
Henryk Życzyński

Badania nad historyą estetyki i teoryi
literatury w Polsce. I. Estetyka
"Pamiętnika Warszawskiego"
(1815-1822)
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 16/1/2, 1-25

1918



Badania nad historyq estetyki i teoryi 
literatury w Polsce.

i.

Estetyka Pamiętnika Warszawskiego.
(1815— 1822).

WSTĘP.

Zadaniem pracy jest rozpatrzenie i ocena dorobku, jaki 
w dziedzinie estetyki przyniósł Pamiętnik W arszawski, wychodzący 
pod redakcyą Bentkowskiego w czasie od roku 1815 do 1821 
włącznie.

Ten przeciąg czasu , ze względu na wybitnie przejściowy 
charakter okresu, zasługuje najbardziej na uwagę, oraz przez sw oją  
rozm aitość różne skądinąd momenty spaja i łączy w jeden obraz, 
dający miarę przełomu.

W innych warunkach ujęcie całości takiego wydawnictwa 
z jednego punktu widzenia nie byłoby umiejętnem traktowaniem  
przedmiotu, lecz nadawałoby się raczej na jakąś rozprawkę natury 
informacyjnej. Dlatego też nie można mówić· specyalnie o estetyce 
Ateneum  Chm ielowskiego, lub Biblioteki W arszawskiej, gdyż w y
rażone w nich poglądy poza formalną przynależnością nie mają 
wewnętrznego węzła, któryby je spajał w organiczną całość. Ina
czej się  rzecz ma z estetycznemi teoryami Pamiętnika W arsza
wskiego. Wskutek wyjątkowych okoliczności i wydawnictwo samo 
wybija się na czoło ówczesnego ruchu um ysłowego i poszczególne 
jego artykuły, jako momenty, znamienne dla epoki przełomu, 
schodzą się z sobą w szystkie na jednej platformie.

W obec tego Pamiętnik W arszawski, wzięty sam w sobie, 
w oderwaniu od epoki, której dokument stanowi, mozaika różno
rodnych żyw iołów  i prądów, dopuszcza systematyczne, z umie
jętnych punktów widzenia przedsiębrane traktowanie, o ile się  
uwzględnia jego ścisły  związek z epoką.
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W bliższem sform ułowaniu zadaniem naszem jest history- 
czno-krytyczne rozpatrzenie estetycznych teoryi polskich, opubli
kowanych na łamach Pamiętnika W arszawskiego. Punkt widzenia 
historyczny dotyczy genezy poszczególnych poglądów i ich roz
woju. G eneza stanowi wynik czynników zewnętrznych i w ew nę
trznych; do czynników zewnętrznych należą w pływ y obce, gdy  
tymczasem czynnikami wewnętrznymi są sw oiste potrzeby i dą
żenia, które normują rolę w p ływ ów  obcych, dokonywając wśród  
nich wyboru, modyfikując ich pierwotny kształt i określając sto
pień zależności. Punkt widzenia krytyczny dotyczy głów nie oceny 
ustalenia pew nego historycznego, a nie absolutnego waloru po
glądów  i pojęć. Negatywnie sform ułowane to zadanie polega na 
tern, by unikać polem iki, bo logiczne zbijanie pewnych poglądów  
byłoby szukaniem łatw ych tryumfów. Ocena w pracy historycznej 
musi się opierać na kryteryach wewnętrznych, tkwiących w istocie 
rzeczy i ogranicza się do rozstrzygnięcia, czy dana teorya pod
pada pod śc isłe  pojęcie estetyki.

Zadanie ostatnie zmusza nas rozszerzyć zakres metody 
i ustalić w pierw  pewne teoretyczne punkty widzenia, zdolne od 
razu zwrócić badanie na tory w łaściw e.

Cały szereg trudności wym aga takiego ustalenia założeń  
teoretycznych. Powstaje bowiem  pytanie, jakie rzeczy należy 
w ciągać w  zakres rozw ażań? Czy wszelka dyskusya o pięknie 
i o sztuce zasługuje na miano estetyki, czy tylko poglądy i zdania 
głębsze, a w  takim razie, co decyduje o g łęb i pewnego poglądu 
i jego charakterze prawdziwie estetycznym ? Ä dalej, czy pod 
pojęcie estetyki podpadają tylko rozważania ogólniejsze, traktujące
0  pięknie i o sztuce w ogóle, a nie o pewnem  dziele sztuki indy- 
widualnem, co czyni t. zw. krytyka artystyczna?

Ustalenie tych założeń nie należy do rzeczy łatw ych ; trudno 
bowiem zdefiniow ać pojęcie estetyki w sposób w olny od za
rzutu. Ogólnie tylko można pow iedzieć, że estetyka jest sam o- 
wiedzą piękna, próbą refleksyjnego opanow ania dziedziny prze
żyć estetycznych ; w tym charakterze zjawia się ona późno po sztuce
1 nigdy jej nie wyprzedza, refleksya bowiem  dopiero w ów czas  
się budzi, gdy twórczość dobiega do końca i zaczyna przecho
dzić powoli w  stadyum rozkładu, zdezoryentowana na punkcie 
dróg i celów . W ten sposób pow stał system  estetyczny Arysto
telesa, który stanowi rów nocześnie sform ułowanie i likwidacyę 
sztuki greckiej, podobnie jak poetyka Boileau’a stanowi zamknięcie 
stylu Ludwika XIV.

Pierw szym  w ięc warunkiem estetyki rzetelnej będzie jej 
stanowisko w obec sztuki „ex p ost“ ; estetyka nie kszałtuje no
wych ideałów  piękna, lecz usiłuje zdać sobie sprawę z ideałów, 
które przejawiają się w  pewnej już istniejącej sztuce.
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Warunkiem drugim estetyki będzie pewien jej charakter 
-ogólny, pewna wszechstronność. Na tej podstawie wyróżnia Stein 
zasadę estetyczną i teorem:

Zażada jest estetyczną , o ile się  stosuje n ie  tylko do jednego  ro
dzaju sztuki; jeźli bow iem  da się  on a  stosow ać do jednego tylko rodzaju 
sztuk i, m usi się  ją nazw ać tech n icznym  teorem em  sz tu k i1).

Krótko mówiąc, zasada estetyczna streszcza w  sobie w ła 
śc iw ości, wydedukowane z istniejącego stanu rzeczy, pozostaje 
w  związku z wszystkim i czynnikami kulturalnymi epoki i zawsze 
jest wolną od znamion dowolności. Jeźli w ięc pewien pogląd 
w  rzeczach piękna i sztuki czyni zadość wymienionym warun
kom, przysługuje mu względny walor zasady estetycznej, oce
niany z historycznego punktu widzenia, poza tem nie obowiązują 
go miary absolutne, ani kryterya powszechności.

Dystynkcyę taką można przeprowadzić i na innej jeszcze 
podstawie. Historyk estetyki, Schasler, mając g łów nie na oku 
zw iązek estetyki z filozofią, wyróżnił obok estetyki istotnej pe
w nego rodzaju filozofię popularną, czyli t. zw . niefilozoficzny, 
nieścisły  sposób traktowania zagadnień filozoficznych :

Filozofia popularna jest po prostu  szczególnym  i niefilozoficznym  
-sposobem  przerabiania w yn ik ów  filozofii w łaściw ej na użytek niejako 
codzienny, dla św iad om ości zwykłej. Jej w ięc charakter okazuje pod 
w zględ em  zew nętrznym  brak sy stem u , pod w zględem  zaś w ew nętrznym  
brak m etody 2).

Dla uzupełnienia dystynkcyi Schaslera należy zaznaczyć, że 
obowiązuje ona zaw sze , bez względu na to , jak pojmujemy 
bliższą naturę stosunku, w  jakim estetyka pozostaje do filozofii. 
W  wielu bowiem przypadkach wzajemne ich pokrewieństwo można 
sprow adzić do jednego, w spólnego źródła, bez potrzeby przypu
szczania wzajemnej w spółzależności i oddziaływania. Tak miała 
się rzecz z estetyką Boileau’a, która ze względu na przewagę ro
zumu i postulaty jasności schodziła się w punktach zasadniczych 
z filozofią Kartezyańską. Jak jednak wykazał Stein przy pomocy ca
łego szeregu faktów, był to związek raczej pośredniej, niż bezpo
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średniej zależności, a przekonanie o istnieniu bezpośredniego' 
w pływ u było  mylnem przesądzeniem  sprawy.

Z istoty w ięc estetyki w ypływ a tylko pewna jej rów noległość  
w  stosunku do filozofii, a jak poucza nas historya estetyki, naj
bardziej korzystny dla niej jest taki związek, gdy ona się od  
filozofii zbyt nie uzależnia, ani też zbytnio w pływom  jej nie ulega.

Obie skrajności grożą estetyce równem niebezpieczeństwem  ; 
w przypadku pierwszym  przechodzi o n a , jak to się rzecz miała 
w e Francyi, w  w yłączną teoryę techniki; w  przypadku drugim, 
uniesiona, jak w Niem czech, zbytnią spekulacyą, traci z przed  
oczu w łaściw y przedmiot, podstawia w  jego miejsce własną fikcyę 
i interpretuje rzeczy, którym na zewnątrz nic nie odpowiada. 
W łaściwą miarę zdołała zachować jedynie estetyka angielska, 
skutkiem czego też estetyka czasów  naszych stanowi nawiązanie 
do jej trądycyi.

Kwestya druga, o ile krytyka artystyczna zasługuje na u -  
względnienie w  dziejach estetyki, nie sprawia nadzwyczajnych tru
dności. W czasach now szych obie dziedziny są od siebie odgra
niczone w sposób  wyraźny i zdecydow any, czego nie można po
wiedzieć np. o poetyce Boileau’a. Poza tem u pewnych krytyków  
dochodzą do wyrazu oryginalne zasady i- teoretyczne punkty w i
dzenia, które wywierają wielki w pływ  na ogólną teoryę piękno
ści. Tak rzecz się miała z Lessingem, którego dzieło fiam burgische  
Dramaturgie jest w łaściw ie krytyką, a jednak zajmuje w  dziejach  
estetyki wcale poczesne miejsce.

