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JAN ZACHARJASIEWICZ O POWIEŚCI.

P. Kazimierz Wóycicki w p racy : Walka na Parnasie 
i o Parnas, przedstawiając zapatryw ania naszych powieściopi- 
sarzy na istotę powiości w latach 1866 i następnych, przytacza 
także między innemi artykuł Jana Zacharjasiewicza z r. 1867x)· 
Nie było to jednak jedyne w ystąpienie Zacharjasiewicza w spra
wie powieści, już bowiem przedtem  zabrał głos w tej kwestji, 
a i po r. 1867 poruszył ją raz jeszcze. Wobec tego, że w na
szej literaturze roztrząsania teoretyczne twórców należą niemal 
do rzadkości, nie od rzeczy będzie zestawienie odnośnych za
patryw ań autora Wiktorji Reginy.

I.
Po raz pierwszy poruszył Zacharjasiewicz szereg kwestyj 

teoretycznych w odniesieniu do powieści w r. 1862 w Ty
godniku poznańskim, piśmie na swój czas doskonale redago- 
wanem przez dra Kazimierza Szulca.

W artykule, ogłoszonym tu p. t.: Kobieta w powie
ści i kobieta w życiu. Kartki luźne z  teki Jana Zacharjasiewi
cza 2), porusza autor w rozdziale zatytułowanym  : Na wstępie 
szereg zagadnień z zakresu teorji powieści. Po kilku uwagach 
ogólnikowych zastanawia się Z. nad tendencją w powieści, for
mułując kwestję całą w dylem at: czy sztuka może być środ
kiem  do jakiegobądź celu, czyli sama dla siebie powinna być 
celem najwyższym. Przytoczywszy następnie w krótkości argu
m enty obu zapatryw ań, nie rozstrzyga Z. kwestji stanowczo, 
w y p o w i a d a  jednak w tej m ierze następujący pogląd: 
„prawda i tendencja czasowa nie stoją w tak  strasznym  do

WIKTOR HAHN.

b M aterjały i opracowania do dziejów  p o zy tyw izm u  polskiego. C zęśćI. 
Walka z  epigonizm em. Poglądy, w skazania, nadzieje , w różby. Warszawa, 
1928 Ustęp o Zacharjasiewiczu, w którym autor uwzględnia artykuł jego, 
pomieszczony w Pamiętniku naukowym, literackim  i a rtystycznym  z r. 1867, 
znajduje się w książce tej na str. 103— 106.

2) Tygodnik poznański, 1862, nr. 27 — 28, 31, 38—42.
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siebie stosunku, jak to niektórzy mniemają... praw da jako za
sada kardynalna wszego pozostaje zawsze jedna i ta sama, 
a tendencja czasu również jest jedną i tą  samą, zgodną 
z prawdą, bo każdego czasu przeznaczeniem jest walczyć za 
praw dę“. Wywodząc zaś dalej, że sztuka i literatura nie mogą 
oderwać się od narodu, sądzi, że obie muszą mieć tendencję 
czasu. Tendencyjność pojmuje Z. w ten sposób, że z obfitego 
źródła prawd moralnych wybiera powieściopisarz takie praw dy 
do swoich utworów, jakich właśnie potrzeba narodowi i które 
w danej chwili odgrywają główną rolę.

Na tezę niektórych estetyków, że powieść powinna być 
tylko niemem odbiciem, fotografją czasu, Z. nie zgadza się. 
W takim  razie artysta staje się rzemieślniczym fotografem 1). 
Jeśli autor, przedstawiwszy wady i cnoty narodu, nie umie 
mu wskazać drogi dalszej, wtedy nie może być jego prze
wodnikiem.

W sprawie charakterystyki bohaterów w powieściach, 
wykazuje różnicę między bohaterami w powieści i dram acie: 
bohater powieści rozwija się powoli i ukształca, bohater dra
matu występuje z samowiedzą idei i tylko w akcji odsłania się.

Przechodząc w dalszym ciągu ponownie do traktow ania 
w powieściach prawd moralnych, rozróżnia Z. dwie grupy auto
rów. Jedni z nich przedstawiają wiernie walkę namiętności 
z prawdą moralną lub tow arzyską: każda namiętność kończy 
się u nich zgodnie z rzeczywistością. W edług autora są to 
„kronikarze“. Drudzy znów, tak zwani moraliści, obierają jakąś 
prawdę moralną, przeprowadzają ją przez różne eksperym enta 
jako zwycięską i tryum fują nad złem. Oba sposoby pisania 
powieści możnaby pogodzić, w jaki to jednak sposób nastąpićby 
mogło, tego autor nie rozprowadza.

Do najważniejszych zadań powieściopisarza należy według 
Z. wymodelowanie kobiety bohaterki. Ze względu na to, że 
stanowisko kobiety w narodzie jest bardzo ważne, nie może

0 W jednej z rozmów, prowadzonych w siódmem dziesięcioleciu  
ubiegłego wieku z śp. ojcem moim, Feliksem, na temat stosunku powieści 
do rzeczywistości, nadmienił Zacharjasiewicz na podstawie licznych swych do
świadczeń i przeżyć, że zna tak potworne czyny ludzkie, iż nie mógłby 
wprowadzić ich za przedmiot powieści, nie uwierzonoby bowiem jego opo
wiadaniom jako nieprawdopodobnym. Przy tej sposobności pragnę zazna
czyć, że Ojciec mój, zajmujący się specjalnie sprawami teoretycznemi w ża- 
kresie literatury pięknej, zwracał uwagę Zacharjasiewicza na najważniejsze 
prace ówczesne, m. i. na dzieła Vischera i Carriere’a, z których też czę
ściowo Zacharjasiewicz w późniejszych swych artykułach korzystał. Tu jeszcze 
podaję ciekawy szczegół, zapamiętany z opowiadań Ojca w odniesieniu do 
W incentego Pola. Było to w chw ili pracy Pola nad Powodzią  (r. 1867). 
Autor Mohorta roztaczał przed Ojcem plan dramatu, zaznajamiał go szcze
gółowo z treścią, prosząc o wypowiedzenie swych uwag. Mimo zwrócenia 
uwagi na to, że pomysł zupełnie nie nadaje się do akcji dramatycznej, Pol 
nie dał się przekonać i rzecz swą wykończył. Jest to, jak wiadomo, naj
słabsza praca Pola, pozbawiona zupełnie cech istotnie dramatycznych.
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być obojętne traktowanie jej w powieści, przyczem zwraca Z. 
uwagę na dwa postulaty: 1 kobieta przedstawiona w powieści 
powinna być praw dą psychologiczną, 2 obraz kobiety ma być 
tak  odtworzony, aby czytelnik odniósł z tego jakąś korzyść; 
dla przeważnej części kobiet zarówno młodszych, jak starszych 
powieść staje się szkołą, w której uczą się kochać, cierpieć na 
wzór bohaterek.

Po za tem  w końcowych uwagach podnosi jeszcze Z. dobrze 
zaobserwowany u najznakomitszych nawet powieściopisarzy 
fakt, że postaci, narysow ane przez nich na pozór z uderzającą 
praw dą i wielkim efektem, okazują się przy bliższem badaniu 
błędne. „Gdy bowiem zaczęte i naszkicowane linje, według ele
m entarnych prawideł sztuki do całej postaci przedłużymy, wy
stąpi widoczna monstrualność albo nienaturalne skurczenie“. 
Jako przykłady podobnych psychologicznych falsyfikatów w po
wieści, podaje Z. pięć krótkich szkiców, mających uzasadnić 
jego tezę, szkiców ujętych w formę nowel. Ze względu na to, 
że rzeczy te nie zostały przedrukowane później, podaję krótkie 
ich streszczenie.

