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PAMIÊTNIK PODRÓ¯NY
Tego¿ roku podró¿owa³em po Polsce - dwóch nas by³o: œ.p. W³adzio Wê¿yk i ja - mieliœmy
z sob¹ kilkadziesi¹t tomów ksi¹¿ek, mianowicie historii dotycz¹cych kronik i pamiêtników.
Szlachcic jeden, bardzo szanowny obywatel i dobry s¹siad, i dobry patriota, zobaczywszy
podró¿n¹ biblioteczkê nasz¹, ruszy³ g³ow¹ i mrukn¹³ : „To chleba nie daje!...”
Wszelako jednego razu ten¿e sam, w ¿ó³tym szlafroku, w czapce z guzikiem na szczycie g³owy i z fajk¹ na d³ugim przedziurawionym kiju, wchodzi do nas: „Oto (powiada pó³gêbkiem
i przez ramiê) dajcie mi te¿ jak¹ ksi¹¿kê z brzega, bo idê spaæ do ogrodu.”
Bra³em przeto z brzega ksi¹¿kê i podawa³em ostro¿nie obywatelowi, tak jako w kwarantannie podaje siê z r¹k do r¹k, ile mo¿noœci dotkniêcia osoby unikaj¹c.
I widzia³em tylko ty³ osoby powa¿nej w szlafroku ¿ó³tym popstrzonym w du¿e kwiaty piwonii - rzecz ta wychodzi³a z ksi¹¿k¹ w rêku a po nied³ugim przeci¹gu czasu widzia³eœ tê¿ sam¹
postaæ na trawniku snem ujêt¹.
- - Wszelako, po wielu i wielu latach spotka³em na ekspozycji w Pary¿u potomka owego¿
obywatela.
Ten mówi³ mi o sztukach piêknych ró¿ne spostrze¿enia swoje... „Lubiê i muzykê! (powiada³
mi) Lubiê i muzykê, i jak sobie wrócê z pola, a cz³owiek mi buty œci¹gnie, to ja sobie lubiê
tak dumaæ i nogi moczyæ, i s³uchaæ, jak mi ¿ona moja gra na fortepianie Chopina!...
Malaturê (malaturê!...) tak¿e lubi³em - nim-em siê o¿eni³!”
Nigdy poj¹æ nie mog³em, dlaczego malarstwa zaniecha³ on lubowaæ, odk¹d o¿eni³ siê - myœlê, ¿e to znaczy, i¿ idea³-wcielony zaj¹³ miejsce onej malatury, która pierwej by³a obywatelowi przyjemn¹.
Szkoda, ¿e nieboszczyk Fryderyk nie wiedzia³ nic o tym!!
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CYWILIZACJA. LEGENDA
I
Znajomy mój m³ody uwagi mi robi³, ¿e ¿aglowym lepiej okrêtem przep³ywaæ Oceanu przestrzeñ. - Pozwoli³em mu mówiæ w tym przedmiocie i s³ucha³em go, opar³szy siê kolanem
o t³omoczek podró¿ny, a biodrami o ciosan¹ z kamienia porêcz wybrze¿a portowego.
Ale skoro domówi³ on periodu - ale skoro spojrza³em na wielki zegar miejski i zmiarkowa³em, i¿ za niewiele czasu parostatek, zwany: Cywilizacja, ruszy z miejsca, gdzie przysta³ by³,
i osobê moj¹ z sob¹ poniesie, przerwa³em m³odemu przyjacielowi memu jego mówienie.
- By³ czas - rzek³em - kiedy w rzeczywistoœci dotykalnej pod rêk¹ moj¹ mia³em klucze piêknoœci onych, o których marzenie swoje mi przedstawiasz - A s³ów tych domówiwszy, wb³¹ka³y mi siê w pamiêæ rymy, które nuci³em, ogl¹daj¹c klamry
i zamkniêcia podró¿nego mego t³omoczka.
Co dzieñ woda w okrêt ciecze,
Nog¹ z ³o¿a ani st¹p;
Co wieczora - o! cz³owiecze,
W górê rêkaw! - i do pomp.
Po¿egna³em, co kocha³em,
Upominek z³¹czy nas;
Rêk¹ jedn¹ - przestrzeñ da³em,
Drug¹ rêk¹ da³em czas.
Co dzieñ woda w okrêt ciecze,
Nog¹ z ³o¿a ani st¹p;
Co wieczora - o! cz³owiecze,
Rêkaw w górê - i do pomp!
