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Epoka Dantego.

Rok 1300 by? rokiem odpustnym dla ca?ego chrze

?cija?stwa. Papie? Bonifacy Vlll og?osi? wówczas pierw

szy wielki jubileusz w Rzymie i ca?e chrze?cija?stwo

us?ucha?o wezwania. Zupe?ne odpuszczenie grzechów

zapowiedziane by?o ka?demu pobo?nemu pielgrzymowi,

który po spowiedzi i ze szczer? skruch? zwiedza?' b?dzie

przez dni trzydzie?ci ko?cio?y ?w. Piotra i ?w. Paw?a.

W przeci?gu ca?ego roku by? nieustanny ze wszystkich

kra?ców ziemi przyp?yw i odp?yw pobo?nych pielgrzy-
,

mów w stolicy apostolskiej, a liczba ich wynosi?a do

200,000. Ani domy, ani ko?cio?y nie wystarcza?y dla

schronienia przybyszów: wielka ich cz??? zaleg?a ulice

i publiczne place i szuka?a mieszkania pod nilmiotami

?wie?o i napr?dce roz?o?onemi, lub pod tym namiotem,

który Bóg od wieków nad lud?mi roztoczy? - pod nie

bem, pi?knem niebem rzymskiem. Uroczysto?? i wspa

nia?o?? tego ?wi?ta, wed?ug ?wiadectwa naocznego wi

dza, by?a nad wszelkie opisy. W tym zgie?ku tylu na

rodów (turba gentium), tyle j?zyków, w tej stolicy tak

przepe?nionej ludno?ci?, ?e nieraz ?ywno?ci zabrak?o

"
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i g?ód w. gro?nej stawa?. postaci: nie by?o sporu, nie

s?yszano o ?adnej k?ótni -

pokój Bo?y rozlany by? na

wszystkich. Wszystkie ?wi?tynie Pa?skie by?y pe?ne

?piewów i kadzide?. A najwy?szy wieszcz chrze?cija?
ski, gdy, wybieg?szy my?l? za ?wiata kraw?dzie, stan??
w duchu przed Matki Boskiej obliczem: porównywa?'

swoje uczucie nadludzkiego podziwu i. nadziemskiego
uwielbienia w owej chwili, z uczuciem, które w piel

grzymie, z dalekich stron przyby?ym, "w przychodniu mo?e

z Kroacji" obudza?a twarz Chrystusa Pana na chustce

?wi?tej Weroniki, któr? w?a?nie przez ci?g jubileuszu
w Rzymie pokazywano pobo?nym 1) l

W t?umie tych pielgrzymów by?o dwóch ludzi.

którzy mieli u?wietni? wspóln? sw? ojczyzn?, Floren

cj?, najwy?sz? chwa?? poezji i' historji: Dante Alighieri
i Giovanni Villani. Przyczyny, przemawiaj?ce za po

bytem wieszcza Boskiej Komedji podczas jubileuszu
w Rzymie, poznamy pó?niej; Villani ?wiadczy to sarn

o sobie i jego w?a?nie s?owa s?u?y?y tu w cz??ci do

opisu owego roku. Pó?niej te? poznamy, jaki zaród

w wielkim jubileuszu le?a? dla Boskiej Komedji; po

znamy, ?e owa wspania?a uroczysto?? ca?ego chrze?ci

ja?stwa objawi?a florenckiemu wieszczowi prawdziw?
form? do nie?miertelnego jego dzie?a. O bezpo?rednim

I) Quale e cclui, che forse di Croaz ia

Vene a ved?r la Vetonica nostra,

Che per rantiea fama non ai Bazia,

Ma dice nel pensier, fin che si mostra,

Signor mio Ci esu Christo Dio verace,

Or fu ai fatta la aembianza vostra?

TaIe era io ...

Peradiso, XXXI, 103.

ett. VilIani Stor, Florenz, apud Muratori ad ann . .1300. BibJioth. Max,

Patrum XXV, 936: De Jubilaeo--Raynald. Ann. Eccles. s. a.



..

7

za? wp?ywie jubileuszu na powstanie s?awnej historji

florenckiej ?wiadczy znowu sam Villani:

.. Znajduj?c si?, powiada on 1), podczas tej b?ogiej

pielgrzymki w ?wi?tej stolicy,. widz?c wielkie i staro

?ytne pami?tki, które w sobie zamyka i czytaj?c wiel

kich jej dziejopisarzów, po?yczy?em od nich formy

,i stylu, aczkolwiek niegodny ich ucze?. Widz?c wszak?e,

?e Florencja, ojczyzna moja i córka Rzymu, jest w ci?-

g?ym wzro?cie, gdy tymczasem Rzym ma si? ku upad

kowi, umy?li?em zebra? wszystko to, co si? tyczy dzie

jów i pocz?tków mego miasta i o ile b?dzie w moich

si?ach, da? obraz przesz?ych, obecnych i przysz?ych

wypadków".

Jedno s?owo uderza i zadziwia w tym ust?pie

Villaniego, tak pe?nym prostoty i trze?wo?ci,

•

s?owo:

upadek Rzymu. Zdawa?oby si?, ?e je?li kiedy, to wten

czas ten krzyk z?owieszczy nie powinien si? by? wyr

wa? z ludzkiej piersi, ?e najmniej w owej chwili, gdy

stolica chrze?cija?stwa tak wielkim i nie by?ym otoczy?a

si? blaskiem, nie powinna by?a powsta? my?lOle)

upadku.

Gdy po d?ugiem tu?actwie arka przymierza zna

laz?a wreszcie stale schronienie i godne siehie miejsce

spoczynku; gdy ów król m?drzec sko?czy] budow? tego

?wietnego gmachu, który mia? by? podziwem dla ca?ego

?wiata, a ?wi?tyni? dla jedynego Boga, w jakie? on

s?owa u?wi?ci? swoje dzido, o jakie? dla? ?aski b?aga?

Najwy?szego, jaki? to sobie idea? marzy? w duchu dla

Pa?skiego przybytku?

,;Gdyby te? - blaga? Salomon/j-r- zgrzeszyli prze-

I) Villani, ubi supra,

') Regum III, Cap. 8, T. 41-3. 46-9.
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ciwko Tobie, bo' niema cz?owieka, ktoryby nie zgrze

szy?, a upami?taliby si? w sercu swojem, a przeprasza

liby Ci?, mówi?c: zgrze szyli?my i ?le?my uczynili, nie

pobo?nie?my si? sprawowali; a tak nawróciliby si? do

Ciebie z ca?ego serca swego i z ca?ej duszy swej,

a modliliby si?, obróciwszy si? ku miastu, które? ob?a?,
i ku domowi, którym zbudowa? imieniowi Twemu ... wy

s?uchaj ?e tedy z nieba, z miejsca mieszkania Twego,

modlitw? ich i pro?b? ich, a wykonaj s?d ich. Nadto

i cudzoziemiec, który nie jest z ludu Twego izraelskie

go, przyjdzieli i z ziemi dalekiej dla imienia Twego,
a b?dzie si? modli? w tym domu ... Ty wys?uchaj z Nie

ba, z miejsca mieszkania Twego, a uczy? wszystko,
o co zawo?a do Ciebie on cudzoziemiec" ...

Nie w starym zakonie: ale w nowym, nie w Izraelu,

ale w chrze?cija?stwie, nie w Jerozolimie, ale w Rzy

mie, nie w J 004 przed Chrystusem, ale w J 300 roku

po narodzeniu Zbawiciela mia?y si? zi?ci? prorocze

b?agania owego izraelskiego króla. Bo kogo?, co' przy

toczone s?owa Salomona porówna z opisem pierwszego

chrze?cija?skiego jubileuszu, nie uderzy ta my?l, ?e owe

s?owo sta?o si? teraz cia?em; owa pro?ba teraz spe?nie

niem; ?e si? teraz powtórzy?a, ale w daleko szerszem kole,
w niesko?czonem kole ca?ego chrze?cija?stwa, ta wielka

uroczysto??, do której syn Dawidów wezwa? ca?y lud

Izraela, w my?li, w duchu i w hymnie, w tej m?dro?ci,

jak mówi Dante"), "w której tyle widzie? nie byl?o da

nem drugiemu", wszystkie ?wiata ludy? I w onej to

w?a?nie chwili, gdy Rzym sta? si? prawdziwem i wido

mem miastem chrze?cija?stwa, gdy co dzie? do? 200,000

I) A veder (anto Ilon surs eI secondo.

Parad X, 114.
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ludzi z ró?nych stron ?wiata przybywa?o, by tu szuka?

najwy?szego szcz??cia, co nas czeka na ziemi, a ju?

nadziemskiego szcz??cia jest przeczuciem; by tu szuka?

oczyszczenia serca i ducha: i w onej to chwili móg?
kto? wró?y?, móg? pomy?le? o tego Rzymu upadku!
I przy tej to Wieczerzy Pa?skiej wszyskich wiernych

mog?a tajemnicza r?ka hisoryka napisa? straszne: Me

ne iekell ...

Za staro?ytnych jak za ?redniowiecznych czasów,

za poga?stwa jak za chrze?cija?stwa, za Scypiona jak

za Wirgilego, za Karola Wielkiego jak i za Dantego,

tajemnicza Roma mia?a owa znaczenia:' znaczy?a mia

sto i ?wiat, urbs et orbis. Bo w wiekach ?redni?h nietylko

papie? by? rzymski, rzymskim by? i cesarz; rzymskiem

by?o nietylko chrze?cija?stwo, rzymskiem by?o i imper

jurno Rzymem by] ca?y czas: i upadek to oraz konie? ?red

niowiecznego czasu rozumia? Villani pod upadkiem

Rzymu,
Rok J 300 jest ostatnim rokiem prawdziwych ?red

nich wieków. W XIII stuleciu sko?czon? zosta?a ta

wielka gocka budowa, a odt?d nast?puje epoka jej

rozk?adu i rozpadu. Odt?d wszystko si? przekszta?ca
i przetwarza:" nowe prace, nowe my?li i nowe cele po?

wstaj? dla ludzko?ci; nowe formy objawiaj? si? w dzie

-dzinie polityki. spo?ecze?stwa." wiedzy i sztuki, a? na

reszcie w XVI wieku wszystko si? stanie... nie we

wszystkiem lepszem, ale we wszystkiem innem.

Na samym ko?cu XIII i na samym pocz?tku XIV

wieku okazuj? si? g?ówniejsze objawy tego wielkiego

przesilenia i ka?dy wa?niejszy wypadek zdaje si? by?

ostatniem wyd?wi?czeniem jednej po drugiej my?li.

które konaj?c? teraz epok? niegdy? o?ywia?y. Budowa

napozór stoi jeszcze ca?o i sztucznie si? utrzyma przez
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dwa wieki; ale pr?d nowych czasów lUZ teraz zaczyna

nurtowa? jej podstaw? i jeden jej w?gielny kamie? po

drugim wyrywa.

By?a sprawa, by?a potrzeba, jak pi?knie si? wyra-

?ali niegdy? nasi przodkowie, która wyobra?a?a najwy?

sze zadanie, naj ?wietniejsze dzie?o wieków ?rednich -

wojny krzy?owe. Dot?d jeszcze czas ów i czyn ów

maj? w naszej pami?ci to samo znaczenie', s? ?ci?le·

z sob? z??czone w naszej wyobra?ni, I nie inaczej je

uwa?a? poetyczny duch dawnych pokole?. Oko?o wo

jen krzy?owych skupia?a fantazja ludowa wszystkie

wielkie dzie?a i wszystkie wie)kie figury minionych cza

sów i krzy?owcami w poezji ?redniowiecznej byli nie

tylko Godfryd i Tankred, ale Karol Wielki i Roland,

Alexander i rycerze Arthusa. Walka o grób ?wi?ty

by?a Iliad? chrze?cija?stwa, a pielgrzymka do Jerozoli

my "królewsk? drog?" ?ywota, Lecz jaka? ró?nica ju?

by?a mi?dzy pierwsz? wojn? a drug?; jak ró?ni ju? byli

ci, których ?w. Bernard sztucznie elektryzowa?, od tych

prostaczków w duchu, którzy, id?c za biednym Piotrem,

przy ka?dym zamku i przy ka?dej mie?cinie pytali do

brodusznie: czy to Jeruzalem? I jaki te? inny skutek by?

tej wyprawy od tamtej! Odt?d ruch ten ca?y coraz

bardziej traci? na zapale, natchnieniu i powadze; poli

tyka xi???t zast?pi?a czysty pop?d ludów, awantU:rni

czo?? b??dnych rycerzy, cudotworn? prostot? m?czen

ników. Nie o groby, lecz o pa?stwo ju? chodzi?o; nie

korony niebieskiej, ale ziemskiej szukano i Wschód

bra? gór? nad Zachodem, krzy? ust?powa? przed

znakiem xi??yca. Wreszcie w roku 1291, dziesi?? lat

przed owym jubileuszem, zdobycie Akry po?o?y?o ko

niec panowaniu chrze?cijan .:,. ziemi ?wi?tej, Pró?ne'

by?y wo?ania papie?ów, nadaremne obietnice królów,.

?
I
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"nikt nie poszed? odzyska? Akry": "nikt si? nie uniós?'

my?l? do Nazaretu, gdzie niegdy? archanio? swe skrzy
d?a roztoczy?", powiada z gorycz? Dante 1), a wzi?cie

drugiej stolicy wielkiego pa?stwa rzymskiego przez

barbarzy?skie hordy mia?o zako?czy? wieki ?rednie;

jak wzi?cie pierwszej je zacz??o.

By? zakon, który w sobie ??czy? dwie naczelne

my?li owej epoki: my?l wiary i m?stwa
- zakon T ern

plarjuszów. Cnoty tu chrze?cija?skie wi?za?y si?-z dziel

no?ci? dawnych bohaterów; dwa najwa?niejsze po?wi?
cenia: duchowe i cielesne, zakonnika i rycerza, spot

ka?y si? tu w jednej osobie: dwa najwy?sze wyrazy

chrze?cija?stwa i rycerstwa w jednym si? tu ?lubily.

d?wi?ku. Bro? i modlitw?, pochodni? wiary i miecz

zwyci?scy w jednej tu dzier?ono d?oni: ta sama r?ka

walczy?a i chrzci?a, dobywa?a szabli i liczy?a ró?aniec.

Lecz ju? w XIII wieku zakon ten by? podkopany:

pot?ga i bogactwo, przepych i okaza?o?? by?y jego

wewn?trznymi wrogami. Dziwne, straszne o nim cho

dzi?y wie?ci. Powiadano, ?e na tajnych schadzkach

rycerze jego nieludzkim. krwawym si? oddawali lubie?

no?ciom, ?e tam plwali i deptali krzy?, który ich by?

god?em i czcili jaki? potworny, ze Wschodu przynie

siony pos?g Bafumeta ... Któ?, co zna ca?? podst?pno??,
z jak? proces T emplarjuszów by? prowadzony, ca?? po

d?o?? ich s?dziów, ca?? okrutno?? ?rodków, przeciwko
nim i na nich dla wym?czenia zezna? u?ytych, któ?

wówczas b?dzie ?mia? zatwierdzi? prawd? owych za-

I) E nessuno era s?a?o a vincere Acri.

Inferno. XXVII. 89.

Non vanno i Jor pensieri a Nazzarette.

