem głębiej 
też musi zapuszczać korzenie w ziemię, z której wyrosło, tak też i myśl 
ludzka, im usilniej pragnie być twórczą, im śmielej wkracza na drogę 
postępu, tem więcej potrzebną jej znajomość szlaków już przebieżonych 
w przeszłości. Jeżeli komu, to zaiste myśli polskiej nie uchodzi zaba
wiać się w raka; jeżeli reakcya, zastój i krystalizacya groźnem są  dla 
zdrowia każdego narodu, to nas mogłoby ich zwycięstwo przyprawić o 
zgubę. My wydziedziczeni i wykolejeni, my na własnym prześladowani 
zagonie, my z taką miłością i tęsknotą zapatrzeni w wielką naszą przy
szłość, jesteśm y jakgdyby powołani przez Opatrzność do pracy na rzecz 
ideałów przyszłości. Ale praca ta musi czuć grunt pod stopami, z oj
czystego więc niechaj wyrasta podłoża, na gruncie rodzimym „rozpró
szone dźwięki“ bierzmy „jak perły widome do ręki“ . Jeżeli w związku 
z tem zdołamy nadto wchłonąć w siebie i zasilić się odpowiednio, po 
swojemu duchową treścią współczesną, wówczas, kto wie, czy nie przy- 
szłaby kolej na nowy wzlot myśli polskiej w krainy wielkich i twór
czych syntez“ , (str. 55).

Tak woła na nas ze szpalt swego dzieła prof. Straszewski —  ta
kie wygłasza credo swoje —  tak usprawiedliwia się przed nami ze 
śmiałości porwania się na wielkie zadanie. Chce stawić przed oczy na
rodowi dorobek wieków przeszłych, by myśl polską na nich opartą na 
nowe pchnąć drogi, chce zebrać rozprószone dźwięki myśli polskiej fi
lozoficznej.

Z dawien dawna leżała w Polsce ta dziedzina odłogiem. Zagadnie
nie polskiej filozofii zbywano krótkim pogardliwym giestem, zaprzeczano 
w zupełności społeczeństwu polskiemu praw do mówienia o filozofii 
narodowej, aż do okresu zapoczątkowanego wystąpieniem naszych ide
alistów.



Pracę nad historyą polskiej filozofii zaczął przed laty niespełna 
45 Henryk Struve wydaniem Wykładu systematycznego logiki (1868), 
do którego wstęp stanowił przegląd historyczny, przedrukowany nastę
pnie jako samodzielna całość p. t. Historya logiki jako teoryi pozna
nia w Polsce (1900 i 1911 wydanie II. w dwójnasób pomnożone). Rzecz 
ta napisana z wielkim nakładem pracy i prawie zupełnem wyczerpa
niem materyału bibliograficznego, nie wyszła zupełnie poza ramy na
znaczone w tytule. Na tle powszechnej historyi logiki dawała cały sze
reg polskich prac zależnych, oryginalnych lub tłumaczonych. Opraco
wana z wielkim zasobem wiedzy i erudycyi dawała całość metodycznie 
wzorową a jednak suchą i ciężką. Ponadto, jak już zaznaczyłem, nie 
wyczerpała wszystkich dziedzin filozofii, pomijała estetykę, etykę, filozo
fię prawa, psychologię i metafizykę, dając tylko całokształt jednego od
gałęzienia.

Ten właśnie brak uzupełniła książka prof. Straszewskiego: Objęła 
wszystkie dziedziny, z mroków zapomnienia wydostała cały nasz doro
bek filozoficzny, który lekceważyliśmy dotychczas, —  jeszcze przed do- 
kładnem poznaniem się z nim. Prof. Straszewski daje pierwszą próbę 
stworzenia historyi f i l o z o f i i  polskiej, narodowej. Nie poprzestaje na 
stwierdzeniu i przejściu poszczególnych kierunków i dzieł filozoficznych, 
lecz śledzi przejawy światopoglądu i docieka myślowych ścisłych pod
kładów nawet w literaturze pięknej: „Najwspanialsza nasza filozofia 
ubrała się w szatę poezyi, wstydzić się zaś zaiste tej szaty nie potrze
buje. Należy już raz zrzucić przesąd jakoby do dziejów filozofii nale
żały tylko twory ducha, ujmowane w postać traktatów, prozą pisanych“ . 
(55) Stąd dzieło prof. Straszewskiego, w ten sposób ujęte zawiera o- 
pracowanie całości życia umysłowego ówczesnej Polski i rzeczywiście 
„przyczyniło się do zapełnienia wielkiej luki w przedstawieniu dziejów 
polskiej literatury i wogóle polskiej umysłowości“ . I to są dwie główne 
zasługi prof. Straszewskiego: pierwsza to wznowienie tematu zaniedba
nego w naszej literaturze historyczno-krytycznej i stworzenie dzieła 
p i e r w s z e g o  co do sposobu przedstawienia i granic ujęcia, —  dru
ga to danie c a ł o k s z t a ł t u  p o l s k i e j  k u l t u r y  m y ś l o w e j  z l a t  
m i ę d z y  17 9 5 — 1830.