- Oto i widzisz - mówi³em mojemu m³odemu znajomemu - ¿e rzeczy te nie s¹ mi wcale obce;
owszem, od ogromnych ¿aglowego okrêtu podwalin, budowanie arki przypominaj¹cych,
a które spoczywaj¹ na samym dnie ³odzi okrêtowej; przeszed³szy nastêpnie miejsca ciemne,
gdzie ordzawione wod¹ s³on¹ ³añcuchy kotwic siê pierœcieni¹ lub wyci¹gniête s¹ pod³u¿nie
w niedba³ym na posadzce odpocznieniu; przeszed³szy jeszcze wy¿ej, do korytarzy kabin,
i wy¿ej, na pok³ad okrêtowy, którego ka¿da deska bia³a jest i miêkka od umywañ, a wszystkie s¹ jakoby wieko skrzypiec piêknie wygiête; i podniós³szy oczy tam, gdzie lin wielu okrêtowych niewzdrygliwe siatki siê przekreœlaj¹ na niebiosach, albo i gdzie powietrze rozbija
namioty swoje szerokimi ¿aglami - albo i gdzie trzy masztów krzy¿e koñczynami swoimi
podobne s¹ jakiejœ mistycznej troistoœci, kiedy umieraj¹ we mg³ach rannych, w mêtach opa4

lowego œwiat³ocienia a wilgoci ciep³ej i s³onawej, mêtach niekiedy przedartych zgubionymi
przez odesz³e s³oñce promieniami - wszystko to, jak widzisz, jest mi znane.
To - i nadto huk ¿agli pêkaj¹cych, do wystrza³ów poddaæ siê maj¹cego miasta podobny - i upadanie majtków niebezpieczne ze szczytów zatrzêsionego burz¹ masztu - i przekleñstwa ich, jêzykiem mówione morskim, który mo¿e jeszcze fenickie ma w korzeniu swoim pierwiastki - i niecierpliwienie siê czterech ³odzi, zawieszonych po okrêtu bokach, a które tylko w czas przystani
spokojnej lub w czas ostatecznego niebezpieczeñstwa bywaj¹ z ³añcuchów swych spuszczane.
Jako¿ - od oczyszczanego najstaranniej miedzianego gwoŸdzia okrêtowego a¿ do gwiazdy
w niebiosach jak gwóŸdŸ b³yszcz¹cej. Tako¿, od safirowej chwili najpogodniejszego uciszenia a¿ do czarnoœci otch³annej burz powietrznych - od wyci¹gniêtych ró¿owych r¹k dzieciêcia ku rybom wielkim, co id¹ za okrêtem niby ¿e psy domowe, a¿ do rzucaj¹cych twarde rozkazy gestów okrêtowego kapitana w rêkawice futrem szorstkie uzbrojonego. Jako¿ od tego,
co podpiera i uspokaja, a¿ do tego, co tob¹ jako liœciem suchym pomiata i czyni ciebie znikomoœci¹ podrywan¹ z planety, albo daje ci uczucie do onych dwóch w niczym niepodobne: bo
uczucie têpego i g³uchego spokoju materii ze znu¿enia - uczucie g³êbokie i nikczemne! - podobne do rozmowy cia³a cz³owieczego z piaskiem grobu, który jemu nale¿y, albo atomów
cia³o cz³owieka sk³adaj¹cych z planetarnym ci¹¿enia œrodkiem. Kiedy, jednym s³owem, jesteœ dlatego tylko, ¿e chwilê przedtem by³eœ, nim, na mokrym i mêtnym zwoju popl¹tanych
sznurów okrêtowych wyci¹gn¹wszy siê, rzek³eœ sobie niezrozumia³ym jêzykiem dla nikogo:
„Oto jest statecznoœæ i spoczynek.”
O! tak - powiadam tobie, i widzisz, ¿e poezja tych rzeczy bezpoœrednio mi znana - ani co
nowego pod tym wzglêdem obiecywaæ sobie potrafi³bym! Lecz zmêczony ju¿ jestem i dlatego wybra³em dogodny paro-statek, Cywilizacj¹ zwany, a¿eby wœród rêkojmi, które cz³owiekowi epoka ofiaruje, zarazem drogiego u¿yæ spocznienia i zarazem chwili jednej nie utraciæ,
z szybkoœci¹ wielk¹ postêpuj¹c.
A kiedy to mówi³em, us³yszeliœmy niecierpliwy poœwist i us³yszeliœmy gwa³towny szum wybuchañ kot³a parowego. I ¿eglarzy dwóch w kapeluszach, na których wypisane by³o s³owo:
Cywilizacja, ujrzeliœmy id¹cych ku nam po szerokiej desce ³¹cz¹cej pok³ad statku z wybrze¿em - ci uchwycili podró¿ny mój t³omoczek - a ja uœcisn¹³em miêkk¹ rêkê m³odego mego
znajomego i poskoczy³em za unosz¹cymi ciê¿ar, a¿ wzdrygnê³a siê deska, która wybrze¿e
z Cywilizacj¹ po³¹cza³a.