Pierw szy szkic p. t. Sarneczka (nr. 28, str. 217—220) 
przedstaw ia jako bohaterkę młodziutką Zosię, którą pokochał 
Tadeusz, przyjaciel jej brata, Michała, złączony z nim wspól
nym pobytem w Kufsteinie, gdzie obaj jako więźniowie poli
tyczni przebyli szereg lat. W ahania Tadeusza, czy potrafi za
pewnić szczęście idealnej Zosi, on, widzący w życiu tylko 
ciernie i kolce, prace i obowiązki, rozwiewa Michał zapew nie
niem. że Zosia, znająca życie tylko z błękitnej jego powierzchni, 
której głębie i tonie nie odbierają odwagi, unosić go będzie 
z sobą na powierzchni, aby nie utonął, nie zwątpił. Pod wpły
wem tych słów Michała ostatnie skrupuły Tadeusza pryskają — 
młodzi pobierają się.

W edług utartego zwyczaju powieściopisarz przedstaw iłby 
w dalszym ciągu małżeństwo obojga, małżeństwo szczęśliwe; 
Z. jednak utrzym uje, że takie zakończenie byłoby fałszem psy
chologicznym, pisze bowiem tak : „Gdyby autor po kilku latach 
Tadeusza obaczył, przestraszyłby się postacią swego bohatera. 
Zgargiony, łysy, wychudły, odpowiedziałby m u: Wielkie g łup
stwo zrobiłeś, mój bracie, żeś mi kazał ożenić się z Zosią, a ja 
jeszcze większe, żem twojej głupiej rady usłuchał. Ona m nie 
wcale nie pojmuje. Gdy ja siedzę nad pożyteczną dla ogółu 
pracą, ona się nudzi i wyrzeka, żem jej świat zawiązał, żeby 
wolała była pójść do klasztoru. Ona nie zna życia z poważnej 
strony — o obowiązkach ani mów do niej! Uśmiech i świeże, 
nowe wrażenia, to cel jej życia. Kołysać się po wierzchu fali, 
z piosnką na ustach, pragnąć i mieć zaraz, co się pragnie, 
i nigdy się nie ukłuć, nigdy nie zadrasnąć, nigdy nie westchnąć, 
nie płakać, to jej hasło! Nie ma najmniejszego wyobrażenia 
o tem, że życie to trud, praca i poświęcenie się... że życie to
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tylko czas świętych obowiązków, a ty, przeklęty autorze, nigdy 
jej o tem przed ślubem ani słówkiem nie wspomniałeś!... Za to 
ja dzisiaj pokutuję, a głupi świat, który twój epilog czytał, 
wierzy, żem najszczęśliwszy z ludzi! A to mnie więcej dręczy, 
jak moja żona, która trzy razy na dzień kłóci się ze mną, że 
nie ma u mnie tego szczęścia, jakiego wymaga jej organiza
cja!...“ (str. 220).

Drugi szkic p. t. Tendencyjno-zalotna (nr. 31, str. 241—244) 
ma treść nieco więcej skomplikowaną. Młoda Leonja kocha 
Edmunda, nałogowego gracza w karty. Chcąc go uleczyć z ni
szczącej go namiętności, postanawia wystawić go na próbę:
0 ile w ciągu jednego roku nie będzie grał w karty , zgadza 
się zostać jego żoną. W zakochanym Edmundzie wzbudza po
nadto zazdrość, udając, że sprzyja Kazimierzowi, który oczaro
wany jej pięknością zapomina o szczerze go kochającej Ewe
linie. Edmund przemógł namiętność; po roku próby poślubia 
Leonję, a i Kazimierz, przekonawszy się o prawdziwej wartości 
Eweliny, zostaje jej mężem.

W życiu jednak według Z. losy bohaterów szkicu potoczy
łyby się inną koleją: zalotność Leonji, wrodzona jej wada, 
mimo najszlachetniejszego pierwotnego jej przeznaczenia, stała 
się jej naturą. Ostatecznie opuszcza męża z kochankiem, a mąż, 
nie bardzo zmartwiony ucieczką żony, powraca napowrót do 
stolika kawiarnianego. Kazimierz zaś mimo idealnej żony nie 
zapomniał czarodziejskiej kusicielki.

Trzeci szkic p. t. Perły w błocie (nr. 38, str. 297—300
1 nr. 39, str. 305—308) opracowany jest, jak mówi Z., według 
wszelkich prawideł powieściopisarzy, szukających pereł w bło
cie. Taką perłą w błocie jest uboga Judyta, która mimo złego 
przykładu matki i starszej siostry pozostała w swem ubóstwie 
cnotliwą dziewczyną. Pokochał ją biedny djurnista Albin, pozy
skawszy także jej miłość. Ale szczęściu młodych stanęły na 
przeszkodzie intrygi m atki i dwóch ciotek Albina, które oba
wiając się poślubienia przez niego ubogiej dziewczyny, spowo
dowały wkońcu zerwanie ze strony Judyty. Judyta chwyta się 
nawet bardzo radykalnego środka celem wyleczenia Albina 
z miłości, oto zamieszkuje w domu młodego Filipsona, syna 
bogatego bankiera, co istotnie oddziałało w pożądany sposób 
na Albina. Judy ta  jednak tylko pozornie jest kochanką Filip
sona; zgodziwszy się zamieszkać w jego domu, pragnęła 
zemścić się nad nim, jako uwodzicielem starszej swej siostry ; 
nie uległszy mu, dręczy go zupełną obojętnością tak, że dopro
wadza go do stanu ruiny. Na łożu śmierci zostaje jego żoną, 
by w dwie godziny później odziedziczyć po nim olbrzymi ma
jątek. Teraz może zostać żoną Albina, dochowawszy mu w ciągu 
lat wierności.

W rzeczywistości jednak, znów według Zacharjasiewicza, 
sprawa przedstaw iałaby się inaczej. Oto Filipson miał umrzeć



nienaturalną śmiercią, dokum ent m ałżeństwa Judyty  z nim miał 
być sfałszowany. Kiedy Judyta mimo m ajątku spotkała się 
z uprzedzeniem społeczeństwa, poślubiła Albina jako wygod
nego męża, na co on w perspektyw ie zapewnionego spokoj
nego życia chętnie się zgodził.

W czwartym szkicu p. t. Chemja i alchemja (nr. 40, str. 
313—316 i nr. 41, str. 321—323) opowiada Z. o losach młodej 
Paulisi, żony starego prezesa, którego rozpustnem  swem życiem 
przyprowadza o śmierć; intrygami swemi zaprowadziła do grobu 
także pasierbicę swą, Marję. Silne wstrząśnienia, jakich doznała, 
przekonały ją o złej drodze, na jaką w stąpiła; odtąd postano
wiła żyć inaczej, dobremi uczynkami okupić swą przeszłość. 
Na drodze swej dalszej spotyka wykolejeńca życiowego, któ
rego postanawia wyratować z upadku. Dzięki jej poświęceniu 
nieszczęśliwy odzyskuje wiarę w siebie i wyzwala się ze swych 
błędów.

Po napisaniu tego szkicu przez Z., złośliwy Zoil, wpro
wadzony w zakończeniu opowiadania przez autora, zmienił 
pierwotny tytuł opowiadania Ofiara na Chemja i alchemja, we
dług niego bowiem między zdrową psychologją, między od- 
wiecznemi ustawami społecznemi, a bohaterką opowiadania, 
Pauliną, istnieje taka sama różnica, jaka jest między chemją 
a alchemją. Chemja jest to nauka oparta na pewnych, nie
zmiennych prawach przyrodniczych, alchemja jest to chorobliwa 
mrzonka, usiłująca z mieszaniny podłych kruszców utworzyć 
szlachetny. W edług niego źle pojęta myśl Magdaleny wyrządza 
społeczeństwu największe szkody, zachęca bowiem ludzi do 
używania życia, wpaja w nich to przekonanie, że po nasyceniu 
się rozkoszami światowemi wystarczy do przebłagania Stwórcy 
pokuta w starości. Do tego autor powieści powinien mieć na 
względzie, że dusza kobiety jest to tkanka z najczystszej bieli; 
w razie zbrukania tej bieli nie wolno autorowi głosić, że 
w aptece życia są na te plamy reagentia, niepozostawiające po 
sobie żadnego śladu. To bowiem (ciągle według krytyka) jest 
w prost nieprawdą, a głoszenie takiej niepraw dy jest niemoralne 
(str. 322).