Kierując się sformułowanymi punktami widzenia w naszej 
pracy, w ciągniem y w zakres rozważań w szystkie poglądy i zdania, 
w ypow iedziane o sztuce i pięknie na łam ach Pamiętnika W arsza
wskiego, bez względu na ich wewnętrzną w artość.

Ten materyał, wzięty pod uwagę w  sw ych najbardziej za
sadniczych i charakterystycznych punktach, winien się stać na
stępnie przedmiotem szczegółow ej analizy i studyum porów naw 
czego.

Dopiero bowiem po zbadaniu ich genezy i ustaleniu stopnia 
oryginalności będzie można orzec, o ile przysługuje im miano 
estetyki w ścisłem  słow a tego znaczeniu.

O dpow iednio do takiej natury zagadnienia nasuwa się na
stępujący plan rozprawy :

Część pierwsza zajmie się rekonstrukcyą tła, skreśli ó w cze
sny stan um ysłowy i poda krótki przebieg rozwoju pojęć este 
tycznych na Zachodzie.

Część druga zajmie się szczegółow ą analizą poglądów  este
tycznych Pamiętnika.

Część trzecia w reszcie ujmie uzyskane wyniki w postać  
w niosków  ogólniejszych.
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CZĘŚĆ I.

I.

TŁO KULTURALNE.
Okres Stanisław ow ski nosi w  dziejach polskiej literatuty 

nazw ę epoki jej odrodzenia. Ze względu na sw ą treść stanowi 
ona niewolę polskiego ducha i kultury narodowej, niewolę, która 
w  stosunku do przeszłości, jako zgotowana ciemnotą i zdzicze
niem czasów  saskich, stanowi konieczność dziejową, w  stosunku 
zaś do przyszłości okazała się dobrą szkołą, przygotowując grunt 
pod dalszy rozwój.

Należy jednak pamiętać, że wpływ  francuski występuje u nas 
nie jako moda, lecz jako styl, jako zjawisko, sięgające podłożem  
przyczynowem  w głąb narodowej struktury psychicznej. W pływ  
francuski działa w ięc na polską kulturę, jako pewien ściśle okre
ślony sposób m yślenia i odczuwania. Jeźli w ięc uderza nas u p o
etów  stanisław ow skich lekkość, sw oboda i dystyngowany wdzięk 
pióra, a wyrafinowanie i subtelność w treści, nie wynika stąd 
jeszcze wcale, by poeci ci pisali z kodeksem w  ręku, ściśle w e
dle recepty prawodawców piękna.

Swoboda, z jaką piórem włada Krasicki, w ytw orność i ele- 
gancya, jaka cechuje wiersz Trembeckiego, z cynizmem grani
cząca szczerość W ęgierskiego, św iadczą wym ownie, że podobny 
sposób  myślenia i pisania odpow iada ich naturze, że taka wła
śnie forma leży na linii ich indywidualności, określonej przez 
czas i warunki rozwoju.

Dlatego też duch estetyczny tego czasu został ujęty w  sy 
stem  S ztu k i Rym otwórczej Dm ochow skiego nie prędzej, aż pseudo- 
klasycyzm  nie począł wykazywać na naszym gruncie pierwszych  
znamion u\yiądu starczego.

Nie może w ięc być rzeczą przypadku, że francuszczyzna 
w  P olsce XVIII wieku odegrała rolę tak bardzo wybitną i że 
przychodzi do nas wów czas, gdy na Zachodzie poczęto już w  spo
sób  gorączkowy emancypować się z pod zależności.

Pow ód, dla którego klasycyzm francuski XVII wieku stał 
się modą panującą Europy, tkwi w tem, iż duch jego zgadzał 
się  z dążeniami innych państw w  kierunku utwierdzenia silnie 
uorganizowanej jedności państwowej.

Analogia stosunków  do zadań Francyi z czasów  Ludwika 
XIV występuje w  Polsce dopiero w e wieku XVIII. Chodziło b o
w iem  o to, by położyć kres panującej anarchii i na gruzach ze zdzi
czeniem  graniczącej wybujałości indywidualizmu utworzyć jedno
lite, silnie ukonstytuowane państw o.’ Zgodność tej tendencyi 
itłumaczy, dlaczego duch francuski m ógł u nas zastąpić na pe
w ien  czas pierwiastki rodzime.
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Pod względem  czysto artystycznym panowanie francuskiego> 
smaku posiada naturalne um otywowanie w  odskoku, jaki sta
nowi on w  stosunku do zdziczałej kultury czasów  saskich. 
Działa w ięc tu siła kontrastu, dzięki której wytworna, elegancyi. 
pełna poezya francuska, odbijając jaskrawo od rubasznej i pane- 
girycznej poezyi polskiej, działa na umysły w sposób prawdziwie 
fascynujący, budzi podziw  i staje się przedmiotem bezkrytycznego· 
kultu.

W zetknięciu się z tą wyrafinowaną cyw ilizacyą budziła  
się św iadom ość i pogarda dla w szystk iego, czem narastała nasza, 
struktura psychiczna w  dobie upadku ośw iaty i obyczajów  ; nowy  
prąd począł się wdrążać niejako w  krew i kości narodu, staw ał 
się jego drugą naturą.

Obok daleko idących analogii klasycyzm francuski wykazuje 
na gruncie polskim  pow ażne różnice i przybiera cechy sw oiste, 
stanowiące wynik odmiennych warunków rozwoju. Ewolucya kla
sycyzmu w e Francyi przeszła dw ie fazy.

Treść okresu pierw szego stanowi siła ducha, opanow anie  
istniejącej m ocy w karby porządku i harm onii. Jako najsilniejszy 
wyraz takiego stanu rzeczy następuje św ietny rozkwit tragedyi,. 
która, jak w iadom o, nie w e w szystkich epokach może się jedna
kowo rozwijać. Czasy upadku i rozw iązłości, okresy, pozostające 
pod znakiem rozkładu i niem ocy wewnętrznej, rozw ojow i jej. 
z zasady nie sprzyjają. W okresie drugim, gdy zrealizowanie  
ideału porządku i jedności państw ow ej było równoznaczne z za
nikiem siły  i całkow item  w ypowiedzeniem  się zasadniczych ten- 
dencyi wieku, następuje upadek wielkiej sztuki; obniża się po
ziom tragedyi, a do rozkwitu dochodzą mniejsze gatunki literackie, 
jak satyra i bajka.

W Polsce rozwój pseudoklasycyzm u dokonał się w  kierunku 
odwrotnym. Faza pierwsza, czyli okres Stanisław ow ski zaznaczył 
się g łów nie produkcyą satyry i bajki, gdy tymczasem w epoce  
Księstwa W arszaw skiego przejawiają się próby szerszych i sy -  
stematyczniejszych kom pozycyi, —  ideałem artysty i szczytem  ma
rzeń, w  najgorszym zaś razie przedmiotem mniej lub więcej fortun
nych prób, staje się epos i tragedya. Fakt ten jest bądź co bądź 
znamienny, tłumaczy się  zaś wynikiem  specyalnych warunków, 
w jakich dokonyw ał się rozwój polskiej poezyi pseudoklasycznej.. 
Ludwik XIV był wyrazem faktycznej tendencyi wieku, ujął w  sw ą  
żelazną dłoń tkwiącą w narodzie siłę, opanował gotow y ferment 
i skrystalizow ał go w  przejrzyste zarysy now ożytnego państwa. 
Literatura ów czesna znajduje się w  tych samych warunkach, 
ożywia ją ten sam duch, dzięki czemu pozostaje w  zgodzie: 
z ogólnym rytmem epoki.
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W Polsce natom iast ferment podobny nie istniał, Podobnie 
jak nasi reformatorzy polityczni XVIII w. nie byli reprezentantami 
jakichś ruchów, z dołu idących, tak samo też literatura ówczesna  
nie m ogła być rzeczniczką jakichś pozytywnych, w  św iadom ości 
ogółu tkwiących postulatów, nie miała odpowiedniego gruntu 
i materyału do tworzenia, lecz musiała dopiero ten grunt przy
gotow yw ać i stwarzać.

Innemi słow y nie było podów czas ducha, jako s iły  imma- 
nentnej, tkwiącej w  pojęciach, wyobrażeniach i dążeniach ogółu, 
tak, że tendencye, przebijające się w  literaturze, nie są bezpo- 
średniem odbiciem prądów, nurtujących w społeczeństw ie, lecz 
więcej pochodzą z góry, jako próba wywołania ruchu i życia. 
Podczas gdy w ięc w e Francyi wieku XVII — przy żywych tra- 
dycyach renesansu, z jego wybujałym indywidualizmem, pełnią 
i żądzą życia, która tryska bogactwem m otyw ów , uderza św ie
żością i rozkwitem, istniała treść gotowa, którą wystarczyło tylko 
ująć w zwartą formę, w Polsce trzeba było tę treść dopiero 
stwarzać; trzeba było dokonać duchowego odrodzenia narodu.

Rzecz naturalna, że przy podobnych warunkach tragedya, 
jako moralna sam owiedza, pom yśleć się u nas nie da. Prawdziwie  
na czasie m ogły być jedynie satyry Krasickiego, które trafiają do 
szerokiego ogółu, rozbijają twardą skorupę obojętności, wywołują  
wrażenia i ferment w um ysłach i w  ten sposób  stają się czyn
nikiem, użyźniającym w yjałow iałą glebę duchowej kultury.