L. dove Gabhriello aperve l'ali.

Parad. IX. 137.
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rzutów i podpisa? wydany na nich wyrok? Lecz któ?

i temu zaprzeczy? z?chce; ?e ten, bogato uposa?ony

i po wi?kszej cz??ci z nie?onatych cz?onków naj?wiet

'niejszych rodzin zlo?ony, zwi?zek rycerski, który swoje

siedlisko mial w tych krajach po?udniowej Francji, co

wykwintno?ci? i rozwi?z?o?ci? oddawna s?yn??y, nie

móg? cho? w cz??ci upa?? i uledz temu zepsuciu: które'

zawsze wyradza przepych i pró?niactwo? T o pewna,

?e zakon ten dla historyka zawsze tern pozostanie,

czem go sam papie? og?osi? w swojej bulli: zostanie

'ordo valde suspecius. T o pewna, ?e nie sami zawzi?ci

i interesowani nieprzyjaciele zakonu te skargi na? pod

nosili 'i ?e dawno, przed gromem królewskim, który

w niego uderzy?, zbiera?y si? nad jego g?ow? chmury

ludowych podejrzywa?. To pewna i na co, nie wiem.

czy dot?d nale?n? zwrócono uwag?, ?e Dante, który

tak surowo s?dzi Filipa Pi?knego i z tak? ostro?ci?

wszystkie jego kre?li zbrodnie, ?adnego przycisku na

prze?ladowanie T ernplarjuszów nie k?adzie i w jedy

nem miejscu, w którem o tern wspomina, w tak krót

'kich 'i alegorycznych si? wyra?a s?owach, jak gdyby

unika? zg??bienia sprawy, na której dnie mo?e le?a?o

pewne wytlómaczenie dla nienawistnego monarchy 1).

Przeciwko temu zakonowi powsta? wreszcie wróg ze

wn?trzny, tajemniczy, którego narz?dziem tylko by? ów'

"nowy Pilat" , przekl?ty przez Dantego. Wrogiem tym

,

') Vegaio'l nuovo Pilato "i crudele

Che ció nol saz.ia, ma senz a decretQ

Porta nel ternpio le cupide vele.

Purg. XX. 91.

Godnem zastanowienia jeet te? wyraienie .,ma senia decr eto."

Dante zdaje si? tern nietyle prze?ladowanie Templariuszów w ogóle

:potc;pia?. ile ich z?upienie bez upowa?niaj?cego papiezkiego dekretu,
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by?a instytucja nowych czasów, która pierwszy raz:

wówczas, acz w przypadkowej objawi?a si? formie: in

stytucja ekonomji pa?stwa, nieznana wiekom ?rednim ..

a wyp?ywaj?ca z ustalaj?cego si? teraz monarchiczne

go porz?dku i politycznej centralizacji i która pod ró?

nemi nast?pnie nazwami fisku, podatku, bud?etu, mia?a

si? sta? g?ówn? spr??yn? rz?dowej machiny w nast?p:

nych czasach. Ekonomja pa?stwa zabi?a w XIV wieku

duchowne rycerstwo, jak pó?niej mia?a zabi? i ?wiec

kie. Dnia jednego wyszed? cichy, tajemniczy rozkaz"

który wtr?ci? do wi?zie? wszystkich braci zakonu i za-.

bra? wszystkie ich dobra. Rozpocz??o si? ?ledztwo, s?a

wne w dziejach z pod?o?ci i okrucie?stwa s?dziów,

z nieub?aganno?ci ?upie?cy, z bezsilnych protestacyj

i smutnej wreszcie kapitulacji zwierzchnika ko?cio?a.

Dnia 13 marca 1314 roku u?ywa? lud paryski tak cz?

stego mu widoku upadku wielkich: wielki mistrz T ern

plarjuszów, jakób de Molay, umiera? na stosie, wyzy

waj?c króla i papie?a przed s?d Bo?y.

Dwie by?y naczelne moralne pot?gi, które ?wiat

?red.niowieczny d?wiga?y, "dwa s?o?ca", jak mówi Dante,

które ludzko?ci przy?wieca?y: cesarz i papie?. W alka

tych dwó?h pot?g nape?nia wprawdzie ca?y wiek XI,

XII i XIII; szala si? wci?? to z tej, to z tamtej prze

wa?a?a strony: upokorzenia raz ko?cio?a, a drugi raz

pa?stwa 'nawzajem po sobie nast?powa?y. Ale ta wal-
.

ka by?a znakiem ?ycia, ten spór by? wyrazem si?y
i w tern wzajemnem zaprzeczaniu si? le?a?o jednak

wzajemne uznawanie siebie i tam i tu by?a ta sama

d??no?? do uniwersalno?ci. Na ko?cu dopiero XIII w.

ta walka ustaje, ale tylko z wycie?czenia, z niemocy,

z obopólnej rezygnacji. Bo jak?e? si? i porysowa?y te

dwa filary, na których gmach chrze?cija?ski spoczy-.

BIBLJO'.i.'E.iA PUbLfO".di1
i?JllAHA ZAMOrSK?EGf

l
"'

UF 26nw?clu;
-.
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wa?l F ryderyk II by? ostatnim z prawdziwych cesa

TZÓW rzymskich, "ulUma possatiza"; jak powiada wieszcz

-z Boskiej Komedji 1); a i ten rzymskim tylko by? z imie

nia: wyznawcami koranu si? otacza?, nie tai? si? ze

'sw? dla chrze?cija?stwa niech?ci?, uchodzi? za pisarza

os?awionego dzie?a: "De tribas Imposioribus"; i sam Dante,
mimo uwielbienia, które jako Ghibellin mia? dla niego,

"mimo tego znacz?cego ?wiadectwa, które w usta

prze?ladowanego przeze? Piel' delte Vigne o nim k??·

<?zie, ?e by? godnym -cze?ci 2), w piekielnem go jed
nak kole kacerzy zamie?ci?. Po ?wietnym domu Ho

-henstau?ów nast?pi? dom Habsburgów,' który si? JUZ

w XIII w, zrzek? wszelkich uniwersalnych zamys?ów

TZymsko-niemieckich cesarzów, jak pó?niej w XIX w,

-mia] si? zrzec i ich tytu?u, i horyzont chrze?cija?stwa

-dawnych imperatorów ?cie?ni? do granic rakuskich po-

-siad?o?ci 3). Na pocz?tku wreszcie XIV wieku, w 1307 r.,

da?a ojczyzna T ella pierwszy przyk?ad oderwania si?'
od wielkiego uniwersalnego pa?stwa i objawi?a ?wiatu

s?abo?? tych cesarzów, którym si? niegdy? nikt oprze?
.nie móg?, nikt oprze? nie ?mia?, nikt- oprócz papie?a,

,I ten papie? jak?e? by? inszym teraz, jak?? oddmien-

l) Paraclieo III. 120.

2) Che fu d'onor s. degno.

Inf. XIII, 75.

3) O pierwszym Habsburgu powiada Dante:

Colui, che piu sied' alto, e fa sembianti

D' aVer neglello cio, che far dovea ...

RidoHo Imperator fu ..

Purg. VI!, 91.

:Podobnie? si? wyra?a o nast?pcy Rudolfa:

O Alberto Tedesco, ch' abbandoni

Costei, ch'e fatta indomita e selvaggia ...

Purg. XVI, 97.
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nym od owego Grzegorza, u stóp którego kl?cza? nie

gdy? w pokutnej koszuli najwy?szy w?adca ziemi i któ

ry, acz prze?ladowany, wygnany, móg? i mia? prawo

wyrzec, konaj?c, te s?owa: Dilex! iustitiam et odioi iniqui

la?em; propierea morior in exilio!" Roku 1300. w czasie

jubileuszu, przed chrze?cija?stwem, zgromadzonem w od

wiecznem mie?cie, wyst?powa? jeszcze Bonifacy VIII

W insygniach cesarskich; przed nim noszono miecz i ber?o

na kult ?wiata, a herold wo?a?: "dwa tu s? miecze;

Piotrze, widzisz twego nast?pc?; Chrystusie, patrz na

Twego Namiestnika!" Trzy 'lata pó?niej widzia? lud

miasteczka Anagni starca, wi?zionego przez siepaczy,

zniewa?onego ?wi?tokradzk? r?k? s?u?alca Nogareta,

po?eranego rozpacz? i szale?stwem. .. Ten starzec, ten

"Job", jak sam siebie nazywa?, by? to Bonifacy VIII!

"I widzia?em, powiada Dante 1), Chrystusa zniewa?one

g? w swoim Namiestniku i widzia?em, jak Mu odno

wili ?ó?? i ocet i jak Go zabili ?otry, co ?yj?!"

By?o miasto, któremu ju? poga?ski wieszcz nie

gdy? wo?a?: Tu regere imperia populos memento i które

w chrze?cija?stwie stolic? by?o ?wiata i które niegdy?

by?o celem zwyci?skich ,marzeil synów Galji i Germa

nji, jak teraz, w roku 1300, pokutnych wyt?skiwa? ju

bileuszowych pielgrzymów, T o miasto chowa?o prochy

pierwszych chrze?cija?skich m?czenników i by?o ska??,

na której Zbawiciel opar? swój ko?ció?. Od pierwsze

go aposto?a panowali tu Namiestnicy Chrystusa w nie-

l) Veggio in Alagna eutrar '10 fiordaliso,

E nel vicario suo Chr isto esser catto.

Veggiolo un' altra volta es ser der iso:

Veggio rinnovellar r aceto e'l fele,

E tra' vivi ladroni essere anc iso.

Inf , XX, 86.
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przerwanym szeregu i wydawali z Watykanu ludom

wyroki, królom rozkazy. W ?ród wszystkich burz wie

ków ?rednich tron papie?ów dot?d wytrwa] w Rzymie;

napady barbarzy?ców, jak wojska cesarzów niemiec

kich, zastawa?y dot?d zawsze Ojca niewzruszonego na

chrze?cija?skiem krze?le kuruiskiem. Epoka, o której

mówimy, i t? niewstrz??ni?t? ska?? wstrz?sn?? mia?a.

W rok po ?mierci Bonifacego VIII, w 1308 r., przeniós]

Klemens V apostolsk? stolic? do Avignonu i zacz??o

si? babilo?skie wygnanie papie?ów. "l siedzia?o samotne

miasto, tak ludne, i sta?o si?, jak wdowa"; a gdy po 70

latach powita?o znowu w swych murach Namiestników

Chrystusa, nie pozna?o ju? dawnych w?adców ziemi

i pot??nych s?dziów ?wiata w tych pasterzach, co,

zrzek?szy si? pa?stwa, ju? tylko ko?cio?a bronili, i wró

cili do Rzymu z królestwem, które nie jest z tej
•

zIemI ....

l kogó? teraz jeszcze dziwi? b?d? s?owa Villa

niego o upadku Rzymu, o ko?cu ?wiata ?redniowiecz

nego? ...

Dwa nast?pne wieki, które jeszcze do tej epoki

zaliczamy, XIV i XV, by?y ju? tylko przej?ciem do

nowych czasów, by?y mostem, rzuconym przez Opatrz

no?? nad przepa?ci?, co dwa odr?bne ?wiaty przedzie
la?a. Pod zewn?trznerui -dawnemi kszta?tami wszystko

w tych dwóch stuleciach przybiera tre?? now? i od

nawia si? posta? rzeczy, chocia? jeszcze pod star?

pow?ok? si? ukrywa. l te dwa wieki maj? swoj? wiel

k? epope? w wojnach Francji i Anglji, jak j? po

przednie mia?y w wojnach krzy?owych. Ktoby tylko

z powierzchni chcia? s?dzi?, my?la?by, ?e w dawnych

jeszcze ?yje czasach, ?e si? oprócz miejsca nic nie

zmieni?o. l jaka? to, w rzeczy samej, olbrzymia walka,
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jakie? tytaniczne wyt??enia, jakie? tragiczne wypadkil
Ci rycerze, co si? przed bitw? wi???, by placu boju
nie opu?ci?; ten ?lepy król czeski, co na czele swego

rycerstwa walczy i ginie; ten czarny xi???, którego
wielki cie? okrywa zarówno Wschód i Zachód, Pale

styn? j Akwitanj? .... ; a wreszcie owa natchniona pa

sterka. która na g?os Boga opuszcza swe owieczki, by
na czele wielkiego stan?? ludu, która wstrzymuje nie

wie?ci? r?k? kraj, lec?cy w przepa??, i w wielkim tu

mie k?adzie koron? na g?ow? króla: nie zdaje? si? ona

jeszcze by;? srebrn? wizj? z pierwszych wieków chrze

?cija?stwa, mistyczn? lilj?, o?ywion? z katakumb? ... Ale

gdy g??biej wejrzymy, gdy, usuwaj?c te ?wietne zas?o

ny, poznamy prawdziw? istot? rzeczy; jak?e? odmien

ne si? nam poka?? czasy, my?li i cele!
. Jak?e? si?

zdziwimy, gdy znajdziemy, ?e g?ówn? spr??yn? tych

Epigonowych bojów by?a we?na angielska i' wino fran

cuskie, ?e g?ówn? ich broni? by?y zakazy wprowadze
nia lub wywo?enia towarów, i ?e g?ówny w?ze? spra

wy le?a? w kantorach flamanckich fabrykantówl A ta

wieszczka i bohaterka jest ju? dziwnem. tak obcem

i niezrozumianem' zjawiskiem w tych czasach, ·?e si?

znajdzie s?d duchowny, który j? pot?pi; ?e si? znajd?

xi??a i teologowie, którzy j? czarownic? og?osz?: ?e

si? znajdzie w?adza, która j? odda p?omieniom. jak,
o wiek przedtem odda?a wielkiego mistrza T emplarju

szów, Rycerz i niewiasta, te dwie najpoetyczniejsze

postacie ?redniowiecznej wiary, sp?on??y w osobie Ja
kóba de Molay i Joanny d'Arc na stosie ofiarnym:

i spe?ni?y si?' czasy, i nowy porz?dek rzeczy nastal. ?

I te dwa wieki cechuje, jak poprzednie, ta sama d??

no?? w dal, ten sam poci?g do, odleg?ych krain' i nie

znanych ?wiatów, ta ??dza obj?cia ca?ych ludzko?ci.

2KJ .. ceko: Dante Alighieri,

II
•
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obszarów, ten pop?d w niesko?czono?? przestrzeni

i czasów, który zaszczepi?y wojny krzy?owe, którego

nie zna?y czasy staro?ytne, i który tak wy??cznym i tak

znamienitym zdaje si? by? przymiotem chrze?cija?skiej

my?li i chrze?cija?skiego ducha. Marco Polo i Henryk

portugalski, Vasco i Krzysztof Kolumb zdaj? si? dalej

pr6wadzi? dzido Godfryda i Tankreda; jak tamci

Wschód moslemi?ski, tak ci Wschód mongolski, i daw

no niezwiedzane kraje i zapomniane ludy i niewiadome

?wiata cz??ci odkrywaj? zdurnionemu chrze?cija?stwu.

Ale jaka? znowu ró?nica w zamiarach, ?rodkach i ce

lach! Tamci chrzcili, ci opisywali; tamci pragn?li zba

wienia dla innych, ci wiadomo?ci, bogactwa i panowa

nia dla siebie; tamci dróg niebieskich, ci szukali dróg

handlowych; i Europa zdob?dzie Ameryk? za przewo

dem tych w?drowców, a straci ?wi?ty grób tamtych.

W lat dwadzie?cia po wielkim jubileuszu, trzydzie?ci

po zdobyciu Akry, w roku 1321, pisze Wenecjanin Ma

rino Sanuto dzie?ko, które sarno przez si? ju? jest 'er?,

i w skromnej swej tre?ci zapowiedzi? nowej epoki.

Tytu? tego dzidka: Secreia [idelium Csucis zdaje si?

jeszcze do dawnych odnosi? czasów, a Bongars w swoim

zbiorze dziejopisarzów krzy?owych: Gesla Dei per Francos

zamie?ci? je. Myli?by si? jednak ten, coby w tern pi

semku boskich czynów szuka?; a je?li tu znajdzie ta

jemnice, nie b?d? to tajemnice krzy?a, ale handlu.

Pierwsze to dzie?o ekonomji politycznej i handlowej

w Europie, pierwszy pocz?tek tej nieznanej ?rednim

wiekom nauki, któr? w naszych czasach Sm'ith i Say

do godno?ci ziemskiego zakonu podnie?li. W tern nie

zmiernie ciekawem dziele rozbiera Sanuto ?ród?a

bogactwa Wschodu i wskazuje kana?y, któremi je na

Zachód sprowadzi?by si? da?o; wylicza z wielk? zna-
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jomo?ci? rzeczy wszystkie, potrzebne Europie p?ody

z Azji i Egiptu; daje ciekaw? ich statystyk?, katalog

szczegó?owy wszystkich produktów Ziemi ?wi ?tej,

z oznaczeniem warto?ci ka?dego, kosztów transportu;

i dowiód?szy w ko?cu, ?e droga przez Egipt jest lep

sz? i wygodniejsz?, ni? przez Syrj?, zaleca handlowe

blokowanie Egiptu, obiecuj?c z tego ruin? su?tana i ca

?ego mahometa?skiego ?wiata.... Krucjata zamieniona

w handlow? blokad?!-to jedno ju? wypowiada i stre

szcza ca?? ró?nic? minionych i nast?puj?cych czasów.

