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I. T?o historyczne.

Przepowiadany od dawna upadek Rzeczy
pospolitej sta? si? faktem da konanym. Ostatni

rozbiór kraju pozbawi? nas niepodleg?ego bytu.
Nie by?o komu podj?? wytr?conego miecza

Ko?ciuszki. Ogó?, oszo?omiony bolesn? rzeczy

wisto?ci?, nie zdawa? sobie narazie sprawy z te

go, co su? sta?o. Zwolna dopiero przychodzi?
do zrozumienia narodov ej tragedii. lm smut

niejsze by?y obserwacje, im wi?kszy wyrzut
sumienia - u jednych; tem wi?ksza apatja, ro

dz?ca si? z poczucia niemocy-u drugich. Ale

stan bezw?adu, w jakim znalaz? si? podówc sas

naród, nie trwa? d?ugo. Co lepsze jednostki
narodu zaczynaj? wkrótce mozolnie poszuki
wa? dróg i ?rodków, wiod?cych do odbudowy

wolnej Ojczyzny, albo przynajmniej do zacho

wania odr?bno?ci narodowej i zapewnienia so

bie zno?niejszego bytowania.
Burza napoleo?ska staje si? bod?cem do

odrodzenia duchowego narodu, a to ternbar

dziej, ?e niesie ze sob? - jak si? podówczas
spodziewano

- rozwi?zanie sprawy polskiej
w my?l naszych ?ycze?. Liczne rzesze m?o

dzie?y opuszczaj? kraj i tworz? zawi?zek przy

sz?ej armji narodowej. Z dalekiej ziemi obcej
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przedost!lj? si? do <?j?z?zny no.we, n?jlepsz?,
przysz?os? wró??ce, wtesci. W mmemamu ogó?u

coraz silniej utrwala si? pogl?d, wyra?ony

yv okrzyku: "Bóg jest z Napoleonem, .?a.poleon
z nami?" Im or?y Bonapartego s? bli?ej Pols

ki, tern pogl?d ten staje si? powszcohniejssy.

Do?? szybko w kraju zapanowa? optymtsm,

Z wiar? w lepsz? przy sztosc zrodzi?a si? wiara,

w potrzeb? czynu. Ci, co nie wyruszyli:na póle

bitew, zakrz?tn?li si? ra?no oko?o odbudowy

zruinowanego gmachu POlski. Po raz pierwszy

na ziemiach naszych rozbrzmiewaj? has?a ce

lowej pracy' u podstaw. Program 0wczesnych:

patrjotow
- dzia?aczy g?osi?, ?e cokolwiek

przysz?o?? niesie, cho?by?my nawet nie mieli

w?asnego pa?stwa, nale?y czu? si? Polakami.

W ten sposób zadokumentujemy przed ?wia

tem, ?e nie zgin?li?my z utrat? niepodleg?ego

bytu. T r o s k a o z n a j o m o?? d z i ej ó vr

i j?zyka narodowego wysuwa si? na

c z o ? o ó w c z e s n y c h li S i ? o w a ?. W zwi?z

ku z tem wyp?yn??a spra wa o?wiaty, któr?

krzewi? postanowiono zarówno przy pomocy

szkó? ni?szych, jako te? wy?szy ch. .

Przy warsztacie tej pra ey organicznej SKU o-

pili si? naj powa?niejsi ludzie omawianej epo

ki; do?? wymieni? Czackiego, Ko???taja, Snia ..

deckich, Czartoryskiego, Staszyca, Niemcewi ..

eza, A przecie na tych ludziach nie ko?czy?

si? zast?p przodowników narodu.

W realizowaniu tego programu na czele

kroczy?a stolica, daj?c chlubny przyk?ad do

na?ladowania. Warszawa w przeci?gu kilku za

ledwie lat wiele do?wiadczy?a: widzia?a w swych
murach zast?py wojska rosyjskiego pod wodz!l
Suworowa; potem Prusaków; nast?pnie rado?-
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'nie wita?a u siebie Napoleona; wreszcie w 1807

roku, stolic? Xi?stwa Warsza wskiego og?osz?
na, wykaza?a w tym prze?omowym okresie

wiele ?ywotno?ci.
,V l?OO roku za?o?ono Towarzystwo Przy

jació? Nauk którego zadaniem by?o krzewie
nie ?ycia kulturalnego i o?wiatowego, rozwój
nauki i poezji, gromadzenie narodowych pa
rut?tek. Ra?no przyst?pi?o do pracy pod prze
wodnictwem swego prezesa Albertrandiego.
Zdo?a?o w do?? krótkim przeci?g czasu sku

pi? wielu po?ytecznych pracowników, których
mo?na uwa?a? za budowniczych nowo?ytnej
polskiej kultury i nauki. Jeszcze szersz? dzia
?alno?? rozwin??o Towarzystwo, gdy na jego
czele stan?? Staszyc, Ofiarowa? on Towarzyst
wu -swoje bogate zbiory- naukowe, wystawi?
gmach, popiera? materjalnie przedsi?wzi?cia
swych uczonych towarzyszy. Dzi?ki inicjatywie
'Towarzystwa rozpocz?to badania nad dziejami
Polski, by uzupe?ni? dzie?o Naruszewicza i w

ten sposób posiada? opracowanie historji oj
czystej, doprowadzone do najnowszych cza

sów. Dzi?ki poparciu Towarzystwa Samuel -

Bogumi? Linde napisa? pierwszy S?ownik j?zy-
,

ka polskiego ?), Jan Bandkie -

historj? prawa
polskiego, Felix Bentkowski _. pierwsz? hi.
storj? literatury polskiej. Dzi?ki zach?cie To
warzystwa wyda? Tadeusz Mostowski kilka
dzieai?t

..

tomów
.

pism pisarzów naszych. Tej
n?stytuCJ l zawdzI?czamy równie? doprowadze
me do skutku wzniesienie pomnika ojcu nauki

.

1) Pierwszy ?0'?l S?ownika ukaza? si? w 1807 r.,
a WI?C przed s?ownIkIem Czechów i Niemców.
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polskiej, Miko?ajowi Kopernikowi, którego p?

czytywano za patrona Towarzystwa (patrz on?

•

Osi?skiego ).
O?ywieni duchem patrjotycznym Towa ..

rzystwa, poeci oddawali mu swoje pióra na us?u .. ·

gi, czy to jak s?dziwy Niemcewjcz, gdy two

rzy? Spiewy hlstoryczne, czy to jak Mora wski,

gdy walczy? z cudzoziemszczyzn? o prawa. j?c

zyka narodowego (patrz Mow? polsk? Moraw-

skiego). ,

Jak zaznaczyli?my, z pra?? kulturalno-

naukow? sprz?g?a si? dzia?alno?? o?wiatowa

Da polu szkolnictwa. Niebawem po utworzeniu

Xi?stwa Warszawskiego powo?ano do ?ycia na-
'

czeln?. instytucj?' o?wiatow?, Izb? Edukacyjn?,

zamienion? nast?pnie na Dyrekcj? Edukacyjn?.

Organizacja szkolnictwa post?puje szybkim- kro ...

. kiem naprzód, czego dowodem, ze w 1807 f. li ..

czono w Xi?stwie Warszawskiem 137 szkó?'

elementarnych, a w siedem lat pó?niej-ju? 149,1.

Liczba ta w epoce Królestwa .Kongresowego

wzro?nie nie ba wem, Zakrz? mi?to si? r6 wnie?

oko?o stworzenia szko?y wy?szej. W 1808 f ..

za?o?ono Szkc ?? Pra wn ?, nast?pnie S'zKo??

Lekarsk?, które stanowi?y zawi?zek Uniwer

sytetu, powsta?ego w 1817 f. Ten znacznie' przy

czyni? si? do o?ywienia ruchu naukowego

w Królestwie Kongresowem. Przetrwa? do 1831

roku.
W zwl?zku z powy?szym ruchem roz\-vija

si? pi?miennictwo. Uboga ilo?ciowo i iako?

eiowo prasa' polska na rubie?y wieku XVIII

XIX, stale ro?nie' pod wp?ywem rozwijaj?cego

·si?' ruch u o?wiatowo-kulturalnego i toruje dro

g? nowym ideom.

Od 180 _. 1805 f. Franciszek Dmochówski
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wydawa? w Warszawie Pamietn?i: Warszaw

ski, w którym drukowa? rozprawy naukowe
i Iiteraekie, czytywane na posiedzeniach To

warzystwa Przyjació? Nauk. Niebawem Towa

rzystwo zacznie wydawa? w?asne Roczniki a?
do 1830 r. Oprócz, kilkakrotnie wznawianego
Pamietniha Warszawsktego do powa?nych cza-

.soplsm naukowo-literackich zaliczy? nale?y Ty
godnlk Polsld l Zagraneceny (od 1818), Gaeet«

Literackq, Bib/.fotek? Polsk?. W tym tez czasie

rozwija si? dziennikarstwo (Gazela Warszaw

ska, Kurjer Warszawski) Dzlennik Wars 'Jaw,,

sktO, Gazela Polska, Kurjer Potski i t. p.). Po

nadto istnia?o kilkadziesi?t pism specjalnych.
Równie? na prowincji starano si? o stwo ..

r?enie w?asnych ognisk.' Lublin i P?ock za?o

?y?y miejscowe Towarzystwa Przyjació? Nauk.
W tych te? miastach wychodzi?y pisma, -

po
nadto w Pu?awach.

Olbrzymie zas?ugi dla rozwoju kultury
literackiej w tym czasie polo?y? Wojciech Bo ..

gus?a wski, twórca teatru narodowego; Niezra

?ony niepowodzeniem i nieufno?ci? spoleczen
stwa, organizowa? trupy dramatyczne, kszta? ..

ei? aktorów, pisywa? dla teatru (ogó?em 80

s-tuk), wystawia? je w Warszawie, Grodnie, .

Wilnie,.a nawet w mniejszych miastach pro

wincjonalnych, jak w Kaliszu, ?owiczu, Bia

?ymstoku i t. p. Dlugoletni? sw? dzia?alno?ci?

pokona? nieufno?? ogó?u: po?o?y? kamie? w?

gielny pod teatr narodowy w Warszawie, jako
tez we ? Lwowie, sk?d wypar? teatr niemiecki.

W ci?gu kllkudzlesl?clu lat swej dzia?alno?ci

zapozna? spo?ecze?stwo z wybitniejszemi po
dówczas utworami dramatycznemi, utorowa?

drog? swym nast?pcom, wzbudzi? zaintereso-
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wanie do twórczo?ci teatralnej. Po ?mierci Bo

gus?a wskiego tea trem warsza wskim kierowa?

Lud wik Osi?ski. Ten mia? ju? znacznie u?at

wion? prac?. Wystawi? wiele dzie? obcych
i polskich, np. Feli?skiego, W??yka i innych.

Wybitn? rol? w ruchu kulturalnym ode

gra? xi??? Czartoryski. Jako ger?cy mi?o?nik

literat.ury pi?knej, opiekowa? si? poetami, gosz

cz?c ich w dobrach swoich, w Pu?awach. Tu

mi?dzy innemi-przebywa? Niemcewicz; tu tez

W oronicz, ogl?daj?c zbiory narodowe, groma

dzone z pletyzmem przez xi??n? Czartorysk?,
zaczerpnie w?tku do swego poematu: ?wt"?ty
nt'a Sybilli. Docenia? równie? x. Czartoryski
donios?o?? prac, podejmowanych przez Tow.

Prz. Nauk. To tez ?pieszy? z pomoc?, gdy
trzeba by?o wspiera? materjalnie uczonych. Jego
i Ossoli?skiego zas?ug? jest, ?e ukaza? si? S?ow-

nik Lindego.
.

.

W tym ?ywym ruchu kulturalno-o?wia

towym nie pozosta?y w tyle za Warszaw?
wschodnie ziemie Rzeczypospolitej.