Stajemy w ięc w obec zadziwiającego zjawiska. Te same 
sym ptom y, t. zn. satyra, bajka, komedya, które u innych naro
dów, jak Grecya, Francya, są objawem rozkładu narodowego  
ducha, na gruncie polskim są zwiastunami wewnętrznej reorgani- 
zacyi i odrodzenia, dreszczem budzącej się do lepszego życia 
twórczości.

A dalej, te same pierwiastki, które gdzie indziej powstają, 
jako rozkład przekwitającej, wielkiej sztuki, u nas stają się za
wiązkiem, embryonalnem stadyum nowego rozwoju, który w osta
tecznych konsekwencyach wystrzeli bujną koroną rozkwitu, w y
woła, przygotowaną przez się, wielką poezyę romantyczną. Co 
w ięc gdzie indziej staje się kresem rozwoju, u nas stanowi jego 
punkt wyjścia. Proces to odwrotny w stosunku do zw ykłego  
biegu rzeczy, odwrotność zaś jego tłumaczy się specyalnym i wa
runkami kultury naszej.

O ile bierze się pod uwagę momenty takie, jak oryginal
ność, narodow ość i t. d., w ów czas kosm opolityczna i z zewnątrz 
zaasym ilowanym i pierwiastkami przepojona literatura Stanisła
wow ska musi się wydać niewolą narodowego ducha. W każdym  
jednak razie niewola ta była pew nego rodzaju dziejową konie
cznością, która z jednej strony logicznie w ypłynęła z tego, co ją 
poprzedziło, z linii dotychczasow ego rozwoju, z drugiej zaś strony 
była dobrą szkołą dla narodu, który już był zerwał węzły z du-
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chową kulturą i życiem Zachodu, aby się pogrążyć w ciem ności 
i zdziczeniu.

Dla dopełnienia charakterystyki okresu należy wspom nieć 
jeszcze o stosunku Polski do ośw iecenia. O gólnie m ówiąc, w  epoce  
stanisław ow skiej na t. zw. w p ływ  francuski składają się prądy, 
które z jednej strony mają w sobie coś ze stylu Ludwika XIV, 

, z drugiej zaś strony zawierają idee i pierwiastki, jakie w ytw o
rzyło ośw iecenie. W samej rzeczy nie można tu mówić ani
0 czystym stylu Ludwika XIV, ani o w szechwładnem  zapanowaniu 

“'oświecenia. W prawdzie ośw iecenie francuskie bynajmniej nie
obalało pow agi i znaczenia Corneilla, ani Racine’a, jako szczytu 
doskonałości, literatura jednak epoki ośw iecenia przedstawia 
zupełnie odm ienny obraz. Utrzymuje ona bowiem  bezpośredni 
kontakt z życiem, co czyni ją bardziej rzutką i namiętną, z dru
giej jednak strony pozbaw ia tej czystości i doskonałości, jaką 
cieszyła się  poprzednio. G łówny jej nerw stanowi bezwzględny  
krytycyzm w  stosunku do kościoła i państw a, wskazywanie 
przeżycia się tych instytucyi, krytyka, która stopniow o, jak ta
ranem biła w te instytucye, podrywając ich fundamenta. Chodziło 
tam bowiem  o to, ażeby urobić w śród tłum ów odpow iednią opinię
1 tem samem pozbawić oparcia istniejący porządek, jakie on 
znajdował w  ciem nocie i nieuświadom ieniu mas.

S łow em ; ośw iecen ie francuskie było zasiewem  pod wielką 
rewolucyę, która streszcza w  sobie i do ostatecznego wyrazu 
doprowadza dążności, jakie w iek cały nurtowały w  społeczeństwie.

W Polsce natomiast problem przedstawiał się inaczej. Rząd 
polski nie posiadał żadnej w ładzy, w ięc walka z nim, jako z czemś, 
co nie istnieje, nie miała racyi. Tu nie trzeba było krytykow ać go  
i destrukcyjną działalnością podm ywać stopni królewskiego tronu. 
W ładza spoczyw ała w  ręku całej szlachty, zażywającej „złotej 
w olności41. W obec takiego stanu rzeczy negacya i rewolucya, 
jak we Francyi, nie prow adziły do celu. Zadanie u nas było 
o wiele trudniejsze, bo w ym agało pracy pozytywnej, stworzenia 
władzy i rządu. Łatwiej jest podburzać m asy i przemieniać je 
w  wezbraną falę buntu, aniżeli otwierać oczy na złe i zachęcać 
do rzeczy dobrych. Łatwiej rozpętać w szystkie najciemniejsze 
instykty natury ludzkiej, aniżeli budzić poczucie obowiązku i w y
rabiać sumienie obyw atelskie. A w łaśnie jako wyraz tego zbu
dzonego sum ienia obyw atelskiego miała wyjść konstytycya trze
ciego maja z łona ludu. Z tych to w zględów  ośw iecenie na gruncie 
polskim przejawiło się w sposób  bardziej umiarkowany i spo
kojny, bez ostrza krytycyzmu i jadow itości, ograniczone tylko do 
warstw najwykształceńszych, bez najmniejszej tendencyi w  kie
runku ogarnienia szerszych warstw społeczeństw a.

Z ostatecznym upadkiem polskiego państwa prądy um ysłowe  
ulegają pewnym przeobrażeniom, przybierają pewien uczuciowy  
odcień i tworzą nieznaczną reakcyę przeciw racyonalizmowi. Są
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to jak gdyby głuche drgnienia w głębi narodowej duszy, które 
zaznaczają się z jednej strony zwrotem religijnym, widocznym  
u W oronicza, w  postępku Zabłockiego i t. d., z drugiej zaś stro
ny żywą manifestacyą uczucia patryotycznego, które znajduje 
charakterystyczny wyraz w legionach i rodzi ów pełen entu- 
zyazmu i brawury „mazurek“ Dąbrowskiego, uważany przez nie
których za narodziny wielkiej poezyi romantycznej. W reszcie do 
sym ptom ów tego samego zwrotu możnaby jeszcze zaliczyć szcze
gólną poczytność i przypadające na ten czas tłumaczenia takich 
utworów, jak Rousseau’a Les reveries d ’ un promeneur solitair, 
a dalej Noce Jounga, pieśni Ossyana i t d.

Jednakowoż ten dość zdecydowany zwrot uczuciowy i reli
gijny, mimo pewnych zadatków romantycznych, nie prowadzi 
jeszcze w  prostej linii do romantyzmu. Okoliczności i bieg spraw  
politycznych inaczej określały myśl narodową. Fantazya i uczucie, 
pofolgow aw szy sobie dow oli w kampaniach napoleońskich, na 
razie jakby się wyczerpały, w  dodatku zaś upadek Napoleona  
i w  ślad za tem idące rozczarowania i zaw ody pokładanych 
w jego osobie nadziei, przygotow ały znowu podatny grunt pod 
reakcyę racyonalizmu, który istotnie po roku 1815 zaczyna do
chodzić do głosu. Rzecz naturalna, że kierunek ten opanuje 
bardziej pełne dośw iadczeń starsze pokolenie, podczas gdy młódź 
będzie pozostawała pod urokiem tradycyi napoleońskich, poryw
czością swą zwracając bieg spraw na nowe tory. Tem się tłu
maczy ta szybkość zmian, jakim ulega ów czesne życie.

Na razie jednak przeważa ogólne wytrzeźwienie i panowanie 
zdrow ego rozsądku. Pojawiają się loże masońskie, artykuły Po
tockiego, jak Św istek krytyczny , Podróż do Ciemnogrodu, rzeczy, 
utrzymane w  tonie charakterstycznym dla wieku oświecenia, gdzie 
autor z pom ocą ironii i satyry w alczy z ciemnotą i zabobonem.

Słowem  okres ten jest na wskroś przejściowy, o sympto
mach, cechujących każdą dobę przełomową. Z jednej strony ludzi 
takich, jak Koźmiana, Potockiego ożyw ia zacna bądź co bądź 
myśl, ażeby i nadal podtrzymywać piękne tradycye doby Stani
sław ow skiej, ażeby iść torami, jakie ona wskazała. Brak tu oczy
w iście zmysłu historycznego i zrozumienia tej rzeczy, że histo
ryczna rola pseudoklasycyzm u skończona.

Literatura ta nie utrzymuje już kontaktu z życiem, nie pragnie f 
oddziaływ ać na masy i urabiać opinii, skutkiem czego jej punkt 
ciężkości przesuwa się z treści na formę, która teraz staje się jej 
główną istotą. W obec tego dzieła są teraz bardziej wykończone 
i cyzelowane, wiersz gładki i wyszukany, wprost wypolerowane. 
Poezya, przestawszy być czynnikiem życia, staje się przedmiotem  
kultu.

W ogóle pseudoklasycyzm, jakkolwiek trwa i znajduje swych  
gorliwych wyznawców, przedstawia się zgoła inaczej, posiada 
sw ój specyalny charakter, specyficzny odcień, czem różni się za-
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sadniczo od kierunku francuskiego i od jego przejawów na gruncie 
niemieckim.

W Niem czech literatura pod w pływ em  panującej mody fran
cuskiej wyrodniała, tworzyła rzeczy nienaturalne, aż wreszcie  
w yw ołała przeciw sobie gw ałtow ną reakcyę w postaci t. zw. 
Sturm- und Drangperiode. W Niem czech w ięc nastąpił po prostu 
upadek sztuki, zmanierowanie w  najściślejszem tego słow a zna
czeniu, zatrata piękności. Klasycyzm francuski ukazał się tam ze 
swych najsłabszych stron, bez pow agi i dostojności, z martwej 
formy, pozbawionej ducha.

