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do salonu literackiego Ewuni Ankwiczówny w Rzymie, w któ
rym około roku 1830 bywali najsławniejsi ludzie epoki: Mon- 
talembert, Lamenais, Vernet, Camuccini, a z Polaków Mickiewicz, 
Krasiński, H. Rzewuski, Stattler, Odyniec oraz inni wybitni dy
plomaci, artyści, uczeni (Salon Ewuni). — O ile zaś chodzi o w y
mowny przykład roli irracjonalnych czynników w dziejach miłości 
romantycznych ludzi, to trafnie przytoczono Liszta i Balzaka. 
Zwłaszcza Balzaka, którego uczucie rozniecił przypadkowy tajemni
czy list damy polskiej z Ukrainy, napisany przez panią Hańską 
z żartu, od niechcenia (Szczęście Liszta i Balzaka). — Nakoniec 
przez zestawienie Klementyny z Tańskich Hofmanowy z Delfiną 
z Komarów Potocką, uwydatniono silnie różnicę dwu natur, dwu 
krańcowych temperamentów Pierwszą określili już współcześni 
jako „wieszczkę prostoty“ w czasach pozy i koturnów, druga 
zaś odziedziczyła sławę lwicy i wampira, a zarazem inspiratorki 
wielu arcydzieł Zygmunta Krasińskiego (Klementyna z Tańskich 
i Delfina z Komarów).

Książka Wasylewskiego omawia jedną z najciekawszych stron 
życia obyczajowego epoki romantycznej. Posiada charakter anegdo
tyczny dzięki przewadze opisu faktów zewnętrznych nad analizą 
struktury duchowej romantycznych kochanków. Trzeba jednak pod
kreślić, że niewiele mamy książek poświęconych tej epoce, któ- 
reby się czytało od początku do końca z tak niesłabnącem zain
teresowaniem. Autorowi zależało widać na tem. aby o przedmiocie 
swoim opowiadać raczej w sposób przyjemny, niż suchy i uczony, 
przeto nie zrezygnował — jak sam zaznacza w przedmowie — 
z „cierpliwego patosu i ckliwej łezki“. Potrafił nadto zachować 
zawsze takt i miarę w zetknięciu z drażliwym nieraz materjałem. 
Książka jest wydana wytwornie, i ozdobiona licznemi, a pięknemi 
ilustracjami. Jan Bronisław Richter.

Julja Dickstein - Wieleżyńska. K o n o p n i c k a .  D z i e j e  
n a t c h n i e ń  i m y ś l i .  Warszawa. Nakładem księgarni K. Wojnara 
i S-ki. 1927. 8°. str. 271.

Poeci, o ile przechodzą w świadomość ogółu, przeważnie utrwa
lają się w niej tylko cząstką jakąś istoty swojej, schematem jakimś, 
w który ich ujęto i który nabrał popularności, czasem jakimś jednym 
utworem, który umocnił się w pamięci zbiorowej. Nic dziwnego, że 
los podobny spotkał Konopnicką i że sława jej, oddźwięk, zbudzony 
w sercach przez jej pieśni, nawet podbicie narodu słowami prze
cenionej „Roty“ — nie doprowadziły do prawdziwego zbliżenia 
duchowego między poetką a społeczeństwem, któremu służyła 
z entuzjazmem niesłabnącym. Dziwniejsze, że i historją literatury 
nie włączyła dotąd do treści swojej pełnego wizerunku najznako
mitszej poetki polskiej.

Jednostronnym poglądom dotychczasowym przeciwstawia się 
wyraziście książka Julji Dickstein - Wieleżyńskiej jako „pierwsze 
wyjście na spotkanie całego jej ducha“.
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Intuicja, spotęgowana pokrewieństwem duchowem, tein, że 
i autorka książki należy do typu „entuzjastek“ — pozwoliła wiel- 
kiemi linjami, ujętemi poetycznie, skreślić bogatą, organiczną „hi- 
storję ducha.“ .

Poezja społeczna, zapłodniona hasłami pozylywistyczuemi, 
okazuje się tylko punktem wyjścia i tem jedynie zapowiada ca
łość drogi, że wyraża bezwzględnie antropoceutryczną postawę 
wobec świata. Jakkolwiek w pierwszem potrąceniu lutni współ
działało piękno Pienin z tonami Słowackiego, nawet na przyrodę 
patrzy młoda poetka przez pryzmat doli ludzkiej czy raczej niedoli 
i znajduje w niej „cień i chłód“. Treść ideowa nikła i mało samo
dzielna — „niema nic prócz pytania, żadnego trwałego punktu“ — 
„do haseł, do których spółcześni po szczeblach myśli przedzierali 
się w trudzie, ona dorwała się marzeniem“. Brak przytem rewolu- 
cyjności — nie walczy ona, lecz skarży się, nie bunt głosi, ale łzy 
i westchnienia. Dopiero w „Panu Balcerze“ znajdzie się akcent siły.

