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TADEUSZ GRABOWSKI.

STANOWISKO TYSZYŃSKIEGO W DZIEJACH 
KRYTYKI LITERACKIEJ W POLSCE.

Dzieje krytyki literackiej czwartego i piątego dziesiątka 
przeszłego wieku wyrażają nazwiska charakterystyczne dla 
każdego z ośrodków, w których wystąpiły. Tyszyński wyobraża 
to, co było poniekąd rozwinięciem poglądów Mochnackiego 
w polistopadowej Warszawie, Wiszniewski, jako przedstawiciel 
kierunku historycznego Ossolińskiego, wskazuje, że Kraków 
stanowi główną wtedy ostoję naukowości w tej części kraju, 
gdy znów Libelt najlepiej wyraża to, co się myślało w Pozna
niu, jako w najswobodniejszej politycznie a więc i najbardziej 
zbliżonej duchowo do emigracji dzielnicy.

Co się tyczy Tyszyńskiego, to wychowaniem przypomina 
on poniekąd Grabowskiego. Podobnie obce otoczenie w mło
dości, podobne wpływy ziemiańskie, podobne usposobienie ma
rzycielskie i ceniące odosobnienie złożyły się jednak na inną 
indywidualność. Studja Tyszyńskiego były przecież poważniej
sze i dalekie od tej atmosfery wojującego romantyzmu, jaka 
była w młodości udziałem krytyka kresów. Te studja rzuciły 
w duszę przeciwnika Grabowskiego zarody myślenia bardziej 
filozoficznego.

Wprowadziły te studja jego umysł w zakres takich za
gadnień, jak empiryzm, idealizm, przedmiotowość poznania. 
Jako uczeń ostatniego wileńskiego empiryka, Tyszyński nie 
poszedł ani za Dowgirdem, co stale powoływał się na zdrowy 
rozsądek, nawoływał do powrotu do sposobu myślenia filozofji 
przedkantowskiej, walczył z całą nowszą filozof ją niemiecką, 
ani zbyt ślepo za Heglem, co mistrzował Trentowskiemu i legjo- 
nowi innych myślicieli czasu. Co prawda, nie uniknął i on jego 
wpływu, szczególniej w dalszym rozwoju swej płodnej kry
tycznej działalności, gdy Wiszniewski szedł raczej śladami 
mało zresztą znanego empiryka wileńskiego, czego nie można 
powtórzyć o Libelcie.

Nim wystąpił w Warszawie, gdzie, na początku piątego
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dziesiątka wieku, poczęło się dźwigać literackie czasopiśmien
nictwo, wydał romans, przypominający mocno swą formą to, co 
w wieku oświecenia dał Krasicki, a współcześnie Massalski. 
Wątek romansowy da się tu przecież łatwiej oddzielić od kry
tycznego, niż możnaby to uczynić choćby w głośnym wtedy 
administracyjnym romansie Massalskiego.

Tyszyński opowiada tedy, że Indjanka Karista poślubiła 
amerykańskiego uchodźcę Rajeckiego, by, po latach, odwiedzić 
wraz z córką Anakoaną rodzinne strony męża na Litwie. Ana- 
koanę pokochał wtedy filozof Zbigniew. Rozbierając jednak 
bliżej jej wobec niego postępowanie, odsunął się od niej prędko, 
choć czuł, że szczęścia nigdzie w życiu nie znajdzie.

Więcej przecież od losów Zbigniewa obchodzić tu może 
to, co pisze Karista do pozostałego za morzem męża na temat 
religji, języka, historji, szkół poetyckich, dawnej poezji, wreszcie 
komedji. W tych jej rozważaniach tkwi jakby program pracy 
całego życia Tyszyńskiego *), co znów zbyt daleko od Brodziń
skiego, na razie przynajmniej, nie odbiegł, a zainteresowaniami 
religijnemi przypominał też poniekąd swego kresowego współ
zawodnika.

Więc religję określa tu niby osoba jej obca i usposo
biona krytycznie wobec kultury europejskiej. Uznaje ją prze
cież za jedynie prawdziwą2). Czy byłby tu może ślad wpływu 
Dowgirda, który, w swych wykładach wileńskich i drukowa
nych rozprawach, zwalczając kantyzm i kantystów, głosił, że 
prawdy religijne nie są tylko postulatami rozumu praktycznego, 
ale i teoretycznemi prawdami, bez których niema etyki? Ro
zum spekulatywny może poznać owe prawdy, czego Dowgird 
broni z całym nakładem wiedzy i zapału polemicznego.

Z kolei rozprawia Karista o języku polskim, który po
czytuje za najbardziej ze wszystkich harmonijny, dobitny, 
zwięzły, swobodny a dziwny w swej historji. Najobszerniej prawi 
jednak o twórczości literackiej. I tu podnosi jej zawisłość od 
od otoczenia, rozmaitość odpowiadającą różności terytorjów, 
oryginalność natchnienia jako źródła tworzenia. Wskazuje na 
doniosłość pieśni gminnej dla przyszłości poezji, co idzie nie- 
zaprzeczenie po linji poglądów Brodzińskiego i jego zwolen
ników.

I tu przychodzi jej w pomoc także Zbigniew, by zwalczać 
stronników naśladowania obcych. „Chcieliby ją — mówi o li
teraturze — widzieć odrębną i narodową a wzoru narodowości 
szukają po wszystkich krajach“. Sielanki Brodzińskiego, Kniaź- 
nina są narodowe istotnie, powieści o Nebabie i Szwaczce są 
narodowe równie, poemata treści litewskiej są narodowe także; 
duch jednak i sam pozór tych wszystkich poezji niezmiernie

ń A. Tyszyński : Pism a krytyczne, T. I. XXVI.
2) Am erykanka w Polsce. Romans. Cz. I. Petersburg 1837, s. 48.
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są różne od siebie. Dlatego wielu wątpi o możliwości istnie
nia jednej narodowej literatury, nie chce, ceniąc pewne tylko 
jej objawy, przyznać wartość drugim. A jednak trzeba dojść 
do porozumienia i, niepodległem spojrzawszy okiem, wydobyć 
z całości jedno prawidło“ *)·

A więc pogląd tu wypowiedziany nie pokrywał się z teo- 
rjami Mochnackiego. Zbliżał się raczej do Brodzińskiego, choć 
nie odnosił się polemicznie do niektórych objawów ówczesnego 
romantyzmu. Szukał drogi nie polemiką, ale obserwacją, roz
biorem, dążeniem do przedmiotowego ogarnienia całości. Była 
to tedy zapowiedź krytyki innej od tej, jaką dawała pentarchia 
kresowa. Określoną ona została mianem niepodległej.

Karista zauważa tedy, właśnie w duchu tak pojmowanej 
krytyki, że nie lubi hipotez, liczy się jedynie z faktem, choć 
uznaje istnienie i wpływ czynników zaświatowych. Znaczyło 
to, że nie wypada, bez znajomości faktów, puszczać się, jak to 
czynił choćby Grabowski, na bystre wody historjozofji. Należy 
raczej prawić o tem, co zna się dokładnie i z własnego doświad
czenia.

„Nie myślę więc prorokować — mówiła — ani też do
myślnie tworzyć i opowiadać zasady, rozważam tylko, co wi
dzę i rozważone określam“2). Tak nie przemawiał ani Mochnacki, 
ani tem bardziej Grabowski i paradoksalny Rzewuski. Tyszyń
ski jest sobą, choć ceni twórczą oryginalność, odrębność, indy
widualność. Skoro następnie dzieli literaturę na szkoły, oka
zuje tem właśnie, że rozumie różnice i może pokazać je innym.

Albowiem już i Mochnacki oddzielał kierunek litewski od 
ukraińskiego. Tyszyński naliczył tych kierunków więcej, co 
było raczej niewłaściwością. Czy podobna, na przykład, przyjąć 
dziś, że znamieniem szkoły litewskiej są uczucia słodkie, skoro 
w uszach grzmią potężne tony ody, rozpaczne wynurzenia 
Gustawa, wzniosłe apostrofy pieśni Wajdeloty ? Odyniec, Kor
sak, Chodźko, Witwicki naginaliby się już lepiej do tego okre
ślenia.

To samo powtarza się przy szkole ukraińskiej. Czy po
dobna znów zgodzić się z tem, że styl ukraińskich poetów jest 
nierówny, zaniedbany i ciemny? Jeżeliby miało się to stoso
wać do Malczewskiego lub Goszczyńskiego, nie mogłoby się 
odnosić do stawianego wtedy ponad wartość Zaleskiego. 
A i nazwa szkoły puławskiej jest naciąganą, skoro między 
Szymanowskim a Niemcewiczem nie istnieje żaden związek 
a tkliwość i rzewność, mające być niby cechą tej szkoły, nie 
mogą się chyba odnosić do Woronicza.

Radość, wesele, żywość mają być wreszcie cechą poetów 
szkoły krakowskiej. Czy jednak takie określenie przypada do

*) Tamże, s. 262.
2) Tamże, Cz. II, s. 24.
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twarzy Wężykowi lub Brodzińskiemu? Najgorzej wypadł zaś 
Słowacki, który, zdaniem Tyszyńskiego, stylem szkoły litew
skiej ukraińskie przedmioty bez harmonji i rozwlekle opisuje. 
Tu już zwyciężyła formułka, której ślad pozostał przecież długo 
w krytyce czasów następnych.

A dawna poezja polska? Ocenia ją Tyszyński nader do
datnio, widząc szczególnie w Kochanowskim rodzimość, nowość 
i rozmaitość. Podtrzymuje w ten sposób pogląd Brodzińskiego, 
choć innym poetom renesansu zarzuca niepoetyczność, jedno- 
stajność, słabość formy. Ale już Szymonowiczowi przyznaje 
wdzięk, nowość i słodycz, w Szymonie Zimorowiczu znajduje 
naturalność, tęsknotę i zadumanie.

Później widzi już tylko nierząd w literaturze, co dźwiga 
się dopiero za oświecenia. Wtedy rozważa w niej żywioł ko
miczny, którego ostatniego wyobraziciela upatruje słusznie we 
Fredrze. Nie spostrzega przecież żywiołu komicznego u roman
tyków, co tłumaczy się poniekąd odcięciem od emigracji, której 
najświetniejsze płody poznano w kraju na prawdę w lat kilka
naście później.

Żywości, ognia, stylu Mochnackiego w tem wszystkiem 
nie było. Wypowiedział się tu człowiek zrównoważony, oględny, 
przedmiotowy. Nie było w Tyszyńskim natury poety, co stro
niła od przedmiotowości zawsze i wtedy. Nie można zaś powie
dzieć, by .coś z krytycyzmu epoki kaniowskiej nie udzieliło mu 
się. Co prawda, krytycyzmu Kanta nie przeżyto u nas wcale, 
co ułatwiło opanowanie skorych do dogmatu umysłów, jak to 
było widać u Mochnackiego, pomysłami Schellinga i Hegla. 
I empiryzm Dowgirda był szkołą dla wstępującego w zawód 
krytyka Tyszyńskiego.

Ale romantykiem był przecież niewątpliwie, skoro pod
nosił ważność natchnienia. „Za najlepszy tu dowód różnicy — 
mówi Karista — natchnienia od innych codziennych uczuć po- 
łożyćby można to, iż osoby, które go nie doznały, pojąć go 
nawet nie mogą. Natchnienie to jest to ogień obejmujący 
umysł, stawiący mu nowe ludy i nieznane światy; natchnienie 
jest to siła niezatrzymana niczem, budząca do wcielenia ludz
kich uczuć w słowa; rodzaje jego są liczne, jak liczne mogą 
być źródła; jedno unosi, drugie rozrzewnia; jedno nas dręczy, 
drugie mile baw i1)“.

