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KRASICKI JAKO HISTORYK I TEORETYK LITERATURY

Książka O Rymotwórstwie i rymołwórcach — odrazu po
wiedzieć to wypada — jest jednem z najniższych miejsc pisar
skiego dzieła Krasickiego. To też bywa niemal przeoczana, gdy 
idzie o całość jego puścizny i ledwie napomknięta śród polskich 
prac teoretyczno - literackich. Skoro, wyjątkowo, zatrzymam się 
nad nią dłużej, to nie, aby zmieniać sąd, poddźwigać ją w ocenie, 
lecz aby wziąć to skromne pismo za punkt wyjścia do pew
nych uwag, dotyczących tak jego autora, jak kilku zagadnień 
ogólnych.

Rzecz powstała w r. 1793. Stąd jeden z wcześniejszych 
monografistów poety1 wysnuł wniosek, że Krasicki stworzył 
sobie z niej ucieczkę od okropnej rzeczywistości owych lat. 
Niema dowodu, żeby właśnie Rymotwórcy mieli pełnić zadanie, 
którem nie są obarczone inne utwory, tak samo pisane śród 
wypadków ciężkich i coraz cięższych. Pani Charczewska donosi 
.z Heilsberga (3. X. 1793): „Książę się ślicznie bawi, dzieło 
bardzo zabawne rozpoczął, życia poetów sławnych wszystkich 
krajów; przytem próby ich dzieł na jprzedziwniej, najdokładniej 
wierszami tłomaczone. Nie będzie człowieka cokolwiek uczonego, 
coby tego dzieła nie kupił“ 2.

Z tej pierwszej i pewno najpochlebniejszej oceny, jaką książka 
miała, widać, że Krasicki urzeczywistniał pomysł z przejęciem, 
uważając go za stworzony do odegrania roli ; musiał wertować 
dużo pism, bo to przecie — z wyjątkiem rozdziału polskiego — 
przeważnie kompilacja, znajdował w tem jednak i rozrywkę. 
B awi  się,  z a b a w n e ,  mówi pani Charczewska. Mybyśmy to 
raczej określili jako nieco lekkie podejście do ogromnego i cał
kiem nowego wtedy przedmiotu, co nam zdradzają liczne nie
dokładności, pominięcia, a przedewszystkiem naczelne znamię 
książki: brak jakiejbądź metody. W dużej mierze usprawiedli
wieniem jest nowość, z której zresztą autor może nie zdawał 
sobie sprawy i której, tem samem, nie potrafił wyzyskać. Ujęcie 
w jednolitą panoramę historyczną wielkich piśmiennictw, sta

1 Juljan Bartoszewicz, Ż yciorysy znakom itych m ężów.
2 Krasicki, życie  i dzieła, przez J. I. Kraszewskiego, s. 325.
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nowiących centrum cywilizacji, razem z przebiegami z ubocza, 
nawet z wielkich dali, było pomysłem naprawdę oryginalnym, 
w Polsce zdarzyło się po raz pierwszy. Wartość miałoby tem 
większą, gdyby świadomie rozwijało zasadę:

Talent granic niecierpi, jego panowanie 
Nie od kraju zawisło. Przemysł znamienity 
Zdobił Greki, lecz mieli mędrce nawet Scyty,
Natura wszystkim matką, nikomu m acochą1.

Ale i część pierwsza, teoretyczna, lubo niemal cała z drugiej 
ręki, mogła nabrać wagi przeto, że uczyniono z niej podkład 
do części historycznej, a w przeciwieństwie do dotychczasowych 
kodeksów, podawanych a priori, t. j. dla zawodowców-poetów, 
którzy na ich zasadach mieli dopiero tworzyć, pomyślano ją 
a posteriori, t. j. przeznaczono dla publiczności na klucz do 
istniejącej poezji, aby ją lepiej mogła czytać i rozumieć.

Na połamanych proporcjach tej książki, jej wadach, na 
jej zwłaszcza niedoborach, można się uczyć, jak nierówno na
rastały poszczególne części, składające się na dzisiejszą naukę 
o literaturze, i jak nierównym chodem szedł stosunek do siebie 
człowieka, pozostawiającego za sobą historję a pozostawiającego 
za sobą twórczość. Życiu czynów, dziejom narodów długo po
zwalano być luźną kolejnością, anegdotą; kościec prawa czy 
logiki miała dostać historja dopiero po wielu wiekach uprawy. 
W uprawie tej zwolna rosła od dzieciństwa swojego, od kroniki, 
do ujęć obowiązujących, a nad nią wyższych. Poezję, przeciwnie, 
przynajmniej w naszej cywilizacji, okuto niemal już w powiciu ; 
męczyła się w prawach, które rzucał sztucznie na nią kładziony 
cień, niby natury, naprawdę błędnej interpretacji historycznej. 
Dziwnie się stało, że strząsnęła z siebie obowiązki kopistki 
historji i, powierzywszy teoretyczne swoje troski estetyce, za
częła najwolniejszy żywot prawie jednocześnie z dniem, kiedy 
historja, jej naopak, poznała pierwsze nakazy myśli filozoficz
nej. Ta zmiana, to skrzyżowanie stało się faktem niedługo 
po napisaniu książki Krasickiego. I dalej. Śród wspomnia
nych składników dziedziny teoretyczno-literackiej kronika, od 
której ongi historja zaczęła, dla poezji okazuje się przybyszem 
bardzo późnym. Po najdawniejszych, głębokich rozbiorach 
samego tworzywa poetyckiego: języka, w Indjach, po wcią
gnięciu czynności poetyckiej w światopogląd filozoficzny w Gre
cji, po narodzinach filologji i krytyki w Aleksandrji, po śred
niowiecznych i odrodzeniowych prymitywach monograficznych, 
jak choćby wykłady Boccaccia o Dantem, a u nas studjum 
Trzecieskiego o Reju, historja literatury, w założeniu przy
najmniej wzięta szeroko, zjawia się w Polsce właśnie u Krasic
kiego. I stoi wtedy na poziomie kroniki, jak historja stała 
w średniowieczu: jest chwiejną pierwociną. Wyraz h i s t o r j a

1 Satyra Mędrek.
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nie pojawia się ani w jej nagłówku, ani nigdzie w tekście, są 
tylko, jak napisała p. Charczewska, życ i a  poetów wszystkich 
krajów, do czego dodamy: ustawione w niezbyt zadowalająco 
zachowanej kolejności. Leży przed nami jeden z owych słow
ników7, o których powiada Brunetière, że zamiast alfabetycznie, 
zredagowane są w porządku chronologicznym. Warto napomknąć, 
że nawet nie jest to i nie miała być historją l i t e r a t u r y ,  tylko 
historją poezj i .  Sądząc z określenia literatury w Zbiorze naj
potrzebniejszych wiadomości, Krasicki, przynajmniej w polskiem 
wyczuciu wyrazu, nie miał jeszcze o niej tego, co my dziś, 
wyobrażeniaL Obok rymopistwa, czasem całkowicie zastępują
cego poezję, czasem od niej pojęciowo odcinanego, stoi zupełnie 
niezależny dział: romanse, nie wiem, czy i one także już ogar
nięte wspólnym nagłówkiem l i t e r a t u r y .

Gdyby książka Krasickiego była lepsza, głębsza, mogłaby 
stanowić ciekawy przystanek właśnie w wilję ogólnej mobili
zacji wartości; niestety, autor ochotnie i z przekonania skłania 
się pod prawidła bliskie domarcia. Tem samem ustępuje nietylko 
bardziej ku przyszłości wychylonym spółczesnym, ale nawet 
sobie z innych pism. Pierwsza historją poezji czy literatury 
powszechnej, prawie dotykająca XIX wieku, jest jednym z ostat
nich wiernych okopów arystotelizmu. I tu trudno mi się po
wstrzymać od jeszcze jednej uwagi. Póki Arystoteles ciążył 
nad przyrodą, nad filozofją, póki był kluczem do sklepienia 
astronomji, nie stanowił tamy dla twórczości. Przecie pod jego 
kosmologicznemi skrzydłami wyrósł jeden z najpotężniejszych 
fantazją poematów świata: Boska Komedja, i wogóle duch 
kwiecił się w średniowiecznym romantyzmie. Gdy padł poko
nany Arystoteles astronomiczny i fizyczny, prawie w tej samej 
dacie zaczęła się niewola duchów u Arystotelesa poetyckiego, 
którego miał dopiero strącić romantyzm, bunt, co tęsknotą na
wracał do średniowiecza, ongi skutego przezeń przyrodniczo. 
Pryskanie oków zajęło czasy Krasickiego; bywało, że to widział, 
bywało, że lekko przykładał rękę — ale nie w Rymotwórcach. 
Może dlatego, że książka miała być popularyzatorska, niekar- 
ność zaś na publicznych drogach wydawała mu się niebezpie
czeństwem, nieraz aż.... moralnem.