Czasy to nastaj? rozk?adu i rozdzia?u; synteza

·dawnego ?ycia ust?puje przed jego analiz? w nauce,

sztuce, polityce i religji. Czasy to odkry? i wynalazków,

handlu i przemys?u, monarchji i mieszcza?stwa, centra

lizacji i fisku, historjografji i prawnictwa. B?d?my

wszak?e sprawiedliwi i nie uno?my si? stronnic?em

zami?owanie m. Obudzona w nasze m stuleciu przez

ruch religijny i romantyczny sympatja dla ?rednich wie

ków, dla krucjat i dla gotyku, zrobi?a nas zbyt pob?a

?liwymi i dla ciemnych stron owej epoki, a przede

wszystkiem bardzo niesprawiedliwymi dla czasów na

st?pnych. Czasy te, mimo obrazu rozprz??enia, który

przedstawiaj?, mimo swego ch?odu i swojej prozy, nie

tylko by?y konieczne w rozwoju historycznym. ale maj?

i swoje wielkie zas?ugi wzgl?dem ludzko?ci, swoje wiel

kie dzie?a w dziedzinie ducha. Je?li z jednej strony wstrz?

sn??y wiar?, wiekami ustalon?, je?li o?mieli?y zmys? po

w?tpiewania i namno?y?y odszczepie?stwa i apostazje;

obudzi?y one z drugiej strony i w samym ko?ciele, tak

d?ug? uleg?o?ci? u?pion?, czujno??, o?ywi?y w nim du

cha trudów i po?wi?ce? i wywo?a?y wielkie zakony,

które prostot?, surowo?? i czynno?? dawnego chrze?cija?

skiego ?ycia odnowi?y, i ?wietne sobory, które ko?cieln?
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dyscyplin? zaostrzy?y, prawdziwe i zbawienne, wspa

nia?ej tradycji przesz?o?ci nieburz?ce reformy zaprowa

dzi?y i ustaleniem dogmatów zatrwo?one uspokoi?y su

m ienia wiernych. W ?yciu politycznem nada?y one

w silnej w?adzy centralnej ni?szym i upo?ledzonym

klasom. tak d?ugo feodalnemi tyranjami ciemi??onym,

troskliw? opiek?, surow? stró?y?ielk? praw i ich wy

konania, skuteczn? obron? przeciw gwa?tom i nadu?y

ciom miejcowych pot?g, i utorowa?y drog? do cywilnej

wolno?ci, do równo?ci w obliczu prawa, i do tych wszy

stkich wielkich zdobyczy nowszego post?pu, któremi

si? wiek nasz szczyci. W sferze nauki i wiedzy zapro

wadzi?y ?cis?o?? bada? i jasno?? pogl?du, systematycz

no?? wyk?adu i podzia? pracy, i t? przedewszystkiem

metod? konstrukcyjn?, co, na gruntownem i wszechstron

nem opieraj?c si? do?wiadczeniu, ze sz czegó?owej ana

lizy do powszechnej post?puje syntezy; metod?, o któ

rej nawet poj?cia nie mia?y ca?e wieki ?rednie, a bez

której jednak wszelka prawdziwa umiej?tno?? je?t czy

stem niepodobie?stwem, "snem na jawie", jak to tra

fnie nazwa? nasz Grzegorz z Sanoka. Czasy te nie tylko
?wiat nowy, Ameryk? odkry?y, ale i ?wiat dawny, ?wiat

staro?ytny, od którego poznania zaczyna si? u nas

wielka epoka odrodzenia, którego dzie?a sta?y si? dla nas

wzorami wszelkiej prawdziwej nauki i sztuki, którego

pi?kno?? i harmonijno?? t?k zbawiennie wp?yn??y na

ukszta?towanie, urze?bienie i wcielenie 'tych wszystkich

my?li i uczu?, zamiarów i zasobów, które wieki ?rednie

w olbrzymich wprawdzie, ale niesko?czonych i niespo

jonych zostawi?y roz?amach. l mo?na? wreszcie brak

wiary i uczucia, ch?ód i proz? owym czasom zarzuci?,

które przygotowa?y lub wyda?y najwi?ksze dzie?a sztuki

i najwy?szych mistrzów malarstwa i poezji; które mog?
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wskaza? na imiona jak da Vinci i Rafael. Micha? Anio?

i Tizian, Ariosto i Shakespeare? I te czasy maj? swoje

wielkie i ?wietne strony, 'swoje pi?kne przymioty i wie

kopomne zas?ugi. B?d?my dla nich sprawiedliwi i nie

uno?my si? stronnicz? mi?o?ci? dla gotyku. Nie zniewa

?ajmy ich, oznaczajmy tylko ich prawdziwy charakter;

nie odrzucajmy ich, oddzielajmy je tylko starannie od

czasów poprzednich, od wielkiej ?redniowiecznej epoki.

Epok? t? wiele przygotowa?o wieków, jak wiele

innych pó?niej pracowa?o nad jej rozk?adem .. Pocz?tki

jej si?gaj? czasów od ustalenia si? narodów barbarzy?

skich po wielkiej ??drówce, a wiek cesarza Karola ju?

ukrywa w swem tajemniozem ?onie wszystkie zarody

przysz?ych ?wietnych jej p?odów. Ale prawdziwe m swe m

?yciem i ca?? swoj? si?? nape?ni?a ona tylko trzy wie

ki: Xl. XII i XlII. Trzy te stulecia stanowi? jedno wiel

kie i zupe?ne ko?o, które obieg? twórczy duch wieków

?rednich: one poczynaj? i ko?cz? prawdziwy czas uni

wersalnego cesarstwa i uniwersalnego ko?cio?a, czas

Grzegorza VII i Inocentego III, Henryka IV i Filipa

Augusta, Hohenstaufów' i Ludwika ?w., czas wojen

krzy?owych Godfryda i Ryszarda, pustelnika Piotra

-l ?w. Bernarda, czas scholastyki, ?w. Anzelma i Abe

larda, ?w. Tomasza i ?w. Bonawentury. Rok 1000 t?'

epok? otwiera, a rok 1300 j? zamyka. Na samym jej

pocz?tku, 100 l, wydaje papie? pierwsz? odezw? do

-chrze?cija?stwa w sprawie ?'Wi?tego grobu 1); na sa

mym jej ko?cu, 1291. ze zdobyciem Akry wyd?wi?cza

si? pot??ny g?os krucjat, który trzy stulecia zape?nia?.

') CEr. ciekawy li.t papie?a Sylwe.tra \1: "Ea quae e.t Hiero

aolymie. univeraali Eecleaiae leeptri. regnorum imperanti etc.
M

Ger

'berti Epist. 107. Apud Ser. rer, franc. X. -426.
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Dziwne, ?e te dwa graniczne lata tej wielkiej epoki.

rok 1000 i 1300. cechuje ten sam wielki moralny i psy

chologiczny fenomen! Powszechna by?a wiara, w X

wieku w koniec ?wiata w r. 1300; kroniki wspó?czesne

ciekawe nam przechowa?y ?wiadectwa o ogólnem uspo

sobieniu chrze?cijan w owym roku: odbywano piel.

grzymki, spowiadano si? uroczy?cie w ?wi?tyniach,

przepraszano za urazy. naprawiano bezprawia w ocze

kiwaniu s?du ostatecznego. i ko?ció? og?asza wówczas

pierwsz? lreuga- cnei, jak 300 lat pó?niej mia? og?osi?

pierwszy jubileusz 1). T o samo usposobienie. to samo

oczekiwanie nape?nia chrze?cija?stwo i w roku 1300; te

same powtarzaj? si? pielgrzymki i odpusty. i to samo

przeczucie zdaje si? dyktowa? Villaniem? owe bolesne

s?owo: o upadku Rzymu. ,

Villani s?usznie przeczu?: pierwszy chrze?cija?ski

jubileusz. którego by? ?wiadkiem. by? ogóln? spowie

dzi?. ostatnim rachunkiem sumienia
.

schodz?cego do

grobu ?wiata; rok, J 300 zako?czy? uroczy?cie prawdziwe

?rednie wieki. i?. na grobie tej wielkiej epoki powsta?y

trzy wielkie pomniki, trzy nie?miertelne dzie?a: Tum,

kolo?ski, Summa ?w. Tomasza i Boska Komedia Dan

tego.

1) Ch. Kellowólniej Redulpbus Gl .. ber •. ...



II.

Znaczenie Boskiej Komedji.

Nic fa?szywszego, nad owo, acz bardzo upowszech

nione, zdanie, ?e tylko epoki, w ca?ej pe?ni ?ycia kwi

tn?ce i w samej apogji swej ?wietno?ci, s? w stanie

wyda? epope?. Epopea prawdziwa nie na pocz?tku,

ani w ?rodku, ale na samym w?a?nie ko?cu jakiego?

wielkiego historycznego zwrotu powstaje. Pojedyncze

fragmenta, ?wietne rapsody kszta?c?. si? i rozwijaj?

przez ci?g ca?ego perjodu: ale w pe?ny i wielki akord

epopei ??cz? si? one i zamykaj? dopiero, gdy ca?a

epoka jest spe?nion?; gdy o tyle si? jeszcze nie usu

n??a, ?e ?wie?e zostawia wra?enie w umy?le narodu

i w duchu poety i odblaskiem swych gasn?cych pro

mieni mo?e oz?oci? unosz?ce si? za ni? lekkie mg?y

wyobra?ni, ale o tyle ju? zapad?a, ?e wszechstronny

na siebie pogl?d i na zupe?ne obj?cie dozwala. Tu, jak

we wszystkich dzie?ach sztuki, wed?ug g??bokich s?ów

wieszcza, co ma o?y? w pie?ni, powinno zagin?? w rze-

czywisto?ci. •

Epopea jest zidealizowanem ?yciem jakiego? wiel

kiego czasu od?amu, w ca?ej jego pe?ni i szeroko?ci.

Idea?em za? tylko to by? mo?e' dla cz?owieka, co jesz

cze nie jest lub co ju? by?o. Homer, czy jakb?d? si?

ten nazywa?, co melodyjne d?wi?ki dJiwnych rapsodów



24

w te dwa pe?ne harmonijne akordy Iliady i Odyssei

zwi?za?, na pocz?tku czasów Heraklidowych, jak to nie

zbicie dowiód? Ulrici, u?wi?ci? pie?ni? minion? epok?

troja?sk?, i z obywatelskiego i demokratycznego lUZ

?wiata Dorów rzuca? t?sknym wzrokiem za zagas?ym

heroicznym i monarchicznym ?wiatem Achajów: chwa

l?c minione wieki i s?awi?c dawnych ludzi. Na ·ko?cu

dopiero wielkiej epoki republika?skiego Rzymu wy

?piewa? Mantua?czyk swoj? Eneid? w tym t?umionym
?alu po zapad?ej ?w.etno?ci, co tak dziwny urok na

jego poemat jeszcze dzi? roztacza i w tern tajemniczem

przeczuciu nowo wschodz?cej ery i nowego rzeczy po

rz?dku (novus rerum ordo), które proroczem wiekom

?rednim zdawa?o si? by? natchnieniem. ?piew Rolanda.

w naj czystszej i naj dawniejszej formie. w jakiej go nam

text Bodleja?ski przechowa?, datuje si? z wieku XI. zwie

ku, w którym ostatnie ?lady Karlowingskiej epoki si?

zaciera?y i nowy odmienny ?wiat stan?? na zr?bie. Po

ostatecznem dopiero zwyci?stwie chrze?cija?stwa nad

skandynawskiem poga?stwem. które si? przed niem a?

na odludn? wysp? Islandji schroni?o by?o, zbieg?y si?

ponure pie?ni Voluspy i Hava-mala, Volsungów i Si-,

gurda, w mglisty ?piew Eddy Saemundar; jak. przeciwnie

po pokonaniu znaku krzy?a na polach Kossowa i po

upadku wolnych Serbów. powsta?a cudowna epopea

?aza i Marka. Milana i Jugowiczów. Na samym schy?ku

pot?gi germa?skich ludów. za Hehenstaufów. skrystali
zowa?a si? epopea germa?ska w olbrzymie kszta?ty

Nibelungów i Gudrun;. na samym schy?ku religijnego
i mistycznego ducha ?redniowiecznej rycersko?ci. na

którego upadek tak g?o?no narzeka?. uchwyci? go i uwie

czni? W oliram von' Eschenbach w mistycznym poe

macie Parcevala; a
.

w XVI wieku. gdy i ?wieckie
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i ?wiatowe. b??dne i awanturnicze ?ycie tego rycerstwa
u ostatecznego stan??o kresu. znalaz?o i ono swoje prze

pyszne mauzoleum w brylantowym ?piewie Ariosra.

Cudowny to wymiar opatrznej Sprawiedliwo?ci. ?e gdy
jak?? epok? przed swój s?d powo?a, wielkiemu genju
szowi stawienie jej 'pomnika porucza. i uwiecznia w pa

mi?ci. co w czasie zatraca. i ?mier? w rzeczywisto?ci
wynagradza nie?miertelno?ci? w pie?ni!

I takie jest znaczenie pomnika. który nad samym

grobem ?redniowiecznej epoki wznios?a Opatrzno?? r?

koma Dantego. Boska Komedja jest prawdziw? epope?

?redniowiecznego chrze?cij a?stwa.'

Jest w Watykanie sala zwana Stanza della seguaiura,
która jest skarbnic? najwy?szej chrze?cija?skiej sztuki.
i w' której zachwycone oko widza mo?e ?ledzi? boski

genjusz Rafaela w ca?ej pe?ni jego rozwoju. pocz?wszy
od mistycznej fazy perugi?skiej tradycji w Dyspucie, a?

do plastycznego wydoskonalenia pod wp?ywem floren
ckich mistrzów i wzorów antyki w Szkole Ate?skiej. Na

czterech ?cianach tej sali wywo?a? Urbinata cztery fi

gury. cztery wielkie symbole ludzkiego ducha: .teologj?,
filozofj?. prawo i sztuk?; i pod ka?d? z tych czterech

figur roztoczy? wspania?y. historyczno-symboliczny obraz.
który dziejowy rozwój ka?dej tej pot?gi ducha przed
stawia i w jedno grono ??czy naj ?wietniejszych jej
wyobrazicieli na ziemi. Z tych ?cian i z tych fresków

dwa razy si? wychyli?a twarz Dantego w znanych wszyst
kim rysach ostrych: wielkim. cichym, dumnym nace

chowanych smutkiem. Na Parnasie witamy go w oto

czeniu wielkich mistrzów staro?ytno?ci i wieków ?re

dnich. w czarownem kole boga ?piewów i cudownych
muz Heliady. A gdy oko spocznione od tego obrazu

..

. odwróci si? i na drugim zawi?nie fresku. na tej wspa-
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nia?ej Dyspucie, w której Rafael mistyczno?? i wielko??

wiary natchnionym skre?li? p?dzlem, i mi?dzy roztwar

tern niebem, gdzie w t?czowem kole tajemnicz? Trójc?

otaczaj? wszyscy anio?owie i wszyscy ?wi?ci, a ziemi?,

g?osz?c? chwa?? Pana w t?umnym orszaku najwi?kszych

papie?ów i doktorów ko?cio?a, zawiesi? promieniej?cy

z?otem kielich ofiary i ?nie?nego go??bka, ?wi?tego Du

cha - i tu znowu, w gronie ?wietnych wiary wyznaw

ców, widzimy nie?miertelnego wieszcza Boskiej Ko

medii. I zamieszczenie tej figury w tym obrazie i pod

tym znakiem nie nazwie tylko czystym przypadkiem,

trafowym rzutem artystycznej swywoli ten,' który wie,

?e Dante ca?? teologj?i scholastyk? ?rednich wieków

obj?? i ukszta?ci? w swejem dziele i wielkiego autora

Summy tak poufale
·

.. dobrym braciszkiem Tomaszem"l)

nazywa?; który zna ów wiersz: .. Theologus Dantes,

nullius dogmatis expers ", od którego si? zaczyna? epi

taf, przeznaczony grobowi wieszcza w Rawennie przez

Guidona da Polento 2); i który wreszcie, spojrzawszy

w gór? owego fresku na t;OQuj?c? nad nim figur? teo

logji, pozna, ?e Rafael jej tego samego symbolicznego

u?yczy? stroju, tej p?omienistej suk?i i zielonego p?asz
cza i bia?ej zas?ony z oliwnym wie?cem, którego Alig

hieri u?yczy? mistycznej swej oblubienicy, Beatrycy 3).