W ostatnim  wreszcie szkicu, piątym  z kolei, p. t. Zagadki 
nieodgadnione (nr. 42, str. 329—330) mamy opowiedzianą hi- 
storję Teodozji, która pokochawszy młodego Ludwika pozostaje 
w ierna tej miłości mimo tego, że jej ukochany niegodny jest 
tej miłości, dopuszczając się rozmaitych zbrodni (fałszywej gry 
w karty, podrabiania weksli, kradzieży, nawet zdrady kraju). 
Kiedy go powieszono jako działającego na szkodę ojczyzny, 
nieszczęśliwa usiadłszy pod szubienicą z zapadłemi od bolu po
liczkami, wpatrywała się z miłością w wisielca.

W edług krytyka miłość Teodozji jest rzeczą potworną — 
ona sama jest potworna, kochając potwora. Autor sam także 
jest zdania, że powieściopisarz, apoteozując potworność lub ka
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lectwo serca ludzkiegoo, wyrządza społeczeństwu szkodę. We
dług autora „powieść powinna nam wyobrażać ową świątynię 
z pierwszych czasów chrześcijaństwa, w której wedle przewi
nień swoich ustaw ieni byli pokutnicy, zacząwszy od stopni oł
tarza aż do tych, co klęczeli poza drzwiami kościoła, których 
im przekroczyć nie było wolno. Całe zgromadzenie wiernych 
patrzało na nich i kajało się. Autor powinien być sumiennym 
sędzią, a nie obrońcą obwinionego, bo publiczność nie ma pro
kuratora, któryby zbyt zaawansowaną obronę sprowadził do 
paragrafów ustaw  społecznych. A ustaw y społeczne, zakreślone 
od Boga, powinien autor szanować, a tem bardziej w narodzie, 
który nie może ich sam -spisać we własną księgę, tylko prze
kazuje dobremu sumieniu każdego“ (str. 330).

W odniesieniu do owych pięciu szkiców, skreślonych przez 
Z., pragnę przedewszystkiem  zaznaczyć, że szkice czwarty 
i piąty z kolei nie są przeprowadzone w podobny sposób, jak 
trzy pierwsze szkice, autor bowiem nie podaje w nich odmien
nych warjantów, wypowiada tylko pewne zastrzeżenia co do 
przeprowadzenia zasadniczego pomysłu.

Druga uwaga nasuwa się jeszcze następująca: w trzech 
pierwszych szkicach podaje wprawdzie autor dwojakie rozwią
zanie motywu, rzeczy jednak nie pogłębia w należyty sposób, 
tak  że w czytelnika nie potrafi wpoić przekonania, jakoby tylko 
jedno z podanych przez niego opracowań miało istotnie cechy 
prawdopodobieństwa.

Szkice te naogół są za mało przemyślane, niedostatecznie 
opracowane. Szkoda wielka, że Zacharjasiewicz żadnego z po
wyższych pomysłów w późniejszej swej działalności nie podjął 
i nie opracował w odpowiedni sposób, tkwiły w nich bowiem 
istotnie pomysły w artościow e1).

Wkońcu jeszcze jedno spostrzeżenie wypada zanotować : 
Ów pesymizm autora, tak  jaskrawo występujący w kreśleniu 
postaci kobiecych w wymienionych powyżej pięciu szkicach, 
był tylko chwilowym objawem, nie trwającym  długo. W żadnej 
ze swych powieści późniejszych (wyjąwszy Tajemnicę Stefanji) 
nie wprowadził Z. ani podobnych motywów, ani też nie odma
lował kobiety w tak  ujemnem świetle. Zaważyła tu niewątpli
wie syinpatja, jaką miał w kołach licznych swych wielbicielek, 
jego też kochliwe usposobienie, szczupły naogół zasób zaobser
wowanych wydarzeń, niedostateczna znajomość różnorakich 
sfer społeczeństwa, a nadto może w części zaznaczone powyżej 
stanowisko jego w odniesieniu do rzeczywistości. Słusznie też

') Pod pewnym względem przypomina Z. P a w ł a  E r n s t a ,  znanego 
poetę i powieściopisarza niem ieckiego, który w pracy swei : Der Weg zur  
Form. Abhandlungen über die Technik vornehmlich der Tragödie und No
velle. 3. München 1928, rozpatrywa szereg m otywów powieściowych i nowe
listycznych, wykazując z niezwykłą subtelnością i w nikliwością krytyczną 
słabe ich strony.

Pam iętnik literacki XXVI. 39
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podkreśla Kazimierz Raszewski, że autor nasz nie poszukiwał 
kobiety na drogach nieprawości i zepsucia. Kobieta w powie
ściach Z., według określenia Raszewskiego, „jest to wogóle 
istota dobra, naw et potulna, do pokochania i nastroju ideal
nego skłonna, ale bardzo mało samodzielna i energiczna; je
dyna towarzyszka po drodze gładkiej i równej, wśród manow
ców i przepaści zawrotnych traci głowę i szuka podpory. 
Sama nie wytyka sobie kierunku ; szczęścia nie zdobywa sobie 
przebojem ; łamać je pozwala byle komu, bożyszczu rodziny, 
przesądowi obyczajowemu, konwenansowi, zdradzie... Kobiety 
jego przyjemne są raczej, niż interesujące osobą własną; inte- 
resującemi czynią je sytuacje, w jakie wprowadza je przypadek 
kierowany ręką autora, a w ostatniej instancji zawsze u nich 
sytuację rozstrzyga dobroć serca“ x).

II.

Druga praca Zacharjasiewicza, k tórą z kolei mamy się 
zająć, nosi ty tu ł: Bohaterowie i bohaterki w powieści. Studja 
krytyczne2).

W ustępie pierwszym p. t. Powieść w literaturze (str. 
437—444) nawiązuje Z. do podania ludowego o królewnie, 
odepchniętej ze świątyni nauki i um iejętności przez siostry 
swe za to, że poszła w świat między ludzi, rozrzucając pełną 
garścią między tłum y skarby tak  zawistnie przez nie chowane. 
Taką zapoznaną królewną jest według Z. powieść, której szat 
kapłańskich nie widziały tłumy, nie chcieli zaś dojrzeć z uprze
dzenia ludzie ścisłej nauki i umiejętności. Mimo to powieść 
żyje dotąd, rozchodząc się dzięki swej przystępnej szacie po 
najodleglejszych arterjach.

Odtąd przejmuje Z. całe zdania z poprzedniego swego 
artykułu, jak o tem może przekonać następujące zestawienie:

Tygodnik poznański 1862, str. 210: Pam iętn ik naukow y, lii. i  art., 1867,
str. 442:

Powieść, jeśli chybia swego prze- Powieść, jeśli chybia swego prze
znaczenia, wyrządza szkodę społeczeń- znaczenia, wyrządza niezm ierną  szko- 
stwu. Jako chleb powszedni, którym dę społeczeństwu. Jako chleb po
żywią się najliczniejsze zastępy na- wszedni, którym żywią się najlicz- 
rodu, może ona stać się najstra- niejsze zastępy społeczeństw a, może 
szliwsza, jeśli zamiast pokarmu, po- ona stać się najstraszliwszą, jeśli za
daje truciznę. W przeciwnym razie miast pokarmu, przynosi mu truciznę, 
niesie ona pożytek niezmierny, jeżeli W przeciwnym razie niesie ona po
ducha narodowego budzi i wzmacnia, żytek niezmierny, jeżeli budzi i wzmac- 
Przystępna formą swoją jak najwięk- nia ducha społeczeństwa. Przystępna

b Jan Zacharjasiewicz. (Czterdziestolecie powieści). Lwów, 1895, 
str. 42 i 43.