Zwężał się więc, ograniczał, „uostrożniał“ pod każdym 
względem. Wynik był, że jego literatura idzie przez pustkę.

1 „Literatura — wiadomość rzeczy do nauk należących, erudycja 
z czytania wielu autorów pochodząca. Ludzie, wiele umiejący rzeczy z czy
tania pożytecznie, ^owią się literatami“. Zbiór i t. d. Wobec takiego po
stawienia sprawy są kłopoty, kogo włączyć do książki. I są niedokładności. 
Z Boccaccia wymienione same utwory prozaiczne, bez zaznaczenia tego faktu, 
śród rymotwórców francuskich znalazł się Fontenelle, „któremu największy 
przynosi szacunek historją akademji francuskiej“, i Fénélon, prawda, że 
z uwagą: „dzieło nieśmiertelne Telemaka, lubo prozą pisane, najznamienit
szym wieków naszych poematem nazwać się może“. Ale dlaczego w takim  
razie w Polsce niema Górnickiego, Skargi i t. d. i t. d.?
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Ma wprawdzie jeden wymiar : długość, ale nie spotyka na nim 
żadnych zdarzeń, epok, przemian cywilizacyjnych. Na całej 
długości nie znać śladu ruchu, to nie rzeka, lecz kanał, martwy 
rękaw Wisły. A przecie Krasicki miał pewne poczucie dosko
nalenia się i upadków i zaznaczył je, ciekawa rzecz, nie w poezji, 
ale w architekturze, a choć i tam nie użył np. nazwy średnio
wiecze, dał wyraz niechęci do gotyku. W Rymotwórcach wogóle 
pomija wieki średnie, prócz Włoch, które nie mogły ujść jego 
pióra przez trzy olbrzymie figury trecenta, prócz urywka o tru
badurach, poprzednika studjum Asnyka na ten sam temat, i po
wtórzonej za Boileau ujemnej uwagi o misterjach. W wiekowem 
pustkowiu, skroś którego uszeregował miniaturki „rymotwórców“, 
nie widać nawet żadnych słuchaczy poezji; jedynym dowodem, 
że głosy nie wsiąkają w pustkę, jedyną akustyką są gęsto 
przytaczane napisy z nagrobków poetów. Pozycja literacka 
człowieka przytwierdza się tu nagrobkiem, co nieraz równoważy 
rozmiarem tekst, a że zawiera charakterystykę, której tekstowi, 
bywa, niedostaje, nagrobek jest nietylko wyłącznym przedsta
wicielem momentu społecznego, lecz czasem niby zaczątkową 
monografją, monograficzną protoplazmą. Pokazuje się, że trzeba 
się dopiero uczyć perspektywy literackiej, jak się uczy perspek
tywy malarskiej.

Tak więc wąskość przez beztłowość, przez niezabudowanie, 
a jednocześnie szerokość przez wejście z kroniką czy słownikiem 
do wielu krajów. Jeżeli p. de Staël „odkryła“ Niemcy, Krasicki, 
zdawałoby się, jeszcze przed nią zrobił to samo, nawet zrobił 
więcej : prócz Niemiec dał Polskę, włączył wschód, zbity, bez 
rozdzieleń, z wdelorakości rasowej, geograficznej, poznaczony 
omyłkami, wpisał, i to z wyraźną sympatją, nawet Chiny do 
wspólnej rzeczy pospolitej literackiejx. Nie dziwmy się, że po
mieszał w ich dalekich krainach arjów, semitów i mongołów, 
skoro i tuż przy sobie — zawsze mówimy o tej jednej książce — 
nie zaznacza różnic między narodami. Jego literaturę powszechną 
możnaby porównać do albumu filatelisty: jak historji państw 
niepodobna się nauczyć z podobizn panujących lub wielkich 
ludzi na znaczkach, tak z Rymotwórców trudno dowiedzieć się 
o charakterze twórczości jakiegokolwiek kraju. To też książka 
Krasickiego nie jest i nie może być w najmniejszej mierze tem, 
czem była L ’Allemagne w pewnej godzinie literackiej świata. 
Krasicki postawił świetny krok myślowo, ale przez słabość 
wykonania zrobił z niego wydarzenie zaledwie drugorzędne2.

1 Poza Polską niema słowa o słowiańszczyźnie. Uderza to z powodu 
pewnych zainteresowań spólnotą językową słowiańską, jakiej Krasicki paro
krotnie dał wyraz w notatniku, w M onitorze i w swojej encykłopedji. Uderza 
może także ze względu na jego sympatję dla eposu i poezji ludowej, a przecie 
pieśni serbskie zaczynają już wtedy być głośne w Polsce i w Europie.

2 Może wypadałoby złagodzić sąd jego własnem i słowami o krytyce: 
,„Dosyć jest sądzić o piśmie w tem, co jest, jeżeli dostateczne podług zamysłu
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Jak nie dał poznać narodów, tak odjął indywidualność 
i samym „rymotwórcom“. Nietylko dostajemy o nich minimum 
informacyj, ale to minimum jest najczęściej dobrane źle, nosi 
znak przypadku. Raz garść danych biograficznych, raz aneg
dotka, raz pseudo-ocena, to znów większy lub mniejszy urywek 
w przekładzie]; wygląda, że autor to dał, co mu właśnie weszło 
w ręce. Jedno tylko jest stałe i niezmienne: ocena wartości 
pisarza pada nie z trybuny artystycznej, lecz z moralnej. 
Spływa się to doskonale i z poglądami, jakie książę biskup 
miał na historję, i z jego rozumieniem zadań krytyka literac
kiego, które niewieleby nas oświeciło co do różnicy między 
sądem estetycznym, a wyrokiem, wydawanym przez sędziego- 
prawnika. Bezwarunkowa przesada w podkreślaniu strony mo
ralnej jest znamiennym rysem oblicza Krasickiego, odsuwającym 
go od naśladowanego poglądami, a często wprost wyrazami 
Boileau. Ten, stawiając przepisy „rzemiosłu“ poetyckiemu, żądał 
przedewszystkiem rzetelności w ustosunkowaniu się do odtwa
rzanego wzoru, którym była realna zewnętrzność, „natura“, 
jak ją nazywał, a jakbyśmy woleli nazwać : podpatrzone stosunki 
międzyludzkie, rysunek człowieka społeczny i psychologiczny. 
Przy zasadzie Despréaux: rien n'est beau que le vrai, mógłby 
Krasicki położyć swoją prawdę : tylko dobro jest powabne. Jest 
to może u niego warjant czysto polski, wynik warunków, może 
patrjotyzm, który, nikle wypowiadając się w postaci czynnej 
lub inaczej strojonej słownej, w ten się sposób zogniskował; 
dość, że ze wszystkich istniejących kodeksów poetyckich jego 
książka najmocniej, najbardziej jednostronnie i z największą 
krzywdą dla strony artystycznej i jednostkowej pęta pogląd 
na literaturę. „Rymopistwo“, to tylko jedna z bram, któremi 
wchodzi się do stolicy dobra. Pierwsza polska historja literatury 
staje u tej bramy i osądza, kto do miasta przychodzi z uczciwym 
towarem, kto zbliża się ze szkodliwym lub niezdrowym. Nie 
wiem, czy autor pozwoliłby się przekonać, gdyby mu kto dał 
do zrozumienia, iż służba celna w państwie etyki nie jest straż
nicą artystyczną. Wobec wyobrażeń estetycznych XIX w. praca 
ta stoi na nowiu.

Może dlatego, że etyka jest jedna, a raczej powinna być 
jedna dla całej ludzkości, że ta k  i n ie  moralne pada, lub 
powinno padać na całej ziemi jednakowo, nie doszła do głosu 
artystyczna indywidualność twórców, czasów i narodów. Oceny,

autora, ale zakładać defekt na tem, czego nie przydał i przydać nie chciał, 
ani tem opuszczeniem zaszkodził dziełu, podług swego zamierzenia, nie byłaby 
krytyka sprawiedliwa. Kto odrzuci górnika, przynoszącego drogi kruszec, 
dlatego, że nie oddaje złota gotowego? Kto upodla dykcjonarz wiadomości, 
że znalazłszy w nim samą postać rzeczy dobrze wyobrażoną, nie znajduje 
w artykułach wszystkiego, co być może wiadome uczonym? Kto nakoniec 
gani encyklopedystę, że w pracy swojej nie rozszerzył tak nauk, ażebyśmy 
się obeszli bez innych książek i modelów?“ (Pisma różne: Krytyka).
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poczynając od genjuszów poezji, kończąc na tylekroć niepotrzeb
nie wprowadzonych małych nazwiskach, przypominają cenzurki 
szkolne ze stopniem z dobrego czy złego sprawowania, reda
gowane stereotypowo. Trudno nieraz uwierzyć, że to są opinje 
literackie o twórcach arcydzieł *.