O! deski te - ¿ebyœcie wiedzieli! - jak deski, które w portowych miastach na wybrze¿ach
martwo i cicho le¿¹ - ¿ebyœcie wy wiedzieli, do ila patetycznymi one s¹ sprzêtami! - Wszak¿e one nie wiêcej nad pó³tora stopy bywaj¹ d³ugie, a po³¹czaj¹ce nieraz œwiata czêœci!
Po¿egna³em, co kocha³em Upominek z³¹czy nas
Jedn¹ rêk¹ przestrzeñ da³em,
Rêk¹ drug¹ da³em czas.
II
I nie wyg³aszaj¹c s³owem mówionym, ale tylko nut¹ sam¹ doœpiewuj¹c te rymy, wbieg³em
pomiêdzy ramiona dwóch ¿andarmów, którzy odp³yniêcia statku strzegli, jako kariatydy dwie
czczoœæ powietrza podpieraj¹ce - i oto pomiêdzy onymi policjantami dwoma, jakoby przez
odrzwia furty ¿ywej, wszed³em na Cywilizacji pok³ad.
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Piêknie by³o - œwieci³o s³oñce Bo¿e, odbijaj¹c przybywaj¹ce do nas przez otch³anie-otch³ani
promiennoœci swoje w œwiec¹cych guzikach policjantów i w mosiê¿nych parostatku gwoŸdziach - czystoœæ albowiem i porz¹dek nigdzie mo¿e wiêcej uwidomionymi nie bywaj¹, jak
na odp³yn¹æ maj¹cym statku parowym.
A ¿e zna³em tam, wœród podró¿nych, niejakiego lekarza, po wielekroæ drogê tê robiæ nawyk³ego, tedy umyœli³em sobie, i¿ obeznaæ miê bêdzie móg³ nieledwie ze wszystkim i nieledwie
ze wszystkimi. By³ to zaœ cz³owiek wieku podesz³ego, który przez lat trzydzieœci lekarskie
rzemios³o praktykuj¹c, tak wielk¹ zyska³ sobie wziêtoœæ, i¿ nareszcie musia³ zaniedbywaæ
powierzaj¹cych siê mu chorych, z powodu i¿ zbywa³o mu czasu na indywidualnoœci ich mieæ
wzglêdy - wycofa³ siê przeto jak m¹¿ zacny z tak niebezpiecznego pola prac swych i przestawa³ najwiêcej z przyjacielem swoim adwokatem, który niemniej, t¹¿ sam¹ drog¹, dlatego tylko ¿e s³ynnym by³ i sumiennym, na prywatne usun¹³ siê by³ ustronie.
Tych mê¿ów dwóch szuka³em oczyma mymi, na statek wchodz¹c, ale miêsza³o siê jeszcze
krz¹tanie siê podró¿nych, którzy w³aœnie ¿e weszli, i krz¹tanie siê s³u¿by okrêtowej, któr¹
portowy rz¹dzi³ pilot spostrzeg³em wiêc tylko kilku dzikich ambasadorów niejakiego ksi¹¿¹tka z wysp odleg³ych, którzy z t³umaczem swym i s³u¿b¹ obchodzili doko³a wnêtrze okrêtu, macaj¹c rêkoma porêcze wschodów mahoniowe i ozdoby mosiê¿ne bardzo œwiec¹ce - a na
twarzach tych dzikich by³a radoœæ, ¿e wszystko doko³a jest tak równo, piêknie i g³adko.
III
I p³ynêliœmy dzieñ jeden i dzieñ wtóry - a dnia trzeciego, gdy byliœmy jeszcze na onym wstêpnym Oceanu pasie, gdzie zielone fale uderzaj¹ o œciany wapienne i pionowe wysp niewielkich, wzmog³y siê wiatry znaczne i by³a burza. Co jak tylko siê pomiêdzy podró¿nymi rozg³osi³o, zeszli jedni do kabin, a¿eby wyci¹gn¹æ siê na ³ó¿kach swoich, drudzy zaœ na pok³ad
okrêtu poœpieszali, „a¿eby - mówili oni - burzê widzieæ”.
I widzia³em, jako wstêpowa³ na ów pok³ad niejaki oficer kawalerii, p³aszczem siê swoim
okrywaj¹c, spod którego koñczyn œwieci³y siê krzywe ostrogi - by³ to energiczny cz³owiek
i maj¹cy gesty niespokojne, jakoby szukaj¹ce wko³o siebie, czyli nie jest co? do uskromienia.
¯ywio³ wszelako rozhukany, parskaj¹c bia³ymi œliny swymi, ma³o wa¿y sobie energie ludzi
pojedyñczych, skoro te nie za poœrednictwem praw ¿ywio³owi onemu w³aœciwych krz¹taj¹
siê, i jakkolwiek b¹dŸ sprê¿yœcie siê niepokoj¹, jest to ¿ywio³owi obojêtne.