2) Pamiętnik naukow y, literacki i a rtystyczn y . 1867. Tom pierwszy. 
Warszawa, str. 437—491. Pismo to, pod redakcją Augusta Jeskego, wychodziło 
tylko krótki czas, zakończyło swój żywot na tom ie pierwszym.
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szej liczbie czytających, tem baczniej
sze powinna na się zwracać oko, bo 
według obecnego kierunku może się 
stać najpożyteczniejszą dźwignią w na
rodzie albo zabójczem dla niej że
lazem.

formą swoją jak największej liczbie 
czytających, tem baczniejsze powinna 
na się zwracać oko, bo według obra
nego kierunku może się stać jak naj
potężniejszą dźwignią społeczeństwa 
albo — zabójczem żelazem.

Dalsze uwagi nad znaczeniem i skutkami powieści są 
częściowo rozszerzeniem, częściowo skróceniem myśli, rozwi
niętych na ten sam  tem at w Tygodniku poznańskim.

Ustęp drugi artykułu p. t. Znamiona czasu i społeczeń
stwa w powieści (str. 444—448) jest w przeważnej części do- 
słownem powtórzeniem wywodów autora z Tygodnika poznań 
skiego ; oto np. uwagi autora w sprawie rozbieżnych zapatryw ań 
na tendencję powieści:

Tygodnik poznański, 1862, str. 210:

Mówią jedni: sztuka nie powin
na mieć tendencji czasowej. Prawda 
i piękno są bezwzględne — co jest 
dzisiaj pràwdziwem, było niem i przed 
stu laty, musi być niem i na wieki. 
Naciągać zaś wyobrażenia o prawdzie 
i pięknie do potrzeb chwilowych, zna
czy frymarczyć sztuką, która powinna 
być jako bóstwo nietykalna, jak do
gmat religji niezłomna. Sztuka, użyta 
do przeprowadzenia teoryj społecz
nych, jest zbezczeszczoną świątynią, 
z której dawni bogowie uszli, a nowi 
mieszkać nie śmieją. Zastosowana zaś 
do chwilowych potrzeb narodu, z bo
gini, która nad narodem królować po
winna, staje się jego służebnicą i nie 
prowadzi go, jak jest jej przeznacze
niem, tylko idzie za nim, jak czarna 
niewolnica...

Pam iętnik naukowy, lii. i art., 1867, 
str. 444:

Jedni mówią : Prawda i piękno są 
bezwzględne. Co jest dzisiaj pięknem  
i bezwzględnem, było niem i przed 
stu laty, musi być niem i na wieki. 
Naciągać zaś wyobrażenia o prawdzie 
i pięknie do potrzeb chw ilow ych, 
znaczy to frymarczyć sztuką, która 
powinna być jako bóstwo święta 
i nietykalna, jak dogmat religji nie
złomna. Sztuka użyta do przeprowa
dzenia teoryj społecznych, jest zbez
czeszczoną świątynią, o której mówi 
poeta, że dawni bogowie z niej uszli, 
a nowi mieszkać nie śmieją !... Zasto
sowana zaś do chwilowych potrzeb 
społeczeństwa z bogini, która w spo
łeczeństw ie królować powinna, staje 
się jego służebnicą i nie prowadzi 
go, jak to jest jej przeznaczeniem, 
tylko idzie za niem jak czarna nie
wolnica, pełniąca różne posługi!

Opuścił tylko Z. dłuższy ustęp od słów : „Czyż oddychając 
pewną atm osferą“ do słów: „ale jacyby to byli spektatorow ie“ 
(Tygodnik poznański, str. 211, szpalta pierwsza, ww. 1—33 od 
góry), kilka zaś zdań nowych dodanych nie zmienia w niczem 
zasadniczych jego poglądów.

Ustęp trzeci, zatytułowany Kronikarze i moraliści (str. 
448—453) jest znowu praw ie dosłownem powtórzeniem uwag 
autora, wypowiedzianych w Tygodniku poznańskim  (str. 211 — 
213) na tem at traktow ania praw d moralnych lub społecznych, 
różnicy charakterów bohaterów w powieści i w dramacie. Nie
liczne zmiany już to w formie dodatków, już to w formie 
opuszczeń, nie zmieniają również w niczem zasadniczego sta
nowiska autora. Jako przykład podaję znowu zestawienie dwóch 
analogicznych ustępów :

39*
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Estetycy rozróżniają charaktery 
bohaterów w powieści i w dramacie. 
W dramacie występuje bohater jako 
charakter, który idzie do celu linją 
prostą, przecinając wszystko, co mu 
na drodze staje. Bohater zaś powieści 
postępuje linją krzywą, według tego, 
co go przyciąga i odpycha, a nabie
rając w postępie coraz więcej har- 
tu, staje u mety, gdzie już pro
sta przed nim droga. Bohater po
w ieści wychodzi z rąk pisarza jak 
wosk miękki. W ciągu powieści wy
ciska się na nim wszystko, co go 
otacza, razi go i osłabia. Walczy i upa
da i znowu się podnosi, a dostą
piwszy w walce życia należytego har- 
tu, kończy powieść. Gdy się bowiem  
charakter bohatera już skrystalizuje, 
powieść kończy swe zadanie, bo bo
hater z wyrobionym już charakterem  
będzie we wszystkich danych oko
licznościach ludzkim i żadnej w czy
tających nie wzbudza ciekawości, bo 
to, co on robi, już naprzód odgadnąć 
można. W tem więc różni się boha
ter powieści od bohatera w dramacie, 
że pierwszy powoli się rozwija i ukształ- 
ca, drugi występuje na serjo z samo- 
wiedzą idei i tylko w akcji odsłania 
się.

Tygodnik poznański 1862, str. 211 п.: Pamiętnik naukow y, lit. i  art., 1867, 
str. 449 п ..

Estetycy rozróżniają charaktery 
bohaterów w pow ieści i w dramacie. 
W dramacie postępuje bohater linją 
prostą do swego ctlu, przecinając 
wszystko, co mu na drodze staje. Bo
hater zaś powieści idzie linją krzywą, 
według tego, co go przyciąga lub od
pycha, a nabierając w postępie coraz 
więcej hartu, staje u m ety, gdzie już 
prosta przed nim droga.

W ciągu pow ieści wyciska się na 
nim wszystko, co go otacza, razi, 
osłabia lub wzmacnia. Walczy i upada 
i znowu się podnosi, a dostąpiwszy 
w walce życia należytego hartu, koń
czy powieść. Gdy się bowiem cha
rakter bohatera już skrystalizuje, po
wieść kończy sw e zadanie, bo bohater 
z wyrobionym już charakterem będzie 
we wszystkich danych okolicznościach  
życia jednakim i żadnej w czytających 
nie wzbudzi ciekawości, bo to, co on 
zrobi, już naprzód odgadnąć można. 
W tem więc różni się bohater pow ie
ści od bohatera w dramacie, że 
pierwszy powoli się rozwija i jak 
wosk miękki ukształca, drugi w ystę
puje na scenę z świadomością idei 
i tylko w akcji odsłania się.

Ustęp czwarty p. t. Popiersia i postacie (str. 454—455) *) 
jest znowu przejęty z Tygodnika poznańskiego (str. 213) od 
słów: „Najznakomitszym artystom  w ydarza się“ do słów:
„aby dane w zarysie linje przedłużyć i sprawdzić“.

Ustęp piąty p. t. Kobieta bohaterka (str. 455—-460) nie ma 
odpowiednika w Tygodniku poznańskim.