1) II buon fra Tommaso.

2) Epitaf ten napisany by? przez Giovanniego da Virgilio. T en

sam wiersz po?o?ony jest pod znanym obrazem Dantego, który dla

franciszka?skiego ko?cio?a W Monte-Falec zrobi? roku 1450 Benczzo

Gozzoli, ucze? Fiesolego i jeden z wielkich mistrzów Campo Santo,

Dante na tym obrazie w towarzystwie Giotta i Petrarki,

') Sovra candido vel, cinta d' oliva,

Donna rnapparve, sotto verde manto,

Vestita di celor di fiamma viva.

Purg. XXX. 31.

O eymbolicznem ·znacz? .. i" tego stroju naet?pnie.
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Ten, co to wie i co poj?? ca?? uniwersalno?? ducha"

Dantego i jego dzie?a, ten si? mo?e b?dzie ogl?da? za.

jego postaci? i w dwóch nast?pnych freskach; temu

ona mo?e zabraknie w tych obrazach, które Rafael'

pod god?em filozofji i prawa rozwin??. Bo zaprawd?,
nie by??e godnym stan?? pod kolumnad? Ate?skiel

Szko?y ów wieszcz-filozof, co w takiej pe?ni uj?? wie

dz? dawnych i swoich czasów i nie?miertelne jej na

da? ks?ta?ty sztuki; co tak kornym by? uczniem owego

Arystotela, a tak gor?cym zwolennikiem owego Pla

tona 1), którzy na tym obrazie góruj? i wszystkim wiel

kim przewodnicz? my?licielom? I nie by??e tak?e go

dnym i olbrzymim wyobrazicielem prawa, prawdziwym
Grande [udico, ów poeta, co z mocy swego genjuszu

i swego charakteru zasiad? na roki nad ca?ym ?wiatem

obecnym i przesz?ym; umar?ym i ?yj?cym nie?miertelne

wyznacza? kary i nie?miertelne nagrody, i któ? wie, ile

to wieków przed boskim, swój s?d wykona? ostateczny?

Lecz co 'tu przedewszystkiem godne jest zauwa

?ania, to owo znacz?ce stanowisko, które Dantemu

w Dyspucie nada? wielki mistrz urbi?ski. W tern wspa

nia?em kole ?wiadków wiary i doktorów ko?cio?a, co

swym blaskiem ca?e nape?nili ?rednie wieki, stoi wieszcz

Boskiej Komedji na samym jego ko?cu. prawie; troch?

w dal zasuni?ty i jak gdyby bolesnym wzrokiem wo

dzi? za odchodz?cym orszakiem. W tej malowniczej

epopei wiary okazuje si? Dante, jak jego w?asna epo

pea w ?redniowiecznej epoce, na samym prawie kra?cu

obrazu: jako Deus Terminus wielkiego dziejowego okresu,

wielkiej dysputy nieba i ziemi, ko?cio?a i pa?stwa.

l) O tem ni?ej: § Wiedza i Symbol. (Wobec nieuko?czeni .. stu

djum, rozdzia? ten, który widocznie miN autor w planie, nie zoetal.

aapieany. Przyp. wydawcy).
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?wiat ?redniowieczny ?adnej niwy z niezmierzonej

dziedziny sztuki nie zostawi? od?ogiem i w ka?dej z?o

?y? ?if'!lkie zarody bujnej przysz?o?ci. ?pie? Grego

rja?ski ju? ukrywa? w swojem ?onie ten tajemniczy

przestwór tonów, nad którym si? pó?niej twórcze m

s?owem unosi?y gienjusze Palestryny, Paesiella i innych.

W rze?bach katakumb z pierwszych czasów chrze?ciie?

stwa ?ledzi oko znawcy inkunabu?ów owej sztuki, któr?

mistrzowskie d?uta Ghibertych i Della Robiów, Buona

rottich i Cellinich u?wietni? mia?y. Miniatury r?ko

pismowe, mozajki i szklane malowid?a zamykaj? ju?

? sobie te idealne my?li i nadziemskie uczucia, które

pó?niej p?dzel Rafaela w sko?czone' uj?? kszta?ty. Pie

?ni trubadurów wyrobi?y t? subteln? djalektyk? uczu?

i form, której Petrarka nast?pnie tylko piecz?? dosko

na?o?ci nada?. W tych niezliczonych Maeren eoentures

i chansous de gesie z dawnego cyklu Karola i Arthusa

'znalaz? Ariosto ju? wszystkie t?czowe farby, soczyste

kolory i l?ni?ce arabeski, któremi wymalowa? roman

tyczny swój poemat. A w rnisterjach, passjach i bur

.leskach, grywanych po ko?cio?ach i rynkach, le?a?y po

cz?tki wielkich dramatów Shakespeara, Lepego i CaL

derona. Lecz wszystkie te ?ywio?y w chaotycznym

i nieukszta?conym jeszcze przez ca?y ci?g ?rednich wie

ków spoczywa?y stanie; wszystkie te wielkie zarody

w s?abe tylko i nietrwa?e wykwita?y li?cie i czeka?y

dojrzewaj?cego s?o?ca Odrodzenia, aby pe?ne i ?wietne

wyda? owoce. ?wiat ?redniowieczny wszystko przygo

towa?, ale niczego nie wyko?czy? i nie ukszta?ci?; wszy

stko zostawi? czasom pó?niejszym. Dwa jedyne tylko

wyda? dzie?a organiczne i zupe?ne, które ca?? jego

istno?? w sobie zamkn??y i gdy go prze?y?y, po nim

.si? ju? dalej nie kszta?ci?y; do których czasy pó?niej-
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sze me nie mia?y do dodaniav.bo je. zasta?y uosobnio

nerm l ?adnemu dalszemu nieulegaj?ce rozwojowi:
epope? Dantego i gock? ?wi?tyni?; i oba te utwory
w?a?nie na samym ko?cu tej epoki, któr? organicznie
sformu?owa? mia?y, ?ci??y si? w swoje olbrzymie i wie

czne kszta?ty. Architektur? ?ock? wiele wprawdzie
przygotowywa?o wieków (jak wiele ich te? przygoto

wywa?o i epope? Dantego, o czem si? zaraz przeko
namy), ale pe?nia jej rozwoju i ostateczne pokonanie
dawnego roma?skiego stylu le?y w epoce Alighierego,
mi?dzy XIII a XIV stuleciem. Rok po ?mierci wieszcza

Boskiej Komedji, J 322, po?wi?conem zosta?o najwy?sze
typowe dzie?o gockiej budowy: wielki tum kolo?ski.

Bo te? ?cis?y i znacz?cy jest zwi?zek mi?dzy epo

pe? a architektur?; i ta ostatnia to samo zajmuje miej
sce w sztuce przestrzennej, jakie pierwsza w poezji.
Obu kolebk? jest Wschód; obu równoleg?y jest rozwój
w ?wiecie klasycznym, jak pó?niej w chrze?cija?skim.
Obie nie daj? plastycznych kszta?tów w ?cis?em zna

czeniu; nie maj? tej do?rodkowej konieczno?ci, tego je-.

dnolitego celu i indywidualnego wyko?czenia, które s?

tak niezb?dnemi warunkami' rze?by i malarstwa w sztu

ce przestrzennej, a dramatu w poezji. Obie wi?cej

my?l oznaczaj?', ni? j? w jej. kszta?ty wcielaj?; daj?

bardziej typy, ni? .indywidualno?ci; wyobra?aj? bardziej
ogóln? epok?, ni? szczególne jej charaktery; przedsra- .

wiaj? raczej stan jak czyny, natur? jak kultur?, orga-.

nizm ?ycia jak jego analityk? i djalektyk?. Obie symbo

lizuj? ducha ca?ej epoki; obie maj? ten sam charakter

uniwersalno?ci i encyklopedyczno?ci, i to samo g?ówne

przeznaczenie przechowania my?li twórczej minionych
czasów dla nast?pnych pokole?. Jedna jak druga jest
ciche m i przeci?g?em dzie?em wieków; tworzy si? bar-.
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'dziej anorganicznie i naturalnie przez agregacj? i kry

:stalizacj?, ni? wolno i duchowo przez aktualn? wol?

i my?l indywidualnego ducha. Jedna jak druga niezli

czone przechodzi przetworzenia, nim do ostatecznych

dost?pi kszta?tów; obie s? tak zup ejne mi zbiorouiemi wy

robami epoki i narodu, ?e najcz??ciej w sobie i indy

widualno?? twórcy, a? do jego imienia i czasu,zacie

raj?. Architektura jest epope? w innym tylko materjale;

i ona dawne opowiada czasy, i zatracone dzieje, i za

.ginione plemiona, i ?ywo, acz kamienne mi zg?oskami, do

oczu duszy przemawia. Magislri de oiois lapidibus nazy

wa?y wieki ?rednie swoich wielkich budowniczych.

Mi?dzy dzie?em Dantego a gock? ?wi?tyni? za

chodzi szczególniej pokrewno?? i rodzinno??, któr? ?a

two uczuje ka?dy, acz nie ka?dy ?at?o j? sobie wy tIu

.maczy?, a nigdy prawie ?ci?le okre?li? nie potrafi: bo

wspólno?? tu nie cielesna, ale duchowa, nie zewn?trz

nych kszta?tów, ale wewn?trznej' my?li. Wspólny im

obu jest przedewszystkiem ten charakter spirytualny

i spiralny, który tak znacz?co je odr?bnia od podob-·

.nych dzie? ?wiata klasycznego i w których w?a?nie

obopólnem zestawieniu i porównaniu mo?na najlepiej

pozna? nietylko ró?nic? obu, ale i ka?dego zosobna

w?a?ciwo??. Stosunek Parthenonu do tumu kolo?skiego

i Iliady do Boskiej Komedji, daje nam prawdziw?, pra

wie, bym powiedzia?, matematyczn? proporcj?: i ten sam

'charakter odró?nia epope? Homera od epopei Dantego,

-co ?wi?tyni? greck? od chrze?cija?skiej. Jedne s? tak

zewn?trzne, jak drugie wewn?trzne; jedne tak przede-

wszystkiem mistrzowskiemi dzie?ami zmys?u, jak drugie

my?li. U tamtych oko spoczywa na powierzchni kszta?

tów i na nich zaspokojone przestaje: nie zagl?daj?c do'

,g??bi, gdzieby nic nieznacz?c? tylko znalaz?o cel? i cia-
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sne niebo, cieszy si? tu samemi formami; u tych, prze

ciwnie, wzrok wcale si? prawie na powierzchni nie za

trzymuje i nigdy sam? form? niezadowolony ucieka

do wn?trza oraz szuka tam niesko?czonej my?li i nie

zmierzonego ducha. Tamte wygodnie i pogodnie na

ziemi si? poziomo rozlegaj?; te si? ascetycznie od zie

mi odrywaj? i spiralnerni linjami oraz spirytualnemi my

?lami unosz? do nieba. Tamte ludzkie daj? stosunki

i naturalne wyobra?aj? pot?gi; te w nadludzkie d???

sfery i nadnaturalne objawiaj? wysi?ki. Tamtych wra

?enie przedewszystkiem plastyczne, tych przedewszyst
kiem muzykalne; tamte ducha lekko ko?ysz?, te go

w niezmierzony rzucaj? przestwór, gdzie wieczne i co

raz szersze toczy ko?a.

Lecz nie tylko we wspólnej tej ró?nicy od archi

tektury i epopei klasycznej
- która w gruncie jest

zasadnicz? ró?nic? wszelkiej sztuki chrze?cija?skiej od

staro?ytnej
-

le?y to pokrewie?stwo Boskiej Komedji
i gockiej ?wi?tyni; ale w organizmie, w estetycznej

fizjognomice, w ca?ej ich formacji ta sama twórcza

dzia?a si?a. W obu tych utworach rysy wspólnego po

chodzenia, tej samej ducha emanacji uderzaj? wsz?

dzie. VIi obu panuje ta g??boka symbolika liczb, któr?

si? w dziewi?ciu sferach Dantego, w ich zestawieniu

z siedmiu sf?rami wiedzy (trivium i quadrivium)
i z dwiema filozofji i moralno?ci, w mistycznem zna

czeniu, które matematycznym nadaje pierwiastkom
i t. p., tak uniwersalnie objawia, jak w znanych mate

matycznych rozmiarach, w typowych liczbach, w ?ci

s?ych wielok?tnych poddzia?ach i rozkrzewach, i w ca

lej owej rytmiczno?ci "boskiej ge ometrji" gockiej archi

tektury: fenomen dziwny i obecnym naszym poj?ciom

zupe?nie obcy, ale, jak pó?niej poznamy, ch,.araktery-
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styczny i immanentny p?ód ?redniowiecznego ducha.

szukaj?cego w?a?nie w liczbach tajemnej syntezy pi?kna

i prawdy, znacz?cej formy, któraby mistyczn? dowol

no?? i scholastyczn? surowo?? jego cywilizacji zarówno

obj?? mog?a. Innym, niemniej wa?nym i .z tego samego

pochodz?cym ?ród?a, objawem jest ów ciekawy symbo

lizm farb, owe tajemnicze znaczenie, przywi?zane do

tak nazwanej "perspektywy" czyli optyki, w której

wieki ?rednie mniema?y znale?? pewne organon wiedzy,

w której wspó?czesny Dantemu wielki Roger Baco wi

dzia? ogólny obraz boskiej czynno?ci; i ta te? my?l

znowu panuje zarówno w dwóch wielkich dzie?ach

?redniowiecznej sztuki, które tu zestawiamy. Wiadomo,

jakie wielkie ma znaczenie w architekturze gockiej gra

farb i ?wiat?a: o?ywia ona nietylko malowid?a okien

i filarów, ale ca?e tu zestawienie architektonicznych

cz??ci spoczywa na ci?g?ej alternacji i modula?ji ?wia

t?a i cienia; i konstytucyjnem prawem ca?ego gockiego

porz?dku jest perspektywa. W poemacie za? Dantego

Raj stanowi czyst? skal? farb w muzyce sfer; si?a

?wiat?a oznacza si?? b?ogo?ci; wed?ug prawide? jakiej?

niebieskiej optyki wymierzaj? si? boskie nagrody,

i trwanie promienia oznacza stopie? zbawienia w ?wia

t?ej hierarchji dusz.

Je?li oprócz tego symbolizmu liczb i farb, nad któ

rym si? jeszcze pó?niej obszerniej rozwodzi? my?limy,

zechcemy szuka? dalszych i' charakterystycznych podo

bie?stw mi?dzy nasz? chrze?cija?sk? epope? a gock?