W łaściw ego ducha klasycyzmu ukazali dopiero Winckelmann 
i Lessing i w  ten sposób  na gruzach zbanalizow anego pseudo- 
klasycyzmu um ożliwili budowę nowej, wielkiej sztuki, którą był 
klasycyzm G oethego i Schillera.

Otóż jak z jednej strony okres G oethow sko-Schillerow ski 
był logicznem  następstwem  okresu poprzedniego, powiązany ź nim 
epoką, zwaną Sturm- und Drangperiode, tak z drugiej znowu strony 
urósłszy do wielkich rozmiarów, osłab ił tem samem znaczenie 
nadchodzącego romantyzmu. Dzięki temu romantyzm niemiecki 
jest obniżeniem lotu w porównaniu z klasycyzm em  i wynika  
z rozkładu jego sposobu myślenia.

W  Polsce natomiast pseudoklasycyzm  nie doszed ł do po
dobnego upadku; on przeżył się tylko i pozostaw ał w  niezgodzie  
z życiem , rwącem  się naprzód. Zazwyczaj brak jego żyw otności 
tłumaczy się faktem , że skończyła się jego rola dodatnia, jako 
czynnika, zdolnego kształcić smak i język. Pogląd taki jest raczej 
oceną kierunku ex post, próbą zaznaczenia jego dorobku w dzie
dzinie kultury ducha; nie wnika zaś zupełnie w  przyczyny, 
które go tej żyw otności pozbawiły, które w  ten w łaśnie sposób  
określały jego charakter, co stanowi w łaśnie zadanie historyka.

Jak św ietny rozwój pseudoklasycyzm u w epoce Stanisław o
wskiej tłum aczy się na zasadzie prawa kontrastów, stan jego na
stępny wyjaśnia prawo pow olnego stępiania się w rażliwości. Dla 
pokolenia, które już się w ychow ało na kulturze francuskiej, nie 
miała ona św ieżości, ani siły, w ięc i na um ysły nie była w stanie 
oddziaływ ać dość zapładniająco.

Kierunek ten jednak trwa ciągle i posiada zdecydowanych  
wielbicieli. Wynika to poniekąd z reakcyi przeciw uczuciu, jaka na
stąpiła po roku 1815. Łączy się to również z tendencyam i T o
warzystwa Przyjaciół Nauk, które bolesny fakt rozdziału organi
zmu politycznego na trzy części pragnęło zrów now ażyć do pew nego  
stopnia reorganizacyą wewnętrzną i ujęciem w całość duchowej 
kultury narodu.

W  dziedzinie literatury troszczono się więc o to, by utrzy
mać stan piśm iennictw a na wyżynie, na jakiej je postawiła epoka 
Stanisław ow ska. D ziała tu w reszcie siła  tradycyi.
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W epoce poprzedniej pseudoklasycyzm  oddał zasługi nie
zaprzeczone i, jakkolwiek już nic w ięcej now ego nie miał do po
wiedzenia, m ógł się pow oływ ać na te zasługi i żyć w  ten spo
sób kosztem tradycyi. Jak dalece fakt ten był jednym z głównych  
m otywów, którymi się pow odow ali nasi klasycy, świadczą nie
które enuncyacye Koźmiana i jego zarzuty z powodu naruszania 
jego prawideł:

Ta zaś pogarda groziła  w idoczn ie  w cześn iej czy później ośw iac ie  
narodow ej, groziła  anarchią i upadkiem  literaturze ojczystej; była je- 
dnem  słow em  przeciw ną zdrow em u ro zsą d k o w ił ).

A więc obaw a ciemnoty i upadku, coś, jakby przykre w spo
mnienie opłakanych czasów  saskich, oto najgłówniejszy argument 
przeciw romantyzmowi i pow ód, dla którego klasycyzm zatrzy
muje w ładzę nad umysłami.

Sposób myślenia, jakkolwiek niezupełnie pozbawiony racyi, 
nie liczył się  z duchem czasu, z nowem i jego potrzebami i dzie
jow ą koniecznością.

Sądzę atoli, że historyk literatury, przystępując do oceny  
tych czasów , ulega zbyt silnie suggestyi romantyzmu, wielkiej 
bądź co bądź poezyi. Zważmy jednak, że nasz romantyzm nie 
przestrzegał czystego kultu piękna.

Nie byłoby rzeczą rfioże zbyt śmiałą i ryzykowną twierdzić,, 
że w romantyzmie naszym zmartwychwstawała przeszłość, rzecz 
pospolita, złożona z masy nieujętej w  karby i z naprawiaczy 
złego —  Kirkorów. Stosunek naszych w ieszczów  do narodu jest 
stosunkiem dem agogów  wielkiego stylu. Ale nie tego narodu dzieje- 
rozwijają się w  sposób normalny i nie ten naród jest najszczę
śliw szy, którego geniusz streszcza się i występnje w osobistości 
dem agoga, bez względu na to, czy będzie to Dem ostenes, czy 
Robespierre. Przemierzając nasze bogate dzieje, widzim y, że obfi
tują one w  w ielu wielkich w odzów  i patryotów, lecz wykazują 
brak mężów stanu. Dopiero w czasach nowszych zdołali w ysu 
nąć się nieco na czoło  Lubecki i W ielopolski, ale i tych pogrą
żyła rychło w  zamęcie fala niepowodzeń, świadcząc, że dawna 
„rzecz pospolita“ żyje w nas jeszcze — nieśmiertelna.

Aby nie dać pow odów  do nieporozumień, zaznaczam, iż 
jestem daleki od potępienia romantyzmu; sądzę jednak, że nie 
należy robić cnoty z konieczności i podnosić do znaczenia ideału 
tego, co jest niestety tylko „malum necessarium “.

W każdym razie powinniśmy ograniczać sw e sądy wartości 
o ludziach, bo nawet i Jan Śniadecki miał sw e głębokie powody  
niechęci do romantyzmu, który zagrażał i w niwecz obracał naj
gorętsze jego dążenia. W ystarczy wniknąć w głąb jego przeko-

Pam iętniki, Cz. Ill, s. 3 9 7 .
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nania, że metafizyka i spekulacya są szkodliw e „dla narodu, który 
co dopiero porządnie zaczął się u czyć“, by zrozumieć, iż wszystkie  
oznaki budzącego się w  Polsce romantyzmu m ogły być dlań 
źródłem poważnej rozpaczy.

W ystarczy dalej przejrzeć roczniki Towarzystwa Przyjaciół 
nauk, by stanąć w obec trudnej do rozstrzygnięcia alternatywy, 
czy wielka nasza poezya emigracyjna z punktu widzenia ogólnej 
kultury ducha jest istotnie korzystnym nabytkiem w obec strat, 
poniesionych na polu nauki.

W  każdym razie zdarzenia parły w  kierunku, w  którym 
ostatecznie nastąpiło rozwiązanie. Romantyzm, w przeciw ieństw ie  
do rozsądkiem dyktowanego stosow ania się do warunków, w znie
cał bunt przeciw rzeczyw istości i coraz bardziej nadawał epoce 
swój ton. Niewzruszeni pozostali tylko starzy, wierni dawnym tra- 
dycyom. Świadom i b łogosław ionych  skutków pseudoklasycyzm u  
w epoce poprzedniej, nie mogli w iedzieć, że francuszczyzna jest 
tylko szkołą i przygotowaniem  do w łaściw ego dzieła.

D ziełem  tem był romantyzm!

II.

HISTORYA ESTETYKI NOWOŻYTNE).

Rozwój estetyki nowoczesnej tkwi korzeniami w poglądach  
Arystotelesa, p ierw szego m yśliciela, który zagadnienia sztuki w cią
gnął w  zakres naukowych rozważań. A rystoteles poruszył w  swej 
Poetyce różne zagadnienia i oddzielnie om awiał genezę sztuki 
i jej w łaściw ości. Jego zdaniem tw órczość artystyczna zwraca się 
ku materyałowi, starając się w  nim naśladować rzeczyw istość 
przez oddawanie rysów  istotnych i typowych. W tym w zględzie  
zależy ona od natury przedstaw ionego przedmiotu, od środków, 
przy pom ocy których dąży się do naśladownictwa i t. d. Stosow nie  
do tych rozmaitych w łaściw ości obowiązują tw órczość pewne re
guły, a zadaniem poetyki jest w ydedukow ać je z środków, w któ
rych obrębie obracał się dany rodzaj tworzenia.

Moment, ograniczający zadanie estetyki do techniki tw orze
nia, stał się decydującym dla jej rozwoju po Arystotelesie. Głównie 
rozwinęła się estetyka w tym duchu w e Francyi, gdzie też skry
stalizow ała się w  osław ioną kw estyę reguł i kanonów. W ynie
sienie martwego schematu do znaczenia istoty sztuki, ograniczenie 
indywidualności i inwencyi, naśladow nictw o pięknego wzoru, 
jako szczyt doskonałości, oto kwinteseneya estetyki francuskiej 
XVII wieku.

Najpełniejszy wyraz tej estetyki stanowi Boileau, praw o
d a w ca  w  państwie muz i natchnienia.
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W przeciwieństwie do renesansu, który za główną siłę  po
ezyi poczytyw ał wyobraźnię twórczą i czynniki inwencyi, Boi- 
leau podnosi do znaczenia najwyższej zasady estetycznej rozum 
i czynniki natury intellektualnej. W jego oczach różnorodność 
i bogactwo przejawów, znamionujące młodzieńczą, do św ieżego  
życia wzbudzoną epokę renesansu, przedstawiało się jako chaos,, 
który trąci pierwotnością i brakiem cywilizacyi. W obec tego ro
zum staje się najwyższą, koordynującą zasadą, która ujmuje w karby 
prawidła sam ow olę uczucia i fantazyi, zmuszając twórczość obra
cać się w ściśle określonych granicach ładu, porządku i poprawności..

Na tem tle powstają zasady estetyczne Boileau’a. Zdaniem 
jego duch ludzki posiada z natury bardzo mgliste pojęcia (idée 
confuse), skutkiem czego sprawia nam satysfakcyę oglądanie 
rzeczy we w łaściw em  św ietle, doprowadzenie stanu umysłu do 
jasności. D latego też jasność i wyrazistość decydują o wartości 
dzieła, stanowią tajemnicę jego powodzenia. Innemi słow y, pię
knem jest to tylko, co prawdziwe: „Rien n’est beau que le vrai“. 
Poprawność dotyczy opacowania, a prawda przedmiotu i rzecz 

' jedna nie może istnieć bez drugiej.
Dalszy rozwój estetyki francuskiej pozostaje w  związku 

z przekształceniem się smaku estetycznego, z zdecydowanym  
zwrotem ku naturalizmowi w sztuce. W prawdzie i nadal trwa 
niekwestyonowany przez nikogo kult dla Racina i Boileau’a, lecz 
obok dotychczasowych zasad jedności i prostoty pojawia się po
stulat różnorodności, wymagający urozmaicenia treści. Mówi się 
w ięc teraz o t. zw. „delicatesse du goût“ i za w łaściw e źródło 
tw órczości poczytuje się  dowcip, „esprit“, w przeciwieństwie, do 
dawniejszego „raison“.

Teoretykiem estetycznym tego czasu jest Charles Batteux 
(1713 f  1780), autor dwóch dzieł: Les quatre poétiques d ’ Ari- 
stote, d ’ Horace, de Vida et de Boileau, 1771, i Traité des Beaux- 
A rts , réduits à un même principe, 1746.

Batteux nie ogranicza zakresu swych badań do kwestyi 
technicznych, lecz podejmuje pytanie, dotyczące istoty sztuki. 
Istotę jej upatruje w naśladownictwie natury pięknej. Tw órczość 
artystyczna polega na tem, by wybrać z natury piękne jej części 
i złożyć je w  całość. Bliższych jednak kryteryów, któreby decy
dow ały o tem przy wyborze, co jest w łaściw ie tą naturą piękną —  
„belle nature“, „nature choisie“ —  Batteux nie podaje. Również 
wym aga Batteux, by sztuka, naśladując naturę, oddawała cały 
jej wdzięk i pow ab, uwzględniała ją „avec tous ses agréments 
et enjolivem ents“. W postulacie tym dochodzi do wyrazu „roko- 
koko“, kierunek, który w yszedł z usiłowań, by stężałe w patosie 
formy stylu Ludwika XIV ożywić i uczynić lżejszemi.

Teorya naśladownictwa pozostaje w związku i harmonii 
z stanowiskiem filozoficznem, przyjmującem objektywne istnienie
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rzeczyw istości. Z chw ilą w ięc, gdy badania nad procesem  ludz
kiego poznania wykazały jego charakter wybitnie podm iotowy, 
teorya o naśladow nictw ie utrzymać się  dłużej nie mogła.

Punkt ciężkości musiał przesunąć się  w  estetyce z zewnątrz, 
z objektywnie istniejącego piękna natury, na wewnątrz, i w fan- 
tazyi, czy twórczej zdolności szukać źródeł piękna. W  ten spo
sób punktem wyjścia estetyki przestało być dzieło i produkt, 
a do znaczenia podstaw y, określającej przepisy sztuki, doszedł 
podmiot tw orzący : dusza artysty z jednej strony, a zdolność od
bierania wrażeń estetycznych z drugiej strony.

N ow y ten zwrot zaznacza Jean Baptiste Dubos (1670 f  1742), 
który zainicyow ał w  estetyce obserw acyę psychologiczną. D zieło  
jego Reflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719) 
stanow i próbę oparcia sztuki na jednej, ogólnej zasadzie. Zadanie 
takie polegało w bliższem  sform ułowaniu na tém, by wykazać 
naturalne podstawy, z których w ypływ a znajdowane w  sztuce 
zadowolenie. Łączy się ono z tkwiącą w naturze ludzkiej potrzebą 
wrażeń, której zadość czyni sztuka, wyw ołując w sposób celow y  
emocye. Działanie sztuki jednak winno być odmienne od zw y
kłych wrażeń zm ysłow ych; różnić się od nich stopniem i łago
dnością, skutkiem czego ani poeta, ani malarz nie powinni obierać 
przedm iotów zbyt drażliwych — „trop intéressants par eux m êm es“.

Uczucia estetyczne nie różnią się w ięc jakościow o od uczuć 
innych; o estetycznym  charakterze przeżycia decyduje tylko sto
pień wrażenia i rodzaj intenzywności. Przypatrując się jakiejś 
tragedyi na scenie, doznajemy z jednej strony uczuć podobnych, 
jak przy zetknięciu się ze zdarzeniami realnemi, z drugiej strony 
przez przekonanie o fikcyjności rzeczy panujemy nad sobą, skutkiem  
czego straszliwa rzeczyw istość nie porywa nas całkow icie i nie 
oszałamia. W ten sposób  sztuka zadowala w  stopniu doskonal
szym, niż natura, nasze naturalne potrzeby wrażeń i emocyi.

Innym, w ysoce oryginalnym rysem estetyki D ubos’a jest fakt, 
iż rozpatruje zjawiska artystycznych talentów w związku z cza
sem i miejscem. Rozkwit sztuki zależy jego zdaniem od warunków  
fizycznych i moralnych. Talent, jako dyspozycya, jest zjawiskiem  
bardzo częstem, czego dowodzi fakt, że w ielcy  malarze byli 
wieśnikami wielkich poetów. Natura wydaje talenty, jak ziemia 
rośliny, ale jak wegetacya zależy od sfery, podobnie i klimat jest 
warunkiem rozwoju talentów. Na dalekiej północy i na dalekiem  
południu sztuka nie kwitnie. Również warunki fizyczne tłumaczą 
nam charakter sztuki, bo sposób, w  jaki niebo malował Tycyan  
a Rubens, zależy od tego, że jeden żył w  W enecyi, drugi zaś 
w Holandyi.

Również w ypow iada D ubos myśl, że sztuka jest ucieczką 
człowieka w sfery w yższe, myśl, która wielki w pływ  wywarła
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na Sulzera, Lessinga, W inckelmanna i doczekała się w  Niemczech  
system atycznego opracowania.

Zainicyowana przez Dubos’a analiza psychologiczna zostaje 
w związku z tendencyami oświecenia. Metodę, jaką posługiw ał 
się Locke w rozpatrywaniu problemów poznania, zastosow ano  
do wszystkich dziedzin życia um ysłowego.

Tak pow stała angielska estetyka opisująca.
Dla niej punkt życia stanow iły nie założenia ogólne, lecz 

fakta. Kompleksy faktów psychicznych poczęto rozkładać na pier
wiastki i badać naturę ich związku, opisując stałe związki, jakie 
zachodzą pom iędzy poszczególnem i cechami przedmiotów estety
cznych, a towarzyszącem i im uczuciami.

Shaftesbury zastanaw iał się nad stosunkiem, w jakim wzrasta 
intenzywność wrażenia estetycznego, pozaczem ulegał jeszcze 
silnie platonizującemu kultowi piękna.

Hutcheson przeprowadza eksperymenty z figurami geom e- 
trycznemi i na tej drodze ustala ich walor estetyczny. Smak este
tyczny nazwał on zmysłem specyalnym, który polega na w ew nę- 
trznem porównywaniu naszych wyobrażeń. D oskonałość smaku 
zależy od bogactwa zawartych w porównaniu stosunków. Piękno 
jest to w ielość w  jedności, które się nam podoba bezinteresownie. 1

Hogarth studyuje estetykę linii i w ruchach fal dostrzega 
Uderzające, wewnętrzue połączenie jedności i rozmaitości.

Burkę dochodzi w swych badaniach do wniosku, przeciwnego 
estetyce francuskiej, tw ierdząc, że piękno bynajmniej nie jest 
prawidłowością. Urok łąki rozkwieconej polega w łaśnie na uroz
maiceniu. Również może się łączyć urok z nowością.

Home buduje estetykę na teoryi wzruszeń.
Każde zjawisko psychiczne jest dla niego ruchem, a uczucie 

piękna jest ruchem łagodnym , jaki powstaje wtedy, gdy spoj
rzenie przesuwa się po formach i liniach wdzięcznych.

Harris wreszcie wspólną cechę wszystkich zjawisk este
tycznych w idzi w  tem, że stanowią całość złożoną z części. 
Części mogą być uporządkowane w czasie lub przestrzeni, a sto
sownie do tego mamy sztukę plastyczną, albo sztukę, przedsta
wiającą się jako w czasie przebiegająca energia.

W spólnym rysem wszystkich tych estetyków  jest, poza me
todą analityczną i opisow ą, stanowczy zwrot ku naturalizmowi 
i szczególny kult dla piękna przyrody. Duch tej estetyki stanowi 
wierne odbicie stosunków, panujących na polu twórczości. W epoce  
ośw iecenia, pod naporem analizy upadła wielka sztuka, o syn- 
tentycznem ujmowaniu rzeczy, daleka od rozlew ności i modulacyi. 
Sztuka nowa zaś, o zmyśle dla rzeczy drobnych, detalicznych, 
dla szczegółów , poczęła się rozbijać w  gonitwie za nieskończo
nością odcieni.
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W e Francyi w iek ośw iecenia w ydał najwybitniejszego este
tyka w  osobie Diderota. P odstaw ą piękna są dlań stosunki, a po
nieważ stosunki są przedmiotem rozumu, rozkosz estetyczna jest 
upodobaniem natury intellektualnej. W ychodząc z założenia, że 
człow iek obok stanów skrajnych zna i pośrednie, dom agał się 
obok komedyi i tragedyi gatunku pośredniego. Miała to być mie
szczańska tragedya „tragédie dom estique“, wolna od wiersza, 
jako odpowiednik normalnego stanu człowieka. Te w yw ody Di
derota godziły  w  teatr francuski, na nie też pow ołał się Lessing, 
wskazując, że sam Francuz odrzuca wzory francuskie 1 now e  
toruje drogi.