W ykazuje w nim Z. olbrzymi wpływ typów kobiecych, 
przedstawianych w powieściach na um ysły kobiet: „powieść... 
w ręku... czytelniczek jest szkołą, w której uczą się kochać 
i cierpieć tak, jak to czyni bohaterka rom ansu“. Jako przykład 
przytacza wielki wpływ bohaterek George’a Sanda. Błędem po- 
wieściopisarzy jest kreślenie postaci niewyraźne, pociągające

*) Na str. 455 Pam iętnika  zamieszcza autor następującą uwagę: „Ni
niejsze kartki powstały ze studjów autora w przedłużaniu i sprawdzaniu 
podobnych zarysów bohaterek i bohaterów w naszych i zagranicznych po
wieściach.' Ćwiczenia te i próbki nie były zrazu przeznaczone na widok  
publiczny. Była to niejako rozmowa autora z samym sobą. Publikacja jednak  
kilku z typów kobiecych w jednem z pism poznańskich [T ygodniku poznań 
skim ) dodała autorowi otuchy, że te studja swoje podjął i opracował. Nie 
wynika stąd jednak bynajmniej, aby z krytycznych uwag jego i do niego 
samego coś zastosować nie można... Cudze widzimy pod lasem !“
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za sobą konieczność uzupełniania ich w duchu dowolnym czy
telniczek, z drugiej strony zbyt jaskrawe. W obu wypadkach 
obrazy skreślone przez autorów nie posiadają znamion istotnej 
praw dy.

W tym ustępie zapowiada autor odmalowanie kilkunastu 
typów z naszej i zagranicznej powieści bohaterek i bohaterów, 
zacząwszy od... niewyraźnych kresek pastelowych aż do obra
zów, w których spotrzebowano wiele cynobru i asfaltu 
(str. 460), przyrzeczenia swego jednak wskutek upadku Pa
miętnika nie spełnił.

W ostatnim  (szóstym) ustępie p. t. Bohaterka dawniej 
a teraz (str. 460—463) zwraca uwagę na wizerunki bohaterek 
w dawnych i dzisiejszych powieściach. Dawniejsi autorowie 
kreślili postaci kobiet według jednego modelu: były one zbio
rem  wszystkich dobrych przymiotów serca i duszy, o rysunku 
idealnym, bez życia jednak, bez odczucia rzeczywistości. Nowi 
powieściopisarze odstąpili od przedstaw ienia postaci abstrakcyj
nych, nawiązując do życia, przyczem jednak nieraz w zapędach 
swych popadli w drugą ostateczność: biorąc bez potrzeby mo
dele wprost z życia, ulicy; według Z. „bohaterki te nie im po
nują nam : są to często twarze zwykłych kobiet z dorysowaną 
aureolą bohaterek. Często o bohaterstw ie ich pozwalamy sobie 
wątpić, chociaż w epilogu zapewnia nas autor, że z drogi, na 
którą je w ostatnim  rozdziale powieści wprowadził, nigdy a ni
gdy nie zboczą“ (str. 462).

Kilka zdań, pomieszczonych na końcu szkicu piątego w Ty
godniku noznańskim , przejął autor dosłownie do te] części: są 
to następujące m iejsca:

Powieść powinna nam wyobrażać ową św iątynię z pierwszych czasów  
chrześcijaństwa, w której w edle przewinień swoich ustawieni byli pokut
nicy, zacząwszy od stopni ołtarza, aż do tych, co klęczeli poza drzwiami 
kościoła, których im przekroczyć nie było wolno. Całe zgromadzenie w ier
nych patrzało na nich i kajało się. Autor powinien być sumiennym sędzią, 
a nie obrońcą obwinionego, bo publiczność nie ma prokuratora, któryby  
zbyt zaawansowaną obronę sprowadził do paragrafów ustaw społecznych. 
A ustawy społeczne, zakreślone od Boga, powinien autor szanować, a tem  
bardziej w narodzie, który nie może ich sam spisać we własną księgę, tylko  
przekazuje dobremu sumieniu każdego (T ygodnik  poznański, str. 330. =  Pa 
mięinik nauk. lit. i art., str. 463).

Po samej rozprawie miało nastąpić kilka obrazków, po
dobnie jak w Tygodniku poznańskim , w ydrukowany jednak został 
tylko jeden p. t. Muszka, czyli wzajemne dopełnienie się (str. 
463—491), m ający dać obrazek najniewinniejszej, aniołkowate 
postaci. Z. porównywa treść niektórych powieści z grą w sza
chy. „Bardzo często wydefrza się, że autor, przeprowadziwszy 
taką grę do końca, oznajmią nam w ostatnim  rozdziale, że bo
hater zaszachował królowę... gdy tymczasem przypatrzyw szy 
się bliżej, widzimy, że biedny bohater sam dostał m ata!“ (str. 
463). Na potwierdzenie tych słów kreśli obrazek p. t. Muszka.
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Jest to przeróbka znanego nam  już opowiadania autora Sar- 
neczka, charakterystyczna z tego względu, że jest znacznie sze
rzej rozprowadzona, w zasadniczych momentach jednak zgodna 
z opracowaniem pierwszem. Bohaterka opowiadania Klemen
tyna, zwana Muszką, nie jest siostrą przyjaciela Tadeusza, na
zwanego tutaj Karolem, lecz jego kuzynką. Dzieje małżeńskiego 
pożycia Tadeusza i Muszki są opowiedziane dość szczegółowo, 
z przytoczeniem licznych objawów lekkomyślności bohaterki. 
Niektóre ustępy z Sarneczki przeszły bez zmiany do M uszki1).

Jak  z powyższego przedstaw ienia wynika, artykuł Zacha
rjasiewicza, pomieszczony w Pamiętniku naukowym , literackim 
i artystycznym, jest w przeważnej części powtórzony z Tygo
dnika poznańskiego i to zarówno w części teoretycznej, jakoteż 
w opowiadaniu o Muszce. Autor wspomniał wprawdzie o swym 
pierwszym artykule, pomieszczonym w Jygodniku , nie uważał 
jednak za stosowne poinformować czytelnika o stosunku wza
jemnym obu artykułów, na takie jednak przepisywanie arty
kułów i wydawanie pod innemi tytułami nie sposób zgodzić się 
nie tylko ze stanowiska naukow ego2).

III.
W kilka lat potem w r. 1874 pomieścił Zacharjasiewicz 

jeszcze trzeci swój artykuł p. t. O powieści tegoczesnef w zna- 
nem piśmie warszawskim p. t. Bluszcz'6). Ostatni ten  artykuł 
składa się z dwóch części: w pierwszej mówi Z. ogólnie o po
wieści, w drugiej podaje stosownie do tytułu kilka uwag o po
wieści sobie współczesnej.

W pierwszej części rozpoczyna wywody swe od porówna
nia romansu (powieści) z kobietą nadobną, którą jedni zachwy
cają się, drudzy znów potępiają. Podobnie jedni uważają 
powieść za przewodnika społeczeństwa, prowadzącego społe
czeństwo do wyżyn coraz wyższych, okazującego mu wzniosłe 
cele i obowiązki życia ludzkiego. Drudzy odmawiają jej wszel

b Np. ustęp z przemowy Michała w Tygodniku poznańskim , str. 219, 
powtórzony w Muszce (str. 481—482), jako słowa Karola (od słów: „Posłu
chaj z uwagą co ci pow iem “ do słów : „uzupełni c ię“); podobnie słowa Ta
deusza (w ielkie głupstwo zrobiłeś, mój bracie — do słów: jakiego wymaga 
jej usposobienie w Tygodniku poznańskim , str. 219 =  w Pam iętniku, str. 
490 n.). Ubocznie dodaję, że M uszkę przełożył na język czeski J. Krondl 
w czasopiśmie Sumaran  w r. 1874 (Por. Estreichera Bibljografję wieku XIX. 
Tom V, str. 222).