Nie pojmuje‘tedy Tyszyński, choć przemawia trzeźwiej 
od Mochnackiego, mechanistycznie tworzenia. Jego definicja 
natchnienia jest przecież w zależności od romantyki, co piórem 
Mochnackiego, kazała poecie zapominać o ułomnej połowie 
jestestwa, przenosić się w stan entuzjazmu, tworzyć prawdziwą 
poezję tylko w uniesieniu duszy2). Krytyk polski nie mógł tu

b Tamże, Cz. I, s. 249.
b P. Bańkowski: M aurycy Mochnacki. Kraków 1913, s. 37.
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nie obracać się w kole raz przyjętych, zwłaszcza od czasów 
Augusta Wilhelma Schlegla, pojęć.

Tak przedstawiało się dzieło nieco dziwaczne ze względu 
na obraną formę, ale i inne od wielu. Widocznem było, z niego, 
że krytyk, wtedy dwudziestosześcioletni, szuka swej myśli, wy
tykając zależność Mochnackiemu i Grabowskiemu i starając się 
dojść do własnego określenia krytyki. Nie tak łatwem było 
tego dokonać, gdyż niedoceniani a atakowani przez niego kry
tycy cieszyli się w kraju i na emigracji niemałem uznaniem.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że Tyszyński nie docenił 
tego, co stwarzała kresowa pentarchia. Zapatrzony raczej 
w poezję, nie widział, że dokonywano tam niemałych badań 
historycznych, by z nich wydobywać wątek dźwigającego się 
dzielnie, w porównaniu z próbami przedlistopadowymi, romansu 
historycznego. Te studja pozwałały odtwarzać historyczne śro
dowisko, historyczne konflikty, historyczne postacie. Opierając 
się o te zdobycze, mógł głosić Grabowski, że literatura, czer
piąc z właściwości ducha narodowego i ze zbiorowej twórczości 
narodowej, musi dać pole temu, co nie byłoby indywidualizmem 
jednostkowym, ale narodowym indywidualizmem kolekcyjnym. 
Usunąć siebie a objawić dodatnie wartości narodu, oto tworzyć 
w duchu dalekim od maniery dotychczasowej.

Sądząc, że romans przedlistopadowy nie miał ani źdźbła 
prawdy, że nawet współcześni romansopisarze, jak na emigracji 
Czajkowski a w kraju Magnuszewski, patrzą na przeszłość fał
szywie i zbyt indywidualnie, Grabowski uznawał realizm dzie
jowy za podstawę romansu. Dotąd zbliżyli się, zdaniem jego, 
do tego realizmu tylko pamiętnikarze. Następnie Rzewuski 
urzeczywistnił dążenie do realizmu, gdyż dał prawdę, wyrazi
stość, szczegółowość. Tego nie widział Tyszyński w czasie, gdy 
istotnie zainteresowanie pamiętnikarstwem wzrosło choćby dla
tego, że zjawił się najpierw Pasek, a potem Kitowicz. Wypa
dało więc żądać od romansopisarzy prawdziwego oblicza prze
szłości, do której odnoszono się też coraz więcej uczuciowo, aż 
doprowadzono wreszcie do apoteozy potępianego przez oświe
cenie sarmatyzmu.

Niebezpieczeństwa tego kierunku, który, dzięki politycz
nym warunkom, utrwalił się u nas na długo, widział Tyszyński, 
skoro głosił jakby umyślnie, że u nas epoka historycznego ro
mansu przeminęła. Przemijała ona na zachodzie, gdzie, we 
Francji, pojawił się Balzac, a w Anglji Dickens, ale w kraju 
nie była wcale fazą chwilową. Tu Scott uświadamiał w dal
szym ciągu romansopisarzom historyczną wartość środowisk 
i technikę tego uświadamianiaг). Tyszyński steruje poniekąd 
w kierunku pokrewnym Balzacowi. Jak Sainte-Beuve, próbuje

') Z. Szwejkowski: Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego. War
szawa 1 9 2 2 , s. 5 2 .
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też romansu raczej psychologicznego, analitycznego, skłonnego 
do obserwacji form dusz anormalnych i krańcowych. Jak 
Stendhal, który właśnie umierał, a był, jak Tyszyński, uczniem 
filozofów oświecenia, pragnął i krytyk polski iść drogą obser
wacji współczesnej obyczajowości. Jak Stendhal*), próbował 
tedy analizy, co rozkładała akcję jego ludzi na idee i uczucia 
a każdy stan duszy na pierwiastki. Unikał zaś troskliwie tego, 
co jest malowidłem zewnętrznem, opisem fizycznym, krajobra
zem tak ulubionym przez romantyków wszystkich narodów.

Coś z tej analizy było już w jego romansie krytycznym 
choćby w postaci Zbigniewa. Tyszyński obserwował już tu 
wnętrze duszy, dokonywał analizy psychologicznej. Jak Gra
bowski, starał się podtrzymać obrany przez siebie kierunek 
także pisaniem romansów. Tylko tamten uważał przeszczepia
nie Scotta za rzecz konieczną i połączenie wyobraźni twórczej 
z barwą dziejową poczytywał za rzetelną poezję historyczną, 
co wyklucza wyłączne oparcie się na wyobraźni. I sam stwa
rzając romanse, gdzie dokładne studja nad pewną epoką przed
stawiał na tle fikcji, czyniąc specjalne przypisy, że dane fakta 
są zmyślone i, dbając o zabarwienie postaci na ton narodowy 
oraz o akcję i kompozycję, dawał to, co nazwano słusznie po
prawnymi wypraćowaniami w duchu przez niego głoszonym. 
Dodawał też swój pogląd zachowawczy, któremu hołdował 
chwilowo Kraszewski, nie mówiąc o Rzewuskim, Hołowińskim, 
Sztyrmerze i innych.

Tyszyński miał w głowie całkiem inną teorję romansu. 
Miał on być bez węzłów, bez dziwów, bez nazwisk, bez wszel
kich szczegółów konwencjonalnych. Miał dawać urywki prawdy, 
rozbiory serc lub stosunków, dzieje jednostek gardzących my
ślą 2), lekceważących ciało, broniących napróżno godności ludz
kiej. Nie brakło tu też pewnych spostrzeżeń na temat sztuki. 
„Dusza Edwina — mówił tu Tyszyński o jednym ze swych 
bohaterów — zdało się, była owszem niegdyś wprost z sfer 
nadziemskich, wprost tym sferom oddana, w nich bujająca“ 3). 
A więc analizował Tyszyński duszę romantyka, przypomina
jącą nieco popularnego wtedy Gustawa z romansu Kraszew
skiego.

Z takimi myślami osiadał Tyszyński w Warszawie, gdzie 
zwolna czasopiśmiennictwo przedstawiało się jakościowo coraz 
pokaźniej. Gromadziły się już entuzjastki z Żmichowską na 
czele, kupiła się młodzież męska około bliżej nieokreślonych 
na razie haseł, które ujął, w osobnym organie, Skimborowicz. 
Rysował się też pogląd przeciwny tamtym, który wyobrażała 
znowu Ziemięcka. Powstał nawet rodzaj literackiego salonu, 
w którym rzucono myśl stworzenia czasopisma w celu obu

1) G. Lanson : Histoire de la littérature française. Paris 1918, s. 1006.
2) Morena albo powieści blade. Warszawa 1842, s. 17.
8) Tamże, 12.
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dzenia społeczeństwa z romansomanji i dania mu do ręki cze
goś lepszego od strawy ostatniego lat dziesiątka.

Tak powstała od r. 1841 Bibljołeka Warszawska, w której, 
po pewnym czasie, objął stanowisko kierownicze Wójcicki. 
Zwolennik teorji Brodzińskiego, zapamiętały zbieracz pieśni lu
dowych i wogóle zabytków przeszłości, badacz starożytnego 
teatru polskiego i wogóle dawnej literatury, imponował Wój
cicki erudycją, jakiej piętno nadał i czasopismu. Tyszyński wy
stąpił w niem, na razie, w charakterze słowianoznawcy. Było 
to pole nieco zaniedbane od lat; pracował zaś na niem nieco 
samotnie wykładający literaturę starożytną dla duchownych 
a prawo polskie na kursach prawnych uczeń Bandtkiego, Ma
ciejowski. Herderysta w tem znaczeniu, że uznawał starą tezę 
niemiecką o łagodności, pogodzie, braku inicjatywy i samo
dzielności politycznej słowiańskiej, znał Maciejowski prawo
dawstwo słowiańskie, by je wysuwać przeciw rzymskiemu 
i niemieckiemu. Nie dał sobie rady z ogromem surowego 
jeszcze materjału i popadł w jednostronność, którą zepsuła 
jeszcze teza wczesności kościoła wschodniego na ziemiach pol
skich bardzo na rękę szczególnie Rosji i jej rządcom na zie
miach polskich.

Tyszyński, w spadku po poprzednich pokoleniach słowia- 
noznawców, szukał też w umysłowości słowiańskiej rysów od
rębności. Uważał stanowisko polskie jak gdyby za środkowe, 
wykładając obszernie to, co wiedział o plemionach słowiań
skich, ich oświacie, ich rozwoju, przy którym uwzględnił szcze
gólniej żywioł polski. I tu, mówiąc o współczesnej literaturze 
polskiej, powtórzył znów znany już podział na szkoły *). Wy
odrębnił się jednak od Chodakowskiego tem, że nie sławił by
najmniej pierwotności. Chrześcjaństwu przyznał rolę doniosłą 
w dziejach słowiańskich. Polskiemu żywiołowi przyznał indy
widualność moralną, obfitość i wszechstronność umysłową, 
wreszcie samodzielność twórczą, co wznosi się nad inne i skła
nia się ku prawdzie.

Było to korzystnem w chwili wystąpień Grabowskiego 
w Kijowie a Maciejowskiego w Warszawie. Jednocześnie pod
jął się Tyszyński recenzji o literaturze bieżącej w czasopiśmie 
Wójcickiego, która objęła historję, literaturę, filozofję, nauki 
ścisłe, wreszcie kronikę literacką i rozmaitości. Odrazu okazało 
się, że czasopismu, w przeciwieństwie do organów kresowych, 
pracowników nie brak i że nie potrzebuje ono wyręczać się 
przeróbkami artykułów zagranicznych. Jego recenzent Tyszyń
ski zajął tu swe znane już stanowisko. Potępił historyczność, 
nie przebaczył fantastyczności. „Źródłem piękności wiecznej — 
mówił — dla umysłu i serca człowieka jest jedynie człowiek

b R ys historyczny oświecenia Słowian. W Warszawie 1841, s. 11G.
21 *
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i serce“ x). Uznawał tylko rysy ludzkie upoetyzowane i znajdo
wał je w Korzeniowskim.

A więc wskazywał jakby drogę Balzaca, co pokazywał 
fakty, i drogę Stendhala, co odsłaniał tajniki dusz. I sympaty
zował raczej z Korzeniowskim, gdyż ani nie widział w nim 
skłonności pentarchji ani panteizmu i rewolucyjności młodych. 
Niemniej ceniono Korzeniowskiego za jego powiastki społeczne, 
choć zarzucano mu zbytnie zajmowanie się światem salono
wym i potępienie miłości jako czynnika mniej cennego w mał
żeństwie. Korzeniowski imponował Tyszyńskiemu właśnie 
swymi skłonnościami realistycznymi, swem podnoszeniem po
trzeby surowej, ale sumiennej i bezstronnej krytyki, swym 
poglądem na współczesną twórczość, w której — na trzeciem 
miejscu — umieszczał dopiero pentarchję. Imponował mu też 
może i dojrzałem obmyślaniem całości, czego dowodziły po
chwały w romansie krytycznym, choć teraz zganił u niego brak 
własnej teorji, brak oryginalnej treści dramatycznej, co spro
wadziło 2) dramaty Korzeniowskiego do znaczenia raczej wysty
lizowanych robót.