Część niezadowolenia musimy zrzucić na terminologję, 
właściwie na nieistnienie terminologji przedmiotu w polszczyźnie 
z przed lat stu kilkudziesięciu, i błądzenie poety śród mętnych 
dla nas określeń. Samo r y m o t w ó r s t w o  czy r y m o p i s t w o ,  
którego ideałem i wzorem niedościgłym są nieznający rymu 
poeci starożytni, a obok tego poezja pod nazwą rytmy!  Poezja,  
jako termin, pojawia się rzadziej, a artykuł o niej w Zbiorze 
najpotrz. wiadomości jest właściwie innym rozdziałem twórczym 
Krasickiego. Wyrazy: gen jusz  i t a l e n t 2, w naszem znaczeniu, 
są niewżytemi nowotworami ; trzymanie się n a t u r y ,  za staro
żytnością, i d o w c i p u ,  zgodnie jeszcze z Kochanowskim, razi. 
S z t uk a ,  i przez nas haniebnie ochrzczona, raz brzmi k u n s z t ,  
raz nazywana jest w sposób omowny (rozróżnienie między 
g e n j u s z e m  a świadomym a r t y z m e m  wypowiada się jako 
różnica między „naturą a ostatniem kunsztu wysileniem“), za
miast rzadkiego s t y l u  słyszymy: wyrazy ,  wymowa,  s k ł a d y  
i wymiary,  wyobrażenia  rzeczy przyzwoi te,  dokładne 
w y r a z y  it .  p. (już Lubomirski w Rozmowach Ewandra i Arta- 
xesa logicznie radził oddawać s t y l  pisarza jako jego pióro) ,  
nawet p i ę k n o  jest nieczęstym gościem w książce, zastępuje je 
w d z i ęk ,  o z d o b n o ś ć ,  p o w a b n o ś ć ,  g ł a d k oś ć ,  u ł o ż e n i a  
wdz i ęk i ,  s ł o d y c z i t .  p. Pomyślmy, że nie istnieje nieodzowna 
dla nas p s y c h o l o g j a ;  s p o ł e c z e ń s t w o  w tej postaci wy
kluwa się dopiero, tak jak młodziutka t r e ś ć  (zwykle: rzecz), 
o l i t e r a t u r z e  już wspomniałam, it. d. i t .  d. bez końca. Jeden 
zwłaszcza wyraz nasuwa refleksje: zabawa ,  jako człon na
czelnego pojęciowo dla poezji dwumianu z p o ż y t k i e m  lub 
u c z e n i e m .  Kto wie, może ze stanowiska Krasickiego my bie
rzemy zabawę za ciasno, za jednostronnie, kto wie, może w jego 
odczuciu odpowiadała temu, co nasz słownik mieni z a d o w o 
l e n i e m  e s t e t y c z n e m ?  Estetyka żyła j uż jako termin w dniach 
pisania Rymotwórstwa, nie zwróciła jednak ani w Polsce, ani 
nawet w Niemczech uwagi poety, który ucho miał nastawione 
na wręcz inne głosy. Że jednak z a b a w a  Krasickiego nie jest 
naszą zabawą, dowodzi przytoczony przez dyr. Bernackiego

1 Nieprzyjemna jest też jednobrzmienność ocen, do kilku stałych wyra
żeń ograniczona i zawsze te same zalety czy wady akcentująca.

2 W Z biorze  genjusz objaśniony jest w znaczeniu ducha, demona, np. 
sokratesowego, dopiero w zakończeniu: „Genjusz w  używaniu pospolitem  
bierze się teraz za umysł albo dzielność osobliwą rozumu“. (Idzie tu natu
ralnie Krasicki za Dubos; zresztą w Polsce w tem już znaczeniu mówił 
g e n j u s z  Ad. Czartoryski w swoich pismach o literaturze.) T a 1 e n t w Zbiorze 
wyjaśniony jest tylko jako waga i nazwa pieniądza.
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w Materjatach fragment z notatnika p. t. List duchownego, gdzie 
oznajmia, że go „bawił nieskończenie“ widok zachodzącego 
słońca, który go w pewnej chwili rozmyślań „przeraził“ poczu
ciem własnej nikczemności, t. j. małości i ledwie nie kazał 
„rozpaczać na stan swój“, nim go inne zastanowienie, z tej 
samej „nieskończonej zabawy“ zrodzone, nie umocniło w samo
poczuciu wobec zjawisk świata. Taka zabawa,  to niewątpliwie 
nie znajdujące właściwego imienia wzniosłe przeżycie estetyczne 
w obliczu piękna przyrody. I tak tylko można rozumieć za
bawę ,  jaką stanowi Piekło Dantego czy ponure malowidła 
Miltona. I Boileau uprzywilejował wyraz égayant, też z pewnością 
w znaczeniu zadowolenia artystycznego.

Jeżeli argumentem językowym rozgrzeszyliśmy za ba w ę ,  
gorzej jest z grubym intruzem w świecie piękna: z utylitaryzmem. 
Jedynie artykuł Poezja stara się ująć twórczość genetycznie, 
poza tem jesteśmy wyłącznie w świecie celów. Zwłaszcza sztukę 
dramatyczną rozumie Krasicki, zgodnie zresztą z przekazanym 
duchem reguł, nieledwie jak pedagogiczną mustrę1. Jeśli z tego 
stanowiska patrzymy, zastanawia w Rymotwórcach puste miejsce, 
gdzie np. powinien stać Alfieri, jeden z największych w historji 
wychowawców narodowych via teatr, zwłaszcza, że Krasicki 
wybitnie wysunął powabnego tylko, lecz mało „użytecznego“ 
Metastasia. Brak i wzmianki o Parinim, który najpierw moralnie 
winien dostać wyborną cenzurkę, przytem spółcześnie i w rytmie 
z Krasickim leczył satyrą swój moralnie znędzniały naród, te
matami prawie dotykając polskiego satyryka, choćby taką Dobą 
(Il Giorno). ____

Wszystko, co mówiłam dotąd, da się ująć w pierwszy punkt : 
uwagi o tem, czego w pierwszej polskiej literaturze powszechnej 
n i ema .  Zkolei zajmą nas wypowiedzi artystyczne i krytyczne 
jako materjał do charakterystyki Krasickiego - twórcy. Tu na
bierają ceny wytknięte uprzednio dysproporcje w książce. Bo 
sprawiedliwie tający własne sympatje sędzia mimowoli mdły 
katalog literacki zabarwia podmiotowo. Nudny, prosto wycią
gnięty kanał czasem się rozszerza, znak to, że jesteśmy przy 
pisarzach odpowiadających Krasickiemu psychiką, jego towa
rzyszach artystycznych, nieraz aż przedmiotach uwielbień lite
rackich. Pochyla się wtedy nad swoim kanałem i w stojących 
wodach widzi odbitą własną twarz. Pogląd, który dyr. Bernacki 
wypowiedział co do Lukullusa w Historji, rozszerzyłabym na 
trójcę poetycką na dworze Augusta. Coś z siebie widział Kra
sicki w każdym z nich: z Wergiljuszem łączyła go łagodność 
i sielskość, z Horacym dworskość, zalety towarzyskie, twórczo —

1 „Jedną z najużyteczniejszych komedyj Bohomolca jest ta, gdzie 
rzecz o przymówkach, mówię z najużyteczniejszych, bo ta przesadzona 
delikatność, szczególnym sposobem jest nam właściwa“ i t. d. (P ism a różne. 
Przym ówki).
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satyry, z Owidjuszem gorączka intellektualna i rzutkość pisarska, 
z wszystkimi trzema blask dworu Augusta, na który nachodził 
obraz Łazienek i przyjaźń z królem. Z mnóstwa odezwań czu
jemy, że poeta był psychicznie mieszkańcem złotego środka 
( s z c z ę ś l i w a  m i e r n o ś ć !  — i to pod każdym względem). 
Wyobraźnia opanowana, obca zapędom w niemożliwość i lotom 
w abstrakcję, powaga moralna, barwy świata pogodne i łagodne, 
styl łatwy, powściągliwie obrazowy — oto, co zyskiwało jego 
przychylność jako krytyka, nie bacząc, w jakiej epoce świata 
i części ziemi wzeszło. Dlatego w Rymotwórcach i w Hisiorji, 
w powieściach i w Zbiorze natykamy się na Chiny, najzna- 
mienniej, gdy charakterystyka Polaka wypowiedziana ustami 
Chińczyka, lub gdy w dialog włożeni Platon z Konfucjuszem, 
na dobitkę z sympatją autorską po stronie Konfucjusza 4 Zato 
wobec genjuszów wszechludzkich, a psychicznie wobec typów 
dionizejskich, mimo pochwał w „wyrazach“, w duszy krytyka 
czujemy wstrzemięźliwość. Nie dogadzają mu, lub zgoła „prze
rażają“ zbyt górnem natchnieniem. Dante go przygnębia, tak 
jak Milton, najszersza w literaturze „komedja ludzka“ Shakes- 
peare’a drażni go barbarzyństwem a odstręcza przez nie wzięty 
w tryby tragizm, Prometeusz jest tu sucho zbytym mitem, 
„zbytnio nadętego Eschylosa“ na szczęście Sofokles doprowadził 
do umiaru, Pindar słyszy wprawdzie pochwały, ale idące okólną 
drogą na Rzym, Tyrteusz na chłodno otrzymuje epitet „sza
cownego“. „Naganę“, jeżeli weźmiemy częsty wyraz ze słownika 
krytycznego Krasickiego, piętnujący niezadowalającą go atmo
sferę moralną utworów, dostaje Kato, strona przegrywająca 
w Rozmowie z ulubieńcem Lukullusem, niemiły, bo krańcowy, 
i Seneka w rozprawie z Epiktetem, i Pytagoras, choć etycznie 
wysoki, ale błądzący po metempsychozie, gdy tymczasem, na 
drugiem skrzydle, świetny talentem Lukrecjusz skarcony jest 
za epikureizm i niewiarę w nieśmiertelność. Przykładów nie 
brakłoby w Rozmowach, Rymotwórcach i Historji na dokładne 
umiejscowienie poglądów samego Krasickiego i punktu jego 
literackich wyruszeń na pouczanie społeczeństwa2.