Od ciasnych nieco sfer owej poezji społecznej, dla której pani 
Dickstein-Wieleżyńska ma trochę... pobłażliwego sceptycyzmu, książka 
przechodzi do potężnego rozświecenia widnokręgów, jakie Konop
nicka zawdzięcza Włochom i morzu. Mniejsza o to, że i w sto
sunku do wrażeń włoskich stwierdzone zostają braki i luki, że gdy 
poetka pisze o Włoszech, „w powietrzu jej jest śliczna śpiewność, 
linje wszakże, jak zawsze płynne, nie krzepną w posągowe obrysy“, 
że początkowo „powierzchnia zetknięcia się jej duszy z duszą 
Włoch... nie przechodzi miary zetknięć zwykłego turysty“ — dzięki 
pobytowi wltalji i w Prowancji zdobywa ona pogłębienie wewnętrzne 
i zdolność patrzenia historycznego i przez odczucie morza znajduje 
w sobie współbrzmienie z muzyką utajoną świata. A co najcie
kawsze — dopiero dzięki perspektywie dali kształtuje się stosu
nek pełny do kraju własnego. „Wyjechała z kraju, w którym wi
działa tylko deszcz łez, chmurę klęsk... Dziś... śpieszy do swojej 
ziemi jako do pięknej, czuje już nie jej smutek, ale jej czar“. 
Piewczyni upośledzonych, słabych, odkrywa „piastowość“, dosto
jeństwo chłopa i ziemi. 1 jeszcze nie koniec na t em:  „Patrzyła od 
środka— widziała rozdzielenie (wsi i dworu); patrzy od zewnątrz — 
widzi jednolitość, która się nazywa narodem“. Wzbogaceniu ducho
wemu odpowiada wzbogacenie języka, jego barwa rdzennie polska 
i słowiańska, jego brzmienie zygmuntowskie ; a nawet to było wy
nikiem — wrażeń zagranicznych.

Poprzez historyczne rozszerzenie szlaków — poprzez roz
świetlenie słowiańsko-piastowe — Konopnicka, co niegdyś, myśląc 
o Bogu, umiała stawiać tylko zapytania dręczące, dochodzi do zna
lezienia ostoi mistycznej w samodzielności człowieka, w mocy ludz
kiej. Przełamuje ona teraz dysonanse wewnętrzne, które pani Wie- 
leżyńska niezmiernie bystro ukazała w świetle wiersza o Faunie.

Uwagi ogólne o mistyce (utożsamionej tu z jednym tylko ty
pem mistycyzmu o ideologji określonej) wiodą do rozpatrzenia fazy 
końcowej rozwoju. Następuje w świetle mistycyzmu zwiot do ciszy
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i śmierci, uplastyczniony świetnem zestawieniem rozmiłowanego 
w Nirwanie Tetmajera i Konopnickiej : „Tak jak on, gaśnie egoizm, 
który nie znał nigdy ogniska przyciągania poza sobą, a wyczerpał 
już wszystkie drogi dośrodkowe. Tak jak ona, rozkwieca się altruizm, 
kiedy po długiem i bezradnem krążeniu w bezdrożach znalazł ziele 
życiodajne i może ofiarować światu jako środek wszechzbawienia“.

Poetka, tak napozór związana z chwilą, z aktualnością — 
dochodzi do spojrzenia na fale życia snb specie aeternitatis — i teraz 
nawet „bezlitość Boża przybrała nową fizjognomję: nie jest obo
jętnością, jest wyniesieniem ponad czasowe miary“. Rozpatrzenie 
mistycyzmu Konopnickiej — mistycyzmu ewolucjonistycznego, spo
łecznego, etycznego — staje się główną podstawą syntezy, uwy
datniającej „wielką rozwartość ducha“ i niesłychanie znamienne 
złączenie dwu kierunków — lotu wzwyż i zniżania się sercem do 
ziemi rodzimej. „Świecąca masa natchnienia rozpada się na dwoje, 
jedna część krąży dalej między gwiazdami, druga, jak świetny me
teor, z wyżyn niebieskich spada ku wsiowej tragedji polskiej, miejsca 
pierwszych fujarkow?ych prób. Jest w  niej i wspaniała parabola, wy
strzelona duchem z jaskółczego gniazda aż na szlaki srebrzące się 
poza czasem i przestrzenią — i jest kołobieg twórczy, jedyny zapewne 
tak wyraźny jego przykład śród szranków największej poezji 
polskiej“.