Jak  tytuł sam wskazuje, dzieło objąć miało historyę filozoficznej 
myśli polskiej w okresie porozbiorowym. Nie można jednak w żadnej 
dziedzinie historyi kultury polskiej nie rozróżnić w tej epoce poszcze
gólnych trzech faz, zaznaczonych głęboko trzema wielkimi kataklizmami 
politycznymi i literackimi. Granicę stanowią rozbiory, są one pierw
szym faktem zwiastującym nastanie nowych warunków bytowania, dru
gim jest —  powstanie listopadowe a zarazem pierwsze zwycięstwo ide
alizmu i romantyzmu, —  trzecim powstanie styczniowe i narodziny no
wych prądów: materyâlizacyi społeczeństwa i pozytywizmu.

Podział ten nasuwa się w każdem opracowaniu dziejów w. XIX, 
co więcej, podział ten musi być przyjęty, bo w każdym poszczególnym 
okresie przekształcają się z gruntu warunki ideowo-społeczne i nauko- 
wo-literackie.
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To co dziś nam prof. Straszewski daje, jest opracowaniem okresu 
pierwszego a zarazem zapowiedzią i początkiem opracowań dalszych. 
Objął autor tym tomęm myśl filozoficzną okresu lat 1795— 1830.

Do przeprowadzenia swego zadania przystąpił prof. Straszewski 
z całym pietyzmem i wielką ostrożnością. Wziąwszy na usługi metodę 
Tainowską uwzględnił wszystkie warunki, które mogły wpłynąć na wy- 
indywidualizowanie się myśli polskiej. Rozpoczął n. p. swe dzieło tak: 
„Wśród pól i lasów północno-wschodniej Europy, na przestrzeni po
między Karpatami, Dźwiną i Dnieprem z jednej a morzem Bałtyckiem 
i Czarnem z drugiej strony, rozwinął swój żywot dziejowy i wykształ
cił potężny państwowy organizm naród, którego już sam a nazwa do
wodzi, iż głównem jego zajęciem była uprawa roli a umiłowaniem naj- 
większem pług i lem iesz: „Polanie“ .

Wstęp ten jest charakterystyczny dla całego dzieła. Przewinie się 
przed nami o p o w i e ś ć ,  mająca przynajmniej wszystkie cechy zewnę
trzne opowiadania. Nie będzie się silił prof. Straszewski na naukowe 
zawikłania, na zbyt akademicką zewnętrzność, lecz docieczone prawdy 
poda przystępnie i jasno, starając się wzbudzić zajęcie czytelnika.

Specyalnem piętnem polskiej umysłowości jest t r a g i z m .  Zawisł 
on nad ziemią polską od samych początków konstytuowania się pań
stwa ; a powody jego leżą nietylko w samej ziemi i plemiennej po
datności natury, lecz głównie spoczęły w tem, że Polska była na roz
drożu dwuch kultur: zachodnio-europejskiej i wschodnio-bizantyjskiej. 
Przeważające wpływy jednej lub drugiej powodują niejednolitość, brak 
ciągłości w życiu umysłowem. W najważniejszych momentach dziejo
wych, w chwilach najsilniejszego umysłowego rozkwitu staje przed na
rodem widmo reakcyi ze strony zewnętrznych pozapolskich wpływów 
(sir. 1— 17).