?wi?tyni?, uderzy nas przedewszystkiem to wspólne im

obu zestawienie ?wiata spirytualnego obok realnego,

najduchowniejszych poj?? obok historycznych, naj

ostrzejszemi konturami ?ycia uwydatniaj?cych si? po:'

staci; a gdy w Boskiej Komedii, w?ród alegorycznych
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figur i w najl?ejsz? tkank? kszta?tów oblekanych ab

strakcyj, staj'?. postacie historyczne i realne, w pe?nej
plastyce jestestwa, ?ywe i ?yj?ce: jak?e?to cz?sto za

równo i w gockich ?wi?tyniach z t?umu alegorycznych
. pos?gów i personifikacyj wiary i zakonu, ?wiata i stwo

rzenia, cnót i grzechów wygl?daj? znowu figury, real

nem oddychaj?ce ?yciem, "twarze ostre, malowane"

pobo?nych fundatorów, ?yj?cych donatorów i t. p. A co

dla nas najwa?niejsza, to, ?e i w tym rysie, jak i w do

tkni?tej wy?ej symbolice liczb i farb, wybita jest jedna
z naj g?ówniejszych cech ?redniowiecznego ducha: bo to

ci?gle i ostre obokstawienie najgrubszej realistyki z naj

subtelniejszym spirytualizmem, bez harmonijnego i ideal

nego ich zlewania i stopnienia, je&'\: mo?e najcharakte

rystyczniejsz? w?a?ciwq?ci? ca?ej owej epoki; i wystar

czy tu tylko sobie przypomnie? g?ówny i tak stanowczy

rozdzia? ca?ej wiedzy ?rednich wieków na Realizm i No

minalizm, aby si? tak o prawdziwo?ci tego zdania

w ogóle, jak o duchowem pokrewie?stwie tych dwóch

sztuki utworów przekona?, które ow? cech? najwyra?

niej i naj konsekwentniej na sobie odbi?y. T ak w Bo

skiej Komedji jak w gockiej ?wi?tyni uderzy nas na

st?pnie ta ciekawa ornamentyka ze ?wiata zwierz?cego
i ro?linnego, ta, prawiebym rzek?, panteistyczna ency

klopedyczno??, która ca??' natur? zagarnia i wszystkie

jej p?ody, jakby do nowej arki Noego dla ocalenia ich

przed wzbieraj?cym czasu potopem, gromadzi i to nie

tylko w samym celu urozmaicenia i upi?kszenia, lub

utworzenia sobie t?a dalszego, jak w greckich 'Meto

pach czasem lub w Homerze, ale w jakiem? alego

rycznem i tajemniczem cz?sto powi?zaniu natury i cz?o

wieka, Stw6rcy. i stworzenia, ?wiata niewidomego z wi-
,

"

3Klaczko: Dante Alighieri
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domym. A i ten rys znowu nie jest tylko przypadko

wym i tym dwom utworom wy??cznie w?a?ciwym, ale

charakterystyczn? cech? ?redn?owiecznej epoki, która

nawet osobn?, jak wiadomo, przedtem i potem bez

przyk?adn? epope? ze ?wiata zwierz?cego w lsengri

mie i Reinhardzie wykszta?ci?a. IIe?to razy na ?cianach,

filarach i portykach gockiego tumu napotykamy takie

lwy, pantery i wilczyce, takie naturalne i potworne,

prawdziwe i bajeczne zwierz?ta, jakie Dante v.r swojej

zaziemskiej spotyka? w?drówce, a je?li nawet usuniemy

z uwagi w?tpliwe domys?y uczonych o kszta?ceniu si?

gockiego stylu wed?ug praw ro?linnej formacji l), ile?

za to w nim pojedynczych kszta?tów ze ?wiata krze

wów przypomina podobne w poemacie Dantego, w tych

porównaniach, wzi?tych z ro?linnej natury, w tych

ró?nobarwnych alegorjach ró?, lilij i kwiatów, a prze

dewszystkiem w owym przepy?znym ust?pie o lesie

krzaków, dusze samobójców w sobie zamykaj?cym,

który tak cz?sto bywa przytaczanym, który tylokrotnie

by? na?ladowanym przez pó?niejszych poetów i przez

wielkich, dos?ownie prawie przez Ariosta 2). \V spóln?

dalej jest obu tym dzie?om ?redniowiecznej sztuki ta

prawie wyuzdana wyobra?nia w tworzeniu najfantastycz

niejszych figur, w zlewaniu najró?norodniejszych i naj

dzikszych kszta?tów, w nadnaturalnem i nienaturainem

stopieniu wszelkich form kreacji, które natura tak sta

rannie rozgraniczy?a, w tern; jednem s?owem zmie-
I'

szaniu wszelkich prawide? ziemskiego ?wiata dla od-
•

dania nadziemskiego. Komu?, co na portalach i rze?-

') Metzger; Gezetze der Pflanzen und Mineraliel'lbildung, ang-e

wendet auf den altdeutschen Baustvl. 1835.

') Inferno XIII, 40. A'rioatos Orlando VI, .ta?z. n.
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bach gockich ?wi?ty? widzia? te figury djab?ów i grze

szników w fantastycznych i potwornych postawach, te

dziwaczne a straszne zarazem grupy z nawpól ludz

kich, nawpól ?wierz?cych logogryfów i arabesków, te

bez?adne i bezkszta?tne rzuty rozognionej wyobra?ni,
komu? si? wtenczas nie przypomnia?y podobne perso

nifikacje djab?ów i grzeszników w Boskiej Komedji,
któ? w nich nie odkry? nieraz tych samych prawie nie

foremnych form, a prawie zawsze tych samych prawi
de? formacji, nawet a? do tego naiwnego cynizmu, z któ

rym gocki mistrz, zarówno jak Dante najlu?niejsze od

dawali sytuacje, w najgrubszych, niczego nieoszcz?dza

j?cych, rysach J)? Nie brak te? w naszej epopei na

szczegó?ach, jakby ?ywcem z gockiej przeniesionych

architektury, a przedewszystkiem uderza ten kszta?t

wielkiej promieniej?cej Ró?y z przezroczyeterni li??mi,
w którym si? naszemu wieszczowi na najwy?szym
szczeblu Raju okazuje ca?a "?wi?ta milicja, któr? Chry
stus krwi? sobie po?lubi?" 2) i który tak wyra?nie przy

pomina podobn? figur? gockiej budowy, pod tem?e naz

wiskiem Ró?y znan?, co tak znacz?ce i symboliczne

zajmuje miejsce w prornieniej?cern kole i z przezroczy

stemi z szyb li??mi na wspania?ych facjatach chrze

?cija?skich ?wi?ty?, jak znowu, przeciwnie, na tympa
nach ich portyków znajdujemy obraz tego S?du osta

tecznego, który zasadnicz? jest my?l?, form? i tre?ci?,

prawdziw? dusz? wielkiego poematu Dantego. I czernze

I) Porównaj mi?dzy innemi wiersze jak:

Ed eg ?i avea del cul f.tto trombetta.
.

Infern. XX, ? 39,.

Rotto dal mento inain dove si trulla.

Infern. XXViii. 24. i wieje podobnych.

") Parad. XXX i XXXI.
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jest w gruncie i w najwyzszem swojem znaczeniu ?wi?

tynia chrze?cija?ska, je?li nie nadziemskiem ju? ?wia

tem, w który wst?puje grzesznik, co, jak Dante, "z pro-o

stej zszed? drogi" (la diritta via era smaritta) i gdzie.

jak Dante, pod lito?ciw? opiek? "wielkiej w niebie

siech Pani" (Donna gentil nel ciel) przechodzi, jak on,

my?l? ludzkie grzechy i, wyst?pki, jak on si? w skrusze

i pokorze przed "bo?? m?dro?ci?" (Beatrice) spowiada,

jak on wreszcie do najswi?tszego miejsca przed boski

obraz dochodzi, i jak on tu s?yszy o swem oczyszcze

niu i przyjmuje "ten chleb anielski, co wiecznie ?ywi,

a nigdy nie nasyca" l)? I w takiem to znaczeniu nie

b?dzie? tum gotycki kamienn? tylko transkrypcj? wiel

kiej epopei chrze?cija?skiej?

Gocko-architektoniczny ten charakter Boskiej

Komedji przebija si? a? w najzewn?trzniejszej jej for

mie, a? w owych terze rime ,
które sobie Dante wyna

laz? dla swojej chrze?cija?skiej epopei. Nie tu miejsce

obszerniej si? rozwodzi? nad pytaniem o znaczeniu

i historycznem kszta?ceniu si? rymu, które tyle ju? zaj

mowa?o umys?ów. Wystarczy tu tylko w krótko?ci

oznaczy?, ?e rym jest tak czyst? i konieczn? form?

chrze?cija?skiej poezji, jak rytm klasycznej i ?e te dwie,

zasadniczo od siebie ró?ne, formy wierszowania w tym

samym do siebie znajduj? si? stosunku, w jakim archi

tektoniczne formy chrze?cija?skie do klasycznych. Wiersz

klasyczny zasadza si? na regularnie przeprowadzonej

odmianie d?ugich i krótkich sylab i na tern samem

prawie regularnej odmiany spoczywa klasyczny porz?

dek s?upów. S?up ka?dy w architekturze greckiej jest.

') ..... pan degli Angeli, del quale

Viv ... i qui, ma non aen' vien aatollo. Parad. II, 11.
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TÓWQY drugiemu; jak jedna stopa miarowego wiersza

drugiej, ma równ? zawsze warto?? co drugi, ma swo

je jednostajne znaczenie i jest regularnym i sko?czo

nym w sobie cz?onkiem z ca?ego rz?du równych mu

i w regularnych odst?pach postawionych jednostek.

Inne tymczasem prawo kieruje gotyckim porz?dkiem

jako te? i rymowym wierszem. W architekturze chrze

?cija?skiej s?up traci to swoje indywidualne i w sobie

sko?czone znaczenie; nie ma on równej warto?ci co

drugi; nie odmienia si? on regularnie i w regularnych

odst?pach; formy i przedzia?y filarów ró?nie si? w go

tyckim rz?dzie zmieniaj? i dopiero przez' muzykalny, ?e

tak powiem, zwrot tych samych form i odst?pów, po

chwilowem przerwaniu i krzy?owaniu, przywraca si?

architektoniczny porz?dek. I taka sama jest zasada ry

mowego wiersza, w którym podobnie? nie ka?da ju?

stopa ma swoje indywidualne znaczenie i warto?? ju?

nie na. regularnej odmianie krótkich i d?ugich sylab po

lega;
.

wszystko to w tym wierszu si? usuwa przed mu

zykalnym zwrotem pewnych form ,po chwilowem przer

waniu i krzy?owaniu. W porz?dku i rytmie greckim

s?owa. i s?upy plastycznie si? szykuj?; w porz?dku i ry

mie gockim natomiast malowniczo si? grupuj?. Rz?d te?

i grupa s? to naj charakterystyczniejsze zasady, odró?nia

j?ce porz?dek i rytm ·grecki od porz?dku i rymu chrze

?cija?skiego; a je?liby?my to g??biej wzi?? chcieli, ca?y

?wiat staro?ytny od ?wiata nowszego: I w terp z'nacze

niu terze rimeDantego s? najdok?adniejszem w poezji

odbiciem naj doskonalszej formy gockiego porz?dku

w architekturze. T e wiersze, które w ci?g?e i przerwa

ne rymy si? wi???, które si? nieustannie krzy?uj? i ??

cz?, które si? w potrójn? spó?d?wi?czno?? splataj?

i rozplataj? i tak wyra?nie ju? dla samego oka tworz?
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grupy: przedstawiaj? ten sam obraz 'spl?tanej roz?o?y

sto?ci, pozornej zawi?o?ci
.

przy ?cis?ym wewn?trznym

porz?dku, od?rodkowej dowolno?ci przy naj surowszej

do?rodkowej konieczno?ci, co te lekkie filary chrze?ci

ja?skich ?wi?ty?. Tak w jednych jak i w drugich ta

sama panuje perspektyuJna eurytmiczno??.
.

W takim to ?cis?ym zwi?zku stoj? te dwa najwy?

sze i najuniwersalniejsze utwory ?redniowiecznej sztu

ki; wed?ug takich to samych praw formacji powsta?y:

gocka ?wi?tynia i Komedja Dantego. Jedna jak dru

ga obj??a w ca?ej pe?ni twórcz? my?l wielkiej epoki;

jedna jak druga jest naj zupe?niejszym i najwymowniej

szym pomnikiem jej ducha; jedna jak druga jest praw

dziw? epope? ?redniowiecznego chrze?cija?stwa.

A jednak nazwa ta epopei niezupe?nie jeszcze

okre?la poetyczne i historyczne znaczenie Boskiej Ko

medji; definicja ta bynajmniej jeszcze nie wystarcza

dla oznaczenia stanowiska i zakresu tego wielkiego po

ematu; a je?li do? jedyn?, prawdziw? i czyst? miar?

przy?o?yrn, miar? greckiej epopei, pozostan? nam reszt

ki, które osobn? znowu i wielk? ca?o?? stanowi? i osob

nej znowu wielkiej klasyfikacji koniecznie ??da? p?d?.

Jest to w?a?nie charakterem niesko?czono?ci chrze?ci

ja?skiego ducha i jego prawdziwie wielkich objawów

w twórczej wyobra?ni, ?e si? te pod jedn? form? sztu

ki wy??cznie podci?ga? nie daj?, ?e si? z plastycznych,
acz tak koniecznych rozgatunkowa? ci?gle wyrywaj?

i w inne postronne i przestronne wybiegaj? dziedziny.

T ak i dzie?o Dantego, obok epicznego, do innego jesz

cze wielkiego rodzaju poezji nale?y i w tym równie

wielkie i znacz?ce zajmuje stanowisko tak pod wzgl?

dem wewn?trznej poetycznej warto?ci, jako te? i zew

n?trznego historycznego rozwoju ..
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Dwie s? w?a?ciwie tylko g?ówne czyste i odr?bne

formy poezji: epopea i dramat, i one te? tylko uzna?

Arystoteles w swojej i dot?d jeszcze prawodawczej

Poetyce, godnemi prawdziwego zastanowienia i roz

bioru. One jedne daj? czyny i charaktery, tworz? pe?

ne objawy i prawdziwe kszta?ty i maj? istotn? plasty

k? ?ycia i sztuki. Liryka, któr? jako trzeci? form? obok

tych dwóch 'g?ów?ych stawia? zwykli?my, nie odpowia

da tym warunkom i w gruncie te? jest tak ma?o samo

dzieln?, ?e wiecznie oscyluje mi?dzy epope? i dyda

x?, ?e w Epinikjach Pindara tak si? o historj?, jak

w Odach Horacego o reflexj? opiera i ?e nawet obc?

zupe?nie sztuk?, muzyk? w pomoc przyzywa, wi???c

si? z ni? z utrat? w?asnej samodzielnej warto?ci w ?pie

wie, lub wcielaj?c j? w siebie przez na?ladowanie jej

ducha muzykaln? swoj? d?wi?czno?ci? w sonecie, dum

ce i t. p. Wszystkie za? inne podrz?dne gatunki poezji:

elegja, idylla, satyra, bajka, dydaxa, opisowo?? i t. d.,

bardziej jeszcze, ni? liryka, na reflexji i subjektywnem

uczuciu oparte, mniej jeszcze od niej maj? prawdziwej

samoistno?ci i si?y plastycznego kszta?towania. l dlate

go te? wszystkie te gatunki efemerycznej i troch? pa

so?ytnej natury s? ze wszech czasów i miejsc w?a?ci

wego i absolutnego historycznego rozwoju w?a?ciwej

?obie pory i temperatury nie maj?; gdy tymczasem

epopea jak dramat s? przeci?g?emi i mozolnerni wy

robami wieków i narodów, maj? swoje epoki i klima

ta, wy??czne i wielkie historyczne warunki swego kszta?

cenia si? i rozkwitu i nigdy wspólnie obok siebie nie

powstaj?, ale w rozleg?ych odst?pach nawzajem si?

zmieniaj?. Ka?da z ·tych wielkich form tak wy??cznie

zwyk?a posiada? i obserwowa? twórczo?? epoki, ?e

nietylko drugiej obok siebie powstawa? "rozszerza?

•
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SI? me dozwala, ale nawet na d?ugi czas po sobie

wszystkie ?ywotne soki wysysa i dopiero po do??

znacznym przedziale czasu zasilony odpoczynkiem gen

jusz narodu mo?e; przyst?pi? do nowych POrtycznych
kreacyj w odmiennej formie.