Moment zwrotny zaznacza Jakub Rousseau. Na rozwój este
tyki wpłynął on zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Dzięki 
niemu poczucie poczęło  wracać do praw, a stosunek do natury 
przybrał now ą formę.

Poza tem Rousseau zabierał g ło s  w  niektórych kwestyach 
szczegółow ych z zakresu estetyki; krytykował komedyę i rokoko. 
W samej rzeczy jednak nie potępiał sztuki w całości, będąc prze
konany, że straci ona racyę bytu dopiero wtedy, gdy ludzkość 
osiągnie najwyższy stopień doskonałości. W ów czas będzie ona 
bezużyteczna, gdyż najszlachetniejsze uczucia ludzkie będą się 
wyrażały w  czynach i w  samym sposobie życia.

W pływ Rousseau’a na umysły był bardzo wielki ; w iele mu 
bowiem zawdzięczają Kant, Goethe i Schiller.

Wyniki estetyki francuskiej i angielskiej przeszły na grunt 
niemiecki i doczekały się tam bądź system atycznego opracowania, 
bądź dalszego rozwoju.

Podstaw ę estetyki niemieckiej stanowi filozofia Leibniza, 
jego nauka o faktach nieświadom ych i o monadzie, która w roz
woju swym  przechodzi od stanów  m glistych ku coraz jaśniejszym. 
Filozofia Leibniza pozwalała szczególnie wnikać w naturę twór
czych procesów  artysty, gdyż w jej św ietle przedstawiało się 
natchnienie, jako rezultat długo w duszy nurtujących uczuć, myśli 
i spostrzeżeń. Rehabilitując tw órczość i natchnienie, zbanalizo- 
wane przez teorye techniczne, przywracała sztuce utracony urok.

Na podstawach filozofi Leibniza i W olffa opracowuje sy
stem estetyki Baumgarten.

Jego dzieło Aesthetica sive theoria liberalium artium  utrwa
liło nazwę estetyki na oznaczenie nauki o pięknie. Baumgarten 
ujmuje fakty estetyczne, jako poznanie jasne w  stopniu dosko
nałym.

R ów nocześnie z Baumgartenem w ystąpili estetycy szwaj
carscy: Bodmer, Breitinger i Sulzer. Nie tworzyli oni w  dziedzinie 
estetyki pojęć nowych, operowali głów nie poglądam i przyswojo
nymi, które naprzykład Sulzer opracował w  sposób encyklope-
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dyczny. Zdołali oni jednak zdobyć sobie pewną zasługę — przez 
podkreślanie pierwotnego charakteru poezyi i jej czynników  
twórczych.

N ow ą fazę w rozwoju estetyki niemieckiej zaznaczają W in- 
ckelmann i Lessing.

W inckelmann, jako natura głów nie entuzyastyczna, nie w zbo
gacił estetyki nowemi, ścisłem i zasadami, spow odow ał jednak 
kult czystego klasycyzmu. Upodobaniom sw ego wieku, poezyi 
pełnej wyszukania, intrygi i nienaturalności przeciwstawił prostotę, 
pow agę i prawdziwą w ielkość sztuki greckiej i w  ten sposób  
w ystępow ał jako reformator smaku. Ujawniony przez niego ideał 
klasycyzmu ucieleśnił się później w  sztuce Goethego i Schillera.

Gotthold Efraim Lessing (1729 — 1781) jest w łaściw ie twórcą 
filozoficznej krytyki i, podobnie jak Winckelmann, należy do estetyki 
pośrednio. Szczególne zasługi poniósł on na polu dramaturgii, 
przedstaw iw szy zasady Arystotylesa w e właściwem  świetle. Roz
prawił się z prawidłem jedności potrójnej i twierdził, że o b o -t 
wiązkiem poety dramatycznego nie jest przedstawianie p raw d yc 
historycznej, lecz tylko to, co ludzi-e stosownie do sw ego chara
kteru i danej sytuacyi czynić winni.

Herder w  wszechstronnej swej działalności zaznaczył się  
również w dziejach estetyki. Głównie należą tu jego dzieła: K ri
tische W älder i Kalligone.

Głównym  rysem estetyki Herdera jest dążność sprowadzenia 
w szelkiego piękna do piękna przyrody, co stąd pochodzi, iż Her
der upatrywał w istniejących kształtach rzeczywistych wyraz 
i formę wewnętrznego życia.

Kalligone zawiera w  swej treści opozycyę przeciw nauce 
Kanta i polemikę równie ostrą, jak i niesprawiedliwą. Główną 
jego zasadą estetyczną jest przekonanie o jedności dobra, prawdy 
i piękna. Z tego punktu widzenia zarzucał Kantowi przeprowa
dzenie ścisłych granic pom iędzy tem, co przyjemne, miłe i t. d. 
Piękno jest tak samo pożądane, jak i dobro, które staje się dla 
nas przedmiotem oceny, wartościowania, a poza tem i m iłości.

Taki stan rzeczy wynika z faktu, że ostateczną podstawę 
w szystkiego stanowi wzgląd na zadowolenie i dobrobyt.

Estetyka niemiecka nie rozwijała się w dalszym ciągu w kie
runku, wytkniętym jej przez Lessinga i W inckelmanna. Na nowe  
tory zepcnnął ją Kant, dla któtego, podobnie jak dla Baumgartena, 
wynikała ona nie tyle z istotnego obcowania z światem sztuki, ile 
stanow iła postulat jednolitego, zaokrąglonego system u filozofi
cznego.

Kant wydrążył nieprzebytą przepaść pomiędzy teoryą a pra
ktyką; „rzecz sama w sob ie“, byt bezwzględny, leżąc poza 
granicami poznawczych władz człowieka, staje się dostępną je-

P a m ię t n i k  L i t e r a c k i  X V I .  2
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ft
dynie w aktach moralnej doskonałości, o ile dochodzi w nich do 
wyrazu w ola nieempiryczna, determinowana jedynie szacunkiem  
dla prawa, a nie żadnym innym popędem naturalnym. Jeżeli 
w  jednej dziedzinie panuje konieczność, a w  drugiej wolność, 
Kant ujrzał w łaściw ą człow iekow i postaw ę pośrednią. Dziedzina 
estetycznych przeżyć stała się dlań syntezą stanowiska teorety
cznego i praktycznego, a w  ten sposób po K rytyce czystego  ro
zumu  i K rytyce prak tyczn ego  rozum u  nastąpiła K rytyka  w ła d zy  
sadzenia. Stąd w ynikła Kantowska definicya piękna, jako tego, 
co się koniecznie podoba bez pojęcia i bez praktycznego interesu. 
Przedmiot, budzący takie uczucia, zdąje się podlegać prawu ce 
low ości, lubo pojęcie celu z nim się nie łączy. W  ten »sposób 
spodziew ał się Kant odgraniczyć dziedzinę piękna od tego, co 
jest dobrem , prawdą, przyjemnością. Estetyka Kanta nosi charakter 
wybitnie subjektywny, sąd  estetyczny bowiem  w edle niego nie 
podlega dyskusyi.

Pod wpływem  Kanta rozw inął się w  estetyce idealizm i m e
toda spekulacyjna. Zrazu występuje on w  formie umiarkowanej 
u Schillera i J. P. Richtera, następnie pod w pływ em  Fichtego  
potęguje się u Schleglów , w reszcie u Schellinga i Hegla dosięga  
szczytów.

Znamiennym rysem tego kierunku jest absolut i pojęcie nie
skończoności; poeta wzrasta do znaczenia w ieszcza, geniusz po
etycki usuwa w  cień geniusze nauki, natchnienie staje się rodza
jem objawienia, władza ducha zdolna sięgać w  sfery transcen- 
dentu. W reszcie należy zaznaczyć, że w ygórow any ten kierunek 
idealistyczny idzie w  parze z polityczną reakcyą i zacofaniem, 
z życiowym  kwietyzmem i stagnacyą.

CZĘŚĆ II.

Analiza poglądów estetycznych РЗШ̂ ЙЗ МШМЙЗО.
A.

R o z p r a w y  o r y g i n a l n e .
1.

O poem acie sielskim.
Pow yższa rozprawa zawiera szczegóły  z w ygłoszon ego przez 

Józefa Lipińskiego odczytu w Towarzystwie Przyjaciół nauk. Łączy 
się ona z zamiarami Tow arzystw a, zmierzającymi w  tym kierunku, 
by ująć w system atycznem  i naukowem opracowaniu całokształt 
duchowej kultury narodu. Zamierza więc autor postąpić w  dzie
dzinie sielanki w myśl tego ogólniejszego założenia, którego 
celem było „w ystaw ić każdą część literatury, na jakim w naszym  
wieku, a szczególniej w  naszym narodzie stanęła stopniu, wskazać  
jej najcenniejsze wzory a z nich czerpane sztuki prawidła, wy-
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tknąć w łaściw e zalety i im przeciwne wady, opisać jej historyę, 
w zrost lub upadek, przytoczyć najlepsze przykłady celujących pi
sarzy, a mianowicie narodow ych“ ]).

Pow yższe intencye uwidaczniają należycie teoretyczny punkt 
widzenia na rzeczy autora. Lipiński nie wyróżnia historyi literatury 
i  poetyki, jako dwóch rzeczy różnych, skutkiem czego i zadania 
zmierzają w  dwóch odmiennych kierunkach. To pom ieszanie pojęć 
pozwala nam szukać pokrewieństwa Lipińskiego z La Harpem 
i szkołą francuską XVIII stulecia. Jeszcze w  roku 1810 ogłasza  
Victorin Fabre czytany w Polsce Obraz literatury francuskiej, 
gdzie  sam tytuł nasuwa myśl, jakoby przedmiot literacki był ra
czej rzeczą nadającą się do zestawienia, niż do ujęcia go z punktu 
widzenia rozwoju.