W 1803 r., dzi?ki staraniom xl?cia Ada

ma Czartoryskiego, syna genera?a ziem podol
skich, powstaje w Wilnie Uniwersytet, który
nie tylko krzewi wiedz? specjaln?, ale nadto

czuwa nad rozwojem szkolnictwa ?redniego
i ni?szego w okr?gu wile?skim. Przez 20 lat,
to jest do chwili, gdy rz?d rosyjski uniemo?

liwi? jego prac?, spe?nia on nadzwyczaj chlub

nie swe zadanie, jako donios?ego znacze-.

nia plac6wka naukow na Litwie i. ostoja pol ..

sko?ci na kresach wschodni ch Rzpltej.
Poslada? on w?ród grona profesorskiego

niejedn? s?aw? - (do?? wymieni? nazwiska:

Joachima Lelewela, znakomitego historyka; Ja-
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aa Sniadeekiego, astronoma; J?drzeja ?niadec

kiego, chemika i lekarza), a wychowywa? mi?
dzy innemi - jedno nazwisko starczy za 16-

gjon - Adama Mickiewicza.

W Krzende?cu znów powstaje nasam

przód gimnazjum, potem liceum, prowadzone
przez wy bi.nego uczonego, Tadeusza Czackiego.
Liceum promieniowa?o na Wo?y? i Podole,

Tego zak?adu wychowa?cem by? Juljusz Slo

wacki.

Czasopi?mlennlctwo i tu odgrywa?o wiel

k? rol?. Ruch literacki rozwin?? si? wspanlale.
Powa?niejszemt i bardziej wp?ywowemi orga
nami by?y: Gazeta Ltlewska, Dzlennt'k Wtle,i

skl (od 1805 r.), TygodnZ:k Wile?ski, W-iado

mo?ci Brukowe, Kurjer Lllewskt i Dzz"ennik
Lltewski. W Po?ocku ukazywa? si? Mtesi?czn'?k
Po?ocki.

Jak tedy widzimy -. ?ycie nasze w oma

wianej epoce p?yn??o wartko; nurt jego by?
g??boki. Nie d?ugo jednak to trwa?o. Przemoc

obca, sazdre?nie spozieraj?ca na nasz dorobek

kulturalny, zniszczy?a za jednym zamachem

owoce d?ugoletniej pracy . Ju? przed 1820 ro ..

kiem, wiatry, wiej?ce do nas ze wschodu, nie

. zapowiada?y nam nic pomy?lnego. Jako? nie

d?ugo trzeba by?o czeka? na potwierdzenie, z??
przysz?o?? wró??cych, przypuszcze?. Represje
polityczne w Królestwie i na Litwie k?ad? kres

wielu naszym poczynaniom. Po 1831 r. zniszczy
nam wróg dorobek wieloletniej pracy, lub t?
prac? tak ograniczy, ?e o jakich powa?niej
szych rezultatach mowy by? nie mo?e. Zanim

to jednak nast?pi, praca kulturalna, cho? oko?o

1820 r. utrudniona, nie b?dzie niemo?liwa.

Inaczej dzia?o si? w Galicji i zaborze
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pruskim.. Galicja przez d?ugi okres czasu

nie bierze czynniejszego udzia?u wkultural ..

nem ?yciu narodu, zamiera jakby pod wp?y
wem strasznego ucisku germantseoyjnego, jaki
podówczas panowa? w pa?stwie austrjaekiem,
Tu szko?y zosta?y ca?kowicie zniemczone, l?zyk

"

polski z nich usuni?to; uniwersytet lwowski

zamieniono na liceum niemieckie; zamkni?to
teatr polski i t. p. Pod wp?ywem takiego ucis

ku, zd??aj?cego z jednej strony do wynarodo
wienia, a z drugiej-do zniszczenia ekonomicz

nego kraju-spo?ecze?stwo zwróci?o wszystkie
swe si?y w kierunku uratowania bytu narodo ..

wego i nie mia?o ani warunków, ani czasu po

temu, by sd??a? ?ladami stolicy. znajduj?cej
si? chwilowo w pomy?lniejszych ok olicsno

?ciach. Walka by?a tern trudniejsza, ze nawet

najlepsze ?ywio?y niemieckie pechwala?y ucisk

germanizacyj ny.
Nie o wiele lepiej stan rzeezy przestawi?

si? w zaborzu pruskim. Tu ani rozga??zionego
czasopi?miennietwa, ani ?ywszego ruchu nauko

wego nie by?o. W tych warunkach teatr Bo

gus?awskiego, który i tu zak?ada? sobie sie

dzib?, odegrywa? wa?n? rol? narodow?,

Od czasu rozbioru kraju Polska manife

stowa?a s we istnienie i stwierdza?a prawo do

?ycia na dwu placówkach: w obozie na emi

gracji, pod sztandarami narodowemi w armji
Napoleona, i przy warsztacie pracy kulturalnej
w kraju.

W obozie znale?li si? ludzie czynu, nie ..

pogodzeni z losem. Szli z wiar?, ?e z· broni?
w r?ce odbior?, co niedawno stracili ojcowie.
Liczyli na swoje i u?pione si?y narodu.
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Ci, co pracowali w kraju, -to ludzie umiar
kowani, spokojni, zazwyczaj konserwaty?ci,
cz?sto tego konserwatyzmu twórcy i ostoje,
jak np. Kajetan Ko?mian. Z wytworzon? sy
tuacj? polityczn? z?ywali si? szybko, dostoso

wywali si? do nowych warunków, przeciw nim
nie wyst?powali. Godzili si? z faktami doko
nanemi. Je?eli nie przeciwsra wiali si? ?miel

szym, dalej si?gaj?cym, planom, to nigdy ich
nie popierali, ?ywtac .nadstej?, ?e na drodze

pokojowej zdoby? b?dzie mo?na zno?niejsz?
polityczn? egzystencj?. ??cz? si? w 'I'owa

IZy Lw? naukowe, w nich pracuj?. Dzi?ki tej
pracy w kraju rozwija si? nauka. Nasamprzód,

wolno i s?abo, pó?niej -

po utworzeniu X.

Warszawskiego i po upadku Napoleona, w cza

sa ch spokojniej szych (Królestwo Kongresowe,
1815 r.), -

wzmaga si? jej t?tno.
Mo?na tedy o Polsce ówczesnej

p o w i e d z i e ?, ? e m i a ? a d w a o b l i c z a,
dwie fizjognomje. Czyny l e gj o n i

s t ó w b y ? Y d o w o d e m n a s z y c h d
?

?

n o ? c i d o n i e p o d l e g
? e g o b Y t u; p r a c a

w kra j u, z a p o c z
?

t k o w a n a i o g n i s

kuj?ca si? oko?o Tow. Prz. Nauk,
? w i a d c z Y ? a o n a s z y c h z a i n t e r e s 0-

waniach kulturalnych i zwi?zku
z z a c h o d I? i

?
c y w i l i z a c j ?.

II. Pseudoklasyczna teorja poezji.
"

Literatur? tych czasów (od 1795) ?. na

zywamy pseudoklasyczn?, innemi s?owy:' fa?

szywie, zle klasyczn?. Jak wiadomo,-od cza

su humanizmu istnia?o nadzwyczaj silne za-
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interesowanie i zami?owanie do kultury we

góle, a literatur staro?ytnych w szczególno?ci.
Humani?ci zerwali ze ?redniowlecsn? sztuk?,

przepojon? idearai religijnemi. Zwrócili si? po

wzory do Gre ków i Rzymian i zostali ol?nieni

pi?knem ich utworów. Doszli do przekonania,
?e s? to tak dalece pi?kne dzie?a, i? prze

wy?szy ? ich niepodobna. Ten zachwyt dla

sztuki staro?ytnej rós? stale i utrwala? si?
w oplnji wvkszta?conego ogó?u, a zenitu do

si?gn?? w XVII l XVIII stuleciu. Otó? kieru

nek literacki, którego cech? by?o w z o r o w a

n i e s i ? na utworach staro?ytnych, czvli kla

sycznych, nazywamy klasycyzmem. We Fran ..

cji przypada on na okres XVII wieku. W tej
opoce zachwytu nad dawn? sztuk? powszech
nie podziwiano doskona?o?? zewn?trzn? p?o
dów staro?ytnych i wzorowano si? na nich.

Ale z biegiem czasu nast?pi?o zacie?nienie po

j?? i uznano: 1) ?e pi?kno tych utworów po

lega nade wszystko na ich doskona?o?ci for ..

malnej; 2) ?e skoro staro?ytni osi?gn?li idea?

sztuki, to zadanie nowoczesnej polega na prze
rabianiu i powtarzaniu znanych ju? form i mo

tywów. W ten sposób pi?kno sz·tuki

ograniczono do pi?kna formy, wyzby
t o s i ? o r y g i n a 1 n o

?

c i i s a ID o d z i e l n o

? c i w t w o r z e n i u, a w z o r o w a n i e z a

m i e n i o n o n a n a
?

l a d o w n i c t w o. Otó?

tedy: poezj?, w której potykamy wy?ej za

znaczone cechy (prze wag? formy nad tre?ci?,
brak oryginalno?ci w pomys?ach, a samodziel

no?ci w wy konaniu, celowe na?ladow ntctwo

wzorów, uznanych za doskona?e) -

nazywam.,

pseudoklasycsn?, innerut s??wy-fa?szywie kl?·
Iycznll·
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Zanim zjawi si? nauka, czyli teorja, wprzó
dy jej przedmiot musi istnie? w ?yciu. W cze?

niej, niz gramatyka, czyli nauka o j?zyku, po-:
wsia? j?zyk. Geograf ja, nauka o ziemi, nie

mog?a istnie? przed powstaniem ziemi. Otó?:
wprzódy. nim powsta?a nauka o sztuce, mu

sln?a istnie? sztuka. Cz?owie tworzy! rzeczy
pi?kne, bo to dogadza?o jego wrodzon?7m
sk?onno?ciom, jego potrzebie duchowej. Z bie

giem czasu dopiero zacz?? zadawa? sobie py.
tania: co to jest pi?kno? na czem ono pole
ga'? i t. p. W ten sposób powsta?a nauka o pl?k ..

nie, zwana estetyk?, a w dziedzinie poezji. -

nauka o niej,-t. zw. poetyka.
.

Ju? v{ mitologji greckiej, w której cz?o
wiek pierwotny wypowiada? si? naj dok?adniej ,

istniej? zarodki pogl?dów o pi?knie poetyckiem.
Pierwszym, ktÓI'y powy?sze zagadntenie szerzej
rozwin??, by? filozof gre cki, Platon 1).

Pogl?dy jego na pi?kno wyp?ywa?y z ogól
nego pogl?du filozoficznego. By? zdania, ze

warto?? przedstawia jedynie dociekanie mo

ralne; wszelkie inne-pozbawione jest znacze

nia. Wobec tego, ?e absolutne pi?kno mie?ci

si? w Bogu,-a wi?c pi?kno, stwarzane przez

cz?owieka, jest tylko tamtego na?ladownictwem,
polega na bosko?ci (teion), a w skutkach

doprowadza do przej?cia si? pewnemi ideami,
wznoszenia si? do Boga.

Arystoteles 2) ?y? na samym 'schy?ku naj ...

?wietniejszego okresu literatury greckiej. Po-

1) Platon (429 - 347), ucze? filozofa Sokratesa,
A.te?czyk, twórca nauki o ideach

') Arystoteles (3?4--322 przed Chr.), wychowawca
ile:xandr.e WiQlki?ro, nale?y do najwlpanialszych

1S



·

stanowi? odpowiedzie? drog? indukcji, t. j. sta

ra? s t? wyprowadzi? wniosek o poezji na pod
stawie spostrze?e?, dokonanych na znanych
dzie?ach poetyckich. Napisa? dwie ksi?gi Po

etyki,
<

jednakie nie dosz?y cne do naszych

czasó w w ca?o?ci, a szcz?tki tego dzie?a zna

ne s? nam z arabskiego t?umaczenia, dokona

nego w 935 f. Poetyka Arystotelesa w porów
naniu z pogl?dami na sztuk? Platona, posiada

dogmatyczny charakter. Nie bada, jak dzie?o

Platona, istoty pi?kna, nie stara si? o wykry
cte jego ?róde? w duszy ludzkiej, rozwa?a na

tomiast technik? dzie?.

