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JULIA WIELEŻYNSKA

O statnią z „entuzjastek“ można by nazwać Julię Wiele- 
żyńską. Idealizm i zdolność do entuzjazm u były to jej ry sy  za
sadnicze. Rozpalały jej myśl wielkie ideały narodowe i ogólno
ludzkie; świat piękna, świat poezji stanowił jej właściwą sferę. 
Spragniona była działania, tw órczości; płonąca w niej energia 
duchowa przeciw staw iała się wątłemu, choremu organizmowi. 
Nie umiała żyć życiem pospolitym, nie um iała ustosunkowywać 
się do życia chłodno, z wyrachowaniem . Żar jakiś południowy 
tkwił w  jej duszy, k tó ra  obok Polski ukochała piękno W łoch.

Urodzona w W arszaw ie, była córką Sam uela Dicksteina, 
znakomitego m atem atyka, jednego z głównych pionierów ru
chu naukowego i kulturalnego, współtwórcy Tow arzystw a Nau
kowego W arszaw skiego i W olnej W szechnicy Polskiej. Dom 
jego należał do ośrodków w arszaw skiej elity umysłowej. Ser
deczna przyjaźń łączyła Dicksteinów zw łaszcza z Karłowi-' 
czarni — i przyjaźń ta  przeszła na M ieczysława Karłowicza 
i Julię Dieksteinównę. Piękna i w yjątkow o uzdolniona, zajęła 
szybko w życiu literackim  i tow arzyskim  W arszaw y miejsce 
wybitne. Studia uniwersyteckie odbyła w Berlinie ii w Rzym ie; 
po latach, już po pierwszej wojnie śwatowej, uzyskała w  Uni
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie doktorat filozofii na 
podstawie książki o Konopnickiej i egzaminów z filologii pol
skiej i romańskiej. W ykładała literaturę polską i włoską na 
W yższych Kursach Pedagogicznych dla Kobiet J. Miłkow- 
skiego i (w latach 1915— 1926) na W olnej W szechnicy Pol
skiej. Od roku 1925 była przew odniczącą Koła Polsko-W ło
skiego im. Lionarda da Vinci.

W czasie wojny w raz z bratem  najechana została przez 
niemiecki samochód; b rat jej zginął, ona skutkiem ran ponie
sionych i w strząsu nerwowego przez dłuższy czas leczyć się 
musiała w szpitalu. Z początkiem  r. 1941 dostała się na Paw iak; 
po roku ciężkich przejść (wśród krym inalistów  i mętów spo
łecznych) zwolniona została dzięki staraniom  ludzi oddanych. 
Od października r. 1942 przebyw ała w P rzy tu łku  św. Franci
szka Salezego na Solcu. Cierpienia fizyczne i braki znosiła 
z niezłomnym hartem  duszy. Zm arła w szpitalu grochowskim 
d. 20 września 1943 r.



Ju lia  W ie leżyń sk a 4 0 9

Od r. 1906 ogłaszała liczne prace i utwory. B yła zdolną 
poetką i w trzech tomach liryków — „Na duszy mej palecie“ 
(1919), „Okiść“ (1928) i „Przed jego wi'elkim światłem “ (1935), 
dała ideom swym i uczuciom w yraz niejednokrotnie sflny 
i piękny, czasem obciążony sym patią dla niezwykłości słowa. 
Talent poetycki oddawała chętnie na usługi przekładom, zw ra
cając się zwłaszcza do umiłowanej poezji włoskiej. Istotnym  
wzbogaceniem naszej literatury  są Carducciego „Ody barba
rzyńskie“ (1924, wydane jako t. 61 Wielkiej Biblioteki); 
tłum aczka wgłębiła się w tony tych utworów, trudnych często 
i szorstkich, i umiała odtworzyć ich wyrazistość.

Dalsze cenne pozycje to „Ostatnia podróż“ Giovamrcgo 
Pascoliego (1924, M iniatury, nr 13), „Poezje“ Giacoma Leo- 
pardiego (1938), przysw ajające twórczość tego zbyt mało zna
nego u nas wielkiego liryka, i „Poezje“ Ludwiki Ackermann. 
Bolesność Leopardiego i abstrakcyjny pesymizm skrajny po
etki francuskiej odpowiadały widocznie posępniejącym m y
ślom Julii Vv;eleżyńskej. W  ostatnim okresie życia tłum aczyła 
Miltona, Lam artine’a, Owidiusza i i.

Obok literatury  pociągała ją filozofia. Toteż wśród prze
kładów jej znalazł się także W ilhelma Jerusalem a „W stęp do 
filozofii“ (Bibl. Filozoficzna t. I—II, 1926).