I w tych ostatnich słowach i w ostatecznein zaliczeniu Ko
nopnickiej do „wieszczej poezji polskiej“, zwycięża syinpatja gorąca 
autorki nad krytycyzmem, który w książce często dochodzi do głosu. 
A liczne, trafne uwagi krytyczne, rozsiane w rozdziałach poprzed
nich, dostarczyłyby niejednego argumentu przeciwko apoteozie koń
cowej. Jest ona poczęści wynikiem przecenienia mistycyzmu Ko
nopnickiej, przemilczenia faktu, że to nietylko organiczne, samoistne 
wydobycie się na jaw głębin ducha— że jeśli było coś z literatury 
w fazie młodości, w fazie poezji społecznej, jest coś z literatury 
i nawet dużo w tonach mistycznych, wtórujących epoce, gdy 
i w Europie całej i w Polsce (od wystąpienia Przybyszewskiego) 
poezja mówić poczęła znowu o duszy i o metafizyce. Jedno tylko 
wydaje się naprawdę własne: metafizyka, której wiew szedł z lite
ratury ówczesnej, miała barwę tragiczną — Konopnicka, której wśród 
współczesnych najbardziej odpowiadał Rostand pogodny, oddaliła 
się od mroków dawnego swego (trochę literackiego) pesymizmu 
i lotność pieśni swojej skierowała ku sferom światła.

Przecenienie mistyki jest zresztą naturalne w książce, co 
pierwsza zwróciła uwagę baczną na tę dziedzinę w twórczości Ko
nopnickiej. Zdobycz w tem ważna, ale jeszcze ważniejszy wynik 
i bezwzględnie trwały przynosi oświetlenie roli Włoch. Dotąd zda
wało się, że tylko w zakresie artyzmu podróż włoska stanowiła 
epokę, sprawiając, że ta, co w r. 1888 ogłosiła tom „W piwnicznej 
izbie“, w r. 1897 drukuje „Linje i dźwięki“. Pani Wieleżyńska, 
której własny stosunek duchowy do Włoch i do poezji i sztuki 
włoskiej dał w tej mierze jak największe spotęgowanie wrażliwo
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ści, wskazała, że cała postawa dachowa poetki zmień ła się dzięki 
przeżyciom włoskim.

Pogląd ten został istotnie udowodniony, chociaż autorka, cofa
jąca się przed stawianiem rusztowań filologicznych, bibliograficznych, 
historycznych, nie dąży naogół do uzasadnienia pełnego tez, ale 
rzuca je jako refleksy poetyczne intuicji. Metoda jej książki — to 
metoda studjów Konopnickiej o poezji i poetach, którym poświęcony 
jest rozdział osobny, bogaty w uwagi bystre, a prostowaniem wv- 
wadów mylnvch o Asnyku zapowiadający już wartość przygotowy
wanej monografji o wielkim liryku pozytywizmu.

Książka, która nacisk położyła tylko na nową konstrukcję 
dziejów duchowych poetki i wobec tego na czoło wysunęła nieraz 
umyślnie rzeczy, dotąd będące w cieniu, a pewne działy pominęła 
(nowelistykę, utwory dla dzieci), jest wysoce zajmującym, dosko
nale skomponowanym wytworem krytyki impresjonistycznej. Ale 
nie sama intuicja w niej włada i nie sama tylko kultura wielka 
rozszerza jej tło i umacnia jej twierdzenia. Podstawą książki jest 
wiedza rozległa. I wiedza ta obejmuje nietylko znajomość grun
towną literatury polskiej i obcej, co pozwala na świetny dobór ma
terjału porównawczego i na błyski zestawień uderzających — obej
muje też ona zagadnienia naukowych badań literackich i krótkie 
uwagi syntetyczne o „Panu Balcerze“ czyni jedną z kart najcie
kawszych, dotyczących ustalania wartości dzieł polskich na tle ewo
lucji rodzaju liierackiego.

Autorka kończy wyrazem nadziei, iż książka jej „będzie przy
grywką do zbratania nowych pokoleń wolnej Polski z Konopnicką“. 
Może komuś nasuną się co do tego wątpliwości — może nasunie 
się myśl, że Konopnicka przeminęła i że z duchowych przedstawi
cieli pozytywizmu i jego przemian żywotność dla pokoleń nowych 
zachował raczej Prus niż Asnyk — i raczej Orzeszkowa niż Ko
nopnicka. Ale tem większy obowiązek historji literatury, by dążyć 
do pełnego ujęcia dróg pieśniarki wyjątkowej. Pięknej i ciepłem 
idei i serca ożywionej książce dążenie to nadało wartość trwałą.

Juljusz Kleiner.

Stanisław Kolbuszewski. S t a n i s ł a w  W y s p i a ń s k i  a r o 
m a n t y z m  p o l s k i .  Poznań, Fiszer-Majewski, 1928, str. 264.

W stosunku Wyspiańskiego do romantyzmu rozróżnia autor 
trzy okresy: pierwszy, młodzieńczy, sięgający mniej więcej do czasu 
powrotu z zagranicy (1896), drugi, kończący się „Wyzwoleniem“ 
i trzeci, obejmujący ostatnie lata życia.

W pierwszym pozostaje poeta pod wszechmożnym wpływem 
wielkiej poezji romantycznej, „na niej kształtuje swój artyzm, z niej 
czerpie ideologję“. Szczegółowo rozpatruje autor „Daniela“, w któ
rym Wyspiański zajmuje jeszcze względem romantyzmu stanowisko 
bezkrytycznego uwielbienia i poddania się. Wierzy w moc „poczętą 
z stów, w moc, co pokruszy pęta, co państwo wskrzesi znów“.
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