Przed rozbiorami przeżywa Polska trzy okresy rozwojowe myśli. 
Żywiołami wstecznymi to reformacya, długi scholastycyzm Akademii 
krakowskiej, upadek szkół, wybujałe wpływy szlacheckie i zanik miast, 
czynnikami pobudzającymi do postępu: humanizm, zwycięstwo katolicyzmu, 
wreszcie działalność Konarskiego i Komisyi edukacyjnej (str. 1 8 — 37).

Wiek XIX zaznaczył się czterema głębokiemi piętnami na historyi 
umysłowości europejskiej. Są niemi : rewolucya francuska, rozwój nauk 
technicznych, niezwykle znaczny postęp w badaniach naukowych wre
szcie filozofia i krytycyzm Kanta. Polsce przybywa jeszcze specyalne 
znamię, wypływające z zatracenia bytu politycznego, ze zmiany warun
ków polityczno-społecznych. Nastaje nowa faza tragizmu polskiego —  
lecz ból jego to właśnie chwila opamiętania się z bezczynności i leni
stwa, to pierwsza pobudka do dalszej podstawowej pracy nad zaga
dnieniem podniesienia się z upadku, stanowiącem w początkach główną 
kwestyę polskiej filozofii (str. 3 8 — 57).

Pierwszym objawem zbudzenia się myśli polskiej w okresie po- 
rozbiorowym jest założenie i działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Warszawie. Z czasów niepodległości zostały Polsce wielkie spuścizny: 
wspaniale wykształcony język, tradycya heroizmu konfederacyi barskiej
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i wzmocnienie poczucia polskie] państwowości. Dopiero na takiem tle 
można zrozumieć ruch umysłowy w. XIX. i uznać program czynności 
T. P. N., wygłoszony przez Albetrandiego za program dla całej polskiej 
działalności umysłowej polskiej czasów porozbiorowych (str. 57 — 70).

Do najwspanialszych przedstawień w dziele prof. Straszewskiego 
należy omówienie działalności Staszica. Wykazanie wpływów Russa 
i d’ Alemberta i wyczerpujące omówienie poematu „Ród ludzki“ jest 
stawieniem myśliciela w zupełnie nowem świetle, podniesienie zasług 
twórcy Towr. Rubieszowskiego najwspanialszym hołdem złożonym Staszi- 
cowi-obywatelowi (70— 119).

Na tle sprzeciwu rozpatrywań Dropiowskiego dowodzi Straszewski, 
że wszelkie zarzuty eklektyzmu i dyletantyzmu stawiane Kołłątajowi 
są  zupełnie nieuzasadnione. Filozofia jego z a  p u n k t  w y j ś c i a  bierze 
Quesnay’a a po części i Russa i stwarza system oryginalny, wybitnie na
rodowy: system polskiego pozytywizmu, wyprzedzający o lat kilkadzie
siąt pozytywizm Comtek (7 0 — 166). Obaj myśliciele Staszic i Kołłątaj 
pozostawili po sobie filozoficznie ujęty ideał narodowego odrodzenia 
i na tem polega ich trwałe niespożyte znaczenie (str. 165).

Wiek XIX. wszedł do nas wprowadzając walkę o zasady. Poku
tuje jeszcze w Polsce senzualizm XVIII w., który znalazł tak wybitnego 
przedstawiciela jak Jan  Śniadecki (str. 166— 170 , Józef Łęski, twórca 
pierwszego polskiego układu nauk (str. 180— 191) i Jędrzej Śniadecki, 
który jednak złączył już w sobie zasady szkoły szkockiej z krytycyzmem 
Kanta (str. 191 — 212).

Z teoryi słowianofilskich, które coraz szersze zataczają u nas krę
gi, wyrasta Jan  Paweł Woronicz, pierwszy zarazem mesyanista. Idea 
słowianofilska przebija zresztą prawie z całej współczesnej literatury, wy
dawała się bowiem najracyonalniejszym i najłatwiejszym sposobem 
wskrzeszenia Polski (str. 212— 234).

Najsilniejszym jednak prądem współczesnej umysłowości była filo
zofia Kanta. Kantyzm przedostał się do Polski bardzo wcześnie; już 
w r. 1795 wyszło tłumaczenie Kanta : „Zum ewigen Frieden“ , wnet na
stępują tłumaczenia dokonane przez Bielskiego i Bychowca i opraco
wania najżarliwszego zwolennika kantyzmu: Józefa K. Szaniawskiego.
Na szczególniejszą uwagę zasługuje tu wyczerpujące omówienie i nale
żyta ocena jego „Rad przyjacielskich“ , (str. 2 3 4 — 272).

Osobny rozdział (VII. str. 274— 337) poświęcił prof. Straszewski 
najbystrzejszemu umysłowowi w dziejach polskiej filozofii: Józefowi M. 
Hoene Wrońskiemu. Je st  to, zdaniem autora, „największy romantyk ro
zum u“ .

Filozofia Kanta nie przyniosła zupełnego i doskonałego rozwią
zania kwestyi „rozum u“ , nie wydobyła i nie wykrywała absolutu. Do 
wynalezienia go zmierzała późniejsza działalność Schellinga, Fichtego 
i Hegla, próbująca rozwiązać zagadnienie przez przyjęcie pierwotności 
aktu samowiedzy, rozumu praktycznego i t. d.

Wydobycie zasady wszelkiego ludzkiego poznania, które tkwić 
musi w rozumie ludzkim, stało się zadaniem Wrońskiego. Zasadzie tej
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postawił on 4 postulaty : 1) najwyższą możliwą pewność, 2) najwyższą 
wartość przedmiotową, 3) powszechną przedmiotowość, 4) godność we
wnętrzną. Rozwiązanie zagadki nasunęło się Wrońskiemu samo przez 
się : „zaświtała mu nagle myśl wielka —  dokonał swojego odkrycia“ : 
Absolut nie może być ani wiedzą ani bytem a mus' zawierać w sobie 
i jedno i drugie. „Nie byłoby bytu bez wiedzy, albowiem możliwy jest 
on tylko jako przedmiot wiedzy, nie byłoby wiedzy bez bytu, albowiem 
jest ona możliwą tylko w stosunku z bytem“ . Absolutem jest więc 
pierwotna jedność wiedzy i bytu, będąca ciągłem urabianiem, stwarza
niem i kształtowaniem. Leży więc a b s o l u t  t e n  w s a m y m  n a s z y m  
r o z u m i e ,  w s a m e j  z d o l n o ś c i  m y ś l e n i a .  Utożsamia go ponadto 
Wroński z pojęciem chrześcijańskiego Boga: „Jesteśm y stworzeni na 
obraz i podobieństwo Boga. Cóż to znaczy? —  Nic innego, jeno to, 
że w aktach naszego rozumu możemy na wzór Boga dokonywać wła
snego stwarzania“ .

Przedstawienie filozofii Wrońskiego nie jest tu zupełne; ciąg dal
szy, wykraczający poza r. 1830, obiecuje nam dać prof. Straszewski 
w tomie II. Dla pierwszych tych początków, które niezatarte wybiły zna
mię na całej późniejszej działalności Wrońskiego (mesyanizm), punktów 
zaczepnych szukać musimy u Kanta; lecz tego, co Kant nie umiał, lub 
nie mógł wypowiedzieć, to wygłosił nie krępujący się warunkami oto
czenia Wroński. „Filozofia jego to najskrajniejsze przeciwieństwo mistycy
zmu, to hymn wspaniały na cześć rozumu, to rozumu apoteoza“ (str. 337).

W rozdziałach następujących (VIII i IX) przystępuje prof. Stra
szewski do zupełnie systematycznego omówienia stanu filozofii w wyż
szych zakładach naukowych. Nie pominął tu nikogo z krzewicieli no
wych prądów, nikogo ze zwolenników wieku oświecenia. Scharaktery
zował doskonale pracę dla podniesienia poziomu umysłowego naszych 
uniwersytetów, uwydatnił i zaznaczył wyraźnie przodujące stanowisko 
Uniwersytetu wileńskiego. W treść tego rozdziału weszła również wy- 
czepująca charakterystyka Józefa Gołuchowskiego (str. 338— 455), który 
zespoliwszy w sobie i przerobiwszy oryginalnie zasadnicze podstawy 
filozofii Kanta i Schellinga, zabłysnął tak jasno na katedrze filozofii 
w Wilnie. ..Zadaniem filozofii jest stworzenie wzniosłej intuicyi świata“ ... 
Stworzył ją też nasz wielki myśliciel, rzuciwszy pierwszą myśl do póź
niejszej „Ody do młodości“ .