Główny plon jej twórczości stanowią studia literackie, 
ogłaszane w wydaniach książkowych i w czasopismach: 
„Słowo o Adamie Asnyku“ 1906, „Jeremi polski“ (Kornel U jej
ski), wspomnienie w dziesięć lat po zgonie, 1907, „Prometeusz- 
P arak le t“ — studia, szkice, glosy 1913, „Idee i tw órcy“ 1918, 
„Konopnicka, dzieje natchnień i myśli“ 1928, „Ze studiów nad 
Asnykiem“ 1930, wstępy do przekładów i liczne artykuły  i roz
prawy w dziennikach i w czasopismach literackich i nauko
wych, m. r. w  „Pamiętniku Literackim “, w „Przeglądzie W spół
czesnym “, w „Nowym Przeglądzie L iteratury i Sztuki“, 
w „K rytyce“, w „Sfinksie“, w  „Kulturze“ , w „Zdroju“ (poznań
skim). Była też współpracowniczką czasopism włoskich i fran
cuskich, m. i. ogłosiła ,JLa Fortuna di Dante iń Polonia“ w „Eu
ropa orientale“ (Rzym 1921); w jednodniówce „La Voce del 
cuore“ pomieściła przekład „Legendy żeglarskiej“ Sienkiewi
cza. W  chwili wybuchu wojny miała sporo rzeczy gotowych 
do druku. P rzed  śmiercią niektóre z ostatnich rękopisów po
wierzyła przyjaciółce swej, Aurelii W yłeżyriskiej ; zaginęły 
one, gdy ś. p. W yleżyńska w czasie powstania zabita została 
bombą, a dom jej został zburzony.

Studia W ieleżyńskiej są tworami krytyki im presjonisty
cznej. Autorka unika stawiania rusztowań filologicznych, bi
bliograficznych, historycznych, nie stara  się o pełne uzasadnia
nie tez; rzuca je jako refleksy poetyczne intuicji i skupia w za 
rysy  ujęcia filozoficznego. Z intuicją wnikającą w obce drogi 
twórcze łączy się konstrukcja. Orientowanie się w problema-
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tacli badań literackich i panowanie nad m ateriałem  porównaw
czym użyczają impresjonizmowi charakteru  naukowego. W  od
tworzeniu „D ram atu myślowego Ludwiki Ackerm ann“, które 
poprzedza tom przekładów, doskonale zilustrowane są koncep
cje poetki przez pokrewne lub kontrastow e enuncjacje Asnyka, 
Konopnickiej, A lfreda de Vigny, Sully Prudhom m e’a, W iktora 
Hugo, Leopardiego, Joségo de Espronceda (W ieleżyńska znała 
również dobrze język hiszpański i literaturę hiszpańską), I V  
m asza Campanelli.

W rażliw a na w alory artystyczne, głównie przecileż wmy- 
śla się w poglądy na świat, w postaw y duchowe wobec życia. 
Oscyluje m iędzy buntowniczą negacją a fantazjam i m istycz
nymi, przy  czym  w stosunku do metafizyki i religii uderza nie
kiedy w  tony pokrewne głośnemu niegdyś dziełu Edw arda 
Schurégo o „W ielkich wtajem niczonych“. Oscylowanie owo 
znalazło w yraz znamienny w tytule zbioru studiów: „Prome- 
teusz-Parak let“. Prom eteuszow y rozmach buntowniczy i tw ór
czy fascynuje ją w Konradzie Mickiewiczowskim, ale może 
bardziej jeszcze odpowiadają jej d ram aty  myśli Krasińskiego 
(„Nie-Boska — Irydion“, „Poglądy  Krasińskiego na sztukę 
i piękno“, drukowane w „Sfinksie“ w r. 1912 i' 1913). Pogranicze 
filozofii i poezji jest jej terenem ulubionym, co pozwala jej 
ukazać „Pierwiastki filozoficzne w pesymizmie Leopardiego“ 
(Przegląd W spółczesny 1925) i co u początku drogi literackiej 
wi'edzie do wskazania, w czym  tkwi oryginalna wielkość A sny
ka: „Filozofię tłum aczyć umie na język poezji jak prawie nikt 
na świecie“ ; są u niego „niemal że w zory m atem atyczne prze
kute na poezję“, l a k  pisała w r. 1906 w „Słowife o Adamie 
A snyku“, a do kreślonego z umiłowaniem wizerunku poety 
wróciła po latach w studium „Asnyk a p rzy roda“ (Przegląd 
W spółczesny 1929, rozszerzone w książce „Ze studiów nad 
Asnykiem “ 1930). Przygotow yw ała monografię o poecie-pozy- 
tywiście.