Arystoteles wychodzi z za?o?enia, ?e ?ró

d?em poezji jest instynkt na?ladowczy, w?a?ciwy
ka?demu cz?owiekowi. Na?ladowa? mo?na mo

w?, ruchami lub harmoni?, czyli melodj?.

Pl?kno polega na ca?osct, jedno?ci i praw·

dzie poetyckiej utworu. Ca?o?? zasadza si? na

tern, by zachowano proporcj? pomi?dzy pocz?

tkiem, ?rodkiem i ko?cem dzie?a. J edno?.?,

by "zdarzenia w sk?ad pomys?u wchodz?ce, tak

by?y spojone, ?eby przez przestawienie albo od

ci?cie jednej czynno?ci, rozerwana i zburzona

zosta?a ca?o??". Prawda artystyczna polega nie

na odtworzeniu rzeczywisto?ci, lecz prawdopo
dobie?stwa; nie przedstawia jednego danego

faktu, lecz je uogólnia, jest tedy prawd? ogóln?,
Innemi s?owy: sztuka (a wi?c i poezja) stwarza ,

t. zw. typy (t. j. zbiór cech charakterystycznych,

umys?ów, jakie wyda? ?wiat antyczny. By? uczniem

Platona, ale w pogl?dach na ?wiat zasadniczo z nim

si? ró?ni?. Z dzie?-najwi?kszy wp?yw wywar?a Arysto
telesowa logika, która stanowi?a punkt wyj?cia dla es;

?okssta?tu nauk ?redniowiecznych.
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w?a?c?w?c.h wiel? osobnikom, a skupionych dla

te? silntejszego lcl? uwydatnienia w jednymj.
Historyk odtwarza fakty prawdziwe, dokonane,
Jednostkowe, poeta -

prawdopodobne, ogólne,
.

Zastanawiaj?c si? nad poszczeg6lnemi ro

d z.a J.am i poetyckiemi, Arystoteles najwt?cej
miejsca po?wi?ca tragedji, albowiem ten rodzaj
u Greków by? najwy?ej ceniony, ju? cho?by
z tego wzgl?du, ?e wi?za? si? z uroczysto?cia
mi religij nemi i narodowemi. Dramat na?la

duje natur? przez" wystaw? sceniczn?. Po
et mo?e odtwarza? albo tragiczne, albo ko ..

micsne strony ?ycia ludzkiego: pierwsze-w traw

gedji.; drngie-w komedjl, Tragedja przedsta
wia cnot? nagrodzon?, wyst?pek-cukarany.
Tragiczno?? pomys?u polega na nag?em i nie

spodziewanem przej?ciu ze stanu szcz??cta
w nieszcz??cie, dzi?ki sile wy?szej -przezna
czeniu (ananke, fatum}, Wobec tego, ?e bo
hater tragedji jest szlachetny, los jego budzi
w nas uczucie wspó?czucia i trwogi. VV ldz

teatralny stawia si? w jego po?o?enie, ulega
mimomolnie oczyszozeniu (t. zw. teorja kathar

sis).

Przeciwstawtentem tragedji jest komedja,
Jej zadaniem-o?mieszenie u?omno?ci ludzkich,
przez co wywo?uje w nas odraz? i lito??. 'I'ra

gedja przedstawia ludzi lepszych, komedja
gorssych, ni? s? w rzeczywisto?ci. Tragedja
przedsta wia sprawy, na które ludzie nie. mog?

wp?yn??, gdy? ich woli przeciwstawia si? si?a

wy?sza-bogów; komedjac.odwrotnie, takie mia

nowicie, którerut cz?owiek mo?e kierowa?,

Utwór dramatyczny powinien zachowa?

[edno?e akcji. Co do dwu pozosta?ych jedno?ci

15



Arystoteles nigdzie w dziele swejem nie k?a

dzie na nie nacisku. Mówi:" Tragedja zazwy
..

czaj stara si? zemkn?? sw? akcj? w przeci?gu
doby"; nie znaczy to jednak, ?e musi. Nato-

iast o jedno?ci miejsca nigdzie nie wspomina.

Pomija równie? milczeniem moralny cel utworu.

Wreszcie Arystoteles zaznacza, ?e wobec

tego, i? w naturze spotykamy rzeczy pi?kne
obok brzydkich, szlachetne obok wyst?pnych,
poeta winien idealizowa? natur?, czyli 'przedw
stawia? j? pi?kniejsz?, ni? jest w rzeczywi
stosci.

Ró?nic? pogl?dów na poezj? pomi?dzy
Platonem a Arystotelesem przedstawi nam na

st?puj?ce zestawienie:
---- .. ----------?----------------

---

Vi. edt ArystotelesaWt'df. J'Iatona

?ródierll boskie na·

poesil jest tchnienie (l??no?? na?ladowcza

Poezja bosko?ci
ca?o?ci, jednoset l

polega na prawdzie artystyczno

Poezj9. udoskonalenia oczyszczenia

(katharsis)d??y do cz?owleka

Zasadnicza ró?nlca w okre?leniu istoty
poezji pomi?dzy Platonem a Arystotelesem po

lega na tem., ?e gdy pierwszy w poezji szuka

pierwiastka bosko?ci, idei; drugi-zwraca prze

dewszystkiem uwag? na form?, na technik?
utworu.

Poetyka Arystotelesa odpowiedzia?a na sze

ree: zagadnie? natury estetycznej. Zawiera ona

wiele trafnych uwag, które pozostan? na zawsze,
i 'dla twórc6w wszystkich narodów, cennemi

wskaz6wkami. S? w niej przecie i takie uwagi,
które posiad?jf\ warto?? tylko w odniesieniu
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do literatufy greekiej, ee sresst? jeet zupe?nie
naturalne. Arystoteles nie twierdzi?. jak to czy
nil! inni, pó?niejsi twórcy poetyki, ?e do tfgO
samego celu nie mo?na by?o z powodzeniem

zd??a? innemi, ni? te, które on wskazywa?, dro

gami. Arystoteles, mówi? o rodzajach i formach
literackich znanych sobie, nie wy??cza? przecie
mo?liwo?ci powstania innych, bardziej odpo
wiadaj?cych nowym wymaganiom estetycznym.
Kto-wi?c poeiyk? Arystotelesa. uwa?a? za ostatni

wyraz teorji o pi?knie, kto przepisy greckie
uznawa? za niewzruszony dogmat literacki,
a w praktyce stara? si? im niewolniczo podpo
rz?dkowa?, nak?ada? na siebie kajdany, albo ..

wiem przedewszystkiem musia? si? stara? nie
o to, by da? prawdziwy wyraz swym natchnie
niom poetyckim, lecz o zgod? praktyki z teorj?,
o dostosowanie si? do uznanych prawide?.

Drugim po Arystotelesie wybitniejszym
teoretykiem poezji by? znakomity poeta rzym
ski, Horacy 1).

Napisa? w formie listu do nieznanych nam

PIzon6w (ad Flsones) rozpraw?, któr? potomni,
pocz?wszy od Kwintyljana, nazywali De arie

poettca. Rzecz ta prawdopodobnie powsta?a,
jako reakcja przeciw ·wspó?czesnym poetom
wierszokletom. Autor wytyka najpospolitsze
ich b??dy i pocsje szereg rad, które-wed?ug
jego mniemania-mia?y na przysz?o?? ustrzec

1) Horatlus F laccus (65-8 przed Chr.), najwi?kszy
poeta liryczny rzymski. Zas?yn?? zw?aszcza ?wietnenil

odami, satyrami i listami poerycklemi, odznaczaj?cemi
si? doskona?o?ci? formy. Do dzi? dnia jest Horacy jed
nym z najpoczytniejszych autorów ?wiata. W Polsce

zyska? wielu zwolenników i licznych t?umaczy .
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poetów przed b??dami. Horacy mówi? o sobie:

"Odegram rol? ose?ki, która, nic nie r?bie,
a ostrzy ?elazo .... , naucz? innych obowi?zków

pisarza". Jak ju? wida? z powy?szego, autor

by? zdania,-jak zreszt? wszyscy prawie sta

ro?ytni,-?e mo?na nauczy? twórczo?ci. Roz

prawa Horacego jest rozwini?ciem i przystoso
waniem prawide? Arystotelesowych do warun ..

ków, w jakich rozwija?a si? literatura rzymska.
Horacy poszed? ?ladami swego wielkiego po

przednika, czerpa? równie? z dzie?a Neoptole
m-sa z Parionu (III w. przed Chr). W zasad

niczych sprawach nie ró?ni si? z Arystotelesem,
cho? tu i owdzie dope?nia, lub zmienia jego
pogl?dy. Silny nacisk k?adzie na jedno??
utworu. zwraca uwag? na potrzeb? prostoty,
której brakowa?o poezji rzymskiej, ??da bezpo
?rednio?ci, szczero?ci uczu?, gdy? dzie?u nie

mo?e wystarczy? ch?odny artyzm. Tylko bo

wiem szczere uczucie mo?e wywo?a? odd?wl?k
w duszy czytelnika.

y Nie wystarczy, by utwór by? pi?kny, i s?odkim niech

b?dzie.
I jakkolwiek zapragnie, s?uchacza dusz? zdob?dzie.

Nie znaczy to bynajmniej, aby lekce so

bie wa?v? stron? zewn?trzn? utworów. Prze

ciwnie. Horacy obszernie dowodzi potrzeby czy
sto ?cl j?zyka, zr?czno?cl 'v tworzeniu neolo

gizmów i t. p.; ta dba?o?? t?umaczy si?' nad·

miernym i szkodliwym wp?ywem j?zyków ob

cych, zw?aszcza greckiego, na literatur? rzymsk?.

Wysokie wymagania stawia Horacy po
ecie: powinien by? wykszta?cony i nie pogar
dza? trudem,' który dopiero w po??czeniu z na

tchnieniem z?o?y? si? mo?e na dzie?o sztuki.
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Porusza równie? zagadnienie celu poezji,
co pomija? Arystoteles. Grekom nie potrzeba
by?o tego t?umaczy?; IJraktycznemu Rzymiani
nowi, obywaj?cemu si? doskonale bez poezji,
wyja?nia Horacy, ?e celem peezji jest wywar
cie wp?ywu moralnego na czytelnika; innemi

s?owy: winna przynosi? po?ytek, maj?c na uwa

dze obowi?zki wzgl?dem ojczyzny, rodziny
i t. d.

Horacy uznaje te same rodzaje literackie,
co, Arystoteles, pierwsze?stwo oddaj?c drama

towi, potem epopei: te bowiem' rodzaje by?y
u staro?ytnych w najwi?kszem powa?aniu i ros

kwicie,-zreszt? niepodebna by?o tworzy? wska

za? dla liryki, 'jako zbyt subjektywnej, 1)
Dzie?o Horacego wyr ·nia si? dogmatycz

nym charakterem. Afotyzmy 'o poezji, ?ci?le,

j?drnie sformu?owane, wrzyna?y si? g??boko
w pami?? czytelników, nic te? dziwnego, ?e

silnie oddzia?ywa?y na kszta?towanie si? poj??
o pi?knie. Mimo tego.?e dzie?o Horacego nie

by?o bezwzgl?dnie oryginalne w tre?ci, jednak
zyska?o sobie nadzwyczajn? popularno??, do cze ..

go nadewszystko przyczyni?a. si? znajomo?? ?a ..

ciny i warto?? pedagogiczna dzie?a. To tez

w dziejach rozwoju literatury posiada bardzo

donios?e znaczenie.

Trzecim wybitniejszym prawodawc? lite

rackim, który nadzwyczaj silny wywar? wp?yw
na twórczo?? swej i nast?pnej epoki, by? po·
eta francuski Miko?aj Despreaux-Boi?ea? (1636-

1) "Trudno spisywa? prawa i trudno kierowa?

najekryssseml tajnikami duszy i serca ludzkiego" (Kaz.
Morawski: JlirgiHu$ i Horatt'?ls-Krak6w, Nak?. Akad.