W poszczególnych rozważaniach dochodzą do wyrazu este
tyczne poglądy Lipińskiego. Przedewszystkiem zastanawia się  
nad powodam i, dla których ludzie światowi znajdują upodobanie  
w  prostej formie sielanki, i w yśw ietla rzecz na drodze psycho
logicznej, a w ięc w duchu kierunku, jakiemu w  estetyce dał począ
tek  Jean Baptiste Dubos :

Chętnie człow iek  z w ytw orn ośc i wraca do p ro sto ty , z gm achów  
m ia sta  do pól i gajów , z prac i trosków  do sw o b o d y  i sp okojn ości, od  
sztuk i do natury. Mite są te przem iany, tym  przyjem niejsze, że w  nich 
u m y sł i serce znajduje odp oczn ien ie  2).

Również znamienną cechą, wiążącą estetyczne poglądy Li
pińskiego z duchem XVII i XVIII wieku jest utylitaryzm, łączenie 
piękna z użytkiem:

Każdy rodzaj p łod ów  dow cipu ludzkiego zakłada so b ie  cel uży
teczn y . E popea uczy bohaterów , podaje królom praw idła pan ow an ia ... 3)

Dla charakterystyki kierunków me jest obojętną także termi
nologia. Podczas gdy w ięc dobę romantyczną znamionuje rozmiło
wanie w podobnych terminach, jak talent, geniusz, natchnienie, 
teoretycy starej szkoły operują skromnem pojęciem „dow cipu“. .  
Jest to tłumaczenie francuskiego określenia „esprit“, którem 
w  wieku XVII zaczęto określać władze twórcze, jak np. Bouhour 
w  La manière de bien penser dans les ouvrages de V esprit.
(.Paris , 1687).

Na punkcie stosunku sztuki do natury wykazuje Lipiński 
zależność od poglądów  Batteux. Zdaniem francuskiego estetyka 
sztuka naśladuje naturę nie wogóle, lecz tyiko jej piękne strony 
„belle nature“, „nature ch o is ie“. O takim w łaśnie wyborze m ówi 
i  Lipiński :
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W ybiera ona w szęd z ie  co je st p ięk n ego  i przyjem nego; n ieo b o -  
w iązańa w ystaw iać  tego , co m oże obrażać im agin acyą  czyteln ików  l).

W ykazując pokrew ieństw o poglądów  z pewnymi kierunkami» 
nie można twierdzić stanow czo, czy ono jest pośrednie, czy bez
pośrednie. Lipiński m ógł’ je czerpać z drugiej lub trzeciej ręki. 
Prawdopodobnie posługiw ał się on w opracowaniu tematu dzie
łem  Blaira, tłumaczonem z angielskiego na język francuski 
(H. Blair: Leçons de rhétorique et de belles lettres. A Genève, 1808). 
Blair tłumaczy pow ody, dla których sielanka znajduje upodobanie, 
w  sposób zgodny z Lipińskim, o czem może nas przekonać ze
stawienie, które podaję wyjęte z tłumaczenia niem ieckiego:

Ich bin v ielm ehr der M einu ng, d ass d iese lb e  n icht eher a ls e in e  
besondere G attung, oder G egen stan d  von  Schriftw erken, bearbeitet w urde, 
als nachdem  der Z ustand der bürgerlichen  G esellsch aft sch on  einen  be
trächtlichen Grad von  V erfe in eru n g  erreicht hatte .

...Man dachte n ich t daran, die Ruhe und V ergn ü gu n gen  d es Land
lebens in G ed ichten zu b es in g en , so la n g e  m an sich  in dem  G en ü sse  
derselben befand , und jene G egenstände noch  täg lich  vor A u gen  h atte . 
Erst dann, a ls  die M enschen  angefangen  hatten sich  in g ro sse  S täd te  
zusam m en zu drängen un d  nachdem  die U nterscheid un g der versch ie
denen S tän de und W ürden aufgekom m en, und das G eräusch des H of
lebens, und der grösseren  G esellschaften , durch Erfahrung bekannt ge 
worden war, dann erst trat die Schäferpoesie  in ihrer gegen w ärtigen  
G estalt auf. Die M en schen  w arfen izt e in en  Blick auf das e in fache und  
un schu ld ige  Leben zurück, das ihre Verfahren en tw eder w irklich, oder 
doch nach den V orau sse tzu n g en  einer sich  in jen e  Zeiten träum enden  
E inbildungskraft, geführt haben konnten  ; d iese  V o rste llu n g  m achte  
ihnen V ergn ügen , und, da s ie  in jenen  länd lichen  S cenen  und Be
schäftigun gen  d es H irten lebens, einen höheren Grad von  G lückseligkeit 
w ahrzunem en g lau b ten , a ls  w a s ihnen  g eg en w ä rtig  zu Teil w urde, so  
kam en sie  auf den G edanken, das A hnden derselben zu ern eu ern 2).

Również pew ne pokrewieństwo z Blairem występuje w  po
glądach Lipińskiego na stosunek sielanki do wzoru. M oże on 
być trojaki :

pierw szy, zupełn ie  w  m yśli pow zięty , płód im aginacyi, w  którym  
ta pozw ala so b ie  po w zorach natury n ajd osk onalszego  p iękn ego  przy
rodzenia : n ieba, rozkoszy życia i sw o b o d y , w ystaw iać  obrazy : pasterzów , 
podobnych do O rfeusza, żyjących w p ośród  szczęśc ia  i sw ob od y , w  to 
w arzystw ie b o g ó w  i bogiń , pól, źródeł i gajów . Drugi jest do praw dy  
podobny. W ystaw ia  on za tru dn ien ia  w ieśn ia cze , śp iew ó w  w alki, zabaw y, 
m iłostki pasterzów , ich spokojn iejsze  nam iętn ośc i, czasem  n ieszczęścia

3) S. 2 8 8 .
2) 3  Teil. S. 3 1 1  —  3 1 3 .



i, drobne zgryzoty, które tem  sam em  los ich szczęśliw y  okazują. Stan  
trzeci, czyli rzetelny, ten n ieszczęściem , nie podaje sielance przedm iotu *).

Blair tak sam o wyróżnia trzy rodzaje stosunku, w  jakim 
sielanka pozostaje do wzoru:

Das H irtenleben kann aus drei versch iedenen  G esichtspunkten  
betrachtet w erden ; ' en tw eder so w ie  es gegen w ärtig  beschaffen  ist, da 
der Stand der L andleute ein gem einer, niedergedrückter und m ühseliger  
Sta n d  ist, ihre B eschäftigungen  unangenehm , und ihre Begriffe roh und  
niedrig  sind  ; oder, so  w ie  w ir u n s die B eschaffenheit desselb en  in jenen  
früheren und einfachen Zeitaltern denken, als es noch  ein Leben des 
W oh lsta n d es und d es U eberflusses war, als der R eichtum  der M enschen  
vornehm lich  in H eerden bestand, und der Schäfer zwar u n ausgeb ildet in 
se in e n  Sitten, aber doch durch se inen  Stand achtun gsw ert w a r ; oder  
endlich , so  w ie  es n ie  beschaffen  war, und nie in  der W irklichkeit 
se in  k a n n . . . 2).

Pow yższe zestaw ienia, jakkolwiek nie przesądzają zależności 
Lipińskiego od Blaira, św iadczą przecie, iż nowych myśli on nie 
w ygłaszał i że pojęciami tkwił w szkole francuskiego klasycyzmu. 
W  tym kierunku musimy mu przyznać opanow anie przedmiotu, 
co  nie jest rzeczą dziwną, gdyż Lipiński zajmował się sielanką 
już dawniej i w  roku 1805 o g ło s ił tłumaczenie bukolik W ergi- 
liusza, posługując się w przypisach pracami niemieckiego filo
loga Heinego.

Pozatem operuje on w  zakresie estetyki pojęciami, których 
geneza sięga Arystotelesa. W  duchu bowiem greckiego filozofa  
rozstrzyga kw estyę, o ile sztuka jest prawdą:

Czyli stan  szczęśliw y  w  którym  poeci w ystaw iają  pasterzów , jest  
sp ło d zo n y  w  ich m yśli ; czyli był kiedy, lub je st gdzie praw dziw y, 
m niejsza o to ; m ógł być, na tym  u m y sł p rzesta je3).

W taki sam sposób argumentuje Arystoteles, twierdząc, że:

nie opow iad an ie  zdarzeń, jakie zaszły, zadaniem  poety  jest, ale 
zdarzeń , jakieby zajść były  m ogły  i jakie są  m ożliw e, czyto z praw do
p o d ob ień stw a  czy z k o n ie c z n o śc i4).

Dochodzimy w ięc do wniosku, że Lipiński w  poglądach  
estetycznych oryginalnym nie jest, lecz przyswaja sobie tylko 
m yśli i pojęcia, ustalone na Zachodzie, głównie pochodzenia fran
cuskiego. Natomiast przyznać mu należy pewną sam odzielność 
w  operowaniu temi pojęciami ; Lipiński bowiem  nie jest zwykłym
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kompilatorem i nie tłum aczy dosłow nie, jak czynili inni, jemu* 
w spółcześni.

2.

Porów nanie Homera z W ergiliuszem .

W  Pam iętniku W arszaw skim  z roku 1815 ukazało się nie
znanego pióra porównanie W ergiliusza z Homerem, które daje 
najlepszą miarę i wyobrażenie smaku pseudoklasycznego, w  któ
rym za szczyt piękna uchodzi nie prawda wewnętrzna, lecz ogłada  
i w ypolerowanie.