W  Asnyku widzi zwycięstwo nad pesymizmem. A pesy
mizm i tragizm  ma dla niej czar szczególny, przykuw ający. 
W yolbrzym ia jego rysy  w „Tragizmie W yspiańskiego“ (Pa
miętnik Literacki 1928), gdy widzi w dram atach tw órcy „W e
sela“ w ładztw o śmierci bez istotnej przyszłości, omotanie każ
dego czynu przez siły tajemnicze, spalanie się w wewnętrznej 
szarpaninie sprzeczności. „Zawsze i wszędzie dźwiga w sobie 
Konrada i Geniusza, nie potrafi wyzwolić jednego od drugie
go“. „Palił się jak hekatomba, łudząc się, że to pali się w  nim 
Polska“.

Najbliższa była pisarce z rodu „entuzjastek“ Konopnicka. 
Książka o jej „dziejach natchnień i m yśli“ jest najważniejszym  
dziełem Julii Dickstein-W ieleżyńskiej. W  stosunku do poetki, 
k tóra tylko cząstką istoty swej odbiła się w polskiej świado- 
mości kulturalnej, miało to być „pierwsze wyjście na spotkanie
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całego jej ducha“, skreślenie wielkimi liniami organicznej hi
storii dróg twórczych.

Początkowe stadium poezji społecznej w treści ideowej 
okazuje się mało samodzielnym — „nie ma nic prócz pytania, 
żadnego trwałego punktu“. Nie docenia W ieleżyńska akcentów 
rewolucyjnych; upatruje w tej fazie tylko skargi, łzy  i wes
tchnienia. Potężne rozświecenie widnokręgów zawdzięczała 
Konopnicka W łochom i morzu. Dzięki pobytowi we W łoszech 
i Prowancjî zdobyła pogłębienie wewnętrzne i zdolność patrze
nia historycznego, przez odczucie m orza znalazła w sobie 
współbrzmienie z m uzyką utajoną świata. Dopiero dzięki per
spektywie dali kształtuje się pełny stosunek do własnej ojczy
zny. W zbogaceniu duchowemu odpowiada wzbogacenie ję 
zyka, k tóry brzmi tonami mowy zygmuntowskiej.

Dysonanse wewnętrzne bystrą analizą wydobyte w świe
tle wiersza o Faunie zostają teraz przezwyciężone; w samo
dzielności człowieka, w mocy ludzkiej, znaleziona zostaje 
ostoja mistyczna.

Piętno mistyczne ma końcowa faza rozwoju, zwrot do 
ciszy i śmierci. Zestawia tu autorka Konopnicką i rozmiłowa- 
nego w Nirwanie Tetm ajera: „Tak jak on gaśnie egoizm, który 
nie znał nigdy ogniska przyciągania poza sobą, a wyczerpał 
już wszystkie drogi dośrodkowe. Tak jak ona rozkwieca się 
altruizm, kiedy po długim i bezradnym  krążeniu w bezdrożach 
znalazł ziele życiodajne i może ofiarować światu jako środek 
wszechzbawienia“. Rozpatrzenie mistycyzmu Konopnickiej — 
ewolucjonistycznego, społecznego, etycznego — staje się pod
staw ą syntezy, uwydatniającej znamienne złączenie dwu kie
runków: „lotu wzwyż i' zniżania się sercem do ziemi rodzinnej“.

Na m istykę Konopnickiej książka ta  po raz pierwszy 
zwróciła baczną uwagę i nieco ją przeceniła. W  każdym  razite 
zdobycz to w ażna; najważniejszym  jednak wynikiem, bez
względnie trwałym , jest oświetlenie roli Włoch. Autorka, któ
rej w łasny stosunek do W łoch i do poezji i sztuki włoskiej dał 
spotęgowanie wrażliwości w lej dziedzinie, wykazała, że nie 
tylko w zakresie artyzm u nastąpił zwrot, że cała postaw a du
chowa poetki zmieniia się dzięki przeżyciom włoskim.

Nacisk spoczyw ający na nowej konstrukcji dziejów du
chowych sprawił, że pewne działy zostały pominięte (noweli
styka, utwory dla dzieci); za to bardzo ciekawie w ypadły 
uwagi społeczne o „Panu Balcerze“, rzucone na tło ewolucji 
rodzaju literackiego.

Książka je$t naczelną pozycją w literaturze o Konopnic
kiej i posiada trw ałą wartość. Utrwaliła też ona szlachetne 
rysy  osobiste Julii W feleżyńskiej.

Juliusz Kleiner