2) Kilka uwag o powieściach zagranicznych pom ieścił Zacharjasiewicz 
ubocznie w artykule: Idealizm  i realizm . Studjum  historyczno-literackie. 
Z publicznych odczytów  (Kłosy, XV, 1872, nr. 367—374). Mówi tu o powie
ściach Cervantesa, Walter Scotta, George Sand, Dickensa, Dumasa syna, 
Feuilleta, Wiktora Hugo, nadto o powieści angielskiej współczesnej. Na 
str. 135 wspomina o Vischerze, podając za nim określenie powieści, jako 
epopei nowożytnej.

3) Str. 2 3 3 - 234, 241—242 i 251—252. W spisie rzeczy oznaczony jest
ten artykuł jako „prelekcja“, czego jednak nie podano przy samym artykule.
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kiego praw a by tu ; powieść ucząc prawd życiowych podaje je 
zapóźno, zawsze dopiero po odbytych bachanaljach ; tem samem 
czytelnicy na m orały jej pozostają głusi. Socjologowie za
rzucają jej, że tworzy złudne ideały, jakich szara m aterja w so
bie nie może pomieścić. Ekonomiści znów, że nietylko nie 
jest produkcyjną, lecz taże bezużytecznym konsumentem  czasu 
(str. 233).

Autor przechyla się jednak na stronę najpierwszych po
wag naukowych, widzących w romansie jeden z najpoważniej
szych czynników cywilizacji dzięki jego formie dostępnej. 
„Forma ta, odpowiadająca najbardziej pewnemu średniem u 
wykształceniu całego społeczeństwa, jakoteż i przyrodzonej or
ganizacji władz umysłowych, ułatwia jej drogi do najodleglej
szych krańców społecznego ciała i czyni dla niej to dostępnem, 
co dla każdego innego słowa lub środka cywilizacji dostępnem 
nigdy być nie m oże“ (str. 234).

Ze względu na to wielkie znaczenie powieści podnosi Z. 
pełne odpowiedzialności zadanie nietylko krytyki artystycznej, 
lecz także krytyki sumiennej moralności, któraby nad utworami 
powieściowemi roztoczyć powinna należytą kontrolę. Niestety 
po większej części społeczeństwo czytające, pozostawione sobie 
same, nie zna właściwych kryterjów , któreby pozwoliły mu od
różnić plewę od ziarna (str. 233 n.).

W ystępując w dalszym ciągu przeciw fałszywemu mnie
maniu, jakoby napisanie powieści było rzeczą łatwą, podnosi 
Z., że powieść, tak  jak każdy obraz, jest dziełem artystycz- 
nem. Rysunek figur, grupowanie, koloryt i cała kompozycja 
tym samym podlegają warunkom, co i sztuka malarska. Trudno 
jej może się trzym ać pewnych, ustalonych reguł architekto
nicznych, podobnie jak budowa świątyni lub pałacu. Co do 
wewnętrznego wreszcie ducha powieści wyłania się z niej 
pewna myśl wyższa, rozświecająca drogi społeczeństwa lub 
skończona piękność tego, co człowiek w walce ze skam ie
niałą rzeczywistością życia sam z siebie wydobył i za ideał 
przed oczy swoje postawił, aby się nie cofnąć, tylko naprzód 
dążyć (str. 234).

W dalszym ciągu mówi Z. o pochodzeniu powieści od 
epopei i o głównych cechach powieści, przyczem przytacza 
dłuższe wyjątki z Carriere’a, Jean  Paula, Vischera i Hegla. Wy
jątki te zajmują sporo miejsca w artykule. Przytaczam je tutaj 
za Zacharjasiewiczem, jako świadectwo tego kanonu estetycz
nego, który był dlań obowiązującym.

I tak  z Carriere’a podaje następujący ustęp:
„Dopóki świat poezji nie był poza światem prawdy, dopóki w sztuce 

nie było nic, coby nieprawdziwem i nierzeczywistem nazwać można, dopóki 
przeciwnie ta sztuka była tylko jądrem i rozpromienieniem rzeczywistości, 
dopóty wystarczała epopea za odpowiedni idealny obraz młodego, bohater
skiego wieku narodów i widzieliśmy, jak ona z rozszerzonych w całym na
rodzie powieści wyrasta i przy sprzyjających okolicznościach dojrzewa.
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Gdy jednak przy postępie ośw iaty historja, filozofja i religja wspólną 
kolebkę poezji opusszczają, gdy zakresy różnych zawodów życia się dzielą, 
a pojedyncze lepiej uposażone osobistości z substancji ogółu coraz więcej 
się wydzielają, aby dla siebie w łasny byt wywalczyć, gdy duch ludzki już 
nie może dobrodusznie pozostać przy wierze ojców, tylko gorącą walką 
dojść musi do uspokojenia się we własnem  przeświadczeniu, gdy zewnętrzne 
życie staje się zbiorem prawnych instytucyj i istniejących przepisów, a nie
wdzięczny umysł ze swem i snami i nadziejami naprzeciw niem u stoi i do
piero ma się z niem razem zejść i pojednać, — wtedy zmienia się zdanie 
epicznego poety, wtedy powinien on mieć własny pogląd na świat, który 
dany materjał rzeczywistości organizuje za pomocą sztuki tworzenia, wtedy 
powinien on wewnątrz tego rzeczywistego świata wprowadzić świat serca 
z całą jego wewnętrzną istotą, albo pojedyncze prywatnego życia zawody, 
wtedy do prozy życia powinna się stosować i proza języka, tem bardziej, 
jeżeli poeta krajobrazom swojej wyobraźni musi dać grunt rzeczywisty, aby 
tem jaśniej i zrozumiałej dowieść prawdy idealnych tworów. Poezja cofnęła 
się do wnętrza duszy, rozwój indywidualności śród prozaicznych, tak sprzecz
nych z sobą stosunków świata wymaga sztucznego jej odżycia : tą wskrze
szoną istotą jest pow ieść“ (str. 241).

Przytoczony ustęp jest przetłumaczony ze znanego dzieła 
Maurycego Carriere’a: Aesthetik. Die Idee des Schönen und 
ihre Verwirklichung durch Natur, Geist und K unst1).

Z Carriere’a też przytoczony jest cały następujący ustęp :

„Słusznie też powiada Jean Paul, że romans przedewszystkiem pow i
nien być romantycznym2)· Powinny go ożywiać idee świata romantycznego, 
jako to : honor, miłość, wolność ; w nowych kierunkach i obrazach życia 
musimy napowrót znaleźć to piękno, które mit objawił, a w rzeczywistej 
mądrości życia prawdę, której dał nam przeczucie. Poeta nie powinien po
mijać starannych postaci rzeczywistości, przeciwnie, on powinien ukryte 
w uich piękności odsłonić, do właściwego stosunku sprowadzić... Nie chodzi 
tu tylko o zaciekawienie przez sytuacje, ale o charaktery i o myśl, która te 
charaktery i zdarzenia ożywia. Bohater nie powinien być, jak w dramacie, 
siłą naprzód pędzącą i działającą; wśród nieuniknionych okoliczności i biegu 
rzeczy stoi on w odpowiednim sobie świecie, ale okoliczności te muszą coś 
z człowieka zrobić, świat wewnętrzny musi wejść do wnętrza duszy i tam  
się otworzyć; niezgodne z sobą zasady muszą wystąpić w św ietle wyższej 
zgody i porządku, chociażby serce tragicznie roztrzaskać się miało o twardy 
świat rzeczywistości, albo się z nim pogodzić, urabiając go do większej 
z sobą harmonji.