Całe porównanie streszcza się w ujęciu kilku charaktery
stycznych rysów :

H om er w ięcej je st p o etyczn ym , W ergiliu sz  zaś d oskon alszym  poetą.
W ięcej je st  złota w  H om erze, lecz  znajdujące się  w  W ergiliu szu  

jest czy stsze  i p o lerow niejsze .
W ięcej w idać ta len tów  i im agin acyi w  H om erze, lecz  za to więcej, 

sztuki i w yboru w  W ergiliu szu  *).

Głos ten nie jest w  naszem piśm iennictwie odosobniony,, 
gdyż zdania takie w ygłaszał Osiński, twierdząc, że „W ergiliusz 
jest najpiękniejszem dziełem  Homera“, albo, że „poezya uważana  
jako władza tworzenia“ znamionuje Homera, zaś „uważana jako 
ostatni kres sztuki“ znamionuje W ergiliusza. Sądy O sińskiego są  
tylko echem g ło só w  francuskich, w  których kw estya w yższości 

' W ergiliusza nad Homerem żyw o zaprzątała um ysły. Z pośród teo
retyków np. La Motte, jako kartezyanin, w idzia ł w  poezyi produkt 
rozumu i z tego stanow iska wyżej cenił W ergiliusza.

Około tej w łaśnie kw estyi zogniskow ał się słynny spór po
między t. zw. „anciens“ i „m odernes“. D o pierwszych należał 
Boileau, ci zaś nie znali dobrze Homera i uważali go za bardziej 
prym itywnego w  porów naniu z uznanym za szczyt doskonałości 
W ergiliuszem. Około roku 1815 spór ten przebrzmiał już dawno  
w  Europie, a spóźnione jego od głosy  odzywają się na łamach 
Pamiętnika W arszaw skiego.

3.

O poezyi w ogólności.

Jest to może najciekawsza i najlepsza z rozpraw, jakie Pa
miętnik W arszawski przyniósł na światło dzienne. Ukazała się ona 
anonimowo, co św iadczy o tem, że autor jej musiał być jedną; 
z osobistości ów czesnego św iata literackiego i w łaśnie ze w zględu  
na łączące go  stosunki z parnasem nie śmiał odsłaniać przyłbicy.

г) T. I, s. 4 6 6 .



Dopiero końcow y spis publikacyi Pamiętnika W arszawskiego, 
sporządzony przy likwidowaniu w ydaw nictw a, podaje autora 
w  osobie Franciszka W ężyka.

Mimo to Szyjkowski za autora rozprawy poczytuje Brodziń
skiego, gdy mówi o niej : „ujęcie przedmiotu bystre i szerokie —  
nie dziw, skoro autorem był nie kto inny, jak Kazimierz Bro
dziński x). Przypuszczenie takie jest conajmniej nieuzasadnione, 
tem bardziej, że spis, wymieniający W ężyka jako autora, był sp o
rządzony w ów czas, gdy już redaktorem pisma był Brodziński.

Jakimi wpływami kierował się autor rozprawy, uwidacznia 
to sam jej tytuł. Mianowicie zdradza on niemieckie jej pocho
dzenie, gdyż „o poezyi w  ogólności" znaczy tyle, co „von der 
Poesie überhaupt“, a taki tytuł nosiły wstępne rozdziały do szcze
gółow ego systemu sztuk, czy rodzajów literackich, jak np. wstęp  
do poetyki u Eschenburga 2).

Rozprawa przynosi z sobą przedewszystkiem nowe i nie
znane dotychczas na gruncie polskim określenie poezyi. Skoro 
bowiem W ężyk utrzymuje, „iż poezya jest to mocne uczucie 
piękności i prawdy, wyższym  a niepospolitym  objawione spo
sobem “ 3), neguje tem samem ideał ogłady i wypolerowania, 
a prawdę wewnętrzną ustanawia jako jedyne jej kryteryum.

W poszczególnych wyw odach powołuje się na Schillera, 
zw łaszcza, gdy popęd twórczy i konieczność tworzenia tłumaczy 
w duchu greckiej teoryi o Apollinowem opętaniu duszy:

Ciesz się  (m ó w i jeden z najw iększych p o etó w  dni naszych Schiller), 
że dar p ienia z n ieb ios sam ych pochodzi, i że to  w ieszcz opiew a, co  
m u M uza natchnęła. P oniew aż go  bó stw o  ożyw ia, będzie on dla s łu 
chających B ogiem ; p o n iew a ż  jest u szczęśliw ion ym , m ożesz z nim to  
szczęśc ie  p o d z ie lić4).

Słow a te wyjęte są z wiersza p. t. Das Glück'.
Freue dich, dass die Gabe des Lieds vom  H im m el herabkom m t, 
D ass der Sänger dir sän gt, w as ihn die M use gelehrt.
W eil der G ott ihn b eseelt, so  wird er dem  Hörer zum  G otte ;
W eil er der G lückliche ist, kannst du der Se lige  Sein.

Treścią więc tego wiersza jest obrazowo wypowiedziana  
myśl, że poeci są ulubieńcami bogów. W innem miejscu cytuje 
W ężyk również urywki z tego sam ego wiersza:

I tu trafnie op iew a Szyller : Każda ziem ska p iękn ość (m ów i on) 
w ychod zi na św ia t na kszta łt niebieskiej ; początek  jej g in ie w  urodzeniu

r) Dr. Maryan Szyjkow ski: Génie du Christanisme a prądy  
um ysłow e w Polsce porozbiorowej. Lwów, 1 9 0 8 , s. 1 8 9 .

2) E ntw urf einer Theorie und Litteratur der schönen W issen 
schaften , Berlin, 1 7 8 9 , s. 4 5 .

3) T. III, s. 3 6 .
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z n iesk o ń czo n eg o  m oraa. Każda m yśl św iatła , jak p ierw sza M inerwa, 
w yehod zi w  zupełnem  uzbrojeniu z b oga  piorunującego g ło w y  ‘).

W oryginale przedstaw ia s ię  rzecz tak:
Jed e ird ische V e n u s  ersteht, w ie  die erste d es H im m els.
E ine dunk le Geburt, au s dem  un en d lich en  M eer;
W ie die erste M inerva, so  tritt, m it der A egis gerüstet.
A us des D onnerers H aupt jeder G edanke des Lichtes.

W reszcie poraź trzeci korzysta W ężyk z Schillera, gdy przy
chodzi mu m ówić o doniosłej misyi poetów :

Pom nijcie zaw dy na te w yrazy najw iększego  dni n aszych  w ieszcza :
G odn ość lud zk ości w  n aszych  je st ręku złożon a  —  p ielęgnu jcież  ją
bacznie —  z w am i ona  upadać, z w am i w zn o s ić  się  będzie 2).

Tym największym poetą jest nie kto inny, tylko Schiller,
a cytowane słow a pochodzą z poematu p. t. Die Künstler,
gdzie brzmią:

Der M en sch h eit W ürde ist in eure H and gegeb en ,
B ew ahret s ie  ! Sie s in k t m it euch  ! M it euch  wird sie  sich  heben.

W ogóle poemat Die K ünstler  w yw arł głów ny w pływ  na 
całą rozprawę i nadał jej w łaściw y kierunek. Dzięki niemu za
pewne jednoczył W ężyk w  istocie poezyi pojęcie piękności 
i prawdy :

C udow ne p om ięsza n ie  p ięk n ości i praw dy, stan ow i jej w ew nętrzną  
isto tę  3).

Podobnie twierdzi i Schiller:
W as m ir a ls S ch ö n h e it hier em pfun den ,
W ird eins.t a ls W ahrheit u n s en tg eg en g eh n .

Natom iast jest rzeczą ciekaw ą, że rozprawy Schillera z za
kresu estetyki, pisane prozą, pozostały bez wpływu na W ężyku, 
ani jednym bowiem  szczegółem  nie okazuje ich znajom ości. W i
docznie, jako utrzymane na poziom ie filozoficznym, z powodu  
braku filozoficznego przygotow ania pozostały  dlań niedostępne.

Pozatem poszczególne zagadnienia rozwiązuje W ężyk w  du
chu takich estetyków  niemieckich, jak Sulzer, Bouterwek i t. d.

G łów nie estetycy niem ieccy lubili przypisywać poezyi uni
wersalny i syntetyczny charakter, zdolność ujmowania w formach 
symbolu ostatecznych praw bytu.

Nieinaczej też określa istotę poezyi i W ężyk:
Uczuć co  je st p ięk n o ść  i praw da, nie je stże  to objąć całą naj

w ażniejszych  dociekań i rozm yślań  m ędrców  d zied zinę ?

T. III, s. 4 1 — 4 2 .
ή  T. HI, s . 4 7 .
3) T. III, s. 3 5 .



Lecz wyżej nad nich  m a sob ie  w skazane stan ow isk o  poeta . On 
na m ozolnej drodze dociekań i rozm ysłów  zgrom adzone prawdy, w  ży
w y m  i naocznym  w ystaw ia  o b r a z ie *).

Pokrewieństwo tych myśli z estetyką niemiecką uwidoczni 
nam zestaw ienie ich z odpowiednim i teoremami np. Bouterweka:

Das E igentüm liche der poetischen  Schön heit ist ihre in tellectuelle  
U niversalität. D as Reich der P oesie um fasst a lles Denkbare.

D ies ist das g rosse  G eheim nis d es poetischen  G enies das E inzelne  
hin zu stellen  a ls etw as E inzelnes, und doch au s ihm  das G efühl des 
A llgem einen  reden zu la ssen , das den M enschen ergreift, w enn  er a n . 
d a s  Ganze der Natur und des m enschlichen  Lebens denkt.

Lwów. (D okończenie  n a s tą p i) . .
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