1 W ymowne jest szerokie potraktowanie Chin w Zbiorze. W szystko 
w nich przemawia do sympatji Krasickiego: „Nauki kunsztów i rolnictwa są 
tam w przyzwoitych względach.... Porządek wewnętrzny kraju tego nader 
jest wyborny.... Państwo to jest najlepiej rządzone ze wszystkich całego 
świata.... Pracowanie koło ziemi nie cierpi krzywdzącej ludzkość odrazy, 
pewnych czasów roku sam cesarz ima się pługa i wyznaczoną na to umyślnie 
rolę rękami swem i uprawia“.

2 Wolter np., mimo za skrajnych dla Krasickiego przekonań i nie
koniecznie budującej moralności, poza paroma zdaniami krytyki, stawiany 
jest nadzwyczaj wysoko. Wpływa na to wyjątkowa wytworność jego dzieła, 
urokowi jej pisarz polski oprzeć się nie potrafi. Wolter jest dla niego naj- 
świetniejszem wcieleniem  „gustu“. I dlatego nie wydaje mi się słusznem  
twierdzenie prof. Grabowskiego, że pokazanie w Rymotwórcach  Woltera 
li-ty lk o  jako autora Św iątyn i gustu  jest dowodem nieżyczliwości. Przeciwnie. 
O Wolterze słyszym y z żywemi pochwałami i przy tragedji i przy epopei;
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Ciekawy jest jego stosunek do Homera. Wraca doń raz 
po raz zdaniami pełnemi czci, czujemy atoli doskonale, że kult 
w znacznej mierze pragnie w siebie wmówić. Świat grecki jest 
mu wogóle dużo dalszy niż rzymski *, wychwalana pierwotność 
Homera raczej go „przeraża“, niż zachwyca. Niech nam będzie 
ilustracją ustęp z Monitora (Nr. 61—62, 1772).

Przyrodę postawił wyżej od tworów ludzkich. „Dowcipne 
przemysłu ludzkiego wynalazki przecież nie potrafią dojść do 
tej wspaniałej ogromności, która jest piętnem dzieł przyrodzenia. 
Jest coś śmielszego w prostych natury wdziękach nad przysady 
ludzkiej wytworności“. Ale p o t ę g a  przyrody, to dla niego np. 
tęcza, przez majestatyczną rozpiętość, to zachody słońca, z któ
rych jeden widzieliśmy w hezpośredniem na niego oddziałaniu, 
to nie widoki budzące dreszcz lęku. A teraz, po wywodzie, że 
trzy są źródła i trzy rodzaje wyobraźni : wielkość, piękno i nie
zwykłość, tłómaczy: „Tym darem natury (imaginacją, jak ją 
stale nazywa), usilnością powiększonym, doszli ostatniej dosko
nałości końca Homer, Wergiljusz, Owidjusz. Pierwszy wspaniałą 
jakąś ogromnością imaginacji przeraża, drugi wdziękiem roz
wesela, trzeci osobliwością bawi. Ktokolwiek Iljadę Homera 
pierwszy raz czyta, zdaje mu się natychmiast, że jest postawiony 
w kraju odludnym, dzikim, śród gór niedostępnych i bezdennych 
przepaści; Eneida wielce podobna do kunsztownego ogrodu, 
żadnego w nim miejsca zaniedbanego znaleźć nie można, za 
nowym krokiem nowy wdzięk, nowa ozdoba. Niech kto Prze
mian Owidjusza księgi otworzy, wchodzi w świat nowy, oso
bliwość go ustawiczna dziwi, zdaje mu się być w nieprzerwa- 
nem, ale mile łudzącem omamieniu. Owidjusz w księdze Prze
mian pokazał dowodnie, jak osobliwość imaginacji podobać się

w książce, przeznaczonej dla wszystkich ludzi „cokolwiek“ uczonych“, jed
nanie mu imienia jako mistrzowi gustu jest umotywowane. — Przy olbrzy
miej kulturze, która podbiła Krasickiego w Wolterze, Rousseau, wcale nie  
jaskrawiej, ale inaczej rewolucyjny, odstręcza go. W Rymotwórcach  niema
0 nim słowa, chociaż chyba Nowa Heloiza tak samo mogłaby dostać patent 
na poezję w prozie jak go dostał Telemak. Coś podobnego powtarza się
1 w stosunku do Dantego, który serca Krasickiego nie opanował na pewno, 
lubo był jednym z największych moralnych wychowawców ludzkości, jakich 
poezja wszelkich czasów wydała. Przeciwnie Boccaccio za Decamerona bez
warunkowo spodziewać się mógł napomnienia. Wdzięk jego atoli, to „coś“, 
co szło ku Krasickiemu od Woltera, i tu złagodziło sąd do fatalnej zresztą, 
o ile chodzi o logikę, oceny: „Dzieło to s z a c o w n e  byłoby jeszcze większego 
s z a c u n k u  godne, gdyby zbyt wolne wyrazy nie czyniły czytania jego 
s z k o d l i w e m “.

1 Krasicki, jak się zdaje, greckiego nie znał, lub słabo. Przemawia za 
tem fakt, że prawie bez wyjątku o autorach greckich mówi zdaniami ich 
znawców rzymskich, lub nowożytnych tłómaczy. Arystotelesa fragmenty z P o
e tyk i przepisuje stanowczo z francuskiego przekładu Batteux. Jeżeli przy
tacza z Homera bóstwa greckie, zawsze nazywa je imionami łacińskiemi: 
Minerwa, Wenus, Jowisz; z takiemi stykać się musiał przy czytaniu Iljady. 
Na samym początku książki popełnia nie wiem skąd wzięty błąd, że rytm 
„z wyrazu greckiego oznacza uw ielbienie“.
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może. Każda jego bajka nadzwyczajnością oznaczona, cudem 
się kończy, z tem wszystkiem, mimo tylekroć powtórzone nie
podobieństwa, księgi jego zwyciężyły wieków przeciąg“ i tak dalej.

Ktoś nawet wcale nie znający sposobu myślenia księcia 
biskupa, z miejsca wyczuje stopniowanie z a b a w y :  Homer- 
Owidjusz-Wergiljusz, A jeżeli jeszcze przypomnimy sobie, jaką 
rolę grały w jego życiu zestawiane z Maronem piękne ogrody, 
gdy wspomnimy zachwyt, żywiony dla Delille’a, upodobanie 
w wielkiej prostocie, zdanie nabierze niezłomnej pewności. Nieco 
dalsze spojrzenie trafia na jego teorje o pierwotności kultury. 
Wczesny w Polsce tłómacz Ossjana, który nawet tego Ossjana 
stawia — sądzę, iż bezwiednie — przed, czy nad Homerem \  
zaczyna już i myślą, i artystyczną potrzebą iść ku pierwocinom 
kultury, jednak, wzięty w dwa ognie analizą swoich wypowiedzi, 
przyznaje się, że jako pierwotność wyczuwa „ostatnie kunsztu 
wysilenie“: Wergiljusza, sielanki, ogrody; wstecz poza Wergilju- 
szem leży już dla niego puszcza, dzikość, barbarzyństwo, przy 
którem nie może, jak kiedyś przy gotyku, wykrztusić epitetu: 
„wzniosłe“ ; trwoży się i cofa. Nawet dawka niby-pierwotności 
w Ossjanie, która go estetycznie pociąga, już jest za duża, żeby 
mógł ją oddać w przekładzie bez spaczenia w kierunku swoich 
zwykłych stanowisk. Do Rousseau’a ща antypatję2. Przeciw
stawił mu swój ideał prostoty w Doświadczyńskim.