Sąd o Korzeniowskim był jednak korzystniejszym od sądu
0 ludziach pentarchji, bo też psychologiczna wartość teatru 
tego autora nie uchodziła jego uwagi. Teatr ówczesny stał zaś 
wogóle Korzeniowskim, choć nie czerpał on zbytnio z prze
szłości 3). Tyszyński dbał zaś oto, by recenzując bieżące utwory, 
przykładać nie tylko wyższą miarę do każdego z nich, ale i wy
powiadać myśli ogólne. Nie przebaczał miernotom typu Hoło- 
wińskiego, żalił się na brak krytyki wyższej. Unikał więc po
zoru prowincjonalnej koteryjności, stawał na stanowisku przy- 
jaznem filozoficznym prądom czasu.

A więc nie był i wrogiem Hegla, którego estetykę prze
kładał w skróceniu Lewestam. Ten ostatni wnosił do nas
1 duże oczytanie w literaturze powszechnej, a nosił się z myślą 
wydawania czasopisma poświęconego wyłącznie krytyce lite
rackiej. Tyszyński miał więc sprzymierzeńców, gdy wyruszył 
do walki z Ziemięcką. Wystąpiła ona wtedy, jako obznajomiona 
z filozofją francuską i niemiecką, z tezą przeciwną heglizmowi. 
Choć dawniej heglistka i zwolenniczka genjusza jako wyrazi
ciela rzeczywistości, teraz uznała spekulację za sferą zwodni
czą i potępiła panteizm jako wyrosły z obłoków rozumu, py
chy i namiętności. Potępiwszy empiryzm i spekulację, przy
pomniała stanowisko Brodzińskiego, co nauką nie stłumił wiary. 
W ten sposób odrzuciła modny wtedy pogląd pani Sand

4) Bibljoteka W arszawska  z r. 1841, I, s. 638.
2) P. Chmielowski: N asi pow ieściopisarze. S. II, Warszawa i Kraków 

1895, s. 67.
8) Z. Reutt-Witkowska: Siudja nad utw oram i dram atycznym i J. Ko- 

rzeniow skieyo. Kraków 1922, s. 197.
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a wśród romansopisarzy zagranicznych, wyniosła najwyżej 
Scotta*).

To zjednało dla niej pentarchję, oburzyło Lewestama, 
a też heglistę Dembowskiego. Heglizm bowiem ogarniał wszyst
kie głowy, nie wyjmując i Tyszyńskiego. Ziemięcka założyła 
wtedy i osobny organ, w którym podzieliła odrazu ludzi na 
pysznych i pokornych. Widząc podstawę życia w moralności, 
zalecała, z pisarzy nam obcych, zwłaszcza Chateaubrianda, ze 
swoich Hoffmanową, Zaleskiego i Hołowińskiego. Z krańcowo- 
ścią Rzewuskiego nie miała nic wspólnego, choć jej pismo za
silała pentarchia2). Niemniej zwrot do przeszłości popierała 
wtedy i później, gdy reakcja istotnie zwyciężyła.

Tyszyński nie wystąpił zresztą wprost przeciw Ziemięckiej. 
Dzięki niemu przecież, redakcja odgrodziła się poniekąd od jej 
kierunku, choć go nie potępiła8). Nie odnosiła się też zbyt 
entuzjastycznie do Chołoniewskiego, gdy ten, w tak zwanem 
podhorecldem widzeniu, zaatakował również filozofję wieku. Co 
prawda, Chołoniewski nie podzielał politycznego stanowiska 
organu petersburskiego pentarchji. Nie dał się wciągnąć rów
nież w politykę Rzewuskiego, z którym wszedł nawet w wy
raźne ideowe przeciwieństwo4). Ale, w organie Ziemięckiej, 
potępiał bezwzględnie wiek oświecenia. Kładąc nacisk na po
trzebę kultury serca, piętnował materjalizm, co był złą pod
stawą dla sztuki, niezależność sztuki od idei moralnej, ozda
bianie występku w powabne próby, co widział szczególnie 
u Byrona5). Oczywiście Zaleski, jako zawsze prawomyślny, 
nazwany został w organie wielkim genjuszem, gdyż swymi 
utworami przyśpieszył odrodzenie wiary.

Wychodząc z takich założeń, Ziemięcka nie podzieliła też 
zdania Mickiewicza o Brodzińskim, podnosząc potrzebę otrzą- 
śnięcia się z jednostronności pojęć lat ostatnich. Podzielała po
gląd Grabowskiego na współczesną twórczość francuską6), za
lecając dzieła obozu katolickiego, w którym są Grabowski, 
Sztyrmer, Kraszewski, Hołowiński, Hoffmanowa. Przeciwnie 
Lewestam, zakładając swe krótkotrwałe czasopismo, starał się 
wykazać, że krytyk nie ma sądzić, ale, opanowawszy techniczną 
stronę sztuki, rozpatrywać dzieło bezstronnie i ze znawstwem. 
Tylko taka krytyka pomoże jego zdaniem, rozwinąć się litera
turze w duchu idei i postępu.

Pogląd ten rozjaśnił Lewestam lepiej, gdyż, oceniając syn
tezę Wiszniewskiego, wskazał na konieczność przejęcia się przez

d P. Chmielowski : Autorki polskie wieku XIX. I. Warszawa b. r. s. 460.
2) P ielgrzym  pismo poświęcone filozofji, historji i literaturze. W War

szawie 1842, Ш, s 150 — 174.
3) Wiek XIX. Sto la t m yśli polskiej. T. VII Warszawa b. r. s. 81.
*) P ielgrzym  z r. 1842, III, s. 246.
·") Tamże, 1843, III, s. 130—131.
6) Tamże, 1845, I, s. 276.
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historyka literatury duchem czasu, który w historji odtwarza *). 
Odrzucił wstręt do heglizmu Ziemięckiej, zarzucając jej próżność 
i czcze uniesienia bez realnej podstawy. Do filozofji zachodniej 
odnosił się życzliwie. Na prawdę nie rozwinął jednak ani szerzej 
swego programu ani nie dał takich rozbiorów dzieł współcze
snych, któreby jego krytycznego temperamentu widocznym 
były dowodem. Co się tyczy Skimborowicza, to tu wodze dzier
żył heglista Dembowski. Zaprzeczył on, by dzisiejsza filozofja 
skłaniała się ku panteizmowi 2). Badał więc szczegółowo jej 
rozwój, mając jeszcze jako współwyznawcę swych idei Major- 
kiewicza. Gdy Dembowski za najwyższą władzę uważał ducha, 
on przeciwnie uczucie. I cieszył się, że Kraszewski odsunął się 
wreszcie od pentarchji3), co pojęcia o filozofji nie posiada, choć 
słońce nowego dnia świta i niebo zstąpiło4) na ziemię. I Major- 
kiewicz, jak Lewestam, wskazywał na niezbędność krytycznej 
bezstronności. „Co lepiej — mówił — rozjaśni rozwój całości 
dziejów niż potępianie dziejów tego lub owego pisma, tego lub 
owego zwrotu wyobrażeń w literaturze“ 5).

Sympatycznie odnoszono się tu także do usiłowań Żmi- 
chowskiej, choć ani Dembowski ani Majorkiewicz nie mogli iść 
w porównanie z Tyszyńskim. Określał on najwyraźniej swe 
stanowisko, by szukać najpierw tego, co nazywał ludzkością, 
po której następowało to, co mianował miejscowością i sztuką.

Filozofja idealistyczna znajdowała w jego organie szereg 
wyrazów. Obok Gołuchowskiego jako schelingianina z czasów 
przedlistopadowych, wysunęli się Cieszkowski, Danielewicz, 
Libelt i inni, by szukać, jak mówił ów schelingianin, ukrytego 
przez bóstwo systemu świata. Filozofji domagano się teraz na
wet w romansie, gdyż wyłączył on już z siebie historyczność 
i zmierza do innych zupełnie celów. Redakcja wskazywała bez 
zastrzeżeń, że chodzi jej o praw dę6), której szukał zwłaszcza 
Tyszyński. I niewątpliwie pewna bezstronność widniała w roz
biorach choćby syntezy Wiszniewskiego, któremu wstręt do 
łaciny przeszkodził w sumiennem odczuciu przeszłości, choćby 
poezyj Kraszewskiego, któremu, jak to mówił i Grabowski, brak 
poetyckiego na świat spojrzenia.

„Zmysły i chwile — mówił wtedy Tyszyński — są to dwa 
główne źródła fałszów naszego sądu, dwie przeszkody do obję
cia natury prawdy, która, wśród innych, ma dwie wprost owym 
przeciwne własności, jest bowiem duchowną i wieczną. Cokol
wiek więc wyswobadza pojęcie nasze z pod wpływu chwili 
i zmysłów, uzdolnią je bezpośrednio do rychlejszego dopięcia

1) Roczniki k ry tyk i literackiej z r. 1842, Nr. 8, 9.
2) P rzeg ląd  naukow y  z r. 1842, T. I, 13.
3) Tamże, 1845, T. IV, s. 1817.
4) Tamże, 1814, T. II, s. 262.
*) Tamże, 1846, T. III, s. 945.
R) B ibljoteka W arszawska  z r. 1842, T. II, str. VII.
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celu“ *). Przyznawał, że i historyczna poezja, gdy patrzy du
chowo w przeszłość, ma swe znaczenie. Ale nie widział jej 
właśnie w Kraszewskim. Ceniąc wierne odtworzenie środowi
ska, szukał w niem też idei. „Nie sądzić — wyjaśniał — mo
ralny utwór, który otrzymujemy, lecz z wpływu jego winniśmy 
kształcić sąd własny, a stąd ogólny. To jest cel krytyki“ 2). 
W tym poglądzie słychać było echo hasła Mochnackiego i Mic
kiewicza, którzy domagali się nie sądu, ale rozumienia.

Na pomoc temu rozumieniu szli Tyszyóskiemu Libelt 
i Cieszkowski. I oni, jak Dembowski i Majorkiewicz, byli he- 
glistami. Pierwszy obmyślał wtedy niebawem ogłoszony system 
filozoficzny; drugi, ulegając heglistycznej atmosferze badeń- 
skiej, wszedł na pole historjozofji, głosząc, że najwyższem prze
znaczeniem ducha jest czyn. Ujrzawszy wszystko, co dotyczy 
przeznaczenia ludzkości, w siedmiu prośbach pacierza, posta
nowił wywieść z nich spekulatywnie wszystkie najwyższe formy 
życia przyszłości. Owiany w dodatku prądami saintsimonistycz- 
nymi, co szły z Paryża jako środowiska romantycznej kultury, 
przyłożył się następnie też, jako Podlasianin, do założenia war
szawskiego organu, pracując jednocześnie w ekonomji politycz
nej, w spekulacji politycznej, wreszcie w literaturze, zanim, 
w roku rewolucji ludów, ogłosi swój system filozoficzny jako 
wyjaśnienie owych siedmiu próśb pacierza.

O ile chodzi o Libelta, to w twórczości widział on tylko 
objaw boskości ludzkiej natury. Ta boskość objawia się w idei ; 
idea zaś wyraża się w religji, w filozofji, wreszcie w sztuce. 
Idea wiąże nas ze światem zaziemskim. Więc estetyka ma za 
cel szukanie rozwoju tej idei3). W ten sposób organ warszaw
ski stawał się ostoją estetyki heglowskiej i utyskiwał nad sła
bym jej u nas rozwojem. Pociągał do siebie wrażliwego Kra
szewskiego, co, obcy dotąd filozofji, zajął się logiką heglowską, 
by rozmyślać jednocześnie nad systemem Trentowskiego. Przy
znał mu wtedy, ku zgorszeniu pentarchji, uczoność i oryginal
ność i sam też począł, jako romansopisarz, głębiej patrzeć na 
zagadnienie życia. Jego bohater ówczesny Juljusz odtwarza 
nawet w ostatniej chwili życia, teorję o nieśmiertelności duszy 
ulubionego Krasińskiemu filozofa, warunkującą prawa do ży
wota przyszłego od osobistej myśli i osobistego czynu. W po
równaniu z dotychczasowymi nastrojami, był to postęp nie
mały.