Zakończenie tomu stanowi śledzenie myśli filozoficznej, przebija
jącej się w życiu społeczeństwa. Wziął więc prof. Straszewski pod uwa
gę ruch naukowych towarzystw i zespoleń w rodzaju wolnomularstwa. 
A ponieważ zaznaczyło się tutaj już zupełnie wyraźnie zwycięstwo ro
mantyzmu, więc tu spostrzega prof. Straszewski pierwsze podstawy przy
szłej twórczości Mickiewicza. Ostatecznym wreszcie wybuchem tego, co 
się już „zapowiadało w twórczości Gołuchowskiego i młodego Mickie
wicza, jest Mochnackiego „Rzecz o literaturze polskiej w wieku XIX“ . 
Na tem też kończy się nasz okres —  na polu ideałów naukowych za
znaczyło się zwycięstwo młodych (str. 45 6 — 512).



We wszystkich systematach przedstawionych przez profesora Stra
szewskiego, jakkolwiek w wielu wypadkach uznać musimy ich zagra
niczne pochodzenie, napróżno szukalibyśmy ich zagranicznych prawzo- 
rów. Na gruncie polskim przeobrażają się one w nowe zupełnie twory, 
w wielu wypadkach zaledwie poznać można, że łączy je jakieś pokre
wieństwo z myślą zagranicy. Nie należy tu przypuszczać podejrzeń eklek
tyzmu ; teorye obce w naszych specyalnych warunkach, same przez się 
przystosowywały się do nowego otoczenia, wydając zupełnie n o w e  orga
niczne całości.

W duchu tych myśli przodujących umysłowości polskiej wyrasta
ją filozoficzne szkoły, znajdujące przedstawicieli w każdej prawie gałęzi 
współczesnej nauki czy sztuki. Celem wyśledzenia ich musi się powo
łać na usługi ogromną znajomość dziejów Polski i polskiej literatury. 
Myśl filozoficzna bowiem, to według prof. Straszewskiego materyał, 
który przerobiony w rozmaity sposób ucieleśnia się w życiu społeczeń
stwa na każdym kroku, czy to w działalności zespołów politycznych 
i naukowych, czy też w literaturze pięknej. Stąd to znajdziemy w książce 
prof. Straszewskiego ludzi znanych skądinąd w zupełnie nowem oświe
tleniu (Woronicz, Groddek, Lach Szyrma, Leon Borowski, Brodziński, 
Osiński, Mickiewicz i t. d.).

Nie trzeba, przypuszczam, zaznaczać tego, jak wielki materyał 
zużytkował prof. Straszewski. Wysunął na plan pierwszy nowe wartości, 
zaznaczył kierunek i wydobył podkład filozoficzny tam, gdzie go dotąd 
nigdy nie szukano.

Prof. Straszewski zebrał wszystko, co wchodziło w epokę, jak naj
dokładniej. Nie pominął nikogo z najmniejszych, wyszedł poza obręb 
najdokładniejszych dotychczasowych bibliografii, zużytkował materyał 
rękopiśmienny, jaki tylko udało mu się otrzymać.

Jedynym brakiem w wyczerpaniu materyałów, jaki mi się dał od
czuć dość silnie w książce prof. Straszewskiego, jest niezupełne wyzyskanie 
czasopiśm iennictw a współczesnego. Jeżeli zważymy, źe w latach od 
1 800— 1830 wychodzi na terenie dawnej Polski około 150 czasopism, 
że czasopiśmiennictwo ówczesne zyskuje już formę i stanowisko przed
stawicielstwa umysłowości polskiego społeczeństwa, to z żalem zauwa
żamy brak ten w Dziejach. Z żalem, —  bo nieprzebrane kryją się tam 
skarby, nieznane dziś przeważnie, które opracowane przez prof. Stra
szewskiego w jego specyalny sposób dałyby wspaniałą całość. Uwzglę
dnić jednak trzeba, że niektóre z pism tych są dziś wielką rzadkością 
i że o zupełnym zbiorze czasopism z lat tych nawet we większych 
naszych bibliotekach nie może być mowy.