Umiej?tn., 1916 r.)
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1711), odtwarzaj?cy pogl?dy, panuj?ce na dwo ..

rze Lud wika XIV. LI art poetlque ukaza?a si?
w 1674 r. i stanowi epok?. Uczono si? tego
dzie?a w ssko?ach na pami??, uwa?ano je za bez

apelacyjny i najdoskonalszy ,vyrfJ.Z de brego,
panuj?cego podówczas, smaku, LI art nie by-
?a utworem oryginalnym. "Utwór Boileau jest
raczej- t?umaczeniem. ni? na?ladownictwem;

czerpie gdzie mu si? podoba, nie tylko z L,';

stu do Pisonotu, ale i z innych dzlel Hora

cego ... ; to s?awne sentencje, to ca?e ust?py

?ywcem powtarza, tylko ?e w innym, ni? Ho ..

racy, zwi?zku i z dodaniem uwag postronnych
II

1).

Uznanie, jakie zyska?o sobie to dzie?o w ca?ej

Europie, t?umaczy si? wzgl?dami historyczne
mi. Boileau w swej, Sztuce poetyckt'ej uj??
w szereg przepisów ó Wczesne wymagania lite

rackie, cz??ciowo by? ich twórc?. Mowlll?my,
?e od epoki humanizmu utrwali? si? pogl?d,
i? sztuka staro?ytna osi?gn??a idea? doskona

?o?ci. Ten pogl?d zrodzi? potrzeb? przepisów,
któreby wskazywa?y, jak pisa? nale?y. Skoro

bowiem sztuka staro?ytna jest doskona?a i prze

wyzszy? jej niepodobna, tedy nale?y j? na?la

dowa?. Któ? tego nauczy'? Otó? "krytyk jest

tym cz?owiekiem, który zna dobrze literatur?

staro?ytn?, który jest wtajemniczony w jej

sposoby i sekrety, a wi?c jego zadaniem b?
dzie udziela? tej swojej wiedzy do u?ytku po-

l

etów nowoczesnych, ma on ich niejako pro

wadzi? za r?k?, aby nie zeszli na bezdro?e ...

"

2)

1) Pawe? Popiel: Satyry t ltsty Horacego" II, str.

148-149. Autor twierdzenia swego dowodzi zestawie

niami tekstów.

2) X. dr. Bronis?aw Zaleski: Poetyka F,lipa Nerju
$lIa Gola?skiigo (Fryburg, 1?18), str. 107.
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rrakim krytykiem we Pranej i by? Boileau:

u naa=Dmochowskl. Przepisy Boileau by?y
wytworem gustu i etykiety, panuj?cej na dwo ..

rze Ludwika XIV, podówczas naj wspanialszym
A poniewa? st?d w?a?nie czerpano wzory do na-'

?ladowania, przeto z wielu innemi nabytkami
przyj??a Europa z Francji upodobania literackie.

W ten wi?c sposób Boileau wp?yn?? na uro

bienie pogl?dów estetycznych ca?ej ówczesnej
Europy.

W skazanie poetyckie Boileau i ich na

st?pstwa w literaturze mo?na by uj?? w kilku

nast?puj?cych punktach:
1. Przewaga rozumu nad uczuciem, roz ..

s?dku nad fantazj?, mózgu nad sercem. Epok?
Ludwika XIV znamtonure zainteresowanie si?

zagadnieniami nauk ?cis?ych, zw?aszcza ma

tematycznych. Wyp?ywaj?cy st?d ?cis?y spo
sób my?lenia w danym razie (pod wp?ywem
racjonalizmu) negowa? prawa uczucia i fan

tazji. Starano si? podporz?dkowa? twórczo??

w?adztwu rozumu (zasada my?liciela Kartez ·

jusza: cogito, ergo sum -my?l?, wi?c jestem).
S?dzono, ?e tw6rczo?? powinna by? kle-

.rowana sta?eml, niezmiennemi prawami, pew

nikami, jak nauki ?cis?e. Dlatego te? Boileau,

jak. przysta?o na oslowieka swego wieku,
a zw?aszcza typowego Francuza, wynosi? po
nad uczucie-zdrowy rozs?dek, i jako jego po

etycki gloryfikator - zyska? dziwny, jak dla

poety, epitet, "poety zdrowego rozs?dku" ("le
poeta du bon sens"), co naówczas uwa?ano za

wielce zaszczytne. Obecnie w poezji, powsta?ej
pod wp?ywem nowych wyobra?e?, nie spoty
kamy bezpo?redniego, szczerego wylewu uczu?.

A jednak poeci starali zachowywa? si? pozo-
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ry, rozumiej?c, ?e poezja, pozbawiona uczucia,
przestaje ni? by?: Wob?c tego jedna?, ?e ?a

..

cze] umys?em, mz UCZU?lem, reagowalt na ?Ja

wiska, uciekali si? do sztucznego, "r?bionego"
na ch?odno, zapa?u, dla którego nie znajdowali
w?a?ciwego odpowiednika w duszy w?asnej,
Z pomoc? przychodzi?y im Muzy i bogowie
?wiata staro?ytnego, gdy pragn?li odda? obraz

swych prze?y?. Tern samem dadz? si? wyt?oma
czy? liczne zwroty retoryczne poezji pseudokla-

'

sycznej, jak: "Có? widz??", "Co s?ysz??" i t. p.

Powy?szy rys braku szczerego uczucia i zapano
wania nad niem rozs?dku.c-upowa?nia francus

kiego krytyka literatury, Lansona, do nazwania

literatury pseudoklasycznej "poezl? bez poezji".
2. Wzorowanie si? na staro?ytnych prze

chodzi w na?ladownictwo, wytwarza brak orygi·
nalno?ci, samodzielno?ci i prawdy. Pogl?d, ?e

staro?ytni osi?gn?li idea? sztuki, prowadzi?
do na?ladownictwa, kopjowania staro?ytnych.
A wi?c: Grek w teatrze swoim zachowywa?
t. zw. "trzy jedno?ci" (miejsca, czasu i akcji:
t. j. ?e akcja utworu powinna odbywa? si?
w jednem miejscu, bez zmiany dekoracji; ?e

przed?ta wiane zdarzenia powinny by? obj?te
przeci?giem 24 godzin; wreszcie, ?e maj? do

tyczy? jednej sprawy). W Grecji dwie pierwsze
jedno?ci, (bo trzecia jest nieodzownym warun

kiem ka?dego dzie?a) zachowywano ze wzgl?
dów techntcznych, to tez stosowanie ich w XVII,
czy XIX w. nie mia?o dla siebie ?adnego
usprawiedliwienia, je?eli nie wymaga? tego
sens dzie?a 1). ,

l) Niektórzy wspó?cze?ni autorowie zachowuj?
trzy jedno?ci np. Wyspia?ski w Weselu, jest to jad-
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'Na?ladownlctwo poci?gn??o za sob? u?y
wanie mitologji. Ta w ustach poganina Greka,

czy Rzymianina mia?a odpowiednik w jego re-

I ligijnych wierzeniach: w ustach chrze?cllanl-

, na, który nie ·wierzy? ani w Zeusa, ani w He

.I fajstosa, ani w Palas-Athene-by?a czczem s?o-

I wem. W nast?pstwie to uznanie praw obywa
telstwa mitologji w literaturach chrze?ci

ja?skich t?umaczone b?dzie szacunkiem dla

chrystjanizmu. Mówi o tern nasz Dmochowski,

a Jan Sniadecki, krusz?c kopje o prawa u?wi?

conego kierunku, powie da: " Wprowadzenie na

scen? rozmowy Boga z anio?em i djab?em-jak
s?dz? - jest to zniewa?aó Majestat naszej re-

ligjl".
.

'

Nic dziwnego, ?e przez mltologj? litera

tura pseudoklasyczna nie zyskiwa?a na, praw

dzie. Odczuwali to niektórzy poeci, radzili tedy
zast?pi? mitologje postaciami alegorycznemi,
jak: Rozum, Wojna, Cnota, Zbrodnia i t. p.,

ale ta nowo?? nie na wiele si? przyda?a i nie

usun??a mitologji.
Zapatrzenie si? w ?wiat staro?ytny pro

wadzi?o do wyniesienia chwili wspólczesnej poza
nawias zainteresowa? poety, gdy? uznano

j? za niegodn? przedstawienia w powa?niej
szych rodzajach poetyckich, jak dramat i epi
ka. Mimo to jednak poeta uczuwa? potrzeb?
wypowledzenla si? w sprawach bie??cych.
Wtedy przedstawiany ?wiat staro?ytny by? je-

nak bardzo rzadkie, nie grzeszy wszak?e przeciw
prawdzie .. Inaczej dzia?o si? w dramacie pseudoklasycz

urm, gdzie autor by? skr?powany po :vy?szym warun

kiem (patrz Barbar? Radz'iwi??ówn? Feli?skiego) i czy
ni? mu zado??, mimo ?e ?ycie przeczy?o tym jedno
?ciom, gdy? ich nie posiada.
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no ?rodkiem: ludzie epoki Peryklesa, Marka

Aureljusza, czy Augusta, potrafili wcale roz

s?dne rzuca? uwagi pod adresem wspólczes
nych wydarze?.

Kopjowanie staro?ytnych poci?ga?o za so

b? inne jeszcze grzechy przeciw prawdzie. Oto

przyj?cie pogl?du Arystotelesa, ?e poezja odtwa-
.

rza typy, by?o w niezgodzie z rzeczywisto?ci?:
w ?yciu spotykamy tylko indywidua. Nast?p
nie: od Arystotelesa przyj?to równie? pogl?d, ?e

natur? nale?y odtwarza? nie tak?, jak? jest
istotnie, lecz upi?kszon?. Wskutek tego obraz

natury by? sfa?szowany i prawie zawsze jeden
podobny do drugiego. Ale te? pseudoklasy kom
nie c' odst?o o wydobycie z danej postaci,
czy zjawiska, rysów indywidualnych, 'lecz
o przedstawienie typu, poj?cia lub wyobra
?enia o tej postaci, czy zjawisku.

Gorzej jeszcze, ?e bohater pseudoklasycz
ny pozbawiony by? rodzimego pi?tna, by? jak"
by oderwany od gleby, na której wyrasta?. To
te?, gdyby np. wodach Osi?skiego zamieni?

przymiotnik: "polski", dajmy na to, na: "fran
cuski" i to samo uczyni? w utworach Ko?

miana-polsko?? tych utworów nagleby sfran
custata, Czy mo?naby co? podobnego uczyni?
np. z utworsmi Reja, lub Micklewicza? Tak

zwan? "barw? lokaln?" (couleur lo cale) wpro
wadzi ze sob? dopiero romantyzm.

3. Charakter dworski, arystokratyczny.
Poezja omawianego okresu rozwlja?a si? w gu?
cie dworu, a We Francji nawet pod protekto
ratem Ludwika .XIV. Boileau tedy u wa?a, ?e
odtwarzanie cech dworskich jest wskazane
(netudziez la cour et connalssez la ville"); ty?-
24



ke bohaterowi. tej Blery mogi? po!iadat nie

odzowny warunek elegancji. Literatura, ros

wijaj?ca si? na dworze królewskim, musia?a

dostosowa? si? do jego wymaga? i upodoba?.
Wzgl?d na et y klet? dworsk? stworzy? warunek

spokojnego, zrównowa?onego, powa?nego spo
sobu przedstawiania swych uczu?, na?o?y? bo

haterom mask?, która nadaje im ton "comme
i? Iaut".