Cieszkowski, jak Grabowski i Kraszewski, zajął się rów
nież rolą romansu w literaturze wieku. Uznał w nim następcę 
epopei, podniósł obecną przewagę romansu społecznego nad 
historycznym. „Gdy przeto — mówił — samej poezji nie tylko 
ma być wolno, ale nawet wypada wszystkie strony myśli na

») Tamże, T. IV, s. 632.
2) Tamże, 1843, T. IV, s. 9 9 -1 1 9 .
8) Tamże, 1844, T. I, II -III .
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strajać, oraz do wszelkich dziedzin życia wtargać, i zdobywać 
takowe, i zagościć w nich, a to pod jednym warunkiem, byle 
mens divinior w wycieczkach tych nigdy nie odbiegała, ja- 
kiemże prawem miałby kto zabraniać tego romansowi, owemu 
rodzajowi poezji jakby umyślnie na to stworzonemu, aby nam 
wszelkie zawiązki myśli rozkładał, aby nam wszelkie zakątki 
życia odsłaniał“ 2). Może tedy romans omawiać filozofję i sprawy 
społeczne, skoro tak czyniono i dawniej. Zresztą Balzac stwa
rza coś w rodzaju epopei powszedniego życia. Romans polski 
musi tedy również objąć rzeczywistość, współczesność, wiek. 
Trzeba ich poszukiwać w romansie zawsze i wszędzie3).

Cieszkowski szedł więc po linji wywodów Tyszyńskiego, 
do którego przyłączał się współcześnie i Kraszewski. Wnosił 
do krytyki pierwiastki jej potrzebne, jak współcześnie podda
wał Krasińskiemu filozoficzną podstawę do koncepcji filozo
ficznych i poetyckich. Tyszyński, czując się teraz wzmocniony, 
pracował gorliwiej nad swą koncepcją krytyki. „Nauka po
etyki — zauważał — tam będzie, gdzie kodeks krytyki; sto
sunek danego pisma do życia, to kodeks krytyki. Niełatwem 
jest zapewne być krytykiem wedle tego kodeksu... Praktyczny 
krytyk winien się umieć wcielić we wszelki stan, wiek, sto
pień pojęcia, do którego ma mówić o piśmie, dla którego jest 
pismo; winienby wszelki zawód, koleje losów sam zaznać, wi- 
nienby przebyć lata tortur, przeżyć raj uciech, myślą przetra
wić świat nauk, poznać odcienie, ich łączność, bieg, historycz- 
ność. Bez pewnego rozwinięcia historyczności nie mogła się 
dotąd rozwinąć i krytyka“ 4).

W ten sposób Tyszyński zbliżył się do poglądu czysto 
zachodniego. Krytyk pseudoklasyczny zajmował bowiem sta
nowisko wprost przeciwne historyczności. Nie chciał przestać 
sądzić, w czem sprzeciwił mu się Brodziński, następnie, obok 
Mickiewicza, Mochnacki. Uczynili to obaj pod wpływem Her
dera, co nie tylko takie historyczne stanowisko ujawnił, ale 
je, jako krytyk rozwijał, gdy kazał krytykowi sądzić na pod
stawie poznania duszy twórcy i uwzględniać dokładnie jego 
środowisko. A więc zabraniał mierzyć przeszłość teraźniej
szością, chciał sprawiedliwie oceniać wartości utworu i twórcy. 
Jeżeli jednak Brodziński był tu chwiejnym5), to Mochnacki, 
mając jeszcze w epoce przedlistopadowej po swojej myśli i Gra
bowskiego i torując sobie zwycięsko drogę do ogólnego uzna
nia swej teorji, jakiej i Grabowski był niegdyś współpracowni
kiem, określał ściśle rolę krytyka. Ma on, jego zdaniem, po
magać historykowi, przysparzając, porządkując i roztrząsając

’) P. Chmielowski: I. K raszewski. Kraków 1888, s. 186.
-) Bibljoteka W arszawska  z r. 1846, T. i, s. 145.
3) Tamże, T. IV, 387, s. 1 57 -159 .
4) Tamże, 1847, T. III, s. 112.
5) C. Pęcherski: Brodziński a Herder. Kraków 1916, s. 98—99.
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materjał historyczny. Ma on poznać istotę charakteru narodo
wego, ma on rozświecić ducha społeczeństwa w danym syste
mie literatury x)· Za wzory takiego postępowania stawiał Mo
chnacki : Winckelmanna, Schleglów i Lelewela.

Tyszyński, mając przed sobą już inny literacki materjał, 
chciał do niego stosować bardzo bliski Mochnackiemu pogląd. 
Pragnął nagiąć się do rozmaitości talentów, pragnął być do
kładniejszym i głębszym od przeżywających się już wtedy 
Villemaina i Guizota oraz ich echa na kresach — Grabow
skiego. Dotąd przeważał jakby ich system, co z lubością kre
ślił rozwój odrębnych narodowych cywilizacyj i wiązał te cy
wilizacje z kulturą powszechną. Dla krytyków było takie trak
towanie rzeczy popisem ogólnej erudycji, próbą wnikania 
w cywilizacje, których pseudoklasycy nie odczuwali. Tu kształ
ciła się metoda porównywania literatur; tu mogła rozwinąć 
się i wymowa, nie wnikająca w żadne subtelności i obca roz
wadze, ścisłości, nawet rzeczywistości. To miała być krytyka 
historyczna, liberalna, naukowa, jakiej pożądano za dni roman
tycznego przełomu. Historyzm romantyczny, przez historję 
literatury, dążył w ten sposób do odnowienia literatury 2).

I Tyszyński miał niezaprzeczenie taki zamiar, jako prze
niknięty, wraz z całem już drugiem- pokoleniem romantyków 
w krytyce, mistyczną ideą odrodzenia wewnętrznego. Obok hi- 
storyzmu, nie mogło nie być u niego coś z idealizmu wieku, 
jakiego wyrazem był Mochnacki, Mickiewicz, Libelt, Cieszkow
ski. Nie mogło też nie być u niego coś z Hegla, u którego 
realizacja ducha absolutnego stanowiła treść dziejowego roz
woju. A więc pewna konstrukcja metafizyczma była wtedy 
wszędzie i wszędzie wydawała, nawet u pozornych jej przeciw
ników, co stawali niby w obronie poglądu indywidualistycz
nego, wyraźne wyniki. Wszyscy byli bowiem romantykami nie 
tylko dlatego, że wyszli z Herdera, ale że i hołdowali roman
tycznemu hasłu wolności w sztuce. Ich zaś krytyka, mimo po
zorów historyzmu, była też sztuką.

Dlatego też i Tyszyński, choć rozbierał poezje Hołowiń- 
skiego, prawił o konieczności zbadania ducha. .Widocznie skła
niał się do spekulacji, jak całe jego pokolenie. Wszakże Tren
towski, pod wpływem podobno Brodzińskiego, powziął zamiar 
stworzenia narodowej filozofji. I gruntownie studjując filozofję 
niemiecką zagranicą, zachęcony do pracy przez Mickiewicza ze 
względów narodowych, i popierany następnie przez działaczy 
poznańskich, pragnął, godząc sprzeczności zachodnich systemów, 
stworzyć — na nowych pierwiastkach słowiańskich i polskich — 
polską pedagogikę, logikę i metafizykę. Potępiając martwe

‘) P. Bańkowki : M aurycy Mochnacki ja k o  teoretyk i k ry tyk  rom an
tyzm u polskiego, Kraków 1913, s. 130.

') Z. Łempicki : Renesans, oświecenie, rom antyzm , Warszawa 1923, s. 134.
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księgi, kazał czerpać ze żywej wpółczesności, stronić od rea
lizmu francuskiego i idealizmu niemieckiego, a stopić empirję 
i spekulację w syntezę filozofji uniwersalnej. Ugruntował swój 
system na poznaniu bezpośredniem i podprowadzał też nieu
stannie dwa pojęcia przeciwne pod trzecie ogólniejsze, nazy
wając ostatnie pojęcie , różnojednią, co przypominało syntezę 
djalektyki heglowskiej.

Do trójcy heglowskiej miała wogóle skłonność cała dja- 
lektyka czasu, bo i człowiek, w świetle filozofji uniwersalnej 
był tylko syntezą ciała i duszy, a więc też różnojednią, którą 
Trentowski nazwał jaźnią. Ta jaźń, będąc bóstwem w czło
wieku, zawierała w sobie uwagę, rozwagę i umysł, których 
różnojednią jest zmysł czyli organ ściągający świat widzialny 
i niewidzialny i wiodący nas do objęć — czyli do prawdy, ca
łości, istności. W ten sposób heglowska djalektyka i heglowski 
formalizm szły do głów polskich pod nazwą filozofji czysto 
swoistej, dalekiej od panteizmu, bliskiej pojęciom chrześcijań
skim. Zdaniem Trentowskiego, Polak, zwalczając niemieckie 
mamidła, stoi na gruncie rzeczywistości. To podobało się 
wszystkim, a więc i Tyszyńskiemu tem bardziej, że wiązało 
się jakoby i z etyką, wiązało się też z pedagogją, gdzie fałsz 
został nazwany jednostronną prawdą, zło jednostronnem do
brem, wszechstronność jaźni dążącej do całości doczesnej i ca
łości wiekuistej została nazwaną jedyną różnojednią czyli — 
rzeczywistym człowiekiem. Niebezpieczeństwem polskiem jest 
przewaga umu czyli wyobraźni na niekorzyść rozumu. Więc 
wypada wychować go na wszystkość nieskończoną, a ponie
waż najgłębszą treścią jaźni jest wola, więc — na człowieka 
czynu wyższego od poezji i spekulacji *).

Dla emigracji miał Trentowski jeszcze i politykę, skoro 
przepowiadał Słowiańszczyźnie przewodnią rolę w nowym świe
cie trzecim a Polsce, której należy z polskim ludem się złą
czyć, spełnienie przeznaczeń wiodących prostą drogą do nieba. 
Tyszyński, jak całe jego pokolenie w kraju, o tem myśleć nie 
mógł, ale mógł też spekulować, mógł też na wzór wielbio
nego przez cały· polski świat mistrza, najeżać swój styl neolo
gizmami. Trentowski pozostał, w dobie reakcji, co się teraz 
zbliżała, odosobnionym, Tyszyński był nim po części, jeżeli ze 
stawimy jego małą popularność z popularnością Siemieńskiego 
w kraju a Klaczki na emigracji a następnie i w kraju.

Widać tę skłonność do spekulacji, tę niejasność w wypo
wiadaniu sądów, te neologizmy już wtedy. Ale umiał Tyszyń
ski też sądzić trzeźwo, gdy zabierał głos, naprzykład o Macie
jowskim. „Czujemy — zaznaczał — chęć i potrzebę łączenia 
się myślą, jak się łączymy fizycznie z całą ludzkością znikłą, 
z ogółem przodków naszych, do pierwszego ich wyjścia z jed

J) Wiek XIX. Sto la t m yśli polskiej, T. VI, Warszawa 1911, s. 240—257.
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ności“ x)· Streszczając tedy szczegółowo badania autora, pod
kreślał trudność dojścia do prawdy w czasach tak zamierz
chłych. I uzasadniając swe dawniejsze wystąpienie na polu 
słowianoznawstwa, wskazywał na brak faktów, na brak świa
dectw dla twierdzeń autora, czem okazywał krytycyzm na owe 
czasy niepowszedni i godny pamięci. Nie zawsze wyrażał się 
przecież jasno, by przytoczyć recenzję o twórczości Zaleskiego, 
u którego upatrywał dążenie do we wnętrzności2). Przeciwstawiał 
tę wewnętrzność dramatyczności, jak gdyby dramat miał być 
tylko zewnętrznym i stronić od wszelkiej duchowości.

Wogóle chciał swój czas zrozumieć, dążenie swego czasu 
popierać. Tak rozumiano bowiem krytykę w jego organie, opie
rając tą krytykę o szerokie podstawy estetyki, której, obok 
Libelta, był przedstawicielem Kremer. Stawszy się w latach 
uniwersyteckich zapalonym kantystą, potem w Berlinie hegli- 
stą, wreszcie w Paryżu zwolennikiem Villemaina i Guizota, 
rozwijał następnie w Krakowie, w duchu heglowskim, zasady 
logiki, filozofji natury, filozofji ducha. Zbliżył się wtedy do 
panteizmu, opracowując kolejno i estetykę, dzieje artystycznej 
fantazji, wreszcie zasady każdej ze sztuk. Po Potockim, Sło
wackim, Brodzińskim był to więc postęp tem więcej, że Kre
mer, trwając przy heglizmie, wyprowadzał duszę z treści bo
skiej. Nią wyjaśniał dążenia duszy do idei, która wciela się 
w formy zmysłowe, w materję. Poezji przyznawał pierwszeń
stwo nad muzyką i sztukami plastycznemi.

Odpowiadał więc Kremer organowi warszawskiemu, a nie 
spuszczał z oka także metodyki historji i historji literatury. 
Ze na polu wydawniczetn objawiał się wtedy niemały ruch, 
więc, w spadku po Lelewelu, zapytywano znów, jakie są za
dania historji3). I odpowiadano, że ma on śledzić rozwój ducha 
człowieczego w jego czynach i iść naprzód hipotezą, krytyką, 
opisem. Na celu ma mieć jedynie prawdę, by nie pomylić się 
w ocenie,nie narzucać czegoś z góry, a zwracając uwagę na 
rozwój społeczny, myśl dziejów odgadnąć. Co się tyczy Her
dera, to przesadził on wpływ zewnętrzności. za mało zważał 
na indywidualność jednostek, wahał się między uwzględnie
niem wpływów Opatrzności i czynników materjalnych, był 
w końcu fatalistą.

A więc poczynał się u nas jakby zmierzch herderyzmu 
na korzyść coraz wyraźniejszego udziału w dziejach czynni
ków nadzmysłowycb, którym nie przeczył zresztą i Lelewel. 
Wypowiadał te poglądy historyk Gliszczyński, obok którego 
wysuwał się jeszcze Bartoszewicz. Obejmował on, w swych ba
daniach. także literaturę. Zarzucił tedy Mochnackiemu, że nie

') B ibljoteka W arszawska  z r. 1848, T. T, s. 528.
2) Tamże, 1847, T. 1, s. 202, T. III, s. 315.
8) Tamże, 1848, T. IV, s. 13 -14 .



liczył się z postępem historji, że nie przewidział rozwijającej 
się dziś obficie pracy monograficznej. Zmartwychwstają dziś 
dawne wieki dzięki wydawnictwu dyplomatów i zabytków lite
rackich, oraz krytycyzmowi monografistów. Krytyka historyczna 
rośnie, jak dowodzi Maciejowski, jak wskazuje Szajnocha. Brak 
tylko historji literatury, gdyż dotychczasowe syntezy, jak Bent
kowskiego, Wiszniewskiego i innych, nie spełniły oczekiwań.

Widocznem było jednak, gdy poczęła się druga połowa 
wieku, że organ warszawski zrywa poniekąd z tem, co doko
nywało się na zachodzie. Wzrastało w niem zgodnie z obja
wiającą się reakcją, uwielbienie rodzimości, która czyni z no
wej kultury coś dziewiczego1), wyjątkowego, wyższego nad 
resztę. Słabł widocznie dotychczasowy zapał dla heglizmu; 
schellingjanie, jak Gołuchowski, hegliści, jak Kremer, dochodzili 
do prawomyślności. Również z emigracji nie dochodziły już 
prądy rewolucyjne, gdy w kraju triumfowała gawęda Pola, 
znajdowały uznanie romanse Kraszewskiego, Kaczkowskiego 
i innych. Potępiono teraz wogóle zachód, odsuwając się od 
niego coraz wyraźniej i popadając w to, co Szujski nazwał 
później zamknięciem się w czterech ścianach kraju i patrze
niem na wszystko polskimi oczyma.

W epoce zwrotu do realizmu na zachodzie, literatura po
padała w stan drzem ki2). Ciszę przerywał przecież Tyszyński 
jako recenzent, historyk i teoretyk literatury. Oczytany sze
roko, popierał dążności Libelta w Poznaniu, Mecherzyńskiego 
w Krakowie, Dzieduszyckiego we Lwowie, choć drugi nie 
wychodził poza poglądy Brodzińskiego, a trzeci jako badacz 
Oleśnickiego i Skargi, nie okazywał wcale niezbędnej w tym 
zakresie ścisłości i bezstronności. Sympatycznie odnosił się też 
do dążeń syntetycznych na polu historji literatury polskiej, co 
miały na oku związek jej z kulturą powszechną. Niestety te 
dążenia szły również, dzięki Maciejowskiemu, drogą opaczną, 
choć nie brakło im niekiedy, jak hegliście Szulcowi, intuicji. 
Interesował się on głównie historją5), choć i określał stosunek 
nauki polskiej do powszechnej, by wypowiadać często poglądy 
nader trafne na temat tego, co nazywał kopernikańskim dra
matem natury, dojrzałością polskiej reformacji, wzrostem uni- 
taryzmu, któremu, po Ossolińskim, przyglądał się znów z za
ciekawieniem.

Był on jednak odosobniony choćby dlatego, że okazywał 
wybitną skłonność do pozytywizmu a nawet dzielił dzieje zgod
nie z przyjętymi przez Comte’a stanami poznawczymi umysłu: 
a więc teologji, metafizyki i nauki pozytywnej. Że zastój był, 
to stwierdzono teraz dobitnie. „Zeszły z horyzontu — mó

ń Tamże, 1854, T. I, s. 45.
2) Tamże, T. IV, s. 134.
3) H. Struwe: H istorją logiki jako  teorji poznania w Polsce, War

szawa 1911, s. 423 -4 2 4 .
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wiono — słoneczne gwiazdy poezji z całą plejadą planet, ko
met i księżyców, społeczeństwo polskie podzieliło się na trzy 
obozy : jedni porwali lunety ścigając z rozpaczą i zapamięta
łością ostatki promieni uchodzących słońc; drudzy plączą się 
w dolinach cieniem pokrytych; inni wyszli na góry, by pożą
daniem gorącem wywołać nowego ducha tworzy cielą. A wiatr 
i ciemność hula wśród pozbawionych idei tłumów, tumaniąc 
i łudząc pozorem siły i światła“ J)· Widocznie i heglizm prze
żywał się już na dobre, pozostawiając za sobą tylko ideę 
wiecznego stawania się.

Schopenhauer głosił już teraz dawno, że filozofję należy 
doprowadzić do konkretności, że należy przemawiać jasno 
i zwięźle. Comte wysuwał się teraz jako ów wytęskniony duch 
tworzyciel. Co nie udało się Szulcowi, udało się Krupińskiemu, 
co od heglizmu przesuwał się do pozytywizmu, tępiąc speku
lację a sławiąc prawdy z rozumu i doświadczenia zaczerpnięte. 
Jeszcze chwalił metodę djalektyczną mistrza, by ganić przyjętą 
już przez Szulca teorję dziejów, bronić praw intelektualnych 
i moralnych, podnosić rolę woli jako — konieczności w roz
woju jednostki. Ale równocześnie uważał, że filozofja ma za 
cel badanie zjawisk podpadających pod zmysły, choć nie od
suwał religji, przyjmując jako argument stare kryterjum zgody 
powszechnej. Odwoływał się też do zdrowego rozsądku jako 
czynnika poznawczego, utożsamiając metafizykę z poezją *) 
i odrzucając wszelki romantyzm.

Co począł wśród takiego przełomu Tyszyński? Był jeszcze 
więcej odosobnionym wobec wzbierania prądu wrogiego idea
lizmowi. Na jego zwalczanie szła i reakcja postyczniowa. Nie 
rzucał studjów filozoficznych i trwał w spekulacji, nie oder
wany od niej ani gospodarskiemi zajęciami na Litwie, ani wy
kładami w Szkole Głównej, dokąd go wezwano na katedrę li
teratury polskiej w r. 1866. Do niej gotował się już dawno, 
badając bezpośrednio twórców, głosząc cel k ry tyk i3). Wypada 
tedy przebiec kolejno jego na tem polu prace, co uczyniły go 
żywym jeszcze i w epoce pozytywizmu.

Rozprawę o krytyce pomieścił Tyszyński na czele wyda
nia swych — dotąd po czasopismach — ogłaszanych recenzyj. 
Nie łatwo w niej wybrnąć z mnóstwa wywodów nieco poplą
tanych; nie łatwo jest wskazać zasadniczą dążność krytyka. 
Ale to, co tu jest ową zasadniczą dążnością, wiąże się z tem, 
co już znamy. Tyszyński, jako idealista, ma ciągle zwrócone 
oko na ostateczny cel ludzkości; kryterjum prawdy widzi zaś 
w nas samych jako biorących udział w pochodzie do ostatecz
nego celu. Sądzi więc, że na dnie serc — jako z indy widuali-

b Bibljoleka W arszawska  z r. 1860, T. IV, s. 131.
2) U Struwego, s. 359.
s) R ozbiory i k ry tyk i. T. I, Petersburg 1854, XIII.
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zowanego ogólnego ducha — tkwią zarody zgodności owego 
kryterjum. Z tej zgodności, której nie może mącić żadna oko
liczność zewnętrzna, wypływa krytyka, w ocenie dzieła nie 
wedle języka tylko, nie wedle piękna jedynie, ale wedle osta
tecznego celu wszystkich.

Taka krytyka musi znać wszystkie gałęzie rozwoju, opie
rać się o wiarę, nadzieję i miłość, wierzyć, że idziemy nieustan
nie naprzód. Musi unikać błędów krytyki klasycznej, a cia
snoty krytyki angielskiej i być wszechstronną, „Krytyka — 
wyjaśnia Tyszyński — oceniać będzie dane dzieło, czyn, przed
miot nie tylko w odniesieniu do siebie, do jego chwili, ale 
w odniesieniu do całej gałęzi, której jest jednostką, w odnie
sieniu do innych gałęzi, w odniesieniu do ostatecznych celów 
danej, jak wszystkich gałęzi; będzie słowem kierowaniem i po
suwaniem owych rozpadłych gałęzi w każdym kierunku, które 
wymieniliśmy, do ich jedności, czyli zbliżenie tak każdej w szcze
góle, jak wszystkich w ogóle, do stanów ich kwiatu" г).

Nie materjalne przepisy pseudoklasyczne, nie działy, pod
działy i podpodziały estetyk spekulatywnych, ale zasady ogól
nej krytyki mają kierować sądem. A jednak i teorja Tyszyń
skiego była niezaprzeczenie spekulacją. Jeżeli stała wyżej nad 
teorją kresów, jeżeli chciała przeprowadzić historyczny punkt 
widzenia, to samem wskazywaniem na ów ostateczny cel ludz
kości przypominała teorje wyszłe z herderyzmu, a nawet z he- 
glizmu. Nie spuszczała z oka całości, dbała raczej o dzieło, jak 
gdyby nie istniało indywiduum twórcze. Chciała jednak wszystko 
rozumieć, chciała — przez studjum dzieł — dokonywać asy
milacji krytycznej, co nie było wyrzeczeniem się osobistości 
krytyka.