Majtek jeden w opoñczy ceratowej, od stóp do g³ów strumieniami wody jaœniej¹cy, przebieg³
gwi¿d¿¹c obok oficera kawalerii i podtrzyma³ zachwian¹ postaæ niewieœci¹, która w³aœnie ¿e
na pok³ad wstêpowa³a, trzymaj¹c siê rêki pewnego m³odego podró¿nego. O osobie tej zaœ
mówiono na okrêcie, ¿e jest przez nadobnego towarzysza swego wykradzion¹.
Piêkna by³a to dama, ale co do nieposzlakowanej dorodnoœci, nale¿a³o siê wiêcej jej mi³emu,
który przy tym bardzo rzewliwe mia³ spojrzenia i ruchy wiêcej ni¿ wykwintne. Spogl¹dali
oboje jako ludzie morza nieœwiadomi, którym siê wydawa, i¿ burza morska ustêpów nie ma
bardzo blisko uczuæ siê daj¹cych, ale ¿e jest czymœ z daleka i od razu do widzenia mo¿ebna,
jak opera. On zatopi³ b³êkitne oczy swoje w chmur nawa³y, a ona zda³a siê wejrzeniem i poczuciem iœæ za wszelk¹ myœl¹ towarzysza, gdy tymczasem miot³y siê fale ogromne na przechylany w otch³añ pok³ad, i nie by³o bynajmniej win¹ moj¹, ¿e dostrzeg³em obuwie wiêcej
ni¿ lekkie na udatnych stopach nieznajomej, tak i¿ myœl¹ m¹ by³o zbli¿yæ siê i ostrzec tê osobê, jak dalece nara¿a zdrowie swoje - lecz gdy na to wspomnia³em, i¿ wykradziona jest,
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wstrzyma³em siê i zwierzy³em to zacnemu doktorowi, z którym na jednej z ³aw pustych usiedliœmy.
Ku czemu powa¿ny mój przyjaciel rzecze do mnie:
- Obrazi³byœ m³odego tej piêknej osoby towarzysza, ale i ja sam dopiero jutro uwagê tê zrobiæ im potrafiê, gdyby miê w tym wzglêdzie zapytano; jakkolwiek znam m³odzieñca, owszem,
dlatego w³aœnie, i¿ znam go, jestem ostro¿ny. Jest to albowiem czu³y cz³owiek - czu³y, mówiê - to jest: obraŸliwy; raz us³yszysz od niego ³z¹ rzewn¹ przesi¹k³e s³owo, drugi raz znowu
jedn¹ z tych sentencji, która, gdyby by³a wyrzezan¹ na mosiê¿nej ga³ce grubego jakiego kija,
zaledwo ¿e by³aby na miejscu swoim. Przy tym s³odkie i tkliwe ma on chwile - sam powiada,
i¿ jest artyst¹ - ¿ony swojej pod rêkê mu nie dawaj, bo siê jej oœwiadczy z ³zami w oczach ksi¹¿ki mu ani parasola nie po¿yczaj, bo gotów je zatrzymaæ sobie na pami¹tkê!
A gdy s³ów tych w³aœnie domawia³ powa¿ny mój przyjaciel, spostrzegliœmy, ¿e i oficer kawalerii, mojego bêd¹c zdania, zrzuci³ p³aszcz swój szeroki, pod stopy go piêknej nieznajomej
chc¹c podes³aæ - lecz oœmiu majtków zadyszanych, z wo³aniami s³u¿bie okrêtowej w³aœciwymi przewlekaj¹c tamtêdy ogromn¹ linê, rozdzieli³o nagle ow¹ grupê i wepchnê³o j¹ w otwór,
którêdy schody do salonów i do wewnêtrznych kabin prowadzi³y.
Powa¿ny mój przyjaciel i ja wcisnêliœmy siê w g³¹b siedzenia, aby przez to daæ miejsce linie
ci¹gniêtej, a obok nas zajmowa³ miejsce cz³owiek do pó³ oblicza szalem wielkim szkockim
os³oniêty, który zwyk³ by³ zaciêcie milczeæ albo siê o rzecz najmniejsz¹ oburkiwaæ, i którego
przeto na okrêcie zwano konspiratorem.
By³ to wszak¿e spokojny obywatel, ale hipokondryk i boleœciom romatyzmów podleg³y, a który ¿e wiedzia³, i¿ go za konspiratora uwa¿ano, nie t³umaczy³ siê z zarzutu tego; aby przeto na
siebie tym wiêcej podejrzeñ nie sprowadziæ. Korespondent jednego z bardzo u¿ytecznych
dzienników europejskich mia³ wyraŸnie na oku postaæ ow¹ w szal szkocki do pó³ oblicza
os³oniêt¹, a majtkowie nieraz znakami masoñskimi milcz¹cego obywatela pozdrawiali.