\
l

,

,

r
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4. Dydaktyzm literatury. Nad ca?? prawie
ówczesn? twórczo?ci? zaci??y?, a wcale dla

niej niekorzystnie, dydaktyzm. " Katharsls

Arystotelesa zamieniono w tym wieku na wy
ra?nie moralizatorsk? tendencje. Wed?ug Ary
stotelesa poezja po?rednio dzia?a na dusz? ludz

k?. Obecnie uznano, ?e celem twórczo?ci

d??no?ci praktyczne, nauczaj?ce. Literatura

tedy, a zw?aszcza poezja, staje si? jednym ze

?rodków wychowawczych, zmierzaj?cych do

umoralnienia spo?ecze?stwa, conajwy?ej za

bawk?. St?d pochodz? owe tytu?y 6wczesnych
zbiorów poezji (jak np.: " Zabawki

"

i t. p.).
Moralizatorski charakter literatury omawianego
okresu razi tembardziej, ?e nie jest zawsze

w zgodzie zo sposobem ?ycia autorów.

5. Dba?o?? o form? utworów i przewaga tej
nad tre?ci?. Godn? na?ladowania u klasyków
by?a dba?o?? o form? utworów. J?zyk i styl staj?
si? trosk? autorów. Jednak ten, bezw?tpienia do

datni, rys posuni?to do ra??ce], a wi?c szkod ..

liwej, przesady. ,V przeciwie?stwie do nied

b alej literatury poprzedniego okresu starano

si? obecnie o osi?gni?cie mo?liwie jak naj
wi?kszej czysto?ci i poprawno?ci j?zyka. I oto

uznano, ?e szereg s?ów nie ma prawa obywa ..

telstwa w poezji, a to przez wzgl?d na swe
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pochodzenie ludowe, czy 'te? pospolito??. Oto

we Francji np. zamiast s?owa: "mouchoir"

(chustka) zalecano u?ywa?: "tissu" (tkanina).

Peryfrazy (omówienia) s?, obecnie najmodntei

szym zwrotem literacklm. Np. zamiast s?owa:

cukier - u?ywano: "miód ameryka?ski, wyt?o

czony z soku trzciny" i t. p. Zerwano z ?yw?
mow?. Ten rys nie razi? pseudoklasyków, którzy
nie starali si? o osi?gni?cie prawdy w dzie?ach

sztuki. Rozumowali oni. ?e j?zyk wówczas jest
doskona?y, gdy odpowiada prawom logiki. Tym
czasem w ?yciu dzieje si? Inaczej, gdy? j? ..

zyk prawom rozumu nie ulega a rozwija si?
ni ezale?nie od nich, cz?stokro? w brew nim.

Ale nie tylko ograniczono s?ownictwo. My?l
wed?ug przepisów-powinna ko?czy? si? z wier

szem: nie nale?a?o jej przenosi? do nast?pnego.
Porównania zalecano czerpa? z autorów staro

?y tnych
.

mitologji.
To wszystko - oczywista - poci?ga?o za

sob? jednostajno?? i szablonowo?? stylu, przed
czem ucaromtl si? bardzo nieliczni, zazwyczaj
w tym wzgl?dzie niepos?uszni poetyce, auto

rowie, jak np. u nas Trembecki, który zapra

wia? swój j?zyk mnóstwem lapidarnych, j?dr
nych a matowniczvch wyrazów gwarowych
i prowincjonalizmów. Dba?o?? poetów pseudo
klasycznych o form? i styl jest przyczyn?. ?e

cz?stokro? te zalety ceni? wy?ej, ni? my?l,

ide? utworów. Oto Boileau pisze poemat ko

miczny p. t. Pulpz"t, w którym stylem klasycz
nego eposu opiewa b?ahe zdarzenie k?ótni po

mi?dzy organist? a ksi?dzem o miejsce na

pulpit w chórze. Poeta angielski Pope Alek

sander (1688? 1744) w poemacie Pukiel w?osów

uCz"tity (t?umaczonym przez Niemcewicza) ?pi-
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suje fakt uci?cia w?osów pewnej Angielce
i tego nast?pstwa. Inny znów, Wilhelm Cow

per (1731-1800) stworzy? poemat dydaktycz
ny p. t. Sofa, i t. p. Z tego rodzaju utworów

zrodzi?y si? u nas niektóre poematy Krasic

kiego (Monachomachja), W?gierskiego (Orga ..

ny) i innych.

I
\

\ •

!

Opr6?z wy?e] wspomnianych teoretyków

poezji - w ró?nych epokach i u ró?nych naro

dów zajmowano si? poetyk?. W?ród nicfi g?o?
niejszymi byli:

We W?oszech-Marek Heronim Vida (1490-

1566)-stworzy? prawid?a dla epopei.
W Hiszpanji-Lope de Vego (1562 -1635)

dla komedii.

We Francji-Karol Batteaux (1713-1780)

rozwija? teorie Boileau. G?osi?, ?e celem poezji
na?ladowanie przyrody, ale nie rzeczywistej,
lecz wyobra?onej, upi?kszonej. Do przesady
doprowadzi? warunek stosowania t. zw. jedno
?ci miejsca i czasu, odmawiaj?c warto?ci utwo

rom, które nie czyni? temu zado??.

Jan Franciszek Marmontel (1719-1799)
twierdzi?, ?e stopie? pi?kna danego dzie?a za

le?y od stopnia towarzyskiego ?ycia autora.

Dlatego te? najwy?ej stawia? dzie?a poetów
dworaków, przenosz?c np. dzie?a Racine'a nad

Homera, któremu zarzuca? gminno??.

t
,

La Harpe (1739-1803) - zwraca? uwag?

nadewszystko na stron? zewn?trzn? utworu,
na w?a?ciwo?ci stylu i j?zyka (t. zw. krytyka
formy, czyli formalistyczna). Wed?ug niego
poeta mia? prawo u?ywa? cz?stki jeno s?ów ogól
nego bogactwa j?zykowego; reszta by?a mu

wzbroniona, jako niepoetycka.
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Jak widzieli?my, - zasady Arystotelesa
posuni?to do przesady. To, co ten uzna? za

cech? literatury greckiej, czasy jego porzedza ..

j?ce], obecnie og?oszono za niewzruszony dog
mat, powszechnie obowi?zuj?cy kanon, a w pew

nych razach - dodano nowe wymagania, -

i wszelkie odchylenia od nich karcono, jako
wybryki z?ego tonu.

Teorja pseudoklasyczna, podporz?dkowu
j?ca poezj? wy??cznie prawom rozs?dku, d??y?a.
do stworzenia poezji wzorowej przy pomocy

przepisów, które mia?y nauczy? autorów, jak
nale?y tworzy? dzie?a sztuki i czego unika?, aby
utwór móg? uchodzi? za wzorowy. Dzisiaj
uwa?amy ten pogl?d za zgo?a mylny; podów
czas jednak -- w epoce hase? racjonalizmu -

by? on powszechny. Pseudoklasycyzm by? te

dy odbiciem racjonalizmu w literaturze.

*

J ak powiedzieli?my, zasady pseudoklasy ...

ków francuskich przyszczepiono w krajach
Europy. Boileau znalaz? licznych na?ladowców

i t?umaczów. W Polsce teorje pseudoklasyczne
rozwin??y si? za czasów Stanis?awa Augusta.
Wp?ywy francuskie, coraz silniejsze u nas od

W?adys?awa IV-go, w epoce reform pa?stwo-
wych pod koniec XVIII w. przybieraj? nad

zwyczaj szerokie rozmiary; tym razem - rów

nie? na polu literatury. A poniewa? ów

czesna literatura francuska imponowa?a: swem

bogactwem, si?? faktu narzuci?a si?, jako
wzór do na?ladowania. To te? oprócz auto

rów staro?ytnych poeci nasi nadzwyczaj C2 ?
sto wzoruj? si? na Francuzach. N a pogl?
dach Boileau w du?ej mierze opar? swoje
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FIlip Narju8z Gola{.ski, autor poetyki, wydanej

po raz pierwszy w 1786 r.
J

Ponadto Boileau znany by? u nas z prze
..

k?adu. Pogl?dy francuskiego teoretyka rozpo

wszechni?y si? jednak g?ównie dzi?ki Franciszko

wi Ksaweremu Dmochowskiemu, który w swej

Sztuce Rymotwórczej w zasadniczych sprawach
pozostawa? echem Boileau. Polska poetyka
zyska?a równie? wielk? popularno??, uczono

si? z niej w szko?ach, ona to walnie przyczy

ni?a si? da utrwalenia zasad pseudoklasycznych
na naszej glebie.

Powrót do kraju licznej rzeszy emigran
tów (pocz?tek XIX wieku, w?ród których wielu

z Francji; nadto t ryumfalny pochód armji

Napoleona - dokona?y reszty: utrwali?y na

pewien czas wp?yw pogl?dów francuskich

w Polsce.

Obaczmy?, czy na korzy?? dla literatury .

.

III. Chrakterystyka literatury tego okresu.

(1795-1830).

Gdy baczniej przyjrzymy si? temu okreso

wi,- ?atwo spostrze?emy, ?e czasy te posia
daj? uczonych i ?wiat?ych obywateli, ale nie

wyda?y ani jednego wybitniejszego poety. Li

teratura tych czasów skupia si? oko?o Tow.

Przyjació? Nauk. Ten fakt niezawodnie nie

wp?ywa na jej swobodny rozwój, zw?aszcza po

ezji. Niespokojne, burzliwe czasy d?ugotrwa
?ych wojen równie? nie mog? by? uwa?ane

za okoliczno??, sprzyjaj?c? literaturze. Wresz

cie poetyka zakre?la jej granice.



Pierwszy' rzut oka na literatur? omawia
rego okresu przekonywa nas, ?e jest ona prze

d?u?eniem, jakby dalszym ci?giem, literatury
Stanis?awowskiej. Przecie zgo?a inn?, ni? tamta,

odegra?a rol? w dziejach kultury narodowej.
W XVIIIw. kierunek klasyczny po epoce

anarch]! literackiej i zaniku dobrego smaku

o..degra? t? rol?, co we Francjt w XVII w.:

kszta?ci! poczucie pi?kna, budzi? zmys? este

tyczny, krzewi? zam.i?owanie do sztuki. Obe

cnie, w zmienionych warunkach, gdy poetyka
wszechw?adnie zapanowa?a nad twórczo?ci?,

teorfa pseudoklasyczna staje ste wz'?zt'd?em dla

talentów, i -jak zobaczym.y-wcale niekorzy -

stnie "wp?y wa na ich rozwój.
.

Pseudoklasyczna twórczo?? epoki poro

zbiorowej w wielu razach niepodobna jest
do twórczo?ci minionego okresu. W porówna"
niu z poetami epoki Stanis?awa Augusta poeci
doby porozbiorowej góruj? nad swymi poprzed
nikami rozs?dkiem, s? wy?si moralnie, ale

literatura tych czasów--bezwzgl?dnie ubo?sza:

jest g?adka, potoczysta i jasna, przecie niein

dywidualna, bezosobowa, ·z cech? wybitnie ary

stokratyczn?, ma?o dost?pna dla szerszych mas.

Dba/o?? o form? w tych czasach posunz"llto do

wysokiego stopnla. Tendencja patrjotyczna za ...

panowa?a w tre?ci. Ale w czasach porozbio
rowych patrjotyzm by? czynny, mia? przed
oczyma pewne cele praktyczne do osi?gni?cia,
wp?ywa? na bieg spraw Rzpltej; obecnie -ma

w sobie cech? bierno?ci: do reform, do zmian

politycznych nie d??y, stara si? jedynie o wzmo

?enle ?wiadomo?ci narodowej, o cnot? trwania

i przetrwania, dopóki okoliczno?ci nie u?o??
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si? dla nas pomy?lniej. Zaletno?? od obcych
uwidocznia si? Vi te] literaturze bardzo silnie:

pstrzy si? w niej od anachronizmów antycz
nych i mitologji, co w du?ej mierze przyczy

-

nia si? do chodu i osch?o?ci utworów pseudo
klasycznych, które robi? wra?enie, ?e ?ród?em

ich nie dusza twórcy, lecz .... przepisy poety
ckie' Na pierwszy rzut oka zna?, ?e sztuczna

retery ka wypar?a uczucie, które autor "pole
ruje gustem, wspiera na prawid?ach" 1).