Coś z heglizmu było tu też, bo system Tyszyńskiego był 
jakby fenomenologją, zajmującą się kolejno stanami ducha od 
jego początków aż do pełnej świadomości siebie. Historją lite
ratury miała być niby szeregiem przemian, gdzie duch indy
widualny, wsparty pracą pokoleń, wstępował po stopniach roz
woju całego rodzaju. Zamierzeniem heglowskiej fenomenologii 
było odtworzenie, drogą djalektyki, ewolucji ludzkości. Zamie
rzeniem krytyki Tyszyńskiego było poznanie tej ewolucji 
i stwierdzenie, czy dane dzieło idzie po jej linji. Twórczość, 
o treści wspólnej wszystkim, była w świetle tego systemu, 
ciągłem stawaniem się. Z tej wspólnej treści krytyk wydoby
wał konieczność jednego sądu, skoro jednostka jest tylko 
zróżniczkowaniem się jednego ducha.

Wypada przecież zauważyć, że praktyczny wynik pracy 
Tyszyńskiego przedstawia się niezaprzeczenie korzystnie. Była 
w jego teorji jakby zapowiedź krytyki pozytywnej. Czy nie 
głosiła ona bowiem, że należy badać dzieło w odniesieniu do

*) Tamże
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całego postępu, czyli stosować w szerokim zakresie, metodę 
porównawczą? Tu był zaród przedmiotowości, metodyczności, 
wyższego punktu widzenia, o którym się nie śniło pentarchji.

Tyszyński, jako krytyk typu heglowskiego, sądził tedy, 
że, po epoce pamięci i fantazji, znajdujemu się dziś w epoce 
rozwoju. Nie byłby przecież człowiekiem swego czasu, gdyby, 
za heglowskimi momentami bytu, niebytu, stawania się, afir- 
macji, negacji, zjednoczenia, tezy, antytezy, syntezy, nie wpro
wadził też swej tryady. Ona miała dzielić czasy, ona wyjaśniać 
twórczość. Świadomość, że żyjemy w czasie wyższym duchowo 
od poprzednich, w czasie pełnym tajnych nadzieji, tkwi jego 
zdaniem, nawet w społeczeństwie.

Stojąc na takiem stanowisku, nie mógł Tyszyński nie 
zwracać uwagi zwłaszcza na rozwój filozofji polskiej, co opiera 
się o ogólną, choć nie przestaje być sobą. Mniemał, jak Tren
towski, że niemiecka wyrzekła swe ostatnie słowo, gdyż oka
zała zbyt wiele narodowego egoizmu. Chciał więc rozpatrywać 
polską na tle ogólnego rozwoju, I zapytywał, czy dziś, wobec 
starcia idealizmu z materjalizmem, mają filozofowie polscy coś 
do powiedzenia. Widocznem zaś było, że, jako myśliciel 
skłonny do idealizmu, nie oddziela Tyszyński filozofji od 
religji.

Wierząc zaś w ducha, co rozwija się tryadą, nie mógł nie 
wierzyć w jego stawanie się. Filozofję poczytywał tylko za wy
łożenie objawienia, człowieka za istotę tkwiącą w duchu ogól
nym, myśl polską za istniejącą obok innych i godną uwagi. 
I tu zauważyć należy, że Wrońskiego, co wskazywał drogę fi
lozofji romantycznej polskiej, uznał za poprzednika Trentow
skiego, Cieszkowskiego i innych. Wiadomo zaś, że Wroński, 
odsuwając ideę postępu nieokreślonego, zamknął rozwój ludz
kości również w tryadę epoki celów względnych, celów przej
ściowych, którą jest obecna, i celów bezwzględnych, kiedy to 
upadnie przeciwieństwo w dążeniu do absolutnego dobra 
i absolutnej prawdy. Słowiańszczyzna pod wodzą Rosji zespoli 
państwo i kościół w unji absolutnej, rozpocznie się praca lu
dzi — opanowanych taką ideą mesjanizmu — w tak zwanej 
unji antynomijnej.

Wiadomo też, że Wroński wszystko złe przypisywał bru
dom mistycznym1), co miało oznaczać zapewne k ie^nki mistyki 
emigracyjnej. Tyszyński wogóle odmawiał systemom polskim 
wartości, gdyż uważał je za zbyt jednostronne. A więc czekał 
dalszego rozwoju, skoro widział w dotychczasowych systemach 
i oderwanie od objawienia, co stosował do Trentowskiego 
a może i do Cieszkowskiego. I biadał nad przewagą protestan
tyzmu, co nie liczy się z żadną przewagą i z żadną tradycją. 
Czy heglizm nie sprowadził rozbicia podobnego do wywoła

b J. Kleiner: Z. Krasiński. T. II, Lwów 1912, s. 86—88.
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nego niegdyś przez protestantyzm ? A jednak nie przeczył moż
ności poznania, co nie może być jednak sprzecznem z obja
wieniem, liczyć się tylko z literą, uzależniać się od jednostki.

A więc odrzucał systemy współczesne, jako pozbawione 
rzeczywistości. Kremerowi wyrzucał zbytnią zależność od he- 
glizmu; u Libelta chwalił uzależnienie się od tego kierunku 
w pojmowaniu natchnienia jako nie odbicia idei, ale ideału 
wynikłego — z osobistego czucia, pojęcia i tw orzeniaг). Za
uważał jednak, że nie ideał dobra jedynie, ale piękna i prawdy 
stanowi podstawę estetyki rzeczywistości. O Ziemięckiej wyra
żał się już oględniej, jak gdyby odsuwał się od heglizmu. Już 
teraz wyrażał się, że heglizm widzi w dogmatach jedynie sym
bole, dąży do materjalizmu, szerzy rozłam wszędzie.

A jednak temu heglizmowi zawdzięczał nie mniej od ca
łej epoki, co z niego czerpała także wiedzę o sztuce, analizy 
epok i dzieł, stawianie piękna sztuki obok piękna religji i fi
lozofji, a nad piękno natury jako piękno z ducha zrodzone. 
W tem pięknie przejawia się Bóg, więc sztuka ma więcej rze
czywistości niż świat zewnętrzny; więc sztuka zdejmuje po
zory a daje wyższą rzeczywistość; więc sztuka odsuwa się od 
natury a wciela ideę wzniesioną nad względność i skończo- 
ność. Co się tyczy dziejów sztuki, to heglizm dzielił je, zgod
nie z systemem tryadycznym, na sztukę poszukiwania formy 
przez ideę, zgodności formy i idei, wreszcie przerostu formy 
przez ideę, co oznacza właśnie romantyzm.

Nie doceniał tedy Tyszyński wielkości systemu, co wiódł 
i poezję emigracyjną do nieznanych jej dotąd koncepcyj a w kraju 
otwierał drogę do ideału Kremerowi i Libeltowi. Ale swoją 
tryadę stosował pilnie, by wyjaśniać nią nawet przyszłość. 
„Pierwszem źródłem pojęcia poczynającego wzrastać czło
wieka — mówił — nie jest rozbiór, rozwaga i t. p., lecz tylko 
pamięć; pierwszem źródłem pojęcia moralnych skarbów wzrasta
jącego ludu jest tylko tradycja. Skarb ten pojęć, nim je ustali 
poznanie, mnoży dalej fantazja i rozbiór, początek rozwagi. 
Pod doby te musiał podchodzić u nas, jak i gdzieindziej, każdy 
przedmiot dotykany w kraju pojęciem; podchodził więc i przed
miot dziejów pierwotnych. Przedmiot ten, przekazany nam naj
przód podaniem, dalej fantazją mnożony, przeszedł dalej pod 
rozbiór i d^iś zdaje się widzieć już koniec, drugą kończącą 
fazę doby rozbioru“ 2).

Jako autor rozbiorów, Tyszyński traktował swe zadanie 
z najwyższą sumiennością. W każdem rozbieranem dziele ba
dał, co daje ono nowego, przeprowadzał jakby osobne studja. 
A było to potrzebnem w latach wybujania spekulacji, słabnię
cia przedmiotowych i żmudnych poszukiwań. Z tego względu

f) R ozbiory i k ry tyk i, T. I, s. 365 — 366.
2) Tamże, T Ii, s. 2.
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występował, naprzykład, przeciw przecenianiu znaczenia myśli 
religijnej polskiej przez Majorkiewicza, co znów zbyt słusznem 
nie było, jeżeli uwzględnimy wyniki badań dzisiejszych. Chcąc 
widzieć rzeczywistość inną od tej, jaką była istotnie, utrzy
mywał, że Rej atakował wyłącznie bezżeństwo księży, Mo
drzewski był raczej prawomyślnym, Kochanowski szczerze 
i niezmiernie wierzącym.

Poza tymi nieuniknionemi, w każdej epoce, pomyłkami, 
objawiał jednak Tyszyński przenikliwość niepoślednią. Czy nie 
znać jej w zaprzeczaniu zbytniej dawności poezji ludowej, 
w ostrożności w stosowaniu porównań, w napominaniu do uni
kania sprzeczności, w potępieniu zbytniej selekcji, w uwzlęd- 
nieniu zależności jednych pisarzy od drugich ? Co prawda, było 
wskazanem, by Tyszyński zastanowił się nieco nad este
tyką heglowską, skoro wpływ jej rósł wszędzie, skoro speku
lacja była przecież opartą i na faktach, na odczuciu, na bada
niu. Heglistą był modny wtedy estetyk Vischer, gdy dzieło 
uważał za wyraz uzewnętrzniającej się idei i szeroko rozbierał 
piękno natury, piękno sztuki, piękno różnych epok sztuki.

A i Tyszyński wnikał w twory piękne choć miał ich koło 
siebie mniej od krytyków emigracji. I zapytywał słusznie, czy 
nadmiar spekulacji nie szkodzi kultowi piękna dla piękna. 
A i u niego ta spekulacja wprowadzała dużo mętu w rozbiory, 
dużo neologizmów do słownika. Nie rzadko brakło całym ustę
pom jasności, wyrazistości, prostoty. Przedmiotowość sądu, dar 
wniknięcia w obce indywidualności, zamiłowanie w danych 
bibljograficznych ratowały jednak rozbiory, choć nie wstrzymy
wały krytyki przed dalszą spekulacją.

Wyraża się ona i usiłowaniem okazania dziejów ducha 
ludzkiego. Ten duch objawia się cnotami składającemi się na 
doskonałość. Stosunek danego dzieła do tej doskonałości byłby 
więc kryterjum sądu o dziele. Jeżeli bowiem, zdaniem Tyszyń
skiego, krytyka zajmuje się historyczną już treścią dzieła, musi 
zgłębić stosunek dzieła do ideału przyszłości. Tak pojmując 
krytykę, zwierzał się Tyszyński filozofowi polskiemu Stru- 
wemu, że heglowska koncepcja o formach świata podsunęła 
mu koncepcję o faktach świata. Nią chciał nawet zwalczać po
zytywistów, co potrafią zbadać losy ziemi, ale nie człowieka.

