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muje się autor t. zw. „przemienianiem się“ Mickiewicza podczas 
improwizacyj, czy też w chwili ogromnych wysiłków ducha (historją 
z pierścionkami w salonie Otylji Goethe). Demonologiczny charakter 
nadaje Krasiński wizjom Orcia i Hrabiego w „Nieboskiej“ ; nieco 
„demonologicznego obłąkania“ odnajduje też autor w niektórych 
utworach Słowackiego, np. w obłąkaniu Eoljona i księcia Polonju- 
sza (pozorna psychoza, w istocie zaś zamiana świadomości, wyni
kająca z reinkarnacji). Za to wyraźnie demonologiczne oświetlenie 
daje — zdaniem prof. Trzebińskiego — niektórym swoim posta
ciom Reymont w okultystycznej powieści „Wampiry“.

Na tem kończy uczony wileński swój zajmujący referat i ko
mentarz. Przychodząc do wniosków ostatecznych, formułuje jé 
w dwóch punktach : 1) Pojęcia o obłąkaniu w beletrystyce są 
zwykle odbiciem poglądów, panujących w kołach szerszej publicz
ności, które znowu odtwarzają pojęcia fachowców w tej sprawie, 
tylko z mniej lub więcej znacznem opóźnieniem. 2) Jeśli chodzi 
o wartość tych beletrystycznych przekazów o obłąkaniu dla medy
cyny samej, to nie są one — zdaniem autora — bez znaczenia. 
Nauka ma swoje pomyłki i szczęśliwe nawroty. Materjał, złożony 
w literaturze przez beletrystów-niefachowców, chociaż pogardzany 
chwilowo przez fachowców-lekarzy, może im oddać kiedyś cenne 
usługi w chwili tworzenia n o w e j  s y n t e z y ,  nowych poglądów na 
istotę psychozy i sposoby jej leczenia. Wydaje nam się, że to credo 
prof. Trzebińskiego — zyskuje swoją wartość praktyczną już za 
dni dzisiejszych.

Wartość obszernej pracy prof. St. Trzebińskiego dla historyka 
literatury polskiej XIX i XX w. jest niemała. Chociaż materjał nie 
został wyczerpany, a niejedna kwestja wymagałaby rozpatrzenia 
głębszego i szczegółowszej dyskusji, to jednak dla psychologicznej 
analizy postaci literackich, nieraz dla wniknięcia lepszego w samą 
ideę utworu czy dla interpretacji należytej pewnych jego ustę
pów — przybywa w tej pracy lekarskiej pomoc nie do pogardzenia.

Stanisław Łempicki.

Henryk Schipper: S e n t y m e n t a l i z m  w t w ó r c z o ś c i  
Mi c k i e wi c z a .  Badania literackie II. Lwów, 1926. Ossolineum. 
Str. VI +  311 +  1 nlb.

Rozprawa ta stanowi drugi tom „Badań literackich“, wyda
wanych pod kierownictwem prof. Juljusza Kleinera, a dotyczy ogól
niejszego zagadnienia, w jaki sposób przeżycia, względnie ich spo
soby wyrażenia przechodzą od jednej generacji do drugiej, od jednej 
epoki do innej. Autor ograniczył się celowo do badania samych 
utworów, pozostawiając literacką osobowość na planie dalszym, 
chociaż zachował dość ścisły kontakt z psychologją poety. Zresztą 
słusznie zastrzega się, że stwierdzenie korzystania z pewnych 
rekwizytów i form wyrażania uczuć znanych z poezji sentymen
talnej, nie przesądza jeszcze kwestji sentymentalizmu samego Mickie
wicza — człowieka. Jest to oczywiście problem bardzo zawiły. Nie



2 3 2 V. RECENZJE.

istnieje on chyba tylko dla tych badaczy, którzy wychodzą z aprio
rycznego założenia, że na podstawie znajomości wytworów psy
chicznych (dzieła poetyckie, plus korespondencja) możemy wogóle 
dojść do objektywnego ujęcia struktury psychicznej autora.

Rodowód niektórych elementów literackich dałby się wypro
wadzić ze znacznie starszej techniki pisarskiej, niż przypuszcza 
autor, a nie koniecznie z Sentymentalizmu. Wiele z nich stanowiło 
już wspólne dobro literatury powszechnej. W naszej literaturze zaj
mował się już tą kwestją Zygmunt Matkowski w studjum o Cer- 
vantesie („Studja literackie“). Nie znaczy to jednak, jakoby dr. Schip
per ignorował kulturalno-historyczny punkt widzenia i nie starał 
się odszukać poszczególnych ogniw, wiążących różne przejawTy sen
tymentalizmu i wyjaśnić pochodzenia jednego zjawiska od drugiego. 
Przeciwnie, ta dążność do genetycznego powiązania zjawisk lite
rackich jest główną cechą omawianej tutaj książki. Autor dość często 
zbiera wyniki swoich badań, przeplatając tekst poglądami synte- 
tycznemi, co już rzuca się w oczy przez samo rozstrzelenie druku.

Analizę sentymentalizmu u Mickiewicza poprzedza podbudowa 
teoretyczna, poświęcona analizie i definicji pojęcia „sentymenta
lizmu“. Trzeba bez przesady powiedzieć, że wywody teoretyczne 
pod względem jasności, oraz ścisłego rozgraniczenia znaczeniowego 
pojęć, przewyższają wstępne rozważania niemieckiej rozprawy na 
zbliżony temat, która właśnie ukazała się w ostatnich czasach (zob. 
Maks Wieser: „Der sentimentale Mensch gesehen aus der Welt hol
ländischer und deutscher Mystiker im XVIII Jahrhundert“. Gotha- 
Stuttgart 1924).

Wypadałoby tylko zastanowić się, czy nie byłoby lepiej po
sługiwać się wyrazem „sentymentalizm“ w znaczeniu kierunku, 
prądu duchowego, zwolennictwa pewnego sposobu reagowania na 
podniety, zaś „sentymentalność“ oznaczałaby cechę usposobienia 
pewnej jednostki. Wtedy możnaby mówić n. p. o sentymentalizmie 
i sentymentalności u Mickiewicza, zaś tylko o sentymentalności 
Konrada i Aldony. Innem znowu pytaniem byłoby, czy możnaby 
na podstawie sentymentalności bohaterów Mickiewicza wnioskować 
o sentymentalności, czy też tylko o sentymentalizmie samego poety. 
Wystarczy zresztą wskazać na rozróżnianie „naturalności“ od „na
turalizmu“, „realności“ od „realizmu“ i t. p.

Wyszedłszy z założenia, że sentymentalizm nie był w litera
turze polskiej zjawiskiem pierwotwórczem, lecz pochodnem, zwrócił 
się autor przedewszystkiem do literatur zachodnio-europejskich, 
czerpiąc z nich obfity materjał, potrzebny do konstrukcji tego po
jęcia. Wyróżnia tedy dwojakie znaczenie wyrazu „sentymentalizm“ : 
jedno' szersze, określające pewien specyficzny typ psychiczny, nie
zależny od okresu dziejowego (termin psychologiczny) i drugie zna
czenie ciaśniejsze typu psychicznego, występującego na tle specy
ficznych warunków historyczno-kulturalnych (termin historyczny).

Emocjonalność sentymentalna jest tedy przeciwieństwem emo- 
cjonalności impulsywnej. Cechuje ją nieproporcjonalność między
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natężeniem i trwaniem wzruszenia, a jego rzeczywistą podnietą. 
W historji literatury nazwą „epoki sentymentalnej“ obejmuje się 
okreś reakcji przeciw racjonalizmowi w drugiej połowie XVIII wieku. 
Objawem emocjonalności sentymentalnej w literaturze doby oświe
cenia jest poezja pastoralna, dalej angielska „poezja grobów“, dra
mat sentymentalny i romans psychologiczny. Ulubionym typem 
w ówczesnej poezji jest „człowiek czuły“.

Autor podkreśla, że poezja sentymentalna jest nietylko ilo
ściowo, lecz także jakościowo toto genere różną od poezji roman
tycznej. „Sentymentalizm w znaczeniu historyczno - literackiem — 
mówi autor — nie jest prądem literackim, przedzielającym roman
tyzm od klasycyzmu, ale określnikiem na oznaczenie sumy cech 
zasadniczych „poezji sentymentalnej“, przynależnej psychicznie do 
ery oświecenia i współczesnej w swych schyłkowych przejawach 
(idących równolegle z schyłkiem tradycyj oświecenia) z wzrostem 
„poezji romantycznej“. — Poezję zaś romantyczną cechuje nie sen
tymentalna, lecz impulsywna, namiętna, a niekiedy mistyczna emo- 
cjonalność, oraz ascetyzm uczuciowy. O ile „René“ Chateaubrianda 
jest słupem granicznym między poezją sentymentalną a roman
tyczną, to wyrazem już emocjonalności impulsywnej jest poezja 
Byrona, U poetów romantycznych dałyby się także niekiedy od
szukać przejawy emocjonalności sentymentalnej, nie jest ona jednak 
czemś tak charakterystycznem i przeważającem, jak w epoce racjo
nalizmu.