Klasyry zachowuj? dawne rodzaje litera

ckie, na które istniej? gotowe przepisy, jakby
recepty. A wi?c: epopeja bohaterska (Stefan
Cearniecs« Ko?miana), lub komiczna (t?uma
czenie Pukla Popa przez Niemcewicza); po
emat opisowy (Zlemia?sJwo Ko?miana. Okollee

KrakowaW??yka); satyra, na wzór Horacego,
ch lodna, rozumowana i pozbawiona uczucia

(Krasicki, Ko?mian); bajka (Morawski, Niem

cewicz); oda-sztuczna, konwencjonalna (Osi? ..

?

ski i inni), poruszaj?ca cz?sto zgo?a pospolite
wypadki lub wys?awiaj?ca nawet zwierz?ta

(Oda Niemcewicza Do pieska Kaszperka-po-
" równaj z odami Naruszewicza); ponadto trage

dja (Barbara Radzz"wi??ówna Feli?skiego, utwo

ry W??yka), obwarowana nieodzownym wa

runkiem zachowania trzech [edno?cl; wreszcie

komedja. (Niemcewicz). Z kajdan przepisów
t!.t w?a?nie wychodzi?a najobronniejsz? r?k?.
Elegje, listy poetyckie, epigramaty i t. p. dope?
niaj? ca?o?ci. Nowe rodzaje Ilterackte, np.

powie?? (koniec X.VIII \V., pocz?tek: XIX w.),
by?y najwy?ej tolerowane, ale si? w tym kle-

I) A. Mickiewicz •.
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runku nie probowali uznani literaci. Z nazwi

skami Voltaire'a i Rousseau'a rzadziej si? obe

cnie spotykamy; natomiast Racine iDelilIe:

pierwszy -jako twórca "wzorowej" tragedii:
drugi-poematu opisowego,-staj? si? g?o?ni 1).

Wychodz?c z za?o?enia, ?e sztuka winna

odtwarza? natur?, fa?szowano j? trzema je
dno?ciami. Jak dalece ten przes?d literacki

by? utrwalony) najlepiej dowodzi fakt, ?e BOM

gus?awski. przenosz?c akcj? z jednego pokoju
do drugiego, poczuwa si? ao obowi?zku wy·

t?umaczy?, i? regu?a jedno?ci miejsca zosta?a

zachowana, albowlem a keja sztuki odbywa si?
w jednym domu. Typowo?? za? nie przyczy
nia si? do spot?gowania prawdy. Technika

zwyci??y?a. natchnienie, forma yrugowa?a
g??bsz? my?l, rOZUITl zast?pi? serce i poetycki
zapa?. "Od silnych zwrotów odwyk?a by?a po

ezja polska, odhartowana w mi?kkiej d?oni

1) Jakub Delille (1738-1813) zyska? rozg?os t?u

maczeniem Ziemiansima Wirgiljusza. Na wzór tego
utworu napisa? Ogrody, poemat opisowy i Ziemianina,
esyll Ziemia?stwo francusbie (L? hom1tze des champs ou les

G im" gigues francaises). Delille nazywa? siebie "Wir
gila na?ladowc? wiernym", z dum? te? powiada: "w mo

ich s?abych t?umaczeniach uj??em wzi?k?w jego (t. j.
Wirgila) poezji". Ziemiaesneo by?o li nas popularne
dzi?ki t?umaczeniu Fe1i?skiego i listowi Delilla do x.

Izabelli Czartoryskiej, wychwalaj?cemu jej wdzi?k i smak

artystyczny. O tym utworze powiada krytyk wspó?
czesny, Fontan: Dclille "opiewa dom wiejski i szcz??cie
mieszkaj?cego w nim M?drca, wystawia go jak rozsy
puje woko?o s.ebie dobrodziejstwa udoskonalonego rol
nictwa i cuda przemys?u; jak uczy si?, dla uprzyje m

nienia swojej samotno?ci, wszystkiego co w dziejach
??tury iest naj ciekawsze, najmilsze i najwynio?lejsze;
l Jak czasem bierze w r?k? lektur?, ?eby s?awi? wdzi?
czne i wielkie widoki, któremi jest otoczony".
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Krasteklego- 1). Zmala? zakres eainlerescJ'l.tJ«?

naszych poetów. Rzecz charakterystyczna, ?e

-im dalej od rosblorow, tern poezja pseudok?a ..

syczna odbiega coraz dalej od wspó?czesno?ci,
któr? uwa?a za niegodn? poezji, tem wi?kszy
zaznacza si? jej rozbrat z ?yciem. Ta nieczu

?o?? lita bie??ce wypadki znajduje dla siebie

wyt?umaczenie znowu w teorji, ale nie zado

wala ?ywo czuj?cego ogó?u, nie zaspakaja jego
potrzeb. Mickiewicz w III ej cz??ci Deiadom.

charakteryzuj?c pseudoklasy k6w, podaje dialog:
Literat ireeci .

.... 1 prosz?, jak opiewa? spó?czesne wypadki?
Zamiast mitologji s? naoczne swiadki...

Potem jest to wyra?ny, ?wi?ty przepis sztuki:

Nale?y poetom czeka? .... a? .... a? •..

Jeden z m?odeie?y,
Pókit ..

Wiele? lat czeka? trzeba, nim si? przedmiot
?wie?y,

Jak figa ucukruje, jak tytu? ule?y?

Literat pierwszy.
Niema wyra?nych regu?.

L-iterat drugi.
Ze sto lat.

Literat PlerwsZ:J1.
To ma?o.

Literat trzeci.

Tysi?c, par? tysi?cy ....

Zwa?my ponadto, ,?e li tera tura Xi ?

stwa Warszawskiego i Królestwa

Kongresowego pozbawiona jest cech

reformatorskicb, jakie posiada?o pi·
?miennictwo nasze z drugiej po?owy

l) A. Bruckne»,



wieku p o p r z e d n i e g o. t1padek pa?stwa.
'wywo?a? upadek literatury. Zmniejszy? si? za

kres zainteresowa?, zabrak?o tych spraw, o kto ..

re poprzednie pokolenie kruszy?o kopje. Od

bi?o si? to ujemnie na duchowej fizjognomJi
literatury: im dalej odbiega?a od zagadnie?,
nurtuj?cych wspolczesno??, im bardziej rezy

..

gnowa?a z wp?y wu swego na bieg ?ycia, tem

bardziej stawa?a si? arystokratyczn?, ograni
cza?a poj?cie narodu do jednej, prawda, ?e naj ..

wykszta?ce?szej, ale? najszczuplejszej, klasy.
.Przedmioty, powzi?te z wyobra?e? i poda? lu

dowych, uwa?ali za niegodne natchnienia po
..

et y ,
a nie widz?c narodu w ca?ym ludzie, lecz

ograniczaj?c go do wykszta?conej, a tem sa

mem' i uprzywilejowan j klasy, to tylko czcili

jako poezj?, co z ich poj?ciami zgodne by?o.
Dobrowolnie zatem ?cie?niali zakres uczu?

i wyobra?e? swoich". 1) Pseudoklasycy nie po
szli ?ladami swych literackich poprzedników
w dziedzinie zainteresowa? ideowych: racjena
lizm, który zreszt? w Polsce nigdy nie odzna

cza? si? kra?cowo?ci?, o becnie prze?y? si?.
G?oszenie nowych idei by?o tern trudniejsze, ?e

epoka Xi?stwa Warszawskiego, a zw?aszcza

Królestwa Kongresowego, jest okresem reakcji
zarówno pod wzgl?dem religijnym, jako te?

spo?ecznym.
W 1811 r. od?y? zakon Jezuitów, wyst?

puj?cy zaciekle przeciw wolno?ci s?owa i pr?
dom demokratycznym, a schlebiaj?cy w?adzy.
Dzi?ki niemu znów od?y?, obalony przez racjo-

1) F. S. Dmochowski: Wspomnienia literackt"e
• a:awnych ceasou: (Bibljoteka Warszawska, 1866, t. lll,
str. 224).
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nalist6w, pogl?d o boskiem pochodzeniu w?a

dzy panuj?cego. Cenzura ksi??ek i czasopism
bardzo energicznie przeci wdzia?a szerzeniu

si? nowym, nie maj?cym uznania, opinjom.
Na stanowiska kierownicze wysuwani s? lu ..

dzie, wyró?niaj?cy si? uleg?o?ci?. Baczn? uwa

g? zwrócono na szkolnictwo, zw?aszcza uni

wersytety, które poddano ?cis?ej kontroli. Za

broniono wszelkich stowarzysze? i zwi?zków;
w 1822 r. zamkni?to w Królest wie lo?e wol

nomularskie i t. p. By?y to owoce t. zw. »?wi?-
tego przymierza" monarchów, zmierzaj?cych
do zapewnienia sobie spokoju drog? represji.
Odbicie ducha epoki znajdziemy te? w pew

nym. stopniu w literaturze tego czasu.

Klasycy dla siebie samych i czytelników
stwarzali z?udne teorje, które mia?y dowodzi?,
ze utrata niepodleg?ego bytu nie by?a wielk?

katastrof?; ?e zmiana, jaka si? dokona?a po je
go utracie, nie jest zasadnicza; ?e na drodze

pracy kulturalnej, a dzi?ki swym przymiotom
duchowym, wspania?omy?lno?ci i sprawiedli-
wo?ci" zaborców, zdoby? b?dziemy mogli to,

co?my zaprzepa?cili. Ta nai wna wiara w spra
wiedliwo?? monarchów saprów adzi?a a? do po

..

kornego lojalizmu. Kajetan Ko?r.nan staje si?
chwalc? Alexandra I-ego, cho? niedawno jeszcze
by? zagorza?ym wielbicielem» boga "-Napoleona.
Feluiski w bymnie "Boze, co? Polsk?" ka?d?
zwrotk? utworu ko?czy, wiele mówi?cym, re ..

frenem:
Przed twe o?tarze zanosim b?aganie
Nasl1ego Króla zachowaj nam, Panie,

l) Patrz prac? P. Chmielowskiego: Libera/ism

.' obskurantyzm na Litwie t Rusi. Ponadto stan. Poto

?ki.go: Poar6Ji do Ciemnogrodu.
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Woronicz, jeden z najzarliwszych patrjotów

t ch czasÓW, w naiwno?ci swego pi?knego ser

Ia. g?osi. has?a s?owianofilskie, dochodz?ce do

panslawlzroU.
Panie zast?pów, Twa ?wi?ta opieka ...

Dzi? nam si? w ca?ej swej pe?ni stawia,
Polsk? objawia ...

Zes?a?e?, Pante, Twego namiestnika.;

Co razem ??czy dwa bratnie narody,
Które ?wiat pozna? i z m?stwa, i cnoty ...

Niech m??nych S?awran pobratymskie plemi?
Nieszcz?snej Polski odt?d broni ziemi? ...

W?adca za?, co nas pod swój puklerz kryje,
Niech wiecznie ?yje,

Tak wi?c Alexander og?oszony tu zosta? na

miestnikiem Boga na ziemi, a Rosjanie... anio

?ami-stró?ami, broni?cymi ziemi naszej przed
jej wrogami. Ten sam W oronicz nie ustrzeg?
si? panegiryzmu w stron? Alexandra I-ego
w kazaniu przy zw?okach Ko?ciuszki. Nawet

Niemcewicz, ?miertelny wróg Rosji, nawet on,

zahypnotyzowany zosta? na czas pewien wiar?
w Alexandra. Tak wi?c mi?o?? do monarchy
wzi??a gór? nad nienawi?ci? i bólem patrjo
tycznym z powodu utraty niepodleg?o?ci. 1)

Ale mimo wszystko-pomyli?by si?, ktoby
w tych wyznaniach chcia? widzie? celowe,
pozbawione godno?ci narodowej, s?u?alstwo.