Jest karta w Rymotwórstwie, prawie niemożliwa do uzgod
nienia z omawianemi tu zagadnieniami: rozdział początkowy, 
tem ciekawszy, że będący jedynym osobistym dodatkiem Kra
sickiego. Niema go, rozumie się, w poetykach starożytnych, 
ale niema i w odrodzeniowych, ani u Boileau. To krótki zarys 
poezji biblijnej. Czy pisał go Krasicki, uderzony zdaniem Pope’a, 
że trzy najwyższe szczyty poezji, to Homer, Biblja i Shakes
peare, czy miał inne, nietrudne do odgadnięcia, własne bodźce, 
w każdym razie wprowadzenie tej karty stawiało go wobec 
pytań, które, rozwinięte, zbogaciłyby niezmiernie jego wywody. 
Na tym terenie musi sobie inaczej radzić z pierwotnością, z pod- 
niosłością i grozą, z egzaltacją natchnienia. Dzieje się, że wła
ściwie z tego źródła, choć niezupełnie myśl dociągnął, wytacza 
lirykę. Poza tym jednym punktem, w klasyfikacji trzyma się 
mniej więcej podziału Boileau: różni ich większy nacisk prawo
dawcy francuskiego na stronę formalną. Krasicki opisuje ga

1 „Na czele takowych pieśni kłaść można Dumy Ossjana, ciągłem wie
ków podaniem zachowane dotąd w Szkocji“ (O rytm ach bohaterskich, albo 
epopei, w Rym otwórstw ie).

2 Niegdyś mędrzec ponury, piórem zbyt swobodnem  
W złej sprawie sam patronem zostawszy i sędzią,
Zapędzał człeka w lasy i chciał paść żołędzią,
Znalazł uczniów: któryż błąd nie znachodził ucznie?
Omamiał wdziękiem pisma dość dzielnie i sztucznie;
Nowość była ponętą a wdziękiem zuchwałość.

Satyra Człowiek i zw ierzę.
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tunki, ale nie zajmuje się budową. I własne jego bajki, jak 
satyry, są luźnokształtne ; z form stroficznych posługiwał się 
tylko w kilku poematach, i to zręcznie, oktawą, ale nie zajął 
nią teoretycznie, tak samo jak sonetem, który Boileau dokładnie 
opisał. Dyr. Bernacki w Materjałach podał ciekawe zdanie z pa
miętnika poety: „Pisał do mnie (Lucchesini) obszerny list jak 
dysertację, o rodzaju poezji, którą nazywają Włochy sonetto“. — 
Tak to brzmi, jakby dotyczyło czegoś dalekiego i nieznanego. 
Może naprawdę Krasicki bagatelizował stronę formalną? Takby 
świadczyły próbki tłómaczeń w Rymotwórcach : ustęp z Czyśca 
Dantego skleił tercynę w dwie sekstyny, sonet Petrarki wszedł 
w 10-owiersz, z pięciu parami dwójkowych rymów. Pierwszego 
sonecistę polskiego, Szarzyńskiego, rozdział o Polsce przemilcza. 
Ale i co do gatunków są rzeczy mętne. Najpewniejszą ręką 
pisze Krasicki o teatrze, interpretacja epopei uboga : to słyszymy 
o ludzie śpiewającym, to o obowiązujących ten rozdział pra
widłach. Najgorzej dzieje się z liryką. W Zbiorze wiadomości wy
razu l i r y k a  wcale niema, tylko pod p o e m a  czytamy m. in: 
„poema lyricum — według teraźniejszej akceptacji, jest dzieło 
dramatyczne, przysposobione do muzyki, wynalazek ten Wło
chom należy i od nich nazwany opera. Metastazjusz w tym 
rodzaju najsławniejszy“. Czyli wyraźnie mowa o czem innem: 
o włoskim teatro lirico, tj. o wchodzącej wtedy w życie operze. 
Rymotwórstwo mówi trochę inaczej: „Rodzaj rytmów pieśniowy, 
lirycznym pospolicie zwanym był, z tej przyczyny, iż je przy 
odgłosie tego muzycznego instrumentu starożytność obwieszczała 
na cześć bóstwa, albo uwielbienie mężów znakomitych. Rodzaj 
ten rytmu niepospolitego zapału potrzebuje, wnosi albowiem 
swój lot nad wszystkie zamiary i zdaje się od siebie odchodzić, 
jakby wieszczym natchnięty był i skroś przejęty duchem“. 
Daleki to świat dla ducha Krasickiego, a więc i dość obojętny 
zainteresowaniu. Tak zwężone rozumienie liryki odbija się nie
tylko na krzywdząco pobieżnem potraktowaniu nieśmiertelnych 
liryków greckich, do których Krasicki bezpośredniej drogi nie 
miał, ale i na szybkiem przemknięciu się koło największych 
z tego zakresu imion rzymskich, a rozrzuceniu po przypad
kowych rozdziałkach piewców uczuć innych, niż religijne i niż 
wysokostrojne ody.

Sądzę, że niejedno wyjaśniłaby i sztuczność podciągania 
liryki pod wywieszkę naśladownictwa natury. Dlatego i u Boileau 
kategorje mamy rozmaite, brak wspólnego nagłówka: liryka. 
Arystoteles, niestety, nie dał na tym punkcie prawidła, a posta
wione innym dziedzinom dla tej trzeba było forsować. Krasicki 
może stanął na dobrej drodze w swoim rozdziale biblijnym, 
ale, onieśmielony innym skrupułem: wiązaniem spraw religijnych 
z piśmiennictwem — nie umiał się wywikłać z zadania x.

1 Podawszy na początku książki całą twórczość biblijną razem, z po
bieżnym przeglądem jej różnych rodzajów, Krasicki nie wraca już do twór-
P am iętn ik  literack i X X X III, 3 4 2
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Bardziej jeszcze, niż na wątłem Rymotwórstwie, zemściła 
się to położenie na najlepszym, obok artykułów o wyobraźni 
w Monitorze, głosie Krasickiego w sprawach twórczości: na 
artykule o Poezji w Zbiorze najpotrzebniejszych wiadomości1. 
Jaskrawo odcięty od innych pism teoretycznych ujęciem sprawy, 
a także doskonałością wypowiedzenia jej, artykuł, zwłaszcza 
w pierwszej części, wygląda na pisany o kilkadziesiąt lat później 
od Rymotwórstwa. Patrzymy tam w stan podmiotowy poety, 
w bodźce twórcze, dobrze odczute, i słyszymy cenne zdanie, 
że poeta pisze nie dlatego, „żeby lud pociągnął do swego prze
świadczenia..., ale dlatego, żeby dał poznać wszystkim stan 
swego serca2. Wyspowiadawszy niedocenianego poza tem liryka 
(osobistego), zaznacza Krasicki, że tak tworzyła (nie tworzy 
już !) niegdyś cała ludzkość. Narastająca szczęśliwie myśl nawraca 
go znów do natchnionej doby dziecięctwa ludzkości — mybyśmy 
sprostowali : do okresu mitologicznego, — i nagle, znalazłszy się 
śród nietykalnych pojęć... urywa w zrozumiałym zalęku. Wszedł, 
skąd niema drogi do źródeł naśladownictwa. Mamy mimowiedny 
hiatus myślowy. Odrazu, bez widocznej przeprawy, autor stawia 
nas na drugim, niskim brzegu, u zwykłej teorji poezji-imitatorkij.
czości Żydów przy omawianiu poszczególnych gatunków poetyckich, ani 
w części historycznej, ani zwłaszcza, gdy mówi o Wschodzie twórczym, acz
kolwiek inni poeci nawijają mu się pod pióro wielokrotnie po rozmaitych 
rozdziałach. Wyraźnie jest to prowincja pod każdym względem bez komu
nikacji z innemi. I oceny są odmienne. Kwalifikacja „ducha najwyższego 
zapału i powagi, która przeraża“, gdy mowa o Mojżeszu, albo „wyrazy prze-, 
rażające“ przy Hiobie, napewno wyczuwana jest inaczej, aniżeli tem i samem! 
słowy wydana opinja o przygniatającym grozą lub ponurością poecie z na
szego świata, tj, klasycznego albo nowożytnego. Było bezsprzecznie pionier
stwem pewnem i odwagą Krasickiego wsunięcie tego odłamu do systemu  
poetyki i historji literackiej. Zaznaczmy, że na tym gruncie wszystko uznał 
za „rymotwórstwo“, bez oglądania się, czy to w naszem rozumieniu była 
proza czy poezja.

1 Artykuł ten istotnie odbija niezmiernie od Rym otwórstwa  i stano
wiskiem i nastrojem, tak dalece, że nie chciano w stosunku do niego uznać- 
autorstwa Krasickiego. Ks. L. Zalewski przekonywająco postawił nazwisko 
Chreptowicza na zasadzie notatki Ad. Czartoryskiego na egzemplarzu Zbioru. 
Jednak jeszcze bardziej przekonywająco mówi podana przez dyr. Bernackiego 
zapiska samego poety o Zbiorze , w yliczenie artykułów, które do encyklopedji 
napisał jedyny jego współpracownik: biskup płocki K. H. Szembek. Poezja  
nie figuruje między niemi. Autorstwo tedy samego Krasickiego jest pewne. 
Ale nawet pogodzenie się z tym faktem jest łatwiejsze, niżby się zdawało, 
gdy pomyślimy o sąsiadujących nieraz ze sobą pismach Krasickiego, które 
obstają przy wręcz przeciwnych stanowiskach: w samym Monitorze obrona 
trzech jedności i wymierzony przeciw nim list Teatralskiego, poczem znów  
obrona w Rymotwórcach, to walka z wyobraźnią, to hymn o niej, wrogość 
i życzliwość dla mitologji, o czem jeszcze będzie mowa, i t. d. i t. d.