\lI tym to w?a?nie czasie przej?cia z epoki epicz

nej do dramatycznej i naprze mian, w tym okresie, przy

gotowania i przetworzenia, wykszta?ca? si? zwyk?a

trzecia wielka forma poezji, forma, która dla 'miesza

nej i po?owicznej natury wp rawdzie tej estetycznej

warto?ci czystego dzie?a sztuki, co epopea i dramat,

niema, ale dla znacz?cego miejsca, które w rozwoju

poetycznej twórczo?ci zajmuje, dla organicznej regular

no?ci swego powstania i psychologicznej konieczno?ci swe

go objawu, to samo hisrloryczne przynajmniej ma upraw

nienie. Ma?o ten dot?d poznany i umiej?tnie okre?lony

rodzaj poezji, jak to tra?nie powiedzia? genjalny ba

dacz, co pierwszy uwag? zwróci? na jego historyczne

znaczenie, ?atwiej si? daje scharakteryzowa?, ni? naz

wa?: nie mamy powszechniejszej i w?a?ciwszej dla?

nazwy, jak alegorii. To, co powszechnie pod alegori?

rozumiemy, obrazowanie intelektualnych i moralnych

abstrakcyj, stanowi tylko jeden ?ywio? tej wielkiej ka

tegorji, której charakterystyczn? w?a?nie cech? jest, ?e

wszystlde poetyczne gatunki obej muje: alegorj? w ?ci

?lejszem znaczeniu, jak liryk?, ele g?, jak satyr?, dyda
x?, jak opisowo??, epopej?, jak dramat, i wszystkim
tym, z mniejazem lub wi?kszem wyko?czeniem naryso-

, wanym i zamieszanym, formom daj e zazwyczaj lekkie

ramy b?d? samotnej przechadzki, b?d? pods?uchanej
rozmowy, b?d? wreszcie snu lub wizji: to jest tego po

etycznego zmy?lenia, w które i Oante oprawi! Bosk?
Komedj?. Liryczny w oddaniu subjektywnego uczucia
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i usposobienia duszy; elegiczny i idylliczny w przedsta
wieniu spokojnych sytuacyj i nieplastycznego ?ycia;
opisowy w sk?onno?ci do ci?g?ego obrazowania i ale

goryczny w zami?owaniu, w abstrakcjach i personifika
cjach; dydaktyczny i satyryczny w mniej lub wi?cej
wyra?nej ch?ci nauczenia i poprawienia: rodzaj ten po

ezji styka si? zarówno z epopej? i dramatem, od któ

rych je?li sobie nie przyw?aszcza tego, co w?a?ciw? ich

dusz? stanowi: czynu i akcji, u?ycza jednak tego, co

ich· zewn?trznem 'jest cia?em: opowiadania i djalogu.
Pandemonium wszystkich poetycznych form- alegorja,

nietyle jako czysty utwór sztuki, ile jako historyczny
fenomen ma swoje przewa?n? w rozwoju twórczej wy

obra?ni znaczenie; jest ogóln? form?, z której si? roz

chodz? i wykszta?caj? wszystkie plastycznie rozgrani
czone gatunki poezji i do której znowu po pewnym

okresie czasu, po obie?eniu ko?a, które im wewn?trzna,

jak to nazywa Arystoteles. energja zakre?li?a, wracaj?,

aby z od?wie?on? si?? z jej ?ona napowrót si? wynu

rzac, F enomen to, powtarzamy, niezmiernej wagi: od

s?ania on nam to, ?e samo prawo rz?dzi tym napozór
tak fikcyjnym i dowolnym ?wiatem wyobra?ni, co i rze

czywistym; ten perjodyczny zwrot poetycznych form

do jednego punktu wyj?cia objawia nam ten sam za

kon w dziejach poezji, co w dziejach narodów. Mac

chiaveIIi ritorno al segno, a Vico w dziejach ca?ego

moralnego ?wiata corsi e ricorsi nazwa?. Alegorja jest

tym, je?li chcemy, chaotycznym stanem twórczej wy- '?

obr a?ni, w której wszystkie ?ywio?y poezji nieroz??cznie

drzemi?, nim sie rozdziel? i rozgranicz? i do którego

pó?niej, po wype?nieniu swego uroczego pos?annictwa,
wracaj?, aby si? przemieni? i w odnowione kszta?ty

wyodr?bni?.
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W tern znaczeniu, które?my alegorji nadali, Wschód

b?dzie naturaln? jej kolebk?: bo w ogólnym rozwoju

ludzko?ci ?wiat wschodni przedstawia w?a?nie ten stan

chaotyczny ducha, w którym ?adne funkcje spo?eczne

i moralne jeszcze si? nie wyszczególnily i wszystko

w panteistycznej niejako zanurzone jest uniwersalno?ci.

Bóg, cz?owiek i natura s? tu w tern samem niezindy

widualizowanem i nierozgraniczonem powi?zaniu, w ja

kiem si? znajduje ca?a sfera materjalnego i moralnego

?ycia i wszystkie wy?sze objawy ludzkiego ducha w wie

rze, w wiedzy i w sztuce. I dlatego te? nie tylko tu

spotykamy t? wielk? i uniwersaln? form? alegorji, ale,

rzec nawet mo?na, ?e ca?a poezja wechodnia w tej

torrnie uwi?z?a i nigdy za ni? samodzielnie nie wysz?a.

Epopea jak dramat Mahabarata jak Sakuantala, nie

maj? tu rozgraniczonych plastycznych kszta?tów, jak

podobne im dzie?a poezji greckiej: pe?ne one jeszcze

s? lirycznych, dydaktycznych, opisowych ?ywio?ów i tej

zawilej encyklopedyczno?ci poetycznych gatunków, któ

re dla poezji wschodniej jest tak charakterystyczn?,

jak zawi?a encyklopedyczno?? ca?ego ?ycia. dla ca?ego

Wschodu wogóle. ?wiat natomiast klasyczny, który

tak ostro we wszystkie m przeciwstawiony W schodowi,

którego nietylko sztuki, ale ?ycia ca?ego zasad? jest

czysto?? kszta?tów, rozgraniczenie wszelkich pot?g mo

ralnych i materjalnych, najwyr?bniejsza plastyka my?li

i uczu?, czynów i dzie?; ?wiat ten musia? koniecznie

• zaniecha? tej poetycznej formy, która tak obc? by?a

jego duchowi, ale i tu jednak Hesiod tak regularnie

stoi w po?rodku mi?dzy Homerem a Eschylern, mi?dzy

epope? a dramatem, jak romans grecki na samym

schy?ku i upadku helle?skiej cywilizacji. Inne znowu

i wi?ksze s? losy alegorji w ?wiecie chrze?cija?skim.

,
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W ?wiecie tym, który tak plastyczne rozgraniczenia
hellenizmu, jak uniwersaln? d??no?? Wschodu zarówno

obj?? i uduchouii] je, w nim znowu i z wi?kszem zna

czeniem jak u Greków wyst?puje rodzaj alegorji, ale

ju? nie w tym charakterze jedynej prawie i dominuj?
cej formy, który mial na Wschodzie, ale tylko, jake?
my to ju? powiedzieli, w kszta?cie perjodycznie wra

caj?cego gatunku, reasumuj?cego niejako wschodni? uni

wersalno?ci? wszystkie w duchu greckiego rozgranicze
nia wykszta?cone lub nadal kszta?ci? si? maj?ce czyste

poetyczne gatunki.
.

Ze wzgl?du na sam? poetyczn?

tylko stron? i jej wp?yw mo?na powiedzie?, ?e Bib/ja
stoi jako najpe?niejsza alegoria u samego pocz?tku
chrze?cija?skiej poezji. Cudowna ta xi?ga, jak w ?yciu
wszystkie moralne i religijne prawdy, tak twórczej wy

obra?ni wszystkie przysz?e objawia?a formy: liryk? i ale

goryczno??, dydaktyk? i opowie??, epik? i dramatyk?.
ca?y dramat chrze?cija?ski powsta? z biblijnej my?li
pasji. Pó?niej ka?dy naród chrze?cija?ski, wykszta?
ciwszy jedn? lub drug? form?, wraca? znowu w perjo
dycznej rytmiczno?ci do tego wielkiego rodzaju alego
rji, jako do punktu odpocznienia i dalszego zarazem

rozwoju. Gdy ?redniowieczna liryka Prowensalów zna

laz?a swój ostateczny wyraz i najwy?sze wydoskonale
nie w rymach Petrarki, da? Petrarka sam has?o zwrotu

do alegorycznego rodzaju w swoich Tionfi i za nim

poszed? Boccaccio nietylko w Tionfi, w Ninfale Fieso

lano, nietylko w Fismecie i T eseidzie, ale nawet i w

Decamerone: bo ca?a nowelistyka daje si? s?usznie po

liczy? do tej wielkiej po?redniej formy poezji, której
i romans nawet nowoczesny jest prozaiczn? i pragma

tyczn? tylko stron?; a gdy dwa wieki pó?niej epika
w?oska najwy?szego szczytu swego mo?ebnego rozwoju
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dost?pi?a w dzie?ach Ariosta i Tassa, naznaczy? znowu

sam Tasso to historyczne znowu zej?cie do alegorji,

tak przez nieszcz??liw? wprawdzie,'ale pod tym wzgl?

dem niezmiernie charakterystyczn? prób? przelania Je

rozolimy w alegori?, jak przez ten poemat o stworze

niu, Le seiie giornate, który natchn?? Miltona. Alego

ryczny raj Miltona stoi w dziejach poezji angielekiej

tak historycznie w po?rodku mi?dzy wielk? dramatyk?

Shakespeara, a pó?niejsz? epik? Scotta i Byrona, jak

przedtem mi?dzy Shakespearem a dawn? epik? an

gielsk?, z której nam drobne ale znacz?ce w Beowul

fie i T ravellerssong przechowa?y si? u?amki, sta?y ale

goryczno-idylliczne twory Louglanda, Gowera Chance

ra, Sidneya i t. d. Wymienieni tu na ostatku angielscy

pisarze kszta?cili si? prawie wszyscy na owym os?a

wionym Roman de la Rose, który znowu w poezji fran

cuskiej to samo historyczno-po?rednicz?ce stanowisko

alegorji mi?dzy dawn? francusk? epik? a pó?niejszym

teatrem Corneilla i Racina zajmuje, jakie w hiszpa?

skiej zaj?li Hita, de Mena, Santillana i inni mi?dzy

epicznym cyklem Cyda, a wielk? dramatyczn? epok?

Nibelungów, Gudrun, W olframa von Eschenbach, Gott

fryda von Strasburg, a dramatyk? Hans Sachsa i liryk?

z epoki reformacji, rozlegaj? si? szerokie alegoryczne

utwory XIV i XV wieku, a Reinhard szczegó?

niej tak zarówno za czyst? epopee, jak za czyst? ale

gorj? uchodzi? mo?e; po wyd?wi?czeniu si? ze? dra

matycznej i lirycznej poezji z czasów reformacji wraca

znowu przewa?nie rodzaj alegoryczny, który si? osta

tecznie reasumuje w s?awnej Messyadzie Klopsrocka

i po którym znowu w orszaku wszystkich wielkich nie

mieckich dramatyków z przesz?ego wieku nast?puje

ów Lessing. co tak charakterystycznie przy naj?ci?lej-
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szem rozgraniczeniu poetycznych gatunków obstawa?

i tak konsekwentnie przeciw bronionej przez \Vinckel
manna alegorji si? o?wiadczy?. I wed?ug 'tych samych
praw formacji rozwija?a si? wreszcie nawet i nasza

polska poezja, acz tyle przeszkód w swojem normal

nem wykszta?ceniu doznawa?a. I u nas tak?e mi?dzy
dawnemi epicznemi rapsodami, których s?abe si? tylko
echa w naszych historycznych przechowa?y jeszcze po

daniach i chrze?cija?sk? hyrnnologj?, która od ?w. W oj
ci?cha a? do Andrzeja ze S?upia poetyczn? 'nasz?,
twórczo?? w ?rednich wiekach absorbowa?a; a t? liryk?
z drugiej strony, która w epoce Kochanowskiego tak

bujnie rozkwit?a, i dramatyk?. której pierwsze ,wów

czas zjawi?y si? próby w Józefie, w Odprawie pos?ów
i t. a.: znaczniejsze twory Reja stoj? jako historyczno
po?rednicz?ce alegorje i pod tym w?a?nie wzgl?dem,
o ile si? nam zdaje, dot?d ma?o zauwa?anym, maj?
swoje g?ówne i ciekawe znaczenie. Szczególnie god
nym tu, cho?by i krótkiego tylko zastanowienia, jest Reja
Wizerunek ?ywota. Poeta prowadzi m?odzie?ca do ró?

nych filozofów poga?skich, od Zoroastra do Hippo
krata, Dyogena, Epikura, Sokrata i Arystotela, którzy
mu wszyscy systema swej etyki wyk?adaj?; potem prze

chodzi z nim do pot?pionych w piekle, do tych, "co

sobie zje?onej nie zag?askali czupryny", i mi?dzy któ

rymi widzi wiele panów i xi??y; w raju nakoniec "He
liasz" objawia nie?miertelne chrze?cija?skie prawdy
"o dusznej rado?ci" i naucza jak si? staje "w ogrodzie
u Pana". Pe?no w tern dziele mitologji i teologji,

astronomji i filozofji, najrozleglejszej jednem s?owem

dydaxy; pe?no tu idyllicznej opisowo?ci: ka?dy nie

mal rozdzia? zaczyna si? od poetycznego opisania na

tury w ró?nych dnia porach; satyra wreszcie, jak we
...
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wszystkich dzie?ach Reja, tak i tu w ca?ej swojej

szoratko?oi i jadowito?ci rozkosznie si? rozpo?ciera.

Czytelnik widzi wszystkie tu zebrane ?ywio?y, które

wed?ug danej definicji poemat alegoryczny sk?adaj?;

jak w Boskiej Komedii "text si? tu rozci?ga od ziemi

do nieba", wed?ug tych w?asnych s?ów Reja, które

tylko w wi?kszej sucho?ci wypowiadaj? my?l tak

szczytnie w s?awnym wierszu Dantego oddcm?l); a kie

dy wspó?czesny biograf Miko?aja, Trzycieski, tego na

szego poet? z Dantem porówna?: wi?cej w tern zda

niu le?a?o prawdy, ni?eli mo?e my?la? sam T rzycieski.

j{ozumie si?: pod wzgl?dem tylko wspólnego im obu

poetycznego rodzaju; pod wzgl?dem bowiem poetycz

nej. warto?ci alegorja Reja tak ma?o lub jeszcze mniej,

jak wszelka inna, mo?e i?? w porównanie z nie?mier

telnem dzie?em florenckiego WIeszcza.

Wielki utwór Dantego obejmuje w ca?ej pe?ni

wszystkie poetyczne gatunki i objawia we wszystkich

g??boko?? uczucia, prawd? natchnienia, si?? wyobra?ni

i pot?g? twórczo?ci w rozleg?o?ci i mistrzowskiej dziel

no?ci, w jakiej ?aden inny poemat alegoryczny nietyl

ko z nim mierzonym, ale nawet zestawionym by? nie

mo?e. Liryka nie jest tutaj chwilowym i przechodnim

ust?pem, reflexem osobistego uczucia i subjektywne

go zwrotu; przenika ona' wskro? swoim wyostrzonym

akcentem. ca?e dzie?o, które, jak z jednej strony jest

epope? ludzko?ci ca?ego ?redn?owiecznego ?wiata, tak

z drugiej strony jest najsubjektywniejszym poematem

duszy, jednym szczytnym hymnem jednej wielkiej in-

l) .0 •• poema lacro,

Al qual ha po sto mano e cielo e terra.

Parad, XXV. 1,.

•
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dywidualno?ci. Opisowy i elegijny element objawia

si? tu w tak ci?g?ych i wielkich obrazach i d?wi?k;ach,

w takiej malowniczo?ci i muzyczno?ci poetycznego

uczucia, z tak niewyczerpanym nigdy darem przyjmo

wania i oddawania najstraszniejszych i najmilszych.

najgro?nie?szysh i najs?odszych wra?e?, jakichby si?
,

'podobnych przyk?adów razem tylko z ca?ej poezji ca

??j ludzko?ci, od wybuja?ych p?odów gor?cego W scho

du a? do powiewnych i powietrznych bladej Pó?nocy

mo?e zebra? da?o. Alegoryczno?? nie' jest to tylko

igraszk? rozumu i bawide?kiem dowcipu, ale naj silniej

sz? d?wigni? twórczej wyobra?ni i oddaje ca?? ?wietn?

symbolik? chrze?cija?skiego ducha i chrze?cija?skiej

sztuki w wielko?ci i uniwersalno?ci, w systemie i kon

sekwencji, w jakich to tylko gocka jeszcze architek

tura by?a w stanie przeprowadzi?. Satyra nast?pnie,

ale nie ta, o której rzymski ów poeta powiedzia?, ?e

jej niepisa? tak trudno, ale ta trudna i szlachetna, któ

ra powstaje na zepsucie nie w ch?ci wyszydzenia, ale

poprawienia, która ze skrwawione m sercem robi wy

rzuty w czystej my?li i dr??c? ze wspó?czucia, acz sil

n? przekonaniem r?k? trzyma przed obecno?ci? zwier

ciad?o Meduzy; ta satyra i w tern najwy?szem i naj

pi?kniejazem znaczeniu stanowi jeden z g?ównych ?y

wio?ów Bosk.j Komedji: gromi pot?g? Tytana i j?czy

?alem pokutnika, wyzywa niebiosa o pomst?, a piek?o

o lito??, i karci kochanych i kocha karconych, z ironj?
•

tak pe?n? mi?o?ci i z szyderstwem t?k pelnem wznio

s?o?ci, o jakich tylko wyobra?enie da? mo?e zlany ra

zem genjusz Juwenala i Jezajasza, naiostrzeiszego sa

tyryka Rzymian i naj szczytniejszego cenzora Izraela.

Dydaxa w tern dziele nie ogranicza si? na pewnej

'drobnej tylko nauce, na jakiej? urwanej cz??ci ludzkich
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bada?; obejmuje ona ca?? wiedz? epoki, odtwarza ca??

chrze?cija?sk? scholastyk? w wielkich kszta?tach sztuki

i daje poetyczn? sum? ?redniowiecznej m?dro?ci, jak

?wi?ty Tomasz da? jej filozoficzn?. Przedewszystkiem

za? wa?ny jest stosunek tego poematu do dwóch. naj

g?ówniejszych i naj czystszych form poezji. ,Znaczenie

epicznego ?ywio?u w Boskiej Komedji ju? nam wiado

me: widzieli?my, jak prawdziwie epicznie utwór Dan

tego obejmuje i zamyka jedn? z najwi?kszych epok

ludzko?ci i jak znakomitym i uniwersalnym jest wyra

zem ?redniowiecznego ducha. Ale i dramatyczny ele

ment przewa?ne w nim zajmuje miejsce i uzupe?nia

t? ca?o?? poetycznych gatunków, któr? najwy?sza ta

alegorja nam przedstawia. Sama zewn?trzna forma

djalogu, która si? tu nam ci?gle objawia w rozmowach

Dantego z Wirgilim,z Beatric? i z pot?pionymi lub

zbawionymi mieszka?cami za?wiata, nie wyczerpie

jeszcze bynajmniej tego dramatycznego charakteru Bos

kiej Komedji, równie jak epicznego jej charakteru nie

wyczerpie sama zewn?trzna tylko forma opowiadania.

Ca?y bowiem wewn?trzny uk?ad tego poematu, ca?a

jego fizjognomika i patologja, ca?y rozwój i, je?li tak

rzec mo?na, .sceniczne urz?dzenie nosz? cech? praw

dziwej dramatyczno?ci. Figury i sytuacje nie rozwijaj?

si? tu w tej spokojnej rozwlek?o?ci i powtarzaj?cej si?

rytmiczno?ci epopei, ale przemijaj? krótko i pospiesznie

w tej sk?pej charakterystyce i ciasnym obwodzie, w tej

aktualno?ci i momentalno?ci, które s? tak wydatnemi

przymiotami dramatu. Dante nie jest tylko. opowiada

czem, ale zarazem widzem' i wspó?dzia?aj?cym i "czas

mu ?ci?le wymierzony" 1), jak ka?demu widzowi i akto:'

lt.Lo tempo e poco ornai, che n' e conceaso,

E altro e da veder.

Infer, XXJX, 11.
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rowi scenicznego dzie?a. Je?li to prawda nast?pnie, ?e

podstaw? epopei jest przesz?o??, dramatu za? tera?

'niejszo??, to i pod tym wzgl?dem dzie?o Dantego do

tej drugiej poetycznej formy zbli?onem b?dzie: wszystko

si? w niem bowiem odbywa nie tylko formalnie w czasie

ale i realnie w charabierze tera?niejszo?ci i wszystko za

miast w perspektywnej dali podania, w bezpo?redniej
tu le?y akcji. A gdy do g??bszych jeszcze' psycholo

gicznych cech si?gniemy, ?atwo si? przekonamy, ?e

w ca?ym tym poemacie panuje patetyczno??, perype

talno??, djalektyka uczu? i analityka wra?e?, gwa?to
wna i skokowa klimax scen i objawów, które wszyst

kie bardziej tragiczne ni? epiczne jemu nadaj? atrybu

cje. I jakie? wreszcie poetyczne dzie?o. wype?nia wier

niej te dwa wielkie warunki obudzenia zgrozy i lito?ci,
które Arystoteles wszelkiej prawdziwej przypisa? tra

gice, jak ta Boska Komedja, co "wieczne cierpienie
i pierwsz? mi?o???") zarówno obj??a i z t? sam? si??
niesko?czone katusze piek?a jak wieczne uciechy raju
skre?li?a?

Je?li tak pod wzgl?dem wewn?trznej swej poe

tycznej warto?ci, dzie?o Dantego przewyzsza wszystkie

tego rodzaju alegoryczne poemata, niemniej góruje ono

nad niemi pod wzgl?dem zewn?trznego historycznego

stanowiska; a gdy sobie przypomnimy, ?e ca?a ta w o

góle poetyczna forma nierównie wi?ksze, jako histo

ryczny fenomen, ni? jako czyste dzie?o sztuki, ma zna

czenie, lepiej jeszcze zmierzym ca?? wa?no?? lego w?a

?nie przymiotu Boskiej Komedji. Poezja chrze?cijan-

I) .. eterno dolore ... e'l primo amore" ze znanego napisu piek?a.

Infer, III, 2-6.

4Klaczko: Dante Alighieri.
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ska, w ca?ym swoim ogólnym wzi?ta rozwoju, rozpada

si? na dwie wielkie, ?ci?le od siebie rozgraniczone.

okresy: epiki i dramatyki i ka?dy z tych okresów cha

rakterystycznie koresponduje z równoleg?emi dwoma

dziejowemi zwrotami chrze?cija?skiego ?wiata. Uniwer

salne i we wszystkich ?ycia objawach katolickie wieki

?rednie by?y tak naturaln? i historyczn? dziedzin? epi

ki, jak analityczne i djalektyczne nowsze czasy dra

matyki; do tamtych te? nale?? wy??cznie wszystkie

wielkie cykle Karola i Arthusa. Sygfryda i Dytrycha.

Alexandra. Cyda i ?aza; jak do tych znowu wy??cz

nie nale?y scena Shakespeara, Lopego i Calderona.

Corneilla. Racina i Moliera, Lessinga, Schillera i Goe-

.

thego i t. d. Mo?na powiedzie?, ?e jak wieki ?rednie nie

wyda?y jeszcze prawdziwego dramatu, tak wieki now

sze ?adnej ju? prawdziwej nie wyda?y epopei. Czas

przesilenie tych dwóch najwy?szych' poetycznych form

jest wiek XIV i XV. Ten historyczny okres, któ

ry?rny ju? pod tylu innemi wzgl?dami, jako epoki prze

kszta?cenia i przetworzenia, poznali. Jak z jednej strony

zag?usza si? coraz bardziej w tym okresie dawna ?rednio

wieczna epika, tak z drugiej w dramatycznych mister

jach, pasjach i alegorjach pokazuj? si? w nim coraz

przewa?niej pocz?tki przys??ej nowoczesnej sceny: i nic

charakterystyczniejszego pod tym wzgl?dem nad t?

nazw? i form?, któr? tak wyd?wi?czaj?ca si? teraz

epika, jak powstaj?ca dramatyka w tym czasie przy

biera. I w tym to w?a?nie okresie. w tej chwili prze

-silenia si? ca?ej chrze?cija?skiej poezji, gdy z 'jednej

g?ównej formy w drug? si? przelewa, powstaje Boska

Komedia Dantego, zamykaj?c jedno wielkie ko?o ?re

dniowiecznej epiki i roztwieraj?c zarazem drugie wi?k

sze jeszcze ko?o nowoczesnej dramatyki, daj?c zara-
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zem epiczn? wizj? uniwersalnego ?wiata i dramatyczn?
pasj? indywidualnej duszy. T o przewa?ne miejsce, któ

re ka?da alegorja w szczególnych dziejach szczególnej
poezji ka?dego narodu zajmuje, to miejsce zajmuje
alegorja Dantego w ogólnych dziejach ogólnej poezji
ca?ego chrze?cija?stwa. Boska Komedja jest uniwer

saln? i absolutn? alegorj? w uniwersalnym i absolut

nym rozwoju twórczej wyobra?ni chrze?cija?skiego
?wiata.

I tu si? nam mo?e wyt?ómaczy tak?e ten tajem

niczy tytu? BoskJej Komedji, którego obja?nienia naj

mniej w Dantem samym i w znanym ust?pie z jego
listu do Cane Grande della Scala szuka? wypada.
Bosleiem wprawdzie nie wieszcz sam, ale pó?niejsza do

piero uwielbiaj?ca potomno?? nazwa?a to dzie?o: mimo

swego wielkiego genjuszu i zupe?nej o nim ?wiadomo

?ci, lub mo?e w?a?nie dlatego, by? Dante dalekim od

tej gorsz?cej manji naszych nowoczesnych poetów,

wspinaj?cych si? ka?dej chwili Bogami na paluszkach
wzd?tej pychy. Ale nazwy KlJmedji udzieli? ju? sam

wieszcz nie?miertelnemu swemu dzie?u 1). Gdyby?my
na obja?nieniu poprzesta? musieli, które sam Dante

podaje, ma?oby nam zaiste na tern zale?a?o. Trzy s?,

wed?ug niego, g?ówne formy poezji: tragedja, satyra

i komedja, z których pierwsz? cechuje szcz??liwe wyj
?cie, a nieszcz??liwy koniec: komedi? wi?c nazwa?

swój poemat, bo ze smutków piek?a prowadzi do b?o

gOSCl raju... Ale ca?y ten dziwny wywód, który jesz
cze w XV wieku wiernie powtórzy? Santillana

l) W aamym poemacie. lnfer, XVI, 128 i XXI, 2.
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w swojej Corriedieta de Ponza1), jest jedynie nam wa?

nym pod wzgl?dem ?wiadectwa, jakie daje o zupe?nie

mylnych i scholastycznych wyobra?eniach, które tak

Dante jak i wiek jego mia? o gatunkach poezji: me

usprawiedliwia to w niczem dziwnego, a jednak tak

znacz?cego tytu?u. Usprawiedliwienie to dopiero da?

nam jest w stanie pogl?d na ca?y rozwój chrze?cija?

skiej poezji i na historydzne stanowisko, jakie w niem

zajmuje Boska Komedja. Tu dopie?o poznajemy, ?e

poemat ten, jak epiczn? swoj? form? zamyka epik?

?rednich wieków, tak dramatycznym swym tytule m za

powiada dramatyk? nowszych czasów i ?e nazwa ko

medji, jak? tu alegorja przybra?a, jest tak charaktery

styczn? i historyczn?, jak nazwa znowu alegorji, któr?

naprzemian i w tym samym w?a?nie czasie przybie

ra?a powstaj?ca komedja ..

Epope? wi?c i alegorj? jest wielki ?piew Dante

go. Obejmuje on ca?o?? poetycznej my?li ?redniowiec?

nego chrze?cija?stwa i ca?o?? jego poetycznych form;_

jest ostatecznem s?owem schodz?cego ?wiata i pierw

sz? zapowiedzi? nowopowstaj?cego: przesz?o?? i przy-o

l) Yo comenz e una obra a la qual Elame Comedieta de Ponza,

e titulela deste nombre, por quanto los poeras fallaron tre s manerns

de nombres a aquellas cosas de que fablaron, es a saber: tragedia,

satira, co media. Tragedia es aquella que contiene en ai caydas de

grandes ReY3 a Principes ... cuyos nascimientos e vidas alegremente

se comenzaron, e gran ti empo se continuaron, e deepues tristemente

cayeron... Comedia es dicha a quella cujus cornienzos son trabajosos,

e despuee el medio e fin de sus dias alegro, gOZOBO e bien aventurado;

e deste UBa Terencio Peno, e Dante en el su libro. donde primero.

dize aver visto los dolores e penas infernales, e despuee el Purgatorio,

e alegr? e bien aventurademente despuee el Perajeo.

Santillana. Comedieta de Ponza (ed Ochoa) p. 2.
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sz?o??, tamta w swych owocach, ta w swych zarodach,

zarówno w nim z?o?one. Poemat to najuniwersalniej

szy twórczego ducha ludzko?ci; poemat, jak sam wieszcz

raz w uczuciu swej wielko?ci powiada: "?wi?ty, do któ

rego przy?o?y?y r?ce niebo i-ziemia": niebo i zrerma

ca?ego chrze?cija?skiego ?wiata.

**
*

Na dzie?o tak rozleg?e, jak ?wiat, stanowiska za

patrywania si? tak s? liczne i ró?norodne, jak na ?wiat

samy. Od pojawienia si? te? tego wielkiego poematu

do najnowszych czasów nie brak?o mu na mozolnych

badaczach i ?wietnych umys?ach, z których ka?dy

z ró?nego i odmiennego punktu szuka? poj?cia i obj?cia

tego najwy?szego utworu ?redniowiecznej poezji. Kil

kadziesi?t ju? lat po ?mierci florenckiego wieszcza,

wzniesiono w ró?nych miastach w?oskich publiczne ka

tedry dla wyja?nienia i wyk?adania Boskiej Komedji:

Florencja, ojczyzna tego wielkiego m??a i ta, co za

?ycia na sromotne go wska?a?a tu?actwo, pierwsza po

jego zgonie da?a przyk?ad takiego wielkiego uczczenia;

i pierwszym, co t? godno?? t?umacza Boskiej Komedji

w tern mie?cie piastowa?, by? ów Boccaccio, co w?a

snem ju? ?wiat?em tak wspaniale na gwia?dzistern nie

bie w?oskiej poezji ja?nieje, i którego niedoko?czony,

niestety, komentarz jest jednem z naj bogatszych ?ró

de? dla obszernych studjów nad naszym poematem.

Je?li to w wi?kszej cz??ci prawda, co powiedzia? nie

miecki filozof, ?e wielki genjusz wskazuje ma?e umys?y

na wyja?nienie siebie: Dante i pod tym wzgl?dem od

reszty si? genjuszów odznacza, ?e zaszczytny trud expli

kowania jego wzi??y na siebie wielkie umys?y i wielkie
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genjusze. obja?niali go Boccaccio i Filippo Villani, Ben

venuto da Smola i Mario Filelfo, Giovanni de Serra

valle i Schelling; obja?nia? go i ten pod tyloma wzgl?da

mi podobny mu wielki Micha? Anio?, chocia? to w od

mienny od innych, sobie w?a?ciwy i twórczy sposób

uczyni?: wykonywuj?c do Boskiej K omedji ilustracje,

których zatraty ka?dy mi?o?nik sztuki i wielbiciel tych

dwóch gienjuszów wiecznie ?a?owa? b?dzie. Indywi

dualne i zbiorowe prace nagromadzi?y si? wiekami ko?o

tego wielkiego pomnika wielkiej epoki. Roku 1350 wy?

znaczy? arcybiskup mediola?ski, GiovanniVisconti, "dwóch

teologów, dwóch filozofów i dwóch mieszka?ców Flo?

rencji" do wspólnego opracowania Boskiej Komedji;

a na soborze Kostnickim, na pocz?tku XV stulecia

zajmowali si? wielcy ustawodawcy ko?cio?a w wolnych

godzinach studjami nad Dantem. Odt?d nie ustawa?y

umys?y w rozbiorach i badaniach i wieki pracowa?y
nad poznaniem poematu, na którego utworzenie wieki

si? przedtem sk?ada?y: sama bibljografja o Dantem,

samo wyliczenie tytu?ów dzie?, o nim traktuj?cych, da?y

jeszcze w najnowszych czasach powód do osobnego,

obj?to?ci? swoj? prawdziwie przera?aj?cego, dzie?a.