W części drugiej, poświęconej sentymentalizmowi w twórczości 
Mickiewicza, zastanawia się autor najpierw nad przyczynami opó
źnienia się recepcji sentymentalizmu na gruncie polskim i zaznacza, 
że poezja Karpińskiego, owego „poety serca“, cieszyła się wielką 
sympatją pseudoklasyków, co chyba najlepiej świadczy o jej powi
nowactwie z psychiką ludzi oświecenia. Następnie stwierdziwszy, 
że Mickiewicz dzięki szkole i lektuime, kultywującej" wówczas emo- 
cjonalność sentymentalną, uległ w pierwszych swoich utworach jej 
przemożnemu wpływowi, przechodzi do wyczerpującego omówienia 
znamion i typowych motywów „poezji sentymentalnej*, które dadzą 
się śledzić od pierwszych utworów poety, aż do „Konrada Wallen
roda“ włącznie; w nim bowiem odżyły tradycje sentymentalizmu, 
widoczne w stosunku Konrada do Aldony. Przejawem tego wpływu 
jest n. p. psychologizacja osób w duchu sentymentalizmu, „umęż- 
czyznianie“ bohaterek, motyw samobójstwa z miłości, „czuła przy
jaźń“, kult grobu,wagantyzm, motyw powiernika, rozmowy z kwiatami, 
„pietyzm sentymentalny“, szczególne zainteresowanie dla dzieci i t. d. 
W „Dziadach“ wileńsko-kowieńskich mamy już wyraźnie dowody 
zmagania się uczuciowości sentymentalnej z romantyczną. Kreację 
Starca i Wnuka, wyprowadza autor trafnie z angielskiej „poezji 
grobów“. Co do teorji predestynacji miłosnej, należy uzupełnić wy
wody autora uwagą, że spotykamy ją już u Roussa, a nietylko 
dopiero u Mickiewicza, jak to niezbicie wykazał prof. Kallenbach 
w studjum o „Czwartej części Dziadów“.
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Praca p. Schippera jest pierwszą u nas próbą badania senty
mentalizmu w literaturze. O wartości jej dość powiedzieć, że jest 
wzorowa pod względem metody opracowania, a wyczerpująca 
w zakresie przedmiotu. Do bogatej literatury o Mickiewiczu, przy
bywa rzecz nowa, z której wynikami badacz jego twórczości musi 
się liczyć. Jan Bronisław Richter.

Giovanni Maver: Sa g g i  c r i c i t i  s u J u l j u s z  S ł o wa c k i .  
Padova, A. Draghi, 1925. 8°, p. 62.

Trudno się oprzeć uczuciu pewnego wzruszenia, gdy się bierze 
do ręki książkę o Słowackim, napisaną w Padwie przez profesora 
tamtejszego uniwersytetu, książkę zatem, pozostającą w ścisłym 
związku z pracami i zajęciami naukowemi tej świetnej i sławnej 
uczelni, która przez szereg stuleci stanowiła krynicę wiedzy dla 
tylu znakomitych i oświeconych Polaków. Już sam ten wzgląd 
winienby zwrócić uwagę, zarówno krytyki, jak i polskich kół 
wykształconych na studja prof. Mavera. A nie jest to wzgląd jedyny. 
Książka bowiem, jakkolwiek opiera się na doskonałem opracowaniu 
literatury naukowej przedmiotu, nie jest tylko jej echem, ale daje 
ujęcie twórczości Słowackiego samodzielnie przmyślane i oryginalne, 
przerastające o wiele poziom rozpraw naukowo-popularyzatorskich, 
jakie w każdem środowisku kulturalnem poświęca się literaturom 
obcym.

Składają się na nią dwa szkice syntetyczne. Pierwszy, zaty
tułowany „Ruch i rytm“ (Movimento e ritmo), przedstawia postę
powy rozwój twórczości Słowackiego od utworów młodzieńczych 
do okresu mistycznego włącznie. Rozbiera poglądy współczesnych 
na poezję Słowackiego, kładąc szczególny nacisk na wynurzenia 
krytyczne Krasińskiego. Podnosi względną jednomyślność poetów 
i krytyków w uznaniu wartości zewnętrznych poezji Słowackiego. 
Zaznacza, że jednomyślność t* ustaje, gdy chodzi o bliższe okre
ślenie wartości wewnętrznej, której nie mogli odmawiać autorowi 
„Beniowskiego“ nawet jego antagoniści. Przyczynę tej rozbieżności 
sądów, widzi najpierw w zbytniej podatności poety na wpływy 
obce, następnie w jego krańcowem, niejednokrotnie wyzywającem 
stanowisku względem opinji ogółu, a wreszcie we fragmentarycz
ności jednych utworów, a rozległej skali i rozmaitości artystycznej 
innych, co razem wzięte utrudniało jakąkolwiek syntezę i definicję 
ściślejszą jego poezji.

Po krótkim, może zbyt sumarycznym, ale dla czytelnika wło
skiego koniecznym, przeglądzie poszczególnych okresów twórczych 
poety, autor wydobywa w sposób retrospektywny esencję polskiej 
myśli krytycznej o Słowackim, zaczynając od najnowszych prac 
J. G. Pawlikowskiego, J. Kleinera, M. Kridla, T. Grabowskiego, 
a na Tretiaku, Matuszewskim i Małeckim skończywszy. Podkreśla 
szczególną ważność badań Pawlikowskiego i Kleinera, o którym 
powiada, że nikt tak dalece, jak on, nie zdołał dotrzeć do zrozu