2 Drugą, a raczej pierwszą, bo wcześniejszą próbę genetycznego ujęcia 
daje zacytowany w tej chwili artykuł z Monitora, 1772. Nasze oszołomienie 
wielkością wyprowadza Krasicki z podziwu dla dzieł Stwórcy, upodobanie 
w osob liw ości— z wrodzonej nam ciekawości, zasadniczego rysu natury ludz
kiej, wreszcie wrażliwość na piękno wiąże z życiem erotycznem. Jest to- 
jeden z najlepszych momentów jego myśli, naturalnie, o ile jest własny (są. 
w tym artykule wyraźne w pływy Dubos, może poza nim Shaftesburego).
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jesteśmy w Grecji i — niejako z przekreśleniem pierwszej strony, 
psychologicznej, genetycznej — zaczynamy ab ovo pochód poezji 
przez historję, już utartym traktem racjonalistycznym1.

Do tego węzłowego punktu wrócę jeszcze, teraz chciałabym 
z niego wyjść ze spostrzeżeniem, że, nieświadomie, Krasicki 
rozdwaja poetów na natchnionych i naśladowców ; z nich drudzy 
kierują się raczej twórczo „dobrą wolą“ społeczną, i im to, 
poza wąskim wykrawkiein podniosłej liryki i szczyptą epopei 
w jej zaczątkach (Homer), przypada w posiadanie całe królestwo 
poetyckie, z dramaturgją na czele oraz z bajkami, z „rytmami 
prawidłowemi“ (dydaktycznemi), których znak, jako najbliższy 
sobie, co zobaczymy jeszcze, Krasicki wbija „eksterytorjalnie“.

Pewnie więcej, niż o psychologji poety, mówi nasz autor
0 stosunku publiczności do pisarzy, i skarży się na nią, raz 
dowcipnie (List do Rodkiewicza), raz cierpko. Niewiele mając 
do powiedzenia uczuciowo o Homerze, lubi zato zatrzymywać 
się przy krzywdzie, jaka mu się działa od spółczesnych, o uzna
niu dopiero po śmierci. I tu znajdujemy komentarz w Monitorze, 
że gdyby tenże Homer, zamiast opiewać bogów, rzeźbił ich 
posągi, imię jego zanikłoby rychło, ale w życiu nie potrzebowałby 
żebrać ! Poeta tedy nie jest bratem artysty czy naodwrót, poezja 
nie jest uczestniczką ogólnej doli dawców piękna; inne sztuki 
to popłacająca rozrywka; poezja jest misją przez to, iż uczy,
1 jest, pokazuje się, ciężką, ofiarną misją. Mści się tu znowu 
brzemię tradycji : w imię Arystotelesa puszczono w świat poezję 
za rękę z historją, zamiast dać ją na towarzyszkę artystycznym 
siostrzycom2. ____

Dosyć już wyraźnie stanął przed nami fakt, że po pismach 
krytycznych Krasickiego przewija się sporo myśli, spostrzeżeń, 
i że niektóre są nader śmiałe, inne jeszcze naiwne, ale że między 
niemi panuje chaos. Trudno nam wprost pojąć niepamięć kiedyś

1 Ledwie stanęliśmy na brzegu klasycznym, zaraz zaczyna się mito- 
burstwo. „Kapłan i tłómacz bogów Orfeusz odwiódł ludzi w dzikich pier
wiastkach od zabójstw i jadła nieprzyzwoitego ; stąd wieść poszła, iż wdzię
kiem pieśni łaskawił lwy i tygrysy. A że po śmierci Eurydyki... względem  
niewiast innych kraju swego, mimo najżywsze ich usiłowanie wzgardy pełną 
obojętność zachował w czasie obrządków Bachusa od nichże rozszarpanym 
został“. “Linusa„ mitologja czyni synem Apollina, a w tem ubóstwieniu 
oznaczać zdaje się wziętość jego i szacunek“.

2 Wypowiedzi Krasickiego w tej sprawie bywają często między sobą 
niezgodne. Z mnóstwa nastręczających się cytat przytaczam na chybił trafił. 
Na jedną stronę znany początek Pieśni V M yszeidy :

Dźwięk słów wybornych uszy tylko pieści 
• Jeśli z nich zdatna nauka nie płynie —

Natenczas blaskiem czczym tylko jaśnieją.
I nakształt próchna świecą a nie grzeją.

Mocniej to samo mówi: Monitor (1772, Nr. 24). „Czynić dla innych wzglę
dów lub pisać a nie z powodu pożytku lub wewnętrznego przeświadczenia, pro-

4 2 *
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powiedzianego i obronę, często w najbliższym już czasie, twier
dzeń biegunowo przeciwnych. Falowanie kapryśne, i to nie 
całego frontu przekonaniowego, ale ewolucja jednych pojęć, 
uwstecznianie innych, krzyżujące się crescenda i diminuenda 
są najswoistszą sprawą, jaką możemy wydobyć z Krasickiego. 
Przyczyna leży w jego umyśle, rączo chwytnym, który na za
kręcie myśli europejskiej brał zprawa i zlewa, przy niesłychanej 
łatwości pisania podawał zaraz od siebie, lecz nie szedł potem 
w głąb zdobyczy, którą w gonitwie wrażeń inna zaraz spychała 
za widnokrąg. Lekkość, powierzchowność stosunku do wielu 
spraw zagradzała drogę własnej syntezie, konsekwentnemu 
całokształtowi. Było w tej psychologji coś z bystrego dziecka, 
które śród zabawy powiedziało kilka razy rzeczy zastanawiające, 
zrozumiałe tylko dla dorosłych — w danym wypadku dla po
koleń późniejszych. Błysło u niego parę poglądów, wybiegłych 
przed czas, ale — nieświadomie. Co dziwniejsze, jakgdyby prze
kora jakaś w tej chwili te właśnie najcenniejsze światła stawiała 
w powietrzu, w którem nie mogły się palić, marnowała je niby 
rozmyślnie sama. Wszystkie karty, któremi obracał w tej orygi
nalnej grze, już znamy, zbliżymy się do kilku momentów partji.

Wychodzimy z historycznego spojrzenia na literaturę, ja
kiem jest książka o Rymotwórcach. Sądzilibyśmy, że Krasicki 
wyprzedza swój czas przez zmysł historyczny, owoc następnego 
stulecia. Umacnia nas jeszcze w mniemaniu niespodziewana 
jako pomysł twórczy Historja, pierwsze ujęcie ciągłości i orga
niczności dziejów, nieomal zalążek Króla Ducha, fakt, który 
byłby najwyższym zaszczytem dla poety, gdyby był czynem 
samowiednym i nie zmarniał w słabem wykonaniu. Na obu 
książkach wycisnęła się przekora: z jednej strony wyraźne 
opowiedzenie się przy sztandarze historji, z drugiej wyjaławianie 
tejże historji z wszelkiego jądra, zrobienie z niej kręgosłupa 
bez mlecza. Możnaby go przytem postawić z równem powo
dzeniem do góry nogami, poprzeprowadzać pisarzy ze starożyt
ności w nowożytność i odwrotnie — nieby się nie zmieniło. 
I w Historji niema epok, choćby dwudziału na antyk i chrześci

ceder jest niegodny stworzenia myślącego. Wziąłem pióro w rękę, abym był 
pożytecznym; próżna chwała z autorstwa w um yśle moim nie powinna 
miejsca znaleźć“. — Biegunowo odmiennie dźwięczy żartobliwa oktawTa Anti- 
M onachomachji:

Cóż wiersz pomoże do praw układania?
Alboż się zboże po wierszach urodzi?
Próżne są, płoche, niewarte słuchania i t. d.