„Czemże więc — mówił o człowieku — oto iż jest jedy
nym utworem wśród znanej nam natury, który otrzymuje na
tchnienie. Natchnienie to, które otrzymywał człowiek, wydały 
ten szereg faktów, które mają nazwiska: ustawy, religje, dzieje, 
dzieła sztuki, nauki, przemysł, wynalazki i t. p. fakta, które 
przemieniły ten świat, przemieniają i niewiadomem jest jeszcze, 
jak dalece przemienić go mają“ *). Tyszyński czuł, że zbliża się

') A. Tyszyński: Pierw sze zasady k ry tyk i powszechnej. T. I, Warszawa 
1870, 1Ц.
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wolne starcie z nowym poglądem, co odrzuca wszelką hipotezę
0 początku rzeczy, wprowadza agnostycyzm jako stwierdzenie 
niemożności poznania nieznanego, utożsamia nauki moralne 
z naturalnemi. Był to jakby panteizm heglowski bez wiary 
w najwyższą rzeczywistość ducha.

Ale heglizm miał jeszcze władzę nad umysłami. Jednym 
z nich był Tyszyński, gdy głosił wiarę w potęgę ducha, gdy 
przeobrażał rzeczywistość w czystą' myśl, gdy swój rozwój 
myśli uważał za obraz rzeczywistości. Wszelkie życie widział 
tylko w myśli, a swe idee poczytywał za jądro dziejów. Wa
żąc tylko ducha, naturę traktował obojętnie. W duchu szukał 
poznania, dziejami ducha popierał swe stanowisko filozoficzne. 
A więc był nieco heglistą x), choć nie myślał, by heglizm po
siadał prawdę bezwzględną, gdyż są byty przechodzące obję
cie ducha.

I nie wątpił, że na drodze ducha, osiągnie się cel czyli 
oznaczenie sądu powszechnego w jego zasadach czyli — w za
sadach krytyki powszechnej. Te zasady, zdaniem Tyszyńskiego, 
nie opierają się tylko o porękę zmysłów, choć i nie wynikają 
tylko z wiary. Mianował profesor Szkoły Głównej ten system — 
metodą myśli praktycznej. Bo oto są w dziejach idee oparte 
na zgodzie powszechnej. Było to zaś, jak wiadomo, ulubione 
kryterjum romantyzmu, którem Tyszyński wyprzedzał też 
pragmatyzm. Sam chciał zaś, jak wszyscy romantycy, całej 
prawdy.

Nie lekceważył przecież i wiedzy, co stroniła jednak od 
idealizmu pozbawionego ciała, życia, siły. Przypominał tych, 
co, w ojczyźnie pozytywizmu, wskazywali, jak Janet, Ravaisson, 
Lachelier i inni, na spekulatywność samego pozytywizmu, albo, 
jak Guyau, wskazywali na stałe prawa wszechświata i sto
sunek do siebie ludzi2). Tyszyński stał na podobnem stanowisku, 
usiłując też bliżej określić, czem jest — krytyka. Dawniej, wy
jaśniał, oznaczało to słowo sąd; dziś znaczy kierowanie ludz
kości ku wspólnemu celowi. Tyszyński nie jest więc kryty
kiem dla krytyki, i estetykiem dla estetyki. Nie domyśla się 
nawet, że w estetyce, chodziło zawsze o stwierdzenie warun
ków piękna, a nie o dogmatyzowanie na wzór pseudoklasyków.

Estetyka pyta, co jest pięknem, dlaczego jest pięknem, 
jak jest pięknem, a nie, jak ma być coś pięknem. Normy este
tyczne są tylko sposobami a nie nakazami i pozwalają używać 
piękna, nie ograniczając jego rozwoju3). Tyszyński jest więc
1 w tem romantykiem, że chciałby panowanie idei utrwalić 
w sztuce. „Śród świata — uczył — tkwi nie bezrozum lecz 
rozum, nie bezszyk ale harmonja, z podobnych przyczyn ρο

ή U Struwego, s. 351.
2) A. Fouillée: Le m ouvem ent idéaliste. Paris 1913, XVII.
3) Th. Lipps: Grundlegung der Aesthetik. Leipzig 1914, s. 2.
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dobne wysuwają się skutki, byt i biegi rozwijają się w podo
bieństwach, wszystko to widzimy prawie na oko1)· I zadawał 
pytanie, czy obecne rozbicie na idealistów i materjalistów nie 
musi dowieść do zwątpienia. Ani idealizm niemiecki, ani po
zytywizm francuski nie mogą chyba zadowolnić świata. Więc 
trapił go widok świata, w którym, dzięki pozytywizmowi, kon
stytuowały się jednak i nowe nauki moralne, jak psychologja 
doświadczalna i socjologja.

Tyszyński zalecał tedy swój system: „W naszej metodzie 
praktycznej — uczył — chcemy więc oprzeć się na kryterjum 
nowem praktycznem, na kryterjum, które będzie niejednostron- 
nem lecz obustronnem, kryterjum obejmującem i fakta (mate- 
jalność) i przyczynę ich (idealność) a także bezpośrednią wska
zówkę czynu jakiejś siły tajemnej, w świecie najwyższej, kry
terjum temu dajemy tu nazwisko kryterjum następstw“ 2). Z ta- 
kiem kryterjum zapuścił się w labirynt myśli ludzkiej wszyst
kich wieków i narodów. Ogarnął przeszłość, w której, zdaniem 
jego, ratowała ludzkość od błędów politeizmu, materjalizmu, 
panteizmu, prostota sądu. W ludzkości, jak wogóle romantycy 
wyszli szczególnie z saintsimonizmu, widział jedność; obec
ność zła wyjaśniał zaś wolą, co chroniło go od pesymizmu.

W ludziach znów, oprócz ciała i myśli, znajdował ducha, 
co odpowiadało niby trójkowemu schematowi heglowskiemu. 
„Pierwiastek — objaśniał — który jest siedliskiem i źródłem 
tych przymiotów i uczuć w człowieku, jest to jakaś wprawdzie 
treść życia, która nawet najdobitniej określa osobistość, to jest 
odrębność od innych ludzi danego człowieka, ale też nie pod
lega rozwiciu przez pewne doby jak ciało i myśl, a przeto 
nie jest wcale m aterją“ 3). Taką substancję nazywał duchem, 
jak gdyby przeczuwał pogląd dzisiejszych metapsycbików4), 
nazywających naszą właściwą treścią podświadomość, czyli 
psychizm nieograniczony.

Zgodnie z takim poglądem, dawał Tyszyński najpierw 
miejsce duchowi, choć objawił się on, na prawdę, nie w dzie
ciństwie ani w młodości, ale w męskim wieku ludzkości. Za 
ten męski jej wiek poczytywał zaś chrześcijaństwo, ilustrując 
swój pogląd wskazywaniem na zabytki myśli ludów. Nie wątpił 
też, jak ogół romantyków, w realizację ducha w chrześcijań
stwie, jak gdyby się przechylał odtąd do koncepcji Cieszkow
skiego o trzeciej epoce dziejów ludzkości chrześćjańskiej5). 
Z tego stanowiska patrzył też na dzieła poezji, historji, filo
zofji. Jak dawniej, podawał ich treść, ideę, rozbiór formalny. 
Idea cieszyła go przecież najwięcej, gdy znalazł ją u Żeligow

9  Pierw sze zasady k ry tyk i pow szechnej, s. 3.
-) G. Geley: De l ’inconscient en conscient. Paris 1919, s. 128.
3) Tamże.
4) Tamże.
5) Pierw sze zasady k ry tyk i pow szechnej, Т. Π, s. 251.
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skiego, Pruszakowej, Kraszewskiego, w końcu u głośnego wtedy 
Kaczkowskiego.

Nader bystro wnikał w pomysły filozofów takich, jak Libelt, 
karcąc uwagi przedstawicieli katolickiej reakcji, jak Jakubo
wicz i Serwatowski. Cieszył się z ruchu na polu historji kul
tury polskiej, który wyobrażali znów Bartoszewicz, Wójcicki 
i Rastawieeki. Najmniej zadowalniały go liczne wtedy syntezy 
literatury, bo widział w nich, jak u Majorkiewicza lub Macie
jowskiego, nadmiar erudycji i apriorycznych uogólnień, żywość 
fantazji i pośpiech, superlatywy i niejasności, wreszcie stron- 
ność w ocenie pseudoklasyków. Na szczególną uwagę zasłu
guje jego sąd o Deotymie, którą cenił za ideę, a bronił, wbrew 
Siemieńskiemu, przed zarzutem oderwania i niepoetyczności.

Inny charakter ma to, co Tyszyński nazwał wizerunkami 
literackimi. Dał im początek Sainte-Beuve, pisał je współcześnie 
Siemieński. Ulubiona przez pseudoklasyków pochwała zamie
niała się pod ich piórem, w szeroką, obfitą, wyczerpującą, jak 
wyraził się Brunetière, biografię człowieka i jego dzieł. Nie 
chodziło w niej i bibljografję, o szczegóły biograficzne, ale
0 wydobycie, w miejsce typu raczej, nieokreślonego, indywidual
ności określonej i zaakcentowanej*). Jednem słowem, portret, 
w którym Tyszyński miał już współzawodniczyć z Grabowskim
1 Siemieńskim, portret psychologiczny zakorzeniał się w ten 
sposób w naszej krytyce. Rozległa wiedza krytyka szła tu na 
pomoc portreciście.

Sportretowaniu mieli ulec najpierw dawni pisarze polscy. 
Tyszyński wziął się do swego zadania z całą powagą i doko
nał rzeczy godnych pamięci. Opisując Kadłubka, podniósł jego 
zdolność spekulacyjną, dążność moralizatorską, talent poetycki. 
Wyróżnił go od bardziej prostego Gallusa, od ciasnego nie
mieckiego kronikarza Thietmara i prozaicznego Grzegorza 
z Tours. W Bielskim upatrzył skowronka złotego okresu, by 
podnieść naiwność jego poglądu, jasność i bezpretensjonalność 
stylu. W charakterystyce Reja zwrócił uwagę na wpływ Palin- 
genjusza, podkreślając w poecie brak uczuć dla kobiety, dla 
narodu, dla ludzkości. Doskonale ocenił średniość fantazji i uczu
ciowości, koloryt miejscowy, wytworny rytm, realizm języka 
Szymonowi cza.

Znalazł dalej uznanie dla wszechstronności i bujności pi
sarskiej Starowolskiego, skłonności opisowej Drużbackiej, zmysłu 
komicznego Niemcewicza. Najlepiej udały mu się przecież por
trety Kondratowicza i Pola. Nie zaniedbał Tyszyński, przy tej 
sposobności, polemiki z pozytywizmem, podnosząc słusznie 
i zgodnie z dzisiejszym kierunkiem filozofji, że największemi 
zagadkami są: wnętrze istoty ludzkiej i charakter losów ludz.

0 F. Brunetière : Évolution des genres. Paris b. r. s. 228.
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kich. Nazywał je przepaściami i ogniami serc i myśli ludzkichx), 
piętnując powrót do sensualizmu oświecenia, co uzależnia 
wszystko od materjalnego środowiska i wyjaśnia wszystkie 
zjawiska duchowe w sposób mechaniczny.

To też nie szczędził uniesień dla uczuciowości wiosko
wego ptaszka, jak nazywał Kondratowicza, określając go jako 
zachodzące słońce poezji nadniemeńskiej. Podnosił też wysoko 
brak egotyzmu u Pola, sławiąc nadto jego miłość kraju, reli
gijność, opisowość, styl gawędowy. Nie zapominał też uwy
datniać swego stanowiska krytycznego, kulminującego w stale 
stawianem zagadnieniu, w jakiej mierze dany poeta odnosi się 
do nowej ery, jakiemi kieruje się ideami, jak dąży do prawdy, 
czy kieruje się miłością. Z tego stanowiska nie zeszedł i wtedy, 
gdy w r. 1866 wstąpił na katedrę w Szkole Głównej.