Zwa?my bo, ?e Alexander uwa?any by? po
dówczas: 1) za. Króla Polskiego, 2) za wskrze

siciela Ojczyzny2) -i tylko jako tak' by? c czony.

.
l) Patrz utwory Stassyca, Woronicza, Niemce-

WICZa., Fell?skiego, Godebskiego i innych.

t) Tak by?o naplsane w Przedwiecznej Xi?dz?,
U; Polak po wielu szkodecb



Mniejsza o to, czy przes?anki, z których wy
....

ci?gano wnioskt, by?y s?uszne. Do??, ze by?y
szczere, a z owoczesnym pojmowaniem zada?

narodowych-w zgodzie. 1) P a t r j o t y z m p 0-

etów pseudoklasycznych mia? na

c e l u p o d t r z y fi a n i e i u t r wal e n i e s t o

su n k Ó w ID i ? d z y n a m i, a M o n a r c h ?:
n c z u c i e m z w r a c a ? s i ? k li P r z e s z ? o

? c i n a r o d o w e j, gdzie poszukiwa? dla siebie

wzorów do ?ycia praktycznego. 2) T a s z l a

c h e t n a t n t e n ej a patrjotyezna nie

j e s t b e z z n a c z e n i a, przecie nie doda?a

rumie?ców bladej, anemicznej literaturze, po

sbawionej cech oryginalnych. Ckliwe, elegijne
tony lutni klasyczue] orze?wi? zdo?a dopiero
nowy kierunek literacki, romantyzm, wyst?
puj?cy pod nowym sztandarem.

Zasadnicz? cech? utworów tego okresu

jest ich nieoryginalno??. W dziedzinie teorji mi

strzuj?: Arystoteles, Horacy, Boileau. Laharpe,
Dmochowski. S c i s ? e p r z e s t r z e g a n i e

p r z e p i s
ó

w p o e t y c k i c h o b e c n i e z n a

c z 11 i e d a l e j p o s u n i ? t o, n i ? w l i t er a-

l po daremnych zach odach

Nowy byt winien b?dzie Pó?nocnej Pot?dze
(M. Molski-z r?kopisu).

Jeden z ówczesnych medali, wybitych na cze??

Alexandra l-ego, g?osi?: "Wskrzesiciel Polski".

l) Wielu pierwszorz?dnych polityków podczas
podpisywania aktu detronizacyjnego w 1831 r. wypo

,

wiada?o si?, ?e pozbawiaj? tronu nie Miko?aja-Króla
Polsktego, lecz Miko?aj a- Wszechw?adc? Rosji!. .•

2) Do powy?szego doda?. nale?y. ?e d??y? równie?
do wyp8.rcla z ?ycia klas o?wieconych mody cudzo

ziemszczy?ny. Mimo to poeci w pewnej mierze staj? si?
rozsadnikanit wp?ywów obcych przez ho?dowanie litera
turze franeulkiej.
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turze Stanis?awowskiej. St?d-brak

nowego nierwiastka w poezji; natomtast=-cz?

ste powtarzanie znanych, a ulubionych tema

tów, podawanych w formie wycyzelowanej,

wymuskanej, j?zykiem wypieszczonym i .szt?lCZ·

nym. Przed rozbiorami za wzór do na?lado

wania stawiano sobie Rzymian, obecnie obok

ta.mtych-Francuzi uznani s? za niedo?cig?ych
mistrzów. Ju? same tytu?y niektórych dzie?

s? znamienne. Oto jeden z nich: "Radomt"st

i Zenobja, trdged./a na?ladowana z Krebiiiona

z o amianam i mieisc nt"ektórych, stosownie do

uwag Woltera z· Laharpa i innych znawców".

To na?ladownictwo dla wrelu stawa?o si? za

szczytne, 1) uwa?ano je za naj zupe?niej natural

ne. Kajetan Ko?mian, pierwszy poeta pseudo ..

klasyczny, we wst?pie do swego Ztenuaestwa,

,. pisze:

Nie powsta? we mnie zamiar tak zuchwa?y,

Bym chcia? si?ga? po wieniec Wirgilego chwa?y!

Zaden mu z ?miertelników nie wyrówna? w rymie!

I dla ?wiata on ?piewa?, kiedy ?piewa? w Rzymie. 2)

A W przypisku do jednej z pie?ni dodaje:

"Nie za?lepia mnie Lak daleko mi?o?? w?asna,

l)
.

M. Molski pisze:
Wiersz t<asyna pe?en chwa?y,
Co wzi?kiem wszystkich zaciera,

Dlaczego jest doskona?y?
S?ucha? rady Moljera.

(z r?kopisu)

2) Wt·Y giliusz Maro (70-19 przed Chr.), znakomi

ty epik rzymski, autor L.iemia?stwa, w ktorem wys?a

wia pon?ty ?ycia wiejskiego i zaj?cia rolnika na ?onie

natury. W cytowanym wierszu Ko?mian chce zaznaczye,

?e Wirgiljusza nale?y uwa?a? za poet? mi?dzynaro-

dowego.
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abym ?mia? si? mierzy? z najcelniejszym ry

motwórc? rzymskim, nie taj? jednak, i? w obec ..

nym zawodzie by? on moim mistrzem i ,vzo

rem.... Któ? i? do Wlrglljusza zbli?y1 Kto go
I

n a
?

l a d o wa? potrafi? W takiem po?o?eniu
wola?em p o w t o r z y ?, co ten nie?miertelny
mistrz powiedzia?, i tak powiedzie?, jak On

powiedzia?, ani?eli, pomin?wszy jego wzory,

b??ka? si? i tu?a? za rad? i podszeptem zaro

zumia?o?ci". Jednem s?owem-nie wierzono

we w?asne si?y, w?tplono o oryginatno?c'l (sa
modzieinoset literatury nowosytnej.

Ni? tedy dziwnego, ?e Jan Sniadecki
w sposób nast?puj?cy okre?la pseudoklasycyzm:
"W mojem .... rozumieniu to wszystko jest kla

syczne, co jest zgodne z prawid?ami Poezji,
jakie dla Francuzów Boileau, dla Polakow

Dmochow ki, a dla wszystkich wypole owa ..

nych Narodów przepisa? Horacy". Podobne

okre?lenie daje K. W?. Wójclcki: "Klasyczno?ci?
w prawdziwem znaczeniu by?y dzie?a staro?yt
nych Greków i Rzymian, zdaniem powszechnem
za najlepsze uznane, i które za wzor wskazywano.
Wyobra?enie to nast?pnie u nas si? zmieni?o,
i w tym w?a?nie okresie, o którym mówimy, pod
to zaszczytne znaczenie podci?gni?to prawie .

.

wszystko, co nie uchybia?o przepisom sztuki, co

gustem zbli?a?o si? do z?otego wieku Rzymian,
a g?ównie Franejl, szczególniej pod Ludwi

kiem XIV. Wp?yw i przewaga literatury fran

cuskiej, ?lepe jej na?ladownictwo, to poj?cie
ugruntowa?o" 1).

.

1) K. W?. Wójcicki: Ostatni klasyk •..• (Warszawa, ...

1872).



Gorzej, ?e ówc?esne zami?owanie do frau ..

cuszczyzny by?o bezkrytyczne, ?e rzeczy lich?

brano za doskonale 1). Wobec powy?szego lite ..

ratura t?umaczona krzewi si? nadzwyczaj bu]

nie. To te? nowy kierunek literacki, który

b?dzie si? stara? d??y? w?asnemi drogami,

wypowiada walk? temu na?ladownictwu:

"Z zestarza?ych przes?dów, p?onnych mnie

ma?, z wawrzynów na drodze martwego na

?ladownictwa uszcskni?tych, sk?adaj? si? po

wi?kszej cz??ci tera?niejsze jej (literatury)

skarby
l'

- powiada chor??y romantyzmu na

szego, Maurycy Mochnacki. A gdzieindziej wy·

kazuje, ?e "wyrobki obcej r?ki" nie bogac?

kultury kraju; przeciwnie: ubo?? j?",· jak nie

gdy? z?oto z Peru i Potozy nie wzbogaci?o

Hiszpanji, lecz przyczyni?o si? do zubo?enia

tej pi?knej krainy, poniewa? jej mieszka?com

zbywa?o na przemy?le narodowym i ch?ci do

pracy 2).

W pogl?dach na poezj? nie ró?nili si?

prawie mi?dzy sob?. Naj wy bitniej si z nich nie

tylko w praktyce, przez nieudolno?? lub brak:

oryginalno?ci, ale w teorji, z przekonania, uwa

?ali, ?e zacieranie pierwiastków indywidual

nych w poezji jest zalet?. N a ? 1 a d o w n i c

t woj e s t u z n a n e z a z u p e ? n i e z r o z u

ID i a ? y i z d r o w y o b j a w, gdy? szczytu

poezji dosi?gli tylko staro?ytni. Pogl?d ten tak

1) "Co Francuz wymy?li, to Polak polubi" (A.
Mickiewicz).

J) M. Mochnacki: Kilka my?1i o wp?ywi, t?uma

(;#e,; • Ql>cyck }?$yllów na litIratur, Jol$?q.
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daleko posuni?to, ze - wed?ug Ko?miana-.
"chlub? by? g?upcem z Horacym". Zapomniano
o przestrodze Dmochowskiego:

Godni na?ladowania dawni autorowie; -

Oni s? nasze wzory, oni sztuk mistrzowie ...

Lecz ma-li to by? grzechem, ?e nowych dróg szuka.

Genjusz twórczy, nie eh?c i?? go?ci?cem bitym?
(Sztuka rymotwórcza).

Zasada na?ladowania staro?ytnych wydaje
si? tern dziwniejsza, ze np .. Horacy, którego
powag? poeci pseudoklasyczni lubili si? zas?a

nia?, móg?by pismami swemi obali? przes?d
na?ladowania i wznieci? wiar? we w?asne si?y.
Oto np. rzymski poeta w I-ym li?cie do Agusta
(xl?ga II) powiada:

.

a) Je?li, jak wina, si?z czasem i wiersze staj? lep
[szatni,

Pytam, któren? e rok ma wierszom warto?ci przy-
. [mno?y?"

•

Pisarz, co temu lat sto zako?czy? ?ycie. czy wpo?ród
Znakomitych i starych ma stan??, czyli te? w rz?dzie
Lichych i nowych?

b) Trafnie czasami os?dza pospólstwo, to znowu si?
,

[myli,
Kiedy tak wr?cz staro?ytnych poetów podziwia

,

li chwali,

Wy?szym lub równym ?adnego nad nich nie uzna,

[to b??dzi.

c) Gniewa mnie ka?da nagana, co s?dzi nie z tego'
[?e licbor

Albo niesmacznie zrobione, lecz wskutek nowo?c'

{pot?pia 1).

Krytyka literacka w czasach

.p s e u Q o k l a s y c y z m u b y ? a f o r m al i-

1) T?umaczenie Paw?a Popiela (Satyry i listy
Horacego).
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s t Y c z n a, n a t u r Y d o g m a t y c sn e j, nie

wdawa?a si? w rozbiór tre?ci, - poprzestawa?a
na formie. Tak? zreszt? by ? musia?a, albowiem

"je?eli krytyka klasyczna jest normatywna (t.
j. ?ci?le okre?laj?ca, co i jak pisa? nale?y), to

dalszym znowu rezultatem tego b?dzie fakt,
?e stanie si? ona krytyk? formaln? i formali

styczn? (t. j. dotycz?c? formy). Rzecz? jest '.

naturaln?, ?e wszelkie przepisy i regu?y maj?

racj? bytu tylko wtedy, gdy si? odnosz? do

sposobu pisania i do techniki, do budowy wier-

'sza, do kompozycji utworów, dalej si?gn?? one

nie mog?, bo nie mog? da? recepty na talent

poetycki" 1).
Wskutek tego jednak w?a?nie musia?a

przemilcze? o wewn?trznej stronie utworu.