I znowu Monitor, ten sam rok 1772, Nr. 62 : „Rymotwórcy zastanawiać 
się powinni na samem jedynie rzetelnem i wiernem rzeczy opisaniu; mając 
wraz z malarzami nieoszacowany przywilej wolności nieograniczonej, używać 
go śm iele powinni na coraz większe ukształcenie tego wszystkiego, co przed 
oczy czytelnika stawić myślą“. I jeszcze krok: „Zarzut, że prawda wszędzie 
górować powinna, dobry względem pism filozoficznych, nie ma miejsca u poety, 
którego cel bawić i podobać się“.
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jaństwo, jest kronika bez krwi, nawet o d r a d z a n i e  się stacza 
się z idei w plotkę czy anegdotę, ponieważ nie jest p r z e r a d z a 
n i e m się, a tylko monotonnem o d r a d z a n i e m .  Jak jednak — 
poza świadomością autora — wspaniale waży fakt, że ta sama 
nić wiąże epoki rasy i kultury, klasyczność i barbarzyństwo, 
Wschód i Europę. Polskę wkleja do ogólnego dziania się i gry 
cywilizacyjnej, jak w Rymotwórcach wprawił ją w uniwersalny 
dorobek piśmienniczy. Niemniej Dmochowski, który na pewno 
znał zamiar twórczy Krasickiego, w mowie po jego śmierci 
nie tę myśl uznał za rodzicielską w stosunku do Historji, lecz 
walkę z wyobraźnią na gościńcach dziejów, z elementem ba
jecznym. Nie w tem się potknął poeta, że wykurzał zasiedziałego 
wroga zapomocą najbardziej fantastycznego pomysłu, z jakim 
ktobądź dotąd przystąpił do historji, że w tej czy innej postaci, 
choćby żartu, sięgnął po motyw palingenezy, którego tak nie 
znosił w Pytagorasie — to jest wszystko jego autorska rzecz, 
to mu wolno. Przekora tkwi w tem, że ten sam Krasicki, tak 
zawzięty na wkładki bajeczne, tak wymownie nakazujący Na
ruszewiczowi walkę z niemi, w Rymotwórcach zazdrości An
glikom i Niemcom, że u progu ich cywilizacji stoi twórczość 
ludowa. W części zaś teoretycznej tej samej książki czytamy: 
„Równie w ćwiczonych (tj. cywilizowanych — jego zwykły termin), 
jak i dzikich narodach pieśni takowe składane bywały. Prostota 
gminu, która się mało od dziczy różni, zachowała je u siebie 
i dotąd zachowuje w każdym prawie kraju. Tak dalece, że gdyby 
te dumy zebrane i ściśle roztrząśnione były, możeby stąd dziejo- 
pisowie, osobliwie w wydobyciu każdego kraju pierwiastków, 
wiele korzystać mogli“. Myśl szczęśliwa i wielce postępowa, 
świadczy o stosunku, już niemal romantycznym, autora do waż
ności folkloru. Przytem Krasicki podkreśla w tej chwili cenę 
folkloru nie dla poetów, lecz dla dziej  opisów.  Zatem? Jedną 
ręką miażdży materjał bajeczny, ten sam, tyle że usankcjono
wany tradycją, „odbronzowia“ historję, drugą wprowadza nowe 
zachwaszczenie. Kto mu wytłómaczy, że co miał za dwie sprawy, 
jest jednem i tem samem zjawiskiem? Kaprys dziecinny za
wiódł go w okolicę, którą dopiero zczasem miano obrócić na 
zamieszkaną; lubił wygodne drogi, więc nie poszedł zobaczyć, 
jak tam dalej wygląda.

Bądź co bądź, stopa jego dotknęła pewnych skrajów. On 
przecie był jednym z pierwszych, których u nas zajęły przed- 
dzieje. Znowu trzeba to zapisać na jego chlubę. Jednak wraca 
przekora, przekora nietylko wobec Rousseau’a, o czem napom
knęłam, przekora wobec samego siebie. On, który zachwyca 
się pierwotnością Ossjana, z drugiej strony nie daje wiary, aby 
człowiek bez cywilizacji mógł takie dzieła doskonałe tworzyć. 
Podejrzewa jakiś wybieg ze strony późniejszych pokoleńx.

1 „Wiele czasu i przemian do tego potrzeba, żeby kraj wydał pisarzów 
zdatnych do obwieszczania dzieł znamienitych obywatelów swoich. Dzieje
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I sądzilibyśmy, że ma go właśnie w pamięci, kiedy sam ustawia 
widownię pierwotną i podnosi na nią kurtynę w Doświadczgń- 
skim. Trudno o mniej intuicji, niż on zawiózł do Nipu. „Niech 
tylko imaginacja twoja zbytnio nie buja, niech umysł jednego 
się celu statecznie trzyma“ — uczy człowiek pierwotny przy
bysza z XVIIl wieku. „Filozofją, która, jakoś mi powiedział, 
z nazwiska znaczy miłość mądrości, powinnaby brać za cel naj- 
pierwszy wiadomość obowiązków człowieka i ich wypełnienie. 
W metafizyce zapędzacie się ku rzeczom zmysłom niepodle
głym“ a tymczasem: „tak to wiedzieć macie, iż cokolwiek wam 
najwyższa istność pojąć dopuszcza, wszystko to wam nowy 
pożytek przynieść może“. — Nie ulega wątpliwości : zacny Xaoo, 
to pradziad pragmatyzmu. Tak samo i z zagadnieniem twór
czości niema dla niego biedy: „Do objawienia myśli waszych 
macie dwa sposoby: albo zwyczajnym trybem dyskursu, albo 
takowem słów ułożeniem, które dźwięk osobliwy czyniąc, zary- 
wają coś z harmonji muzycznej. Oba te sposoby, są nam wia- 
dome“(!). Człowiek pierwotny, według Krasickiego, stoi w dwo
jakim stosunku do świata: teoretycznym i przez wyobraźnię, 
a raczej mniemalibyśmy, że stoi, gdyby nie następujące jego 
wyjaśnienie: „Bylibyśmy zapewne mniej dbali o poezję, gdy
byśmy nie uznali, iż składność rytmów lepiej wpaja w umysł 
i pamięć rzeczy, które chcemy, żeby młodzież nasza miała 
i mogła pamiętać“.

Próbujemy jak najspieszniej uciec od tej karykatury wio
sny i cnoty ziemi, kiedy właśnie, jak na złość, zaciska się do
koła nas główny węzeł myśli Krasickiego. Skąd te wszystkie 
nieporozumienia? Przez nieumiejętność poradzenia sobie z wy
obraźnią. Chmielowski zarzucił mu, że ani razu jej nazwa nie 
przewinęła się przez jego roztrząsania estetyczne. Owszem jest, 
nazywa się i m a g i n a c j a ,  ale to pomylony chyba twór, pła- 
netnica, niekiedy wyraźnie ma w jego oczach złą markę, raz 
czy dwa ukazuje twarz prawie anielską 4 Najczęściej bałamuci, 
czyż bowiem inaczej mogłoby wyjść na świat takie twierdzenie : 
„Człowiek z przyrodzenia kocha prawdę, ten jest przymiot jego 
serca; właśnie z tej przyczyny bajki, które dowcipnie prawdę 
znaczą, i które jej noszą podobieństwo, są mu miłe i przy

pierwszych czasów albo w ięc są ukryte albo podaniem niepewnem źle ob
wieszczone. Z uszczerbkiem prawdy dogadzają narody miłości własnej, stąd 
bajki heroicznych czasów, które prostotę tylko dziwią“.

1 „Ona (imaginacja) stwarza monstra, których w naturze nie masz; 
przeciw niej uzbroić się nam należy. Jeżeli szczęśliwość w doczesnem życiu 
znajdować się może, gruntem jej jest umysł spokojny. Ten, trzymając na 
wodzy zbyt bystrą w zapędach imaginację, przestaje na tem, co mu los 
zdarzył, gdy jego pragnienia nie wychodzą za granicę możności, ma wszystko, 
czego żąda i jest szczęśliwym “. (Konsolacja). Dużym skokiem staje nasza 
m yśl przy Żmichowskiej, która walczyła z tym samym nieprzyjacielem  
szczęścia ludzkiego, dając mu imię m a r z e n i a .  — Inne miejsce: Imagi
nacja zbliża się do... blagi. „Czasy nasze, które zdarzyły ciałom przymiot
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jemne“. Kto tak mówi? Rozumie się, rasowy bajkopisarz i u sie
bie w domu ma słuszność. Ale on zaborczo całą poezję zamyka 
na własnem podwórku. „Nie jest to podobno rodzaju ludzkiego 
pochwałą, iż prawdę pokrywać należy, jest to jednak rzeczą 
właściwą sposobowi myślenia i uczucia. Przepraszać trzeba 
pierwej niż poprawiać rozgniewaną miłość własną, a że ta takaż 
sama, jak bywała przed wieki, i działanie na nią, jak bywało 
przedtem, powinno być jednakowe“. W jakże szeroki symbol 
rozrasta się opowiadanie o wezyrze, rozumiejącym mowę pta
ków, który wiedząc, jakiem grozi niebezpieczeństwem powstrzy
manie wprost sułtana od jego tyraóskich czynów, udał, że pod
słuchał o nim rozmowy dwu puhaczy {Monitor). Mimowoli staje 
nam w myśli niedawne, ale szczęściem na zawsze zamknięte 
w Polsce ukryte nauczanie, tajna oświata ludowa, także zro
dzona z konieczności unikania zemsty tyrana, piękna, boha
terska karta na pewno, ale któżby domyślił się, że zarazem ilu
strująca rodowód poezji i mitów? Poeci, których dobrą wolę 
podniosłam, musieli jednak niemało mieć i sprytu, nawet chy- 
trości, niebyłe znawcami być natury ludzkiej, żeby móc jej 
z takiem powodzeniem zażyć, prawda, że wyłącznie dla jej 
dobra, i jeszcze zdobyć serca „z wdziękiem karconych“ wycho- 
waóców ! Pogląd ten uczy nas dalej, że wyobraźnia wyrosła na 
korzeniu moralnym i jest jednym z jej pędów. Mizernie ona 
dosyć wygląda : klapa bezpieczeństwa, neutralizująca maska na 
prawdzie. Jeżeli oderwie się od osłanianego ziarenka prawdy 
moralnej, staje się odrazu ujemna, jednakże stanowisko, na 
które patrzymy w tej chwili, głosi wyraźnie „fantazjodyceę“. 
Że tak myślał w pewnych okresach Krasicki, świadczą dalsze