Drugim zarzutem, jaki spotkać może książkę, to zarzut dotyczący 
układu dzieła. Rzeczywiście: Ułożenie samo materyałów szwankuje pod 
względem ciągłości. I tak np. dopiero po omówieniu twórczości Sza- 
niawskieno i Wrońskiego powraca prof. Straszewski do omówienia sto
sunku szkół do filozofii, sięgając w tem przedstawieniu do czasów Ko- 
misyi edukacyjnej, (str. 342). Skutkiem tego czytelnik śledzący za au
torem postęp myśli polskiej od Komisyi edukacyjnej (str. 32) i do
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prowadzony do granic okresu przez filozofię Wrońskiego (str. 3 3 7 ) 
rozpoczyna raz jeszcze tę sam ą drogę (str. 33 8 — 512).

Podobnie zupełnie ma się rzecz z historyą systemów. Przyjęta 
zasada chronologizmu (powracająca w dziele dwa razy) nie daje nam 
obrazu życia systemów, jako całości organicznych. Daje się to tem sil
niej odczuć, że w książce brak indeksów jako w tomie I. nieskończonej 
jeszcze całości. W materyale tak obszernym, jak to spotykamy u prof. 
Straszewskiego, jedno tylko mogło ułatwić oryentacyę w systemach : o- 
gólna charakterystyka szkół uwzględniająca je jako czynnik kształcący 
i propagujący zasady myślowe, i osobne uwzględnienie przedstawicieli 
kierunków wraz z ich szkołami.Możeby to dało rzecz więcej szkolarską w me
todzie —  lecz łatwiejszą i podatniejszą do ogarnięcia przez czytelnika.

Brak bibliografii i opracowań usprawiedliwić musimy zupełnie. 
Wszak dzieło prof. Straszewskiego, to wykłady uniwersyteckie, zmienio
ne w objętości poszczególnych —  więc nie mamy prawa żądać odno
śników i bibliograficznych spisów ponadto, co zawarte w samym tekście.

Jeszcze jednej rzeczy pominąć nie można. Mam tu na myśli całą —  
że tak nazwę —  zewnętrzną stronę książki. Na taką jasność i łatwość 
w pisaniu o rzeczy tak trudnej, mało kto mógł się zdobyć. Z każdej 
stronicy uderza w nas słowo barwne i żywe, wypowiedziane stylem 
nieco archaicznym a jednak czystym i pięknym, kształconym na wzo
rach niedoścignionych Śniadeckich, Gołuchowskim, Mochnackim. Całą 
książkę przeczytaćby się chciało jednym tchem, bez przerwy, bez odjęcia 
oczu od tekstu.

Pisał ją  prof. Straszewski jakby w natchnieniu, wywołanem swo- 
jemi uczuciami narodowemi. Głęboka znajomość duszy polskiej i pol
skiego społeczeństwa, zdobyta długiem obcowaniem z młodzieżą i ge- 
neracyą starszą, zużytkowana w dziele, dała podkład do wytłumaczenia 
niejednego zjawiska, lub weszła jako granitowa prawda czasem przykra 
i boląca —  lecz zawsze zostawiająca nadzieję. Nie potrzebował się prof. 
Straszewski usprawiedliwiać w przedmowie, że dzieła swego nie mógł 
pisać „na chłodno“ , że styl i sposób przedstawienia może nie dość 
„akademicki“ . Książka w innym duchu napisana mogłaby być równie 
wartościową, jak obecna praca, ale musiałaby stać zdała od społeczeń
stwa, nie mogłaby być mu drogą. Sposób ten, który przyjął prof. Straszewski, 
może tylko dlań zjednać cześć i wdzięczność a wartość dotychczasowego 
opracowania dzieła wytworzyć niepokój oczekiwania na jego ciąg dalszy.

Wydało książkę Koło filozoficzne 0. U. J .  —  i to jeszcze jeden 
fakt znamienny. Je s t  on niezmiernie sympatycznym dowodem tego, ja
kie było współżycie między profesorem a młodzieżą —  jak blizki zwią
zek duchowy między profesorem a jego uczniami. Donosi prof. Stra
szewski, że sam na wydawnictwo nie byłby się porwał, na tem wię
kszą więc wdzięczność zasłużyło Koło filozoficzne U. U. K. że nie zmar
nowało duchowej spuścizny czcigodnego uczonego, że uczciło drukiem 
ten testament swego profesora ustępującego z nauczycielskiego zawodu.

Lwów. Julian Saloni.