I do jakich?e drobnych poszukiwa? i mikroskopicznych

bada? zesz?a ta ch?? poznania florenckiego wieszcza!

O samych zewn?trznych faktach jego ?ycia spisa? Pelli

cztery, pe?ne najgruntowniejszej pracy, tomy; o samej

jego mi?o?ci, prócz tylu innych, traktuje Arrivabene

w osobnem pi?mie; nawet o tym, raz jedyny w Boskiej

Komedji wzmiankowanym, psie alegorycznym (veltro

allegorico) znalaz? Carlo Troja sposób napisania mo

zolnego i szacownego dzie?a! Bo i czego? nie doka?e

mi?o?? -

nawet mi?o?? uczonego, dla wielkiego przed
miotul Boska Komedja, powiedzia? trafnie jeden z je;

•
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badaczów, podobn? jest do wielkiej spuscizny, któr?

s?abe i 'zubo?a?e poto?stwo, któremu si? dosta?a w u

dziale, musi rozdrabnia?, by j? uprawi?. Lecz i ci na

wet, co nad mas? szczegó?ów si? wznie?li do ogólne

go pogl?du i calo?? tego wielkiego utworu obj?? si?

starali, z ilu? to i oni znowu ró?nych stanowisk na dzie?o

Dantego si? zapatrywali; ile? to i oni osobnych do tego

poematu podawali kluczów! I ?e tylko o nowoczesnych

i celniejszych wspomn? badaczach, wystarczy ju? po

wiedzie?: ?e Rosetti i Ugo Foscolo szukali w Boskiej

Komedji polityczno-religijnej alegorji; ?e Schlosser do

niej czyst? miar? historii przyk?ada?t ?e Ozanam prze

dewszystkiem na zawart? w niej scholastyczn? filozofj?

zwróci? uwag?, a Schelling etyczno-estetyczne jej sta

nowisko stara? si? oznaczy?; ?e Kopiech w niej g?ównie

mistyczn? i symboliczn? stron? wyjawi?, a Labitte j?

na legendarne pierwiastki chrze?cija?stwa roz???y?l) ..

T a ubiquitas, jakby tu powiedzia? scholastyczny

Dante, w wybieraniu sobie stanowiska, z którego si?

na dzie?o jego zapatrywamy, znajduje niezawodnie

wyt?umaczenie w uniwersalnem znaczeniu samego dzie?a,

w jego niesko?czenem widnokr?gu, w niezmierzonej

encyklopedyczno?ci uczu? i my?li, faktów i kszta?tów,

dogmatów i teoremów, które w sobie obj??o. A jednak

?atwo to ka?dy uczuje i uzna: dzie?o, które z natury

swojej w?a?nie tak niepodobnem jest do obj?cia ze

wszystkich punktów na raz, powinno zarazem i z na

tury swej w?a?nie mie? jedno g?ówne punctum saliens.

I) Nie odwo?ujemy si? szczegó?owo do tych i wielu innych

prac, którym tyle zawdzi?czamy; bo nie che .. my bez prawdziwej po

hzeby obci??y? pracy czytelnikom, Wyt?umaczy nas zreszt? i W'1"

??czny sposób naszego zapatrywania si?.
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T en utwór, który dozwala, by go z ró?nych stron ogl?

dano, musi jednak ??da?, aby" to przedewszystkiem

z jednej strony g?ównie czyniono. Obok tej dowolno?ci

pogl?du, która wyp?ywa z jego rozleg?ego obwodu,

musi znowu wyp?ywa? z jego do?rodkowego znaczenia

pewna "konieczno?? pogl?du, konieczno??, któr? ma w so

bie ka?de dzie?o twórczej wyobra?ni. Jednem s?owem:

Boska Komedja nie jest?e przedewszystkiem dzie?em

sztuki? a jako takie nie wymaga? ona, aby do" niej

przedewszystkiem te? i miar? przyk?adano sztuki? ...

Ze ta miara jej jeszcze ca?hiem nie wymierzy, ?e zo

stawi wielkie reszty tej niesko?czono?ci, któr? wszelkie

dzie?o chrze?cija?skiego ducha, a tern bardziej takie

w sobie zamyka... któ?by o tern ?mia? pow?tpiewa?!

Ale? wystarcza .wszelka inna miara pod tym wzgl?dem:

i czy? historyczne, filozoficzne, mistyczne i t. p. zapa

trywanie si? nie zostawia wiele jeszcze, a mo?e naj

wi?cej do ?yczenia? A w takim razie miara sztuki

nie b?dzie? dla dzie?a sztuki najwla?ciwsz?, najstoso

wniejsz?, najwi?cej wymierzaj?c??

Poemat Dantego, powiedzia? jeden z jego g??bo

kich znawców, jest jak ta bazylika rzymska, na której

zewn?trznem i wewn?trznem zwiedzaniu nie poprze

stawamy, ale której nadto i podziemne pok?ady pozna?

chcemy: przy blasku pochodni zst?pujemy w jej ?wi?t?

krypt?, która nas w coraz g??bsz?, rozga??zion? i za

wi?? katakumb? prowadzi; a gdy bez cofania lub za

gubienia si? st?pamy do ko?ca, wychodzimy... w pole

dalekie, daleko od miejsca wej?cia
- i bazylik? nawet

z oczu tracimy. Porównanie trafne: ale nauka, któr?

my sobie st?d wyci?gn?? pozwolim, b?dzie ta: ?e, aby

siebie i czytelników w takie pole nie wyprowadzi?.

najlepszern jest zawsze patrze? na bazylik? rzymsk?

•
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jako na dzie?o architektury, a na Bosk? Komedj? jako
na dzie?o poezji-bo jako takie przedewszystkiem swoje
wielkie i pewne maj? znaczenie.

Ze stanowiska wi?c przedewszystkiem sztuki i po

ezji, jake?my si? dot?d starali zrozumie? znaczenie po

ematu Danteg'o jako epopei i alegorji, tak w dalszym
ci?gu b?dziemy usi?owali pozna? jego sk?adowe ?y
wio?y i wewn?trzny organizm.





Od Wydawców.

Studjum powy?sze j-est cz??ci? zamierzonej obszer
nej monogra?ji o Dantem, któremu Klaczko po?wi?ci?"
wiele mozolnej pracy w ewojem ?yciu. W skazuje na to

rzucaj?ce si? w oczy niedomówienie tematu, okre?lo
nego tytu?em. Pozatern w odsy?aczu na stronie 27 czy
tamy: "o tern ni?ej: " Wiedza i Symbol", a mi?dzy wierszami
oraz w zako?czeniu zapowied? dalszego rozwini?cia
poszczególnych my?li spotykamy kilkakrotnie. Wi?c
istnia? powa?ny i obszerny plan ca?o?ci, którego autor

z niewiadomych przyczyn zaniecha?. q' ern nie mniej
dwa wyko?czone rozdzia?y, pomimo zastrze?e?, które
dzisiejszemu czytelnikowi si? nasuwaj?", stanowi?
prawdziw? per?? w naszej ubogiej literaturze Dantej
skiej. Zarówno Epoka Dantego, jak Znaczenie Boskiej
Komedji uj?te s? po mistrzowsku, z ogromn? erudy
cj? i mog? by? traktowane ka?dy z osobna jako ca?o
?ci, pi?kne miniatury obszernych zagadnie?.

Klaczko napisa? je w Pary?u w 1652 roku i w

tym?e roku prz?s?a! do Bibljoteki Warszawskiej. Oba zo

sta?y wydrukowane w zeszycie grudniowym (str. 385-42 ?
tomu IV ogólnego zbioru t. XL VIII) bez podpisu au

tora. "By? mo?e, ?e bawi?c w Pary?u bez paszportu,.
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-ba? si? swojem nazwiskiem zwróci? uwag? w?adz na

rodzin?. pozosta?? w Wilnie,' i narazi? j? na przykro??".

przypuszcza prof. Tarnowski w swej pi?knej dwutomo

wej monografji. po?wi?conej zmar?emu uczonemu i przy

jacielowi (Juljan Klaczko, tomów 2. Kraków, 1909. Na

k?adem' Autora. tom l na str. 80 i 85). A dalej pisze:

"Ten artyku?, to jest 'w?a?ciwie wst?p, za?o?enie,

za które m dopiero mia? i?? wyk?ad, ro?wini?cie w ko

lejne m przedstawieniu trzech cz??ci poematu. tego jego

znaczenia i charakteru. które tu s? z góry oznaczone,

w zbirem streszczeniu.

T ego dalszego ci?gu, tej w?a?ciwej pracy
o Dan-

tem, niema; ale w tym pocz?tku daje si? pozna? to

.aamo jego rozumienie. które po latach blisko czter

dziestu znajdzie si? w Wieczorach Florenckich. Daje

si? te? pozna? i podziwia? rozleg?a, gruntowna znajo

mo?? przedmiotu i jego rozlicznych opracowa?; ze zdu

'mieniem przychodzi si? pyta?, jak on mia? czas ju? to

wszystko przeczyta?, dowiedzie? si?? Nadewszystko

daje si? pozna? ten wzrok bystry. orli prawdziwie, co

'z góry na rzecz patrzy. ogarnia wszystko, co do niej

nale?y, a w niej widzi i przenika wszystkie sk.?:adowe

pierwiastki. Jak w Wieczorach Florenckich, tak i tu

zaczyna si? od roku 1300, od Wielkiego Jubileuszu Bo

nifacego VIII. Jak tam ten rok, ten pocz?tek wieku XIV

jest dat? prze?omu, terminem schy?ku wieków ?rednich,

a brzasku nowych. Ta. ró?nica czasów i ich charakteru,

wykazana w szeregu zestawie? i porówna?, g??bokich

i wspania?ych. Jak tam, poemat Dantego jest obrazem.

pomnikiem ?redniowiecznego ?wiata, jego wiary i jego

wiedzy, jego rzeczywisto?ci i jego idea?u - jest rezul

tatem pracy wieków, skupieniem i podniesieniem
roz

'nych pierwiastków i form, które by?y rozprószone, nie-
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po??czone w organizm. Bardzo cz?sto spotyka sit; my?l,

uwag?, nawet zwrot, znany ju? z Wieczorów. Bardzo

pi?kny, m?dry ust?p o podobie?stwie natury, istoty,

w architekturze gotyckiej i w Boskiej Komedii, a obok

niego drugi, okre?laj?cy ró?nic? sztuki staro?ytnej i chrze

?cija?skiej. Wieki ?rednie si? ko?cz?, zacznie si? ?wiat

nowy; nie we wszystkiem od nich lepszy, ale wielki.

I kiedy o tym ?wiecie i jego wielko?ciach mówi, przy

pomina tu Klaczko szczegó? jeden (i jeden z najpi?k

niej szych ju? nie z Wieczorów Florenckich, ale z [uljusza lI).

Rafael dwa razy wymalowa? Dantego w kamerze della

Segnatura: na Parnasie i w Dyspucie. Otó? ten krótki

ust?p o Dyspucie, to niby ziarno, zaród tego najwspa

nialszego
.

jej opisu, jaki si? znajdzie w jego dziele

ostatniem.

J?zyk, styl, jeszcze nie jest zupe?nie wyrobiony:

nie ma tego blasku, tej si?y, jaka jest w pismach pó

?niejszych, jakie s? ju? w niemieckich Hegemonach!).

By? mo?e, ?e przez lata nauki w Królewcu i lata pra

ktyki w Heidelbergu"), Klaczko u?ywa? ci?gle j?zyka

niemieckiego, a w polskim pisywa? nie móg?; do??, ?e

tam?e nie jest jeszcze ten pisarz niezrównanie ?wietny,

jakim sta? si? z czasem.

Szkoda, szkoda, ?e Klaczko zacz?? tylko, a nie

sko?czy?, ?e koleje ?ycia oderwa?y na d?ugo jego my

?li i prac? od Dantego. Mo?e mieliby?my w polskim

j?zyku studjum, cho?by nie równe Wieczorom, ale do

I) Broszura polityczna. wydana po powstaniu w Pozna?skiem

-+8 roku. w 1849 r.

') Klaczko studjowa? na uniwersytecie w Królewcu i tam zda

. wa? doktorat. Za? w Heidelbergu pracowa? nast?pnie w dzienniku

Deul.che Zettungen, w którym umie?ci? kilkadziesi?t artyku?ów w ru

bryce Ru ss la?d uni? Polen,
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nich podobne. T ylko, gdyby Klaczko by? wtedy zag??

bil si? w Dantem i jemu swój czas i prac? po?wi?ci?,

nie mieliby?my dzi? jego pism polskich i o polskich

sprawach", ko?czy Tam Jwski swe cenne uwagi.

W roku jubileuszu Dantejskiego, kiedy ca?y ?wiat

cywilizowany oddaje hord wielkiemu my?licielowi, s?

dzimy, ?e wykonamy sw? powinno??, przypominaj?c

pi?kne studjum Klaczki, tem dro?sze dla czytelnika

polskiego, i? pisane przez samego autora dla niego

bezpo?rednio w j?zyku ojczystym i b?d?ce zapowiedzi?

jego znakomitych prac o Dantem, pisanych, niestety,

po francusku i znanych literaturze naszej z przek?a

dów. W dwa lata potem, w 1854 r., w Revue Contempo

raine pojawia si? obszerna praca Dante et la crilique

moderne, prze?o?ona przez Antoniego Potockiego (Szkice

i rozprawy literackie, Warszawa, 1907, str. 19-91), a w

1880 roku dzie?o wiecznotrwa?e w Revue des deux Mon

des: Causeries Florentines (zaraz w 1881 osobno), prze?o

?one przez Stanis?awa T arhowskiego (po raz pierwszy

w Przegl?dzie Polskim, nast?pnie w Warszawskim Wie

ku (1886), wreszcie w trzech edycjach ksi??kowych).

W naszym przedruku starali?my si? zachowa?

wiernie stylizacj? i ortografje autora pod?ug pierwo

wzoru z Bibljoieh! Warszawskiej, a nie z przedruku F er

dynauda H?sicka -

gor?cego wielbiciela naszego pi

sarza, który pomie?ci? powy?sze studjum w tomie Pism

Zapomnianych Klaczki (Kraków, Gebethner i Spó?ka,

1912, str. 206-249).

Ci?nie si? pytanie, czemu Klaczko nie uzna? go

dnym tych dzie?, z których Wieczory Florenckie Sil

niew?tpliwie szczytowym w ca?ej jego spu?ci?nie lite

rackiej, czytelnika polskiego przedewszystkiem?
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Czemu rezultat tyloletniej my?li, którego zapowie

dzi? jest Dante Alighieri, zamkn?? w s?owo obce?

"Kiedy nasi dzielni pisarze XVI wieku (próbuje

odpowiedzie? na to pytanie prof. Tarnowski w przed

mowie do swego przek?adu Wieczorów) obrabia? chcieli

przedmioty powszechnego zaj?cia i znaczenia, pisywali

o nich po ?acinie. Mieli s?uszno??; rzeczy, do powsze

chnego u?ytku przeznaczone, powinny si? pisa? w j?

zyku powszechnie zrozumia?ym. Tak? sam? s?uszno??

mia? Klaczko, kiedy t? prac? swoj? napisa? po fran

cusku".

Dlatego te? Dante Alighieri, b?d?cy pierwszym

szczeblem dzie?a potrzeby powszechnej, które imi? polskie

w obszernej nauce o Dantem postawi?o w pierwszym

rz?dzie, godne jest przypomnienia w sze??setn? roczni

c? zgonu poety: florenckiego, a w pi?tna?cie lat po

?mierci naj wybitniejszego polskiego dantologa.
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