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dzawek, gdyż ma piękny kształt a przed śmiercią wydaje różne tony ; 
podobnie więc jak łabędź pływa po powierzchni wody, tak Krasiń
ski —  jako ozdoba narodu — stanął nad zwykłym  trybem i tokiem  
jego dziejów, a jego dzieła — to najjaśniejsze w  nich punkty“ .

Strona wydawnicza przedstawia się miernie ; druk wprawdzie 
wyraźny, ale papier lichy, szumnie zaś zapowiadane cztery portrety 
są'i‘czterokrotnie powtórzonym cynkotypem w edług fotografii z X. 
tomu „D zieł“.

M . M .

Gabriel Sarrazin ; L e s  g r a n d s  p o è t e s  r o m a n t i q u e s  de 
l a  P o l o g n e :  M i c k i e w i c z  - S ł o w a c k i  - K r a s i n s  ki.  Paris 

1906. 8°, str. X III.+  340.

Razem z nowoczesnym ruchem etycznym, rozwijającym się pod 
hasłem skrajnego idealizmu , nie zatrzymującego się nawet na gra
n icy m istycyzm u, zjawia się we Francyi zainteresowanie dla roman
tyzmu polskiego, a zwłaszcza dla polskiej poezyi emigracyjnej, która 
oderwana od kraju , od warunków realnych , nie krępowana więzami 
rzeczyw istości, stworzyła ogólnoludzki ideał moralny, odpowiadający 
temu, czego żądają nowocześni m istycy i idealiści. —  Ten to w ła
śnie Ideał jest przedmiotem podziwu p. Sarrazina , autora , którego 
cała dotychczasowa działalność odbywała się pod hasłem idealizmu, 
którego równie porusza „szlachetność“ Shelley’a , Browning’a jak 
i „chrześcijanizm“ Tołstoja , równie zapał Koernera, jak „rewolucyj- 
ność“ poetów węgierskich , słowem wszystko, co płynie z serca, 
z czystych pobudek altruizmu, a dalekie jest od m yśli o jakimkol
wiek zysku osobistym, od jakiegokolwiek egoistycznego pragnienia.

Jego podziw dla romantyzmu p o lsk ieg o , a przedewszystkiem  
dla trójcy poetów polskich , jest prawdziwy i bez zastrzeżeń ; ten 
podziw obejmuje całą epokę powstania 1831. roku, rozszerza się na 
cały naród polski, na który p. Sarrazin patrzy przez m istyczne bla
ski naszej poezyi jako na naród przybity na krzyżu , wyczekujący 
zmartwychstania.

K siążka p. Sarrazina jest przedewszystkiem tryumfem długiej 
i sumiennej pracy dzisiejszych emigrantów polskich w Paryżu w kie
runku przyswojenia literaturze francuskiej arcydzieł naszej poezyi 
i zaznajomienia Francuzów z postaciami naszej historyi. —  Znako
mite tłumaczenia p. Gasztowda i jego praca francuska o Słowackim, 
tłumaczenia W ładysław a Mickiewicza i jego znakomita francuska bio
grafia Adama M., wreszcie roczniki „Bulletin polonais“ oto drogi, któ- 
remi postępowało zrozumienie i odczucie kultury polskiej we Francyi. 
Jeżeli do wymienionych tutaj rzeczy dodamy z dawniejszych znany
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artykuł Klaczki w „Revue des Deux Mondes“, K. M. Chojeekiego : 
„La Pologne captive et ses Trois P oètes“, a z nowszych prace Bran* 
desa, Kallenbacha („Korespondencya Krasińskiego z Reevem “), Loren- 
towicza artykuł w „Mercure de France“, dzieło Tancrediego Cano
nica o Towiańskim, a przedewszystkiem prace p. M. Zdziechowskiego, 
któremu p. Sarrazin dedykował swoją k siążk ę, — to mamy mniej- 
więcej cały m ateryał, z którego autor k orzysta ł, z którego czerpał 
hojną dłonią urywki, cytaty, opinie.

Całe dzieło jest zbiorem szkiców, z których kilka pojawiło się 
już poprzednio w „Bulletin polonais“. — (1901. La Pologne roman
tique, 1902. Les principaux caractères du romantisme polonais, dal
szy ciąg pracy, umieszczenej w  „Revue idéaliste“. 1903. L ’oeuvre de 
Mickiewicz itd.).

Przeważna część dzieła poświęcona jest M ickiewiczowi; złożyły  
się  na tę  część ustępy p. t. „Młodość Mickiewicza“, w którym zasłu
guje na uwagę doskonała charakterystyka Maryli, „W ysłanie do Ro
sy i“ przyczem (rzecz charakterystyczna) silnie podkreślony przyjazny 
stosunek Mickiewicza do Rosyan , a zwłaszcza do Puszkina. IJstęp 
p. t. „Następstwa ruchu romantycznego w Europie“ jest znakomitą 
w swej zwięzłości charakterystyką całej epoki. Na tem tle maluje 
autor postaci polskie z r. 1830., scharakteryzowane samym tytułem : 
„wojownicy, poeci, amazonki, błędni rycerze“. Osobny szkic poświę
cony jest wykładom Mickiewicza w Collège de France. Życiorys za
myka opis ostatnich chwil i pogrzebu poety.

Szkic drugi poświęcony jest wykazaniu „głównych cech cha
rakterystycznych romantyzmu polskiego“ . Szeroko omówiony tutaj 
messyanizm i towianizm , dla którego autor żywi głęboki podziw, 
skarżąc się tylko nawiasowo na mękę, jaką mu sprawia ciemny, za
w iły, m istyczny żargon pism Towiańskiego.

W  szeregu pięciu ustępów omówiona jest następnie twórczość 
Mickiewicza i podane liczne wyjątki z dzieł poety.

Słowackiego nazywa p. Sarrazin jednym z największych arty
stów literackich X IX go  wieku. Po krótkiej biografii omawia autor 
w osobnych ustępach : utwory ukraińskie (ust. II.) „Kordyana“ i „An
hellego“ (ust. III.), dramaty Słowackiego , z których pod względem  
scenicznym stawia najwyżej „Mazepę“ i „Beatryx Cenci“ (ust. IV.), wre
szcie „Króla-Ducha“ (ust. V.), nad którym się zatrzymuje najdłużej, 
widząc w tym utworze „wizyę opatrznościowych początków historyi 
polskiej“, a w ogólnym jego charakterze nitzscheanizm , podniesiony 
przez uczucie mistyczne.

Słowacki zaledwie częściowo podpadał pod formułę etyczną, 
jaką stworzył p. Sarrazin dla romantyzmu polskiego ; dopiero w Kra
sińskim  odnajduje znów autor ów ideał moralny, którego przede
wszystkiem  szuka. W  Krasińskim widzi p. Sarrazin ideę powrotu do 
zasad prawdziwego chrześcijanizmu, którą , zdaniem autora, podniósł 
w obecnym czasie Tołstoj.
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Z dzieł K rasińskiego omawia autor obszerniej „Nieboską ko- 
m edyę“, „Irydyona“ i „Przedśw it“.

Ogólnem wrażeniem, jakie pozostaje po przeczytaniu książki p. Sar- 
razin’a, jest uczucie zdziwienia, że cudzoziemiec potrafił tak wniknąć 
w ducha epoki, tak odczuć, tak zrozumieć i tak przedstawić dążno
ści tego czasu. Takie wniknięcie w obcą indywidualność jest tylko  
w tedy m ożliwe, gdy pierwiastki jej znajdują się również w duszy 
samego krytyka. Tego rodzaju zbieżność uczuć i tendencyi zaszła 
w tym  właśnie wypadku, a wyrazem tej zgodności jest ów ton entu- 
zyazmu, udzielającego się czytelnikom zachwytu, z jakim p. Sarrazin 
przedstawia trzech poetów polskich. Stanowisko takie wyklucza 
niewątpliwie z góry możliwość krytyki, a nawet objektywnego sądu; 
ale tego też nie pragnął krytyk fran cu sk i, który postawił sobie za 
cel nie an alizę, ale syntezę , który pragnął jedynie skreślić ogólny  
obraz okresu romantycznego w Polsce. — Za obraz ten oraz za wy- 
razy gorącej sym patyi dla narodu polskiego , jakich p. Sarrazin nie 
szczędzi w ciągu  całej swojej pracy, należy się autorowi szczera 
i głęboka wdzięczność, a książce życzyć należy jak największego po
wodzenia , które , sądząc z dotychczasowych głosów krytyki francu
skiej (podanych przez Bulletin polonais), jest już zapewnione.

Kazim iers Jarecki.