Zagaił swe wykłady tem, że zamierza podkreślać stale 
rysy ogólne rozwoju, wpływy obce, oddziaływanie na sąsiadów 
w ciągu dziejów2). Zastanowił się nad znaczeniem wyrazu lite
ratura, obiecując zajmowanie się głównie literaturą piękną. 
Ale nie pomijał bynajmniej ogólnej twórczości, uważając ją za 
wewnętrzną historję narodu, za środek do zdobycia prawdy. 
Od historyka literatury żądał zebrania pełności faktów i bez
stronnej oceny. Za fakty poczytywał dane bibljograficzne i bio
graficzne, w rozwoju literatury widział podobieństwo z rozwo
jem człowieka. Bo też literatura polska nie mogła nie żyć ży
ciem powszechnem, by, w epoce kronik, przejść okres pamięci, 
w epoce humanizmu, fantazji, w epoce oświecenia, rozwagi.

Nie myślał widocznie Tyszyński zajmować się literaturą 
współczesną. Odrazu przystąpił tedy do źródeł literatury, po
cząwszy od bibljografów, omawiając syntezy i monografje. Nie 
znamy jednak tych wykładów, gdyż Tyszyński zabronił ich 
wydania. Odbyły się one w ciągu trzech lat, obejmując okres 
pierwszy pamięci, drugi fantazji, gdzie podobno dał biografje 
wybitnych poetów, rozwagi, gdzie ograniczył się jakoby tylko 
do danych bibliograficznych. Traktując o dziełach, streszczał 
je, podawał z nich wyjątki, zamykał rozbiór ogólnymi wnio
skami. Skala oceny była wysoką, brakło jednak tła, związków 
z literaturą powszechną, silniejszych charakterystyk poszcze
gólnych okresów.

Ale wynikało to niewątpliwie ze sztuczności ram, w jakie 
wtłoczył żywy literacki materjał. Gdy ustąpił tedy z katedry 
w r. 1869, opracował jeszcze rzeczy ogólniejszego znaczenia, 
interesował się też bieżącą literaturą, pisując do zawsze sobie 
bliskiego organu warszawskiego, którym kierował w owym cza
sie jeszcze Wójcicki. Jeszcze myślał o opracowaniu swych wy
kładów, jeszcze nie zaniedbywał polemiki z prądami biorą

9  W izerunki polskie. Warszawa 1875, s. 207.
2) Pisma krytyczn e , T. II, XLV—XLVIII.
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cymi górę w umysłowości, by, w lat siedmnaście po Gra
bowskim a siedm przed Kraszewskim czyli w r. 1880 zakoń
czyć życie a zarazem i płodną działalność. I nie jest ta ostat
nia jego faza bez dużego znaczenia, choć wpływ krytyka oczy
wiście malał niewątpliwie.

Tyszyński, skrępowany dawniej stosunkami politycznymi, 
wypowiedział teraz swobodnie swój pogląd na polski roman
tyzm. Rozumiał, że on już przeszedł wraz z wypadkami stycz
niowymi, że dążności jego wyraziły się niby w dwóch tworach, 
z których pierwszy wyszedł z ręki Mickiewicza, a drugi Sie
mieńskiego. Myślał tu o Świteziance pierwszego z r. 1822 
i o Świteziance drugiego z r. 1843, by z kolei podnieść gorąco 
oryginalność romantyzmu, oryginalność tkwiącą w jego pod
miotowości i miłości. Uwielbił wymownie kierunek metafi
zyczny tego romantyzmu, dla którego historyzm nie był by
najmniej celem, bo dążenie niosło go wyżej, ku podniesieniu 
świata, co widać u ogółu poetów czasu.

I tu podnieść trzeba, że Tyszyński zwrócił swą uwagę 
nie tylko na Mickiewicza i Krasińskiego, ale i na Słowackiego. 
Wskazał na jego utwory mistyczne, usiłując wniknąć w psy- 
chologję bohatera ostatniego poematu. I nie sądził, by jego 
niejasność kryła nielogiczność i łamigłówki. Wczytywał się bo
wiem w dalsze rapsody, nie pominął tego, co o Słowackim 
wypowiedział, na emigracji, Norwid. „Mimo to wszystko — wnio
skował śmielej od Małeckiego — jednak dosyć to jasne, iż 
jeżeli treścią poematu jest opowiadanie różnych dróg Króla 
Ducha wśród dziejów ludzkich, to znowu iż celem zarazem 
jest : wieszczenie i wyznawanie wieku, w którym ma nastąpić 
jego wygrana. Iż duch ten jest to duch miłości, jest duch 
chrześcijaństwa, objaśnia to najlepiej samo zakończenie tego 
ustępu, który autor sam jeszcze za życia był ogłosił i według 
którego najprędzej możemy go sądzić x).

Nie podobna nie zaznaczyć, że podobna ocena jest go
rętszą od opinji Małeckiego, który widział w poemacie senne 
marzenia, ekscentryczną fantazję, uroszczenie do nieomylności. 
Szczególne zainteresowanie Tyszyńskiego zwracało się też do 
dzieł historycznych, do syntez literackich, do monografji. To 
też z radością witał on pracę Kubali o Orzechowskim, co od
gadła właściwy charakter tego pisarza, studjum Rzążewskiego 
o Kocńowskim, książką Zeissberga o Kadłubku. Przepysznie, 
nawiązując do uwag Siemieńskiego o religijności Mickiewicza, 
scharakteryzował tę religijność jako rzetelną, silną i własną, 
czego krytyk nie odczuł w pełni. Swą niezmierną erudycją 
rozwinął przy sposobności omówienie broszury Lavollé’go 
o poetach łacińskich polskich. ,

Trudno pominąć też to, co mówił o syntezach. Odmówił

9 Pism a krytyczne, t. II, s. 176—177.
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im wogóle wyższej wartości, wskazując na pośpiech widoczny 
u Rogalskiego, niekrytyczność u Kuliczkowskiego, nadmiar sym- 
patji i antypatji u Sowińskiego. Wydaje się, jakby najbardziej 
cenił, wśród podręczników, niegdyś bardzo popularny podrę
cznik Lesława Łukaszewicza. Żałował, że Wincenty Zakrzewski 
pisząc o początku i rozroście reformacji, za mało uwzględnił 
swoje w obec niej stanowisko, z pewną melancholją mówił
0 Bobrzyńskim, co, jako przeciwstawiający się Lelewelowi hi
storyk, usiłuje być historjozofem, choć jest tylko znawcą prawa. 
A więc nie dzielił pesymizmu Bobrzyńskiego, co był reakcją 
przeciw lelewelizmowi, któremu ulegali niegdyś : Moraczewski, 
Schmitt, Szajnocha, Maciejowski, Sękowski, który zwalczali 
Wróblewski, Hoffmann, Dzieduszycki, któremu najpocieszniej 
przeciwstawił się legitymista Walewski.

Oczywiście, gdy dzięki ujawnieniu całej masy materjałów 
dziejowych i wstrząśnieniu po wypadkach styczniowych, na
stąpił upadek lelewelizmu, nie mogła, poza rozległym ruchem 
monograficznym, nie ujawnić się dążność do uogólnienia, od
czuwająca wryższość moralną narodu, sławiąca monarchizm jako 
panaceum jego przyszłości, wnioskująca, jakoby za Naruszewi
czem, że zgubił go brak rządu. Tyszyński rozumiał, że wcho
dzi tu w grę doktryna równie niebezpieczna, jak poprzednia, 
choć nie dojrzał, że za nią stoi program polityczny czyniący 
z historji jedynie środek agitacji1).

Nieprzychylne stanowisko zajął Tyszyński, w obec pozy
tywizmu. Wiadomo, że swój pogląd wyłożył już dawno, poczy
tując filozofję za samodzielne dociekanie prawdy za pomocą 
rozwagi. Nie odrzucał jednak historji filozofji, jako środka wska
zującego, jak to rozwaga objawiała się w ludzkości i wiodła do 
prawdy. Nie byłby przecież heglistą, gdyby nie bronił docie
kania, choć systemowi heglowskiemu zarzucał brak prostoty
1 nadmiar miłości siebie, jak określał wady upadłej już wtedy 
szkoły. Pojęciu ludzkiemu przyznawał tylko przybliżone oglą
danie prawdy bezwzględnej. Sądził więc, że trzeba dalej kształ
cić rozwagę, gdyż dotąd filozofja zasad sądu powszechnego 
określić nie zdołała, była teoretyczną i jednostronną, gdyż po
legała albo na zmysłach albo na wierze. Metodą myśli prak
tycznej Tyszyńskiego były dzieje ludzkości.

Rozbiór tych dziejów, zdaniem nieprzyjaciela pozytywizmu, 
opiera się na przyjęciu pojęć, mających charakter zgody po
wszechnej. Są niemi takie prawdy, jak konieczność czystości 
ducha ludzkiego, mądrości czynnej w celu przeprowadzenia 
odmiany świata, miłości w sądzie i czynie. Porównywa się ten 
pogląd Tyszyńskiego z nauką szkockiego filozofa Reida, by 
czynić z niego również poprzednika pragmatyzmu2). Jest w tem

’) W. Smoleński: Pism a historyczne. T. III Kraków 1901, s. 329.
2) U Struvego, s. 354.
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niezaprzeczenie dużo słuszności, choć najbliżej chyba stoi ten 
pogląd filozofji romantyzmu. I nie mogło być inaczej u tego, 
co od Zana czerpał pierwsze nauki, a o filozofji wielkich ro
mantyków prawił z najwyższym pietyzmem.

Natomiast z oburzeniem zwalczał materjalizm, notując 
objawy walki z nim u Pawlickiego, co uciera się z Darwinem, 
Haecklem i innymi. Przepowiadał nawrót do spekulacji, skoro 
Comte — ze swym tak modnym obecnie systemem — nie ma 
zaufania nawet we Francji. Rozbierając tedy słabe strony ideali
zmu i materjalizmu, przychodził do wniosku, że prawda tkwi 
jedynie w chrześcijaństwie. „Taki fakt — mówił — taki los tej 
nauki powstałej i rozszerzonej rzec można, nie z woli ludzkiej, 
ale owszem i jawnie i dobitnie wbrew woli ludzkiej, cóż stwier
dza? Oto nic innego, jak właśnie to, iż stało się to wszystko 
i staje wskutek jakiejś woli wyższej niż ludzka, że zatem owa 
nauka i objawienie pierwszego jej mistrza, była to nauka i obja
wienie idące z prawdy bezwzględnej, były prawdą bezwzględną2).

Gdzie zaś dostrzegł, jak u Struvego lub Marjana Mo
rawskiego, zgodę ze swym poglądem, tam z zapałem stwier
dzał opór przeciw fali materjalizmu. Do ostatka nie spuszczał 
bowiem z oka ewolucji idealizmu, co nie był ani negacją 
zewnętrzności, ani przedstawieniem czysto spekulacyjnem świata, 
ale przedstawieniem, jak mówi Fouillée, wszystkich rzeczy wedle 
typu psychicznego, wedle wzoru zjawisk świadomości. Nie 
wszystko we Francji redukowało, jak Renan Boga, do kategorji 
ideału, albo, jak Spencer, do kategorji nieznanego. Opozycja 
przeciw pozytywizmowi o formie materjalistycznej wzmagała 
się dzięki Janetowi, co podchwytywał słabe strony nowego 
prądu, gdy Ravaisson przyjmował, za Platonem, Arystotelesem, 
Schellingiem, coś w rodzaju intuicji poznającej boskość, gdy 
Guyau miał niebawem głosić koncepcję jakby religji przyszło
ści, opartej o dobro i urzeczywistnionej przez świętą ligę 
istot wyższych na ziemi i w świecie4). Do takich ludzi należał 
i mistrz Chmielowskiego, Tyszyński.

2) Pism a krytyczn e , T. ii, 513.
8) Tamże, s. 570—571.
4) U Fouilléego, XXII.