niepospolity po powietrzu latać, pozwoliły umysłom nad powietrze bujać... 
Nauczyła mniemana wieku teraźniejszego wytwom ość wszystko do siebie 
ściągać i ten jest skutek wysilonej imaginacji, iż gdy się zbytkiem swoim  
sama łudzi, innych omamia i nieszczęśliwymi czyni“. ( W iersze różne. Do...) 
W Zbiorze „Imaginacja jest moc albo dzielność umysłu, przez którą każdy 
człowiek stwarza sobie w wyobrażeniu rzeczy pojęte, albo przed zmysły 
podpadające, ta moc zawisła jest od pamięci: widzimy ludzi, zwierzęta, 
ogrody i t. d., te  rzeczy widziane wchodzą do zmysłów, pamięć je utrzy
muje a imaginacja układa“. Anibyśmy się domyślili, że mowa tu o głównem  
tworzywie poezji i wogóle twórczości artystycznej. Nie wiem, czy Krasicki — 
chociaż w swojej encyklopedji go wymienia, — znał Wincentego Gravinę, 
aczkolwiek też stojącego na kotwicy reguł, ale stanowczo jednego z najwy
bitniejszych prawodawców poezji. On od wyobraźni pracę swoją zaczyna, 
a w sumiennej analizie, jakiej poddaje to zjawisko, podchodzi parę razy to
nem prawie że pod Spinozę. — W Rymotwórcach  właśnie poznaliśmy ima- 
ginację jako ową kometę, przybłędę poprostu z zewnątrz, która swojem naj
ściem tylekroć spaczyła i skrzywdziła dzieła skądinąd s z a n o w n e .  Mała 
dawka wyobraźni, i owszem, dobra, ale iluż poetów nie umiało dozować! 
A znany nam Monitor z 1772, zatem głos od wszystkich wymienionych daw
niejszy, powiedział m. i. dwa zdania śliczne: że kto  patrzy w zachwycie na 
piękną łąkę, jest bogatszy niż jej właściciel, i że — tu nareszcie jesteśmy w sa
mem ognisku zagadnienia — „do kunsztu rymotwórców należy myślom ma
low ać obrazy“.
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zdania z przytoczonego przed chwilą pisma Bajki i powieści. 
„Nie wzgardziły tym przystosowanym do niedołężności sposo
bem i najświętsze oświecenia ludzi prawidła ; i z uwielbieniem 
z nich czerpamy obyczajności naukę. Rzecz więc cechą naj
większą upoważniona nie powinna być celem wzgardy, i owszem 
wdzięczność zabierać należy ku jej opowiadaczom“.

Znowu tłómaczenie, postawione głową wdół; w każdym 
razie wyszliśmy już z nietolerancji. Niemniej miał Krasicki na 
tym punkcie nieco uporu. Mógł tu był zajść drogą nie okrężną 
i czuć się na tym gruncie swobodniej. Już bowiem nie Dubos 
i Marmontel „romantycy jego czasów“, których czytał i którym 
niejednokrotnie ulegał, nawet nie jego ulubieniec Delille, któ
rego poemat Imaginacja głucho przemilczał, ale sam Horacy, 
tak! i to jeszcze w Sztuce poetyckiej głosi pogląd, w którym 
się słyszy prawie Vica: Początkowo poezja była jedynem na
rzędziem mądrości, ona osądzała co święte i dobre, stanowiła 
prawa, rozstrzygała o moralności. Była żywiołem młodej ziemi, 
ale nie — kruczkiem. Tak samo Boileau cud rodzącej się kul
tury przypisuje poezji, powstający ład społeczny był owocem 
pierwszych pieśni.

Szkoda, że Krasicki nie pamiętał o swojej ślicznej po
chwale wyobraźni w Monitorze 1772. Byłby trochę rozgrzał 
ton artykułu o bajkach. W każdym razie pewna zdobycz z tam
tego dnia mu została. To stosunek do mitologji. Przedtem po
tępiał ją gniewnie, biorąc ją nie za element estetyczny, lecz 
za pretendentkę do wyrażania prawdy moralnej. W owym do
brym swoim dniu pisał: „Także są rytmy pełne czarodziejstw 
lub mitologji. Wiadomość gruntowną pogańskich zwyczajów 
i zabobonów mieć powinien wierszopis, zapuszczający się w ten 
rodzaj rzemiosła swego. Opisania bajeczne zdają się w czytel
nikach sprawiać niejaki wstręt, ale i ten osobliwością swoją 
bawi imaginację. Przypominają się powieści słyszane w nie
mowlęctwie, wieku im odleglejszym, tem milszym“. Ten wstręt 
w czytelniku, to, rzecz prosta, ostatek jego własnego oporu, 
który jeszcze lekko pobrzmiewał w słowach o Owidjuszu. 
W przytaczanych trzeci raz Bajkach i powieściach słyszymy: 
„hieroglifiki Egiptu zagadką były dla egipcjan, ciąg bajeczny
0 bogach powieści, który mitologją zowiemy, pod wdzięczną 
czyli przemian czyli dzieł alegorją umieszczał wiadomości
1 o przyrodzonym rzeczy zwrocie i o tem, co wiedzieć potom
ności odkrywającej zasłonę należało“. Gdy temi schodami we
szliśmy, nie odskoczą już obcością entuzjastyczne poglądy arty
kułu Poezja i przestaniemy odsądzać Krasickiego od autorstwa 
powiedzeń: „Poezja bez bajek, bez przemian nadprzyrodzonych, 
bez cudów byłaby czczą i próżną. — Któż nie czuje wewnętrz
nej rozkoszy, przypominając sobie trzy gracje, które piękność 
otaczają, pas Wenery z własnością wdzięków i przymilenia“ 
i t. d. I pogodzi się nam z wszystkiemi niestałościami okre-
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sienie, że Krasicki, kilkakrotnie w prostych poetyckich prze
chadzkach: w dzieje, w pierwotność, na Wschód, w historję 
twórczości, ku wyobraźni, dotarł do słupów granicznych XVIII 
wieku. Dla krajobrazu, który z poza granicy mu się otwierał, 
nie miał jednak ani zrozumienia, ani może nawet zaintereso
wania. Sprzeczności, o jakie się obił, nie sprawiły mu bólu, 
wracał zawsze do swojej rezydencji w sercu swego stulecia, 
opisując tylko, raczej z uśmiechem zadowolenia, wrażenia 
z wszystkich przechadzek.

Nie chcę tych uwag przedłużać. Zaraz nazajutrz po Kra
sickim, jak wspomniałam, zaczął się przebudowywać świat twór
czy i myśl o nim. Mamy dziś za sobą półtorawiecze myśli i tro
feów. A przecie w dwusetną rocznicę pierwszego historyka 
literatury czy nie stajemy jeszcze z pytaniem nierozwiązanem : 
jest-że nasz przedmiot nauką, czy nauką nie jest? U Krasic
kiego był nędznym chudym naguskiem. Przez wiek nawieszano 
na nim setne stroje, pożyczane od wszystkich sąsiadek, od 
wszystkich nauk, stylów i kierunków myśli. Ale czy ma teorja 
literatury swoją szatę własną? Czy jest i będzie kiedybądź 
czemś więcej, niż wieszadłem na cudze ubrania, albo lokatorką 
w nieswoich mieszkaniach? Przy całym naroście wartości naj
wyższych, które nam każą na pismo Krasickiego patrzeć, jak 
na ledwie widzialną drobinę w zostawionych nisko pod stopami 
dolinach, przy całej dumie z metody, która pozwala jego pracę 
traktować jak naiwną zabawkę, trudno się jednak oprzeć smut
nej refleksji, że ten manekin, który u niego nie wstydził się 
być nagi, a który po nim z najlepszych rąk dostawał nawet 
chwilami królewskie płaszcze, odrazu każdego przechodnia, 
który zechce uważniej spojrzeć na niego, zaczepia melancho- 
lijnem pytaniem: jestem, czy nie jestem?

Warszawa Julja Wieleżyńska