Dzisiejszy powieściopisarz nie podnosi oczu z uwielbieniem  do pow ie
ściowych postaci i stosunków wspaniałych wieków bohaterskich, unosi się 
więcej nad rozdartym, rozbitym, pełnym braków i sprzeczności światem , 
patrzy na niego okiem miłości i łagodnej ironji, ale nie przepuszcza jego 
śmiesznościom i przewrotności, maluje ją z humorem malarza rodzajowego, 
wydając wyroki poetycznej sprawiedliwości, która w samym biegu świata

0 Zacharjasiewicz korzystał z drugiego wydania (Lipsk, 1873), w któ- 
rem ustęp o powieści z pierwszego wydania (Lipsk, 1859, str. 545 nn.), jest 
znacznie rozszerzony (str. 558—562). Ustęp u Zacharjasiewicza odpowiada 
u Carriere’a str. 558—559 od słów : „Wie uns das Reich der Dichtung nicht 
ausserhalb des Reichs der Wahrheit liegt“, do słów : „Die Poesie hat sich  
ins Gemüth geflüchtet, die Entwickelung der Individualität in einer vielfach  
widersprechenden prosaischer W elt verlangt nun ihre künstlerische W ieder
geburt, und diese ist der Roman“.

2) Zdanie wypowiedział Jean Paul Richter w swojej Vorschule der  
Aestlietik. Por. jego Sämmtliche Werke. Berlin XVIII (1841), str. 296.
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znajduje i zapomocą sztuki uwydatnia wieczne, boskie prawa, jak tego ro
zum i sum ienie wym aga“ (str. 241)').

W dalszym ciągu cytuje Z. z Vischera następujący ustęp :

„Czasy nowożytne po niektórych próbach przewrotów w poezji, poło 
żyły na miejsce epopei romans. Rodzaj ten gruntuje się na doświadczeniu, 
a sceną dla romansu jest rzeczywisty porządek świata, na którym wynaj
duje on miejsce stosowne do ruchu idealniejszego2).

Rodzajem romansu jest wydobycie napowrót zatraconej przez św iat 
poezji, jak z twardych brył granitu dobywa się bogaty kruszec, który potem  
sztuka i umiejętność przerabia. Powieść więc szuka poezji i prawd odwiecz
nych tam, gdzie one się ukryły, gdy świat zewnętrzny zamierał w twarde, 
nieubłagane formy, szuka ich w szczuplejszem kółku, w rodzinie, w życiu  
prywatnem, w indywidualności, a wkońcu w głębi duszy ludzkiej. Z tego 
w ięc wypływa, że właściwym  przedmiotem powieści jest walka tego, co się 
znajduje we wnętrzu człowieka, z twardą skorupą świata rzeczywistego 3).

Jak w epopei, tak i w powieści, zużywa się pierwsza postać boha
tera, ale ta nazwa jest tutaj raczej z ironją użyta. Bohater bowiem powieści 
nie jest ujemnym, jak w dramacie, ale właściwie biernym. Jest on tylko  
ogniskiem, przerabiającem pewne działania, w ktorem schodzą się warunki 
życia św iatowego, przewodnie siły całej oświaty pewnej epoki, zasady spo
łeczeństwa i skutki stosunków. Na tym obszarze życia odbywa bohater kurs 
nauki i przechodzi przez szkołę doświadczenia4).

Tutaj jest wielkim czynnikiem miłość. Cały świat nowożytny widzi 
w tem uczuciu uzupełnienie człowieka. W wychowaniu więc bohatera jest 
miłość ważnym momentem, miłość kobiety, która jest uosobieniem tego, co 
czysto ludzkie i idealne. Miłość jest tutaj niejako surogatem sztucznej po
ezji, na której gruntował się pogląd światowy czasów heroiczno-epicznych. 
Do tego bowiem uczucia wiążą się najgłębsze przemiany istoty człowieczej, 
namiętność ta, oparta na zmysłowej podstawie, porywa całego człowieka, 
wprawia w ruch wszystkie jego duchowe siły, wywołując zmiany, rozkosze 
i boleści; ona staje się węzłem, przez który przechodzi wewnętrzny rozwój 
człowieka, chociażby ten rozwój do wyższych od niej celów dążył. To więc 
sprowadza nas do powyższego założenia, że powieść szuka poezji w prozie

‘) Carriere. Aesthetik. 2 wydanie, str. 559—561. Sposób przedstawienia 
Zacharjasiewicza mógłby wprowadzić w błąd czytelnika, jakoby istotnie znał 
Jean Paula; jest to jednak cytat, dosłownie przejęty z Carriere’a, który tak 
pisze: „Jean Paul sagt mit Recht, dass der Roman vor allem romantisch 
sein m üsse“. Nawiasowo dodaję, że po raz pierwszy teorję romansu w yło
żył Carriere w książce: Das Wesen und die Formen der Poesie. Ein B eitrag  
zu r Philosophie des Schönen und Kunst. Mit liierarischen Erläuterungen. 
Lipsk, 1854, str. 180 nn., skąd przejął cały ustęp bez zmiany do swej este
tyki (Lipsk, 1859, str. 545 nn.); drugie wydanie 1873, jak już zaznaczyłem, 
uzupełnione.

-) A esthetik oder Wissenschaft des Schönen. I l l  Teil. Zw eiter Abschnitt. 
Die Künste. Fünftes Heft. Die D ichtkunst. Stutgart 1857, str. 1303.

3) L. 1., str. 1306. Dla przykładu, jak Zacharjasiewicz korzystał, przyta
czam ten ustęp z Vischera: Endlich ist derjenige Weg der Herausarbeitung 
des Idealen aus der Prosa zu nennen, der eigentlich mit allen ändern sich 
vereinigt, aber ebensosehr, w ie wir sehen werden, auch eine besondere 
Richtung begründet : der Roman sucht die poetische Lebendigkeit da, wohin  
sie sich bei wachsender Vertrockung des öffentlichen geflüchtet hat: im  
engeren Kreise, der Familie, dem Privatleben, in der Individualität, im In
nern. Es folgt aus dem Obigen, dass hier, im Conflicte dieser innern Le
bendigkeit mit der Härte der äusseren Welt, das eigentliche Thema des Ro
mans liegt. Str. 1306.

4) L. 1., str. 1308.
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życia dzisiejszego, że tylko tajemnice życia duchowego są owem ustroniem, 
gdzie poezja się skryła, podczas gdy świat realny stał się prozaicznym. 
Walki ducha, sumienia, głębokie przejścia przekonań, pogląd na świat, 
który zdobywa sobie pewna wydatna osobistość, połączony z walką we
wnętrznej istoty — oto zadania i bojowisko pow ieści“ (str. 241 n.) ’).

Przytacza wkońcu zdanie Hegla, według którego całem zadaniem  
powieści jest: na polu rzeczywistości walczyć o stracone prawa poezji 
(str. 242)3).

W yprowadzając wnioski z opinij przytoczonych powyżej teo
retyków powieści, dochodzi Z. do przekonania, że „powieść po
winna stać na straży prawdziwej poezji człowieka i świętych 
prawd życiowych. Przy coraz większem krzepnięciu skorupy 
rzeczywistych stosunków świata ma powieść pilnie śledzić, 
gdzie się ukrywają te praw dy boże i ta poezja ducha ludz
kiego i wydobywać je na świat, jako prawdziwą istotę życia. 
Gdy instytucje państwa, przesądy i stosunki społeczne w pewne 
przeciwne prawdom ducha formy kamienieją, zadaniem powie
ści jest szukać w tych skamieniałościach ukrytych żył złotych 
i łączyć je razem w taki sposób, aby w tych rozłamanych 
i skrzepłych formach rzeczywistości uwydatniła się ukryta złota 
spójnia z poezją i prawdami bożemi“ (str. 242).

W drugiej części artykułu wypowiada Z. kilka uwag 
o współczesnej mu powieści francuskiej, niemieckiej, angiel
skiej i polskiej (str. 242 i 251—252).

W odniesieniu do powieści francuskiej poddaje autor su
rowej krytyce wszystkie te utwory beletrystyczne, które wystę
pują przeciw instytucji małżeństwa. W edług autora współczesne 
powieści francuskie malują z użyciem całego zapasu środków 
realistycznych przedewszystkiem miłość zmysłową, nie znającą 
żadnych tam w jej zaspokojeniu. Pod wpływem namiętności 
pryskają wszelkie względy moralności: niczem są wobec nich 
wiara, etyka, obowiązki społeczne, domowe ; „rozum i rozwaga 
osaczone są przez namiętność, która nie zna ani Boga, ani su
m ienia“. Autor skłania się do przypuszczenia tych, którzy wi
dzą w owych powieściach wierne odbicie społeczeństwa fran
cuskiego. Ujemną gałęzią beletrystyki francuskiej jest także 
t. zw. powieść krym inalna i powieści dążące do rehabilitacji 
zbrodniarzy ("str. 242 i 251).

Powieść niemiecką określa Z. przedewszystkiem  jako po
wieść lojalną, nie mającą nigdy na celu gwałtownego prze
wrotu społeczeństwa, nie wykraczającą poza granice istnieją
cego porządku. W odniesieniu do tematów miłosnych powie- 
ściopisarze niemieccy nie znają przeważnie wiarołomstwa,

>) L. 1., str. 1308.
2) Cytat z Hegla przejęty jest także z Visehera, z tejże części, str. 

1305, gdzie brzmi w następujący sposób: „Hegel bezeichnet nun mit ein
fach richtiger Bestimmung das Wesen des Romans, wenn er (Aesth.. Th. 3., 
395) sagt, er erringe der Poesie auf diesem Boden der Prosa ihr verlo
renes Recht wieder“.
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instytucję małżeństwa przyjmują jako potrzebę i fakt doko
nany; miłość w poezji niemieckiej jest prostą, naturalną, cza
sami sentym entalną i sielankową. Wogóle ma powieść nie
miecka charakter dydaktyczny. Na wyróżnienie zasługuje powieść 
ludowa i mieszczańska (str. 251 n.).

Powieść angielską cechuje realny, zdrowy idealizm ; nawet 
w tem aty powszednie umieją powieściopisarze angielscy tchnąć 
urok poezji, nadać im malowniczość. Nie sięgając zbyt wysoko 
po temat, biorą go z najbliższego otoczenia i czynią z niego 
prawdziwie artystyczne dzieło z tendencją zawsze szlachetną. 
W ybitną cechą przeważnej części powieści angielskich są kwe- 
stje społeczne. Osobny dział tworzy t. zw. powieść „guwernan
tek “, z tendencją dydaktyczną (str. 252).

Na streszczone powyżej sądy Zacharjasiewicza o współ
czesne; mu powieści zagranicznej można się i dziś zgodzić; 
cały ten ustęp w jego artykule, świadczący o znacznem oczy
taniu autora, jest z jednej strony wykładnikiem jego poglądów 
teoretycznych, z drugiej zaś strony może służyć jako pod
stawa do szczegółowych badań nad genezą własnych jego po
wieści г).

W porównaniu z trzem a temi literaturam i zagranicznemi 
ma powieść polska według Z. bardzo utrudnione warunki ży
wota. Odnośny ustęp jego wywodów podaję w całości :

„W społeczeństwie naszem nie ma ani gwałtownych walk społecz
nych, ani dążeń namiętnych na nowe drogi żywota, jakie się gdzieindziej 
zarysowują. W takich warunkach nie może ono brać inicjatywy w nowych  
ideach i reformach społecznych, może się tylko ogrzewać przy słońcu innych  
narodów. Powieści polskiej odpadają więc wszelkie korzyści, jakie daje spo
łeczeństwo, wyrabiające się o własnych siłach, odpada żywy koloryt i ma
lownicze grupowanie, jakie dostarczają walki społeczne i państwowe. Ogra
niczona na cichy, powszedni prawie żywot społeczeństwa, powieść polska 
podobna jest do spokojnego potoku, na którym nie może być ani spadów  
gwałtownych, ani malowniczo rzuconych mostków, łączących z sobą dzikie 
urwwiska. Jako dziecię cichej, skupionej społeczności może nasza powieść 
tylko to odtwarzać, co w tej społeczności rzeczywiście tętni. A to wszystko 
jest takie ciche, skromne, nie zna ani barw jaskrawych, ani przejść nagłych, 
Stosunki tutaj nie plączą się tak dziwacznie, jak gdzieindziej, gdzie ruchy 
są gwałtowniejsze, gdzie walka jest »gorętsza. Najwięcej jeszcze rozwinęło 
się życie po dworach wiejskich i do tych dworów dzisiaj napowrót uciekło. 
To też tam szuka go najwięcej powieść polska, a pałace możnych sterczą 
tylko śród niej jako cienie ruin omszałych. Miasta nie wyrobiły jeszcze so
bie samoistnego życia — bo to, co się z miejskiej sfery nad poziom pod
niesie, zbiega do szlachty, tak samo jak znowu to, co się ze szlachty w y
łania, zbiega do arystokracji, aby tam utonąć. Ruch ten społeczny stanowi 
prawie cały wątek naszej powieści. Powieść ludowa, jeżeli nie chce być sie
lanką, nie ma dzisiaj jeszcze potrzebnych warunków. Ciemny, nieświadomy 
siebie materjał, może być naszym przyborem, ale sam jeden nie stworzy 
krajobrazu.

Powieść polska, jak widzimy, ma bardzo mało swojskiego materjału.
Najwyższą zasługą pow ieści polskiej jest to, jeżeli powieść ta umie 

poprzestać na skromnym swojskim materjale, jeżeli odpiera pokusę towaru

') Por. także uwagę, pomieszczoną na końcu ustępu II.
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importowanego. W takim razie nie będzie ona olśniewać jaskrawym kolo
rytem, nie będzie porywać i za nerwy targać, nie zapożyczy sobie u fran
cuskiego romansu scen efektownych i nowej, dwuznacznej moralności, ale 

.poprowadzi nas bez gorączkowych wzruszeń po swojskich łąkach i polach 
i pokaże nam rosnące tam dla nas kwiatki i czekającą na zagonie pracę.

Zaiste wielkiej oszczędności i pracy trzeba, aby z tak skromnego ma- 
terjału stworzyć obraz artystyczny, aby tych drobnych okruszyn życia arty
stycznego nie zmarnować“ (str. 252).

* *
*

Tak się przedstaw iają poglądy Zacharjasiewicza na po
w ieść; nie świadczą one wprawdzie o głębszem wniknięciu 
w istotę techniki powieściopisarskiej, są jednak w każdym  ra 
zie interesujące jako dowód zajmowania się jego kwestjami te
oretycznemu Przy pracy o technice powieściopisarskiej autora 
Wiktorji Reginy, której dotąd nie m am y*), powinny być 
uwzględnione, przyczem dla wyśw ietlenia związków Zacharja
siewicza z literaturą zagraniczną nie obojętny będzie podany 
przez niego przegląd najważniejszych powieści obcych.

г) O technice powieściopisarskiej Zacharjasiewicza rzucili kilka uwag 
pobieżnych P i o t r  C h m i e l o w s k i  (Nasi pow ieściopisarze. Z arysy  lite
rackie, Kraków, 1887, 1 . 456, 470,  472) i K a z i m i e r z  K a s z e w s k i  (Jan  
Zacharjasiew icz. Czterdziestolecie pow ieści. Lwów, 1895, str. 49). Chmielow
ski zarzuca Zacharjasiewiczowi brak spójnej kompozycji, brak jedności 
przewodniej myśli, nie opracowanie należyte charakterów. Natomiast Ka
szewski podnosi, że budowa kompozycji odznacza się u Z. prostotą dorycką: 
„wszystkie linje jego planów dążą spiesznie do punktu, w którym mają się 
zbiedz dla uwydatnienia motywu głów nego“.