Zgodno?? dz'ie?a z uznanemi regularni i panu-

j?cym smakiem - t O g ?ów n e kry t e r j u ID

tej kry ty k i. S?dzono, ?e wyszukiwanie
uchybie? przeciw temu smakowi jest zadaniem

krytyki, do której jednak s? powo?ani jedynie
zas?u?eni. Dmochowski naucza:

'

ostry krytyka urz?d nie ka?dego zdobi,
Niech ten s?dzi o drugich, który sam co zrobi.

Pogl?d powy?szy przetrwa d?ugo. " Uchybia?oby
godno?ci. ..

- mówi mecenas Tomasz Swi?cki
o Maurycym Mochnackim _

..•.. wdawanie si?
1f polemik? z m?okosem, który jeszcze ?adnych
zas?ug nie po?o?y?, a zaczyna swój zawód od

szermierki krytyk? 2).

1) X. dr. Bronis?aw Zaleski: Poetyka Ft./tjJa Ner

jNsza Oola?skzego .. (Fryburg, 1918), str. 108-109.

2) K. W?. Wójcicki: Ostatni RIasyk ... (Warssawa,

1872), str. 84.
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· duchowi czasu odpowiadaj?cych, ?ywotnych
pierwiastkó w.

Klasycy nie id? z duchem czasu, s? re

akcjonistami w poezji. Przeprowadzaj? .. bloka

d? rozumu - jak si? dosadnie wyrazi? Mic

kiewicz -

... wszystko si? ko?o nich w litera

turze od Gibraltaru do Morza Bia?ego zmieni

?o: oni na poetyce szkolnej, jak na kotwicy.
stoj? nieporuszeni". Witwicki (poeta) ten stan

nazywa "katarakt? duszy".
"

?

Jedyn? dodatni? cech? ich poezji-to ce

lowa dba?o?? o form?, czyli o zewn?trzn? stron?
utworów. J?zyk ich-nadzwyczaj poprawny,

jasny, silny, ale mimo to ma?o ?ywy, nie

pos?uguje si? nowemi wyrazami, jak j?zyk
Trembeckiego, W?gierskiego i Zab?ockiego. Jest

sztuczny, blady, ma?o dosadny; brak mu malo

wniczych, barwnych s?ów. Mia? s?uszno??

'S?owacki, gdy poet? klasycznego nazwa? "sny
cerzem, rze?bi?cym kamienie, podobne ludziom,
ale b e z d u s z s'. Istotnie, tej d u s z y nade

wszystko brakowa?o poezji klasycznej: mog?a
wzbudza? podziw swejem wyko?czeniem, art y- ,

zmem, ale nie by?a zdolna 'porwa?, zachwyci?,
wzruszy? 1). Kazania Skargi wstrz?sa?y sercami,
??obi?y w nich d?ugotrwa?y ?lad; kazania W oro

nicza-mimo szlachetnej tendencji patrjotycz
nej-wzbudza?y ty lko podziw dla retoryki. Ka

?dy z utworów Mickiewicza zawar? w sobie wi? ..

eej polsko?ci i serca polskiego, ni? wszystkie
razem utwory Ko?miana,

t) Skar?y? si? pos?g bo?ka, ?e nie ma ko?cio?a,
Ze dziwi? sl? robocie, a nie schyl? czo?a...

,

Posqg i prawda, bajka. (Dziennll! Warszawski, t.
XI, 1828): pióra K. W. W.
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K to mia? baczne oko - ?acno spostrzega?
w twórczo?ci pseudoklasycznej znamiona upad ..

ku tego kierunku: l i t e r a t u r a t y c h c z a

s ó w n i e m i a ? a w i ? k s z y c h t a l e n t ó w;
twórczo?? wspó?czesnego Parnasu
b y ? a b a r d z o u b o g a l i c z e b n i e. Kla

sycy pisz? ma?o i przewa?nie ma?e utwory.
"Mniej tworzy?, a doskonale"-powiada Kaje
tan Ko?mian. "Pisz dzie?, a trzy dni poprawiaj".
Horacy radzi: "wyko?czony utwór od?o?y? zu

pe?nie na dziesi?? lat i zachowa? w ukryciu:
natenczas mo?esz wykre?li?, czego? nie wyda?:
bo g?os wy puszczony ju? nigdy nie wróci"; -

zasada teoretycznie s?uszna; praktycznie-ban
krutowa?a, zw?aszcza, ?e nie by?o wi?kszych
talentów. Ko?mian przez dwadzie?cia kilka lat

pracuje nad swem Ziemianstsnem, W??yk po
?wi?ca 11 lat trudu Okot/com Krakowa. a t?u

maczenie Eneidy poleruje w ci?gu 13 lat; Fe

li?ski kilkana?cie lat przechowywa? w r?kopi
sie Barbar? i t. d. Besw?tpieoia, ?e ta bez

p?odno?? by?a nast?pstwem staranno?ci o ze

wn?trzn? stron? utworu, staranno?ci, która

wszak?e przechodzi?a w manjactwo. Obecnie
by?a symptomem ?mierci kierunku. Chorowa?
on na uwi?d starczy .. Tego nie spostrzegali kla

sycy, zapatrzeni w swe arcydzie?a. Tworzyli
oni ?cis?e stronnictwo wzajemnej adoracji. Ko

?mian radzi?, aby pisa?, jak Morawski; ten -

podawa? za wzór Ko?miana; O si?skl wynosi?
pod niebiosy tego? i Feli?skiego; ci za? -

Osi?sklego i t. d. To te? Mickiewicz mówl:

"Zdanie xi?dza Gola?skiego przytacza Fran

ciszek Dmochowski, Franciszka Dmochowskie

go przytacza Ludwik Osi?ski, wszystkich przy
?acza Stanis?aw Potocki, wszyscy przytaczaj?
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Stanis?awa Potoeklego-. Na obiadach literac

kich u genera?a Wincentego Krasi?skiego, gdy
brakowa?o tematów powa?niejszych, szermowali

dowcipem, nicuj?c nasamprzód miernoty lite ..

rackle. potem znienawidzianych romantyków.
Dla siebie zachowywali wyszukan? uk?adno??

i serdeczno??, dziel?c si? nie tylko miejscem
na Parnasie, ale równie? godno?ciami i w? o-

kieml stanowiskami. ·

.

Ale oto tu i owdzie mo?na spostrzec od

st?pstwa. Ju? na niwie poezji legjoni?ci byli

?mia?ymi, cho? bezwiednymi, nowatorami. Pa

nuje w ich utworach szczery patrjotyzm,
ró?ni?cy si? zasadniczo od cichego, spokojnego
patrjótyzmu krajowego. Z zaniedbaniem for

ID.y ??cz? my ?l ?mielsz?" prostot?, swobod?,
szczero?? i naturalno?? w wyrazie swych my
?li i uczu?. Wreszc-ie upodobali' sobie w ludo

wo?ci, a wzrok swój zwracaj? nie ku litera-
??

turze francasklej. lecz niemieckiej, z której za

czerpniemy ndwe pierwiastki twórcze. Do??

wspomnie?, ?e ju? W, 1779 r. Józef Szymanow
ski w Listack Krytycznych mówi: "z b y t n i a,
s k r u p u l a t n Q ? ? j e s t n j k c z e ID n o

? c i
?

s ID a k u l w tych pospolicie znajduje
si? w ludziach, którzy brak przymiotów, od na ..

tury sobie odmówionych. pracowit? chc?c

zast?pi? nauk?, mulemaj ?,
?e wyborne dosko ..

nal? dzie?o, kiedy, najmniejszego w niczem

nie uchybili przepisu".') A genera? Jasi?ski pisze:

Jak d o w c i p ma tryumfowa?,

] ak maj ?
kw: i tn?? nauki,

1) Drukowane przy Kawie X. A. Csartorysklego.
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Gdy ka?dy ma na?ladowa?

l by? niewolnikiem sztuki? ?).

G?@sy, jak powy?sze, by?y wprawdzie odosob ..

nione, wskazuj? wszak?e w zestawieniu ich

z pogl?dami, panuj?cerui wówczas, ?e koryfe ..

nsze obozu klasycznego stale cofali si?, ?ci?le

"przepisanej wierszem, trzymaj?c si? drogi" 2).

"Nowinki", jakie przedostaj? si? do Pol

ski, nie zapowiadaj? zaci?tej walki: W ka?dym
razie-toruj? drog? nowym my?lom. Nowe na

prawd? pogl?dy wprowadza dopiero Brodzi? ..

ski. Nasamprzód-po?owicznie. Uznaje jeszcze
konieczno?? prawide? 3), radzi nie porzuca? Jo

wisza i Amorka dla upiorów, czarownic i fe

udalizmu 4). Ten szacunek dla regu? ró?ni? Bro

dzi?skiego 'Zasadniczo od romantyków. Moch

nacki od pierwszego swego wyst?pienia od

rzuca? prawid?a, uwa?aj?c je za wr?cz ··szkodli ..

we. Mic iewicz w tej sprawie pisze: "Dzieje
literatury powszechnej przekonywuj?, ?e upa

dek smaku i niedostatek talentów pochodzi?
wsz?dzie z jednej przyczyny, z samkni?cia si?
w pewnej liczbie prawide? my?li i zda?, po

których wytrawieniu, w niedostatku nowych

pokarmów, g?ód i ?mier? nast?puje". ,

,

Z biegiem czaSll - Brodzi?skl rozszerza

1) Sztuki-sztuczno?ci, nienaturalno?ci.

,2) Stanis?aw Trembecki.

3) .Jak s? g?ówne i powszechne prawid?a moral-
\

no?ei i rz?du, których si? wszystkie o?wiece?sze naro

dy tr?ymaj?; tak s? jedne, ogólne i niezmi nne pra
wid?a poezji i smaku". Powy?sze s?owa, podane bez

omówie? i zastrze?e?, ka?? przypuszcza?, ?e Brodzi?ski

by? do pewnego czasu zwolennikiem prawide?.
4} Autor ma na my?li ?rednlowtecze feudalne .

.
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'swój horyzont my?lowy i estetyczny. Poezja
powinna odtwarza? idea?y - naucza. A ponie
wa? ich uj?cie ?atwiejsze jest w przesz?o?ci, ni?

tera?niejszo?ci, tematem poezji powinna by?
przesz?o??, cho?by niedawna (exemplum: WIe

s?aw). Zreszt? - wed?ug Brodzi?skiego=-tera?
niejszo?? poetyck? wyda? si? nie mo?e.

Kompromisowe stanowisko, jakie zaj??
Brodzi?skl, nie by?o istotnie pierwszem jawnem
opowiedzeniem si? po stronie romantyzmu, ale'

walnie przyczyni?o si? do przygotowania dla? .

gruntu. Ju? nawet w ?onie samego obozu kla

sycznego zarysowuj? si? pewne ró?nice zda?.

W oronicz i Niemcewicz stoj? zda?a od kodexu

poetyckiego, bacz?c g?ównie na my?l, na du

cha swych utworów. W??yk zaczyna ulega?
wp?ywom nowych pogl?dów, a Morawski wr?cz

przyznaje romantykom pewne zas?ugi. Smia?ym
i zdecydowanym g?osem przeciwko szkole pse

udoklasycznej, a [ednocze?nie opowiedzeniem
si? po stronie romantyzmu by?a dopiero przed ...

mowa Mickiewicza do pierwszego wydania.
oezji z 1822 T.

Ta w?a?nie data jest jakby wywieszeniem
chor?gwi romantyzmu. Zachwiany w swem pa
nowaniu pseudoklasycyzm daje jeszcze s?abe

oznaki ?ycia, ale nie wyka?e ?ywotno?ci. (

W nocy 29 listopada 1830 r. zostanie osta

lecznie pogrzebany przez wyst?puj?cych do

czynu romantyków ...
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Zyqmunta Pomara?skiego i Spó?ki
w ZF\MO?CIU.
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1. ludwik Kobierzycki: O nJuczl?niu j?zyka ?a

> eiAskiego na stopniu 'najnitl'zym • •

2. Dr. Kazimierz Jareckl: Metodyczne ukszta?-

2.40
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••
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.
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2.40

,
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-.-
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