Œciœle rzecz okreœlaj¹c, burza by³a zaledwo tyle¿ burz¹, ile ów o zbrodniê stanu pos¹dzony
podró¿nik by³ tym, za co go brano. S¹ albowiem zawichrzenia morskie, które, zdawa³oby siê,
¿e ku temu tylko istniej¹, aby œwie¿o zapoznanym z tego rodzaju podró¿¹ goœciom zadowolenie sprawiæ.
Kapitan siê nie rusza³ z wielkiego salonu, gdzie gra³ w szachy z t³umaczem ambasadorów
dzikiego ksi¹¿¹tka, i ¿u³ cicho amerykañski tytuñ, ¿ó³ty jak z³oto.
Po przestanku niewielkim rozœwieci³o siê powietrze i wielka jakoby b³ogoœæ nape³ni³a je wiosennym tchnieniem - a na ogromnej przestrzeni fal ruchomych i pianami bia³ymi grzbiety
swoje giêtkie rysuj¹cych po³o¿y³a siê ogromna têcza, która dla niezmiernego wody obszaru
nie dostawa³a prawie niebios, ale raczej podobn¹ by³a do ukoœnie wspartego gotyckiego okna,
poza którego szybami trójbarwnymi widaæ by³o ka¿d¹ z fal, i widaæ by³o wszystkie fale coraz drobniej ³amane, a¿ do nieustannie ruchomych a ostatecznych kresów widnokrêgu.
¯e zaœ na okrêcie ka¿dym s¹ osoby, które dopiero zjawisko jakie rzadkie wywo³uje z ich kabin - albo które, i owszem, wtedy jedynie na pok³adzie pokazywaæ siê lubi¹, kiedy domyœlaæ
siê mo¿na, ¿e jest pusty: mia³em przeto sposobnoœæ zauwa¿yæ, i¿ p³ynêliœmy w towarzystwie
katolickiego ksiêdza misjonarza, tudzie¿ kilku zakonnic, na dalekie œwiata krañce nieœæ maj¹cych s³u¿by swoje, mi³oœæ i pokorê. Ci jednak podró¿nicy, a¿eby sukni¹ kapucyñsk¹ i szatami wy³¹cznych krojów nie wzbudzaæ œmiechu, bardzo rzadko siê na Cywilizacji pok³adzie
pokazywali.
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Têcza nik³a powoli, a okrêt nasz wielkimi swymi ko³ami na dwie strony odpycha³ góry
ogromne tych fal czarnych, które nieraz od najwy¿szych okrêtu ¿aglowego masztów wynioœlejsze bywaj¹ i zwiastuj¹ poœredni, ¿e nazwa³bym: osiowy, pas Oceanu.
Emigrant niejaki - zacny cz³owiek - i podró¿nik jeden uczony, który wy³¹cznie archeologi¹
siê zatrudnia³, zbli¿yli siê do ³awy, któr¹ z przyjacielem moim zajmowa³em, ale ten, którego
zwano konspiratorem, uprzedzi³ ich gestem pogardliwym, okazuj¹c, i¿ wystarczaj¹cego
miejsca nie by³o.
Zdarzenie to, acz ma³e, by³oby mi wcale nieprzyjemne, gdyby nie posz³o za nim poœpieszne
przyjaciela mego ostrze¿enie, który wszystkich podró¿nych znaj¹c, tak do mnie mówi³:
- Emigrant ten bardzo szanownym jest cz³owiekiem i zaiste, ¿e o nitu powiedzieæ by nale¿a³o, ¿e konsekwentny jest. Cierpia³ on d³ugo w Europie i oto poza jej krañce teraz udaje siê
odpocz¹æ - to zaœ go przede wszystkim zbli¿a z Archeologiem, i¿ ów pierwszy, bêd¹c rzymianinem, chce nieodzownie Rzymu na stolicê W³och odrodzonych, Archeolog zaœ dalej siê
posuwa, proponuj¹c, aby koniecznie stolic¹ Polski przysz³ej by³a Kruszwica, lub przynajmniej
stoj¹ca na Gople Wie¿a Mysza. Co zaœ do Francji, tê ma rz¹dziæ prokonsul rzymski, w monumentalnym Nimes lub Arles obyczajem dawnym konsystuj¹cy.
- Jedna wszak¿e rzecz jest szczególniejsza - doda³ nastêpnie mój przyjaciel - to jest, ¿e m¹¿
oddany po szczególe samej tylko archeologii nigdy na mszê nie chodzi!
- Có¿ wiêc - rzek³em - poj¹æ on mo¿e z umiejêtnoœci swojej? A przyjaciel mój mi odpowiedzia³:
- Jest partykularnym akademii korespondentem.
I chcia³ jeszcze dalej coœ mówiæ mój przyjaciel, ale us³yszeliœmy, i¿ Emigrant pocz¹³ przypatruj¹cemu siê znikaj¹cej têczy Kapucynowi ciskaæ ¿arty z udzia³u Œwiêtego Ducha w Koœcio³a
sprawach, ¿arty gwa³tem jako przedmiot naci¹gane; a rozmowa ta ros³a bezprzyk³adnie i ju¿
mog³a by³a wko³o siebie wiele osób zgromadziæ, gdyby nie pokazanie siê nag³e redaktorajednego z bardzo u¿ytecznych europejskich czasopismów - którego to Emigrant skoro spostrzeg³, uchyli³ siê na bok magnetycznie, jako kiedy pó³nocnej jakiej armii sier¿ant robi miejsce samemu genera³owi.
IV
I p³ynêliœmy jeszcze dni trzy - i jeszcze pó³ dnia - co uczyni³o razem szeœæ dni - a oko³o po³udnia dnia siódmego wyszed³em na pok³ad okrêtowy, czuj¹c uciœnienie smutku - smutku,
którego treœæ i powód by³y mi zupe³nie nieznajome. S¹ albowiem boleœci wnêtrzne i udrêczenia ducha, które siê bezpoœrednio i doraŸnie z pochodzenia swojego nie t³umacz¹. Co
wiêksza, i¿ sama wra¿eñ ekonomia i nastêpstw ich porz¹dek nie s¹ rzecz¹ dla œmiertelnika
najjaœniejsz¹.
Jako¿, wielce chc¹c p³akaæ, ale nie mog¹c i jednej ³zy uroniæ, aby spad³a w Ocean, przys³uchiwa³em siê periodycznemu chrz¹stowi budowy parostatku z niedba³oœci¹ cz³owieka, któremu jest wszystko obojêtne. Cywilizacja zaœ sz³a jak nigdy, wielk¹ dymu kolumnê na niebiosach i nik³y œlad na falach Oceanu zostawuj¹c za sob¹.
Ludzie dzicy z t³umaczem przechadzali siê po pok³adzie, og³askuj¹c rêkoma porêcze i wrêby
okrêtowe - a widzia³em radoœæ na ich obliczach, ¿e tak wszystko równo, piêknie i g³adko.
Wszelako siedz¹c, nie powiem: w zadumaniu, ale w czczoœci myœlenia, rozœwieci³o mi siê
nagle zupe³ne pojêcie istoty smutku mego - rzecz, której siê bynajmniej nie doszukiwa³em
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sztuk¹ badania. Tak dalece pewno jest, i¿ a¿eby zapaliæ ogieñ, urz¹dza siê zaprawdê d³ugo
wszelakie palne materia³y i zanieca siê iskrê; ale a¿eby buchn¹³ ten¿e ogieñ, trzeba jeszcze
dla tego wszystkiego chwili pewnej, która, siebie nadto dodaj¹c, czyni, i¿ nagle ca³oœæ p³onie. I nie inaczej rzecz siê ma z myœleniem.
I oto wiêc rzek³em sobie naraz: „Zaiste, ¿e przyczyn¹ smutku mojego jest zupe³na samotnoœæ
- Có¿ albowiem wszystkoœæ tych obywateli okrêtu naszego pomo¿e mi, albo w czym¿e jesteœmy sobie wspó³udzielni? Nie wystarczy³o¿ oto siedmiu dni, a¿eby dojœæ do tego, i¿ otworzywszy usta, mo¿na wiedzieæ naprzód wszelakie nastêpstwa dialogu - wiedzieæ: co cz³owiek
czu³y, i co oburkliwy obywatel, i co energiczny oficer, i co Archeolog, co Emigrant, i co
Redaktor-jednego z bardzo u¿ytecznych europejskich czasopismów - odpowiedz¹. Myœl
¿ywotna w ludzkoœci by³a¿by tak mechaniczn¹ prac¹ i tak Ÿród³owej ¿adnej wnêtrznoœci swojej nie maj¹c¹? Prawda jest¿e tylko ostatecznoœci¹ wynik³¹ ze starcia siê i wzajemnego
odpychania jednostronnych humorów rozmawiaj¹cych z sob¹ obywateli? Ale sama przez
siê azali, powtarzam, prawda nie jest niczym, tylko czczoœci¹ myœlenia? - tylko jest¿e ona
jakoby tym miejscem na coœ przypadkowego, i t¹ jakoby idealnie pojêt¹ pró¿ni¹, o której siê
mawia w umiejêtnoœciach, wiedz¹c wszelako, i¿ pró¿ni nigdzie nie ma? Jednym s³owem jest¿e wiêc prawda k³amstwem?
Albo - mam¿e raczej przypuœciæ jako obowi¹zuj¹ce ostatecznie pojêcie: i¿ prawda jest wynikiem tylko samej redakcji myœli i zdañ? I ¿e ona przeto jest jako te na cyrkach p³atnych amazonki, które z pêdz¹cego woko³o siod³a i konia podskakuj¹c, przebijaj¹ czo³ami w korony
ubranymi wielki arkusz bibu³y, a¿eby po drugiej tego¿ arkusza stronie na uciekaj¹cego upaœæ
Ÿrebca, przy oklasku i przy œmiechach rzeszy patrz¹cej ?
Zaiste, ¿e jedna jest rzecz ³¹cz¹ca doskonalej obywateli okrêtu tego rzecz, mówiê, jedna jest.”
A s³owa te wyrzek³szy, uderzy³em nog¹ w ruchomy pok³ad statku, jakoby powiadaj¹c sobie samemu: „Oto jest ta rzecz jedna i nic wiêcej.” Szczególniejszej natury powiew i poœwist zerwa³
p³aski kapelusz jednemu z ch³opców okrêtowych, porzucaj¹c go precz, daleko na fale Oceanu a na kapeluszu tym woko³o by³a wstêga czarna i by³ z³ocony na niej napis Cywilizacja.
V
Kilka osób poskoczy³o wraz ku wrêbowi okrêtu, w stronê gdzie wiatr pomiót³ kapeluszem,
nie a¿eby myœl¹ ich by³o coœ w tym pomóc, ale ¿e to w naturze nag³ych wydarzeñ le¿y, i¿ za
sob¹ nerwy poci¹gaj¹. Szczególniejszy by³ to wiatru poœwist, nie maj¹cy nic w sobie podobnego do otaczaj¹cego nas powietrza - zimny - nag³y, ale nie dorywczy i przechodni - owszem,
utwierdzaj¹cy siê co chwila, jakby ca³¹ atmosferê mia³ odmieniæ i odmieniæ mia³ si³ê.
Ci, co w murze patrzyli, kêdy ju¿ na pianie fal dalekich dojrzeæ nie mo¿na by³o kapelusza,
spostrzegli nagle kr¹g³¹ bry³ê, jakoby kryszta³ jaœniej¹c¹, któr¹ ko³a okrêtu odepchnê³y, a¿
us³yszany móg³ byæ odepchniêcia owego cios i poszturg Majtków dwóch pobieg³o na maszt g³ówny - rozruch jakiœ i poszept wywo³a³ samego Kapitana, który, krokiem mierzonym przeszed³szy wschody, stan¹³ w odrzwiach na pó³ widny, zakryty wnêtrzem schodów. Kapitan rêce mia³ w kieszeniach, czapkê na tyle g³owy zarzucon¹
ukosem i poobiednie piórko w zêbach.
Ktoœ z podró¿nych us³ysza³ w kuchni okrêtowej, ¿e zbli¿aj¹ siê lody niespodzianie od pó³nocnego bieguna oderwane i p³yn¹ce obszarem Oceanu - ale ten¿e sam w chwil niewiele g³oœno zaprzecza³, jakoby coœ podobnego mia³ us³yszeæ!
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Tymczasem wszelako dooko³a ju¿ by³o zimno i grudniowo, a ma³o kto zostawa³ na pok³adzie
- i zmrok upad³ wczeœniejszy ni¿ za dni przesz³ych.
I sta³o siê coœ pomiêdzy podró¿nymi w salonach okrêtu, ale wiedzieæ nie mo¿na by³o, o co
idzie. Ktoœ powiedzia³, ¿e wiele dni podró¿y naszej straciliœmy - ktoœ pomyœli³, ¿e sam Kapitan pomyli³ siê w rachunkach swoich.
Przy herbacie wieczornej us³uga poczê³a byæ mniej œciœle dope³nian¹, a Kapitan bynajmniej
siê na dole okrêtu nie pokazywa³. Uwa¿a³em, ¿e energiczny oficer kawalerii wzi¹³ w protekcjê swoj¹ piêkn¹ osobê wykradzion¹, a m³odzieniec czu³y zbiera³ klucze od podró¿nych torb
i t³omoków.
Zaœ oko³o pó³nocy, kiedy jeszcze nikt nie spa³ oprócz dzieci, a zakonnice podró¿ne w kabinach swoich kryjome modlitwy odmawia³y, us³yszano wo³anie niezwyczajne na pok³adzie,
który by³ ciemnoœci¹ bezksiê¿ycowej nocy os³oniêty, tak ¿e na md³ej niebios jasnoœci czarn¹
ledwo plam¹ siê wydawa³ przechadzaj¹cy tam i owdzie po stra¿niczej desce Kapitan, który
z niej ju¿ od wielu godzin nie zstêpowa³. I uwa¿a³em go, o ile dostrzec mo¿na by³o, ¿e by³
spokojny.
Ale wo³ania niezwyczajne i po ca³ym rozlegaj¹ce siê okrêcie, spowodowawszy za sob¹ kilkunastu ludzi s³u¿by ¿eglarskiej pêdem wielkim biegn¹cych z zapalonymi w rêkach kagañcami, uczyni³y, ¿e bynajmniej ju¿ w¹tpiæ nie mo¿na by³o o nadp³ywaj¹cym szlaku wielkim polarnych lodów, które ka¿dy móg³ widzieæ: bry³ami ich ciska³y ogromne fale, co dawa³o nadziejê, i¿ wielkim pêdem statek mimo przemknie, i sz³o jedynie o to, aby na widnokrêgu krañcach dojrzeæ, azali gdzie mnogimi lodów pok³adami zaostrzone powietrze, na roz³omy te
oddzia³ywaj¹c, w jednolite prawie ca³oœci ich nie jednoczy?! Poœwisty wiatru, jakby brzemiennego szronem, raz po raz przez wszelaki otwór budowy okrêtowej przechodzi³y.
Cofn¹³em siê w jeden z korytarzy, lecz zb³¹dzi³em w kuchni okolice. Majtków kilku spostrzeg³em pochylonych nad beczk¹ wódki, którzy poza ramiona swoje pó³-ostro¿nym, a pó³-pogardliwym cisnêli ku mnie spojrzeniem. Zdawa³o mi siê, ¿e Kapitan otar³ siê o ramiê moje
w korytarzu i zdawa³o mi siê, ¿e ten, który miê w³aœnie ubieg³, mia³ pistolety w rêkach -us³ysza³em dwa strza³y i dwóch ludzi pijanych, odepchniêtych od beczki konwulsj¹ œmierci, zobaczy³em - pozna³em Kapitana z dymi¹cymi w rêkach pistoletami: dawa³ rozkazy reszcie
¿ywych, którzy zdawali mi siê trzeŸwieæ.
A cofaj¹c siê od jêku konaj¹cych w boczny statku korytarz, us³ysza³em œmiechy, przekleñstwa i gadania ochryp³ym gard³em niestateczne - i coœ podobnego do naglonych poœpiechem
modlitw - wiêcej przeklinaniu podobnych.
Zobaczy³em, ¿e Emigrant wychyla³ butelki, a Archeolog zbiera³ pró¿ne i nadziewa³ je rêkopismanni swymi, na niebezpieczn¹ siê chwilê przygotowuj¹c. W salonce Redaktor zapowiada³, i¿ trzeba, a¿eby siê wszyscy zgromadzili dla wystosowania komitetu, z³o¿onego z mê¿ów zaufania, który by nadwerê¿onego strzeg³ porz¹dku, ale ko³o lewe, w³aœnie wtedy
o ogromn¹ bry³ê lodu uderzaj¹c, wyszczerbi³o siê z ³oskotem strasznym, i ca³y siê okrêt
wstrz¹s³ gwa³townie. Kapitan po raz pierwszy usta swoje otworzy³ dla zapowiedzenia publicznoœci, i¿ oczekuje œwitu, aby niebezpieczeñstwa wa¿noœæ móg³ oceniæ. I widzia³em, ¿e
z krzy¿em w rêku wszed³ Kapucyn nog¹ bos¹ na okrêtowy pok³ad, ale mu Kapitan kaza³ precz
iœæ, a¿eby siê panik nie roznosi³ pomiêdzy publicznoœci¹ i majtkami - parê g³osów powsta³o
przeciw temu, owszem, ¿¹daj¹c ksiêdza. I zawo³a³ Kapucyn : „Na morzach tych czasu one10

go Krzysztof Kolumb w takim¿e jak ja dzisiaj stroju - -”, ale Kapitan rêk¹ skin¹³ i odsuniêto mnicha, a Redaktor ozwa³ siê do publicznoœci, ¿e stateczniej niŸli kiedykolwiek w³adzê
praw¹ szanowaæ trzeba, i mówi³ jeszcze coœ wiêcej o przes¹dach ultramontañskich, czego
wszak¿e zrozumieæ nie mo¿na by³o, bo by³ pijany.
Kapitan zaœ, przeszed³szy mimo mówcy, skin¹³ rêk¹, a¿eby siê dzieci i kobiety w okolicy
g³ównego masztu trzyma³y - potem wytê¿onym okiem szuka³ d³ugo pierwszych brzasku jasnoœci - i chcia³ jeszcze raz wnijœæ na stra¿nicz¹ deskê, ale w po³owie schodów siê zatrzyma³
i zawo³a³ g³osem wielkiem ku maszyniœcie na dó³: „Ognia!” A oto nagle ca³y okrêt zdawa³ siê porywaæ jako balon, który w³aœnie ¿e uwi¹zania swe opuœci³, i wszystko, co by³o na okrêcie, jakoby siê zanios³o na pêd wielki, gdy wraz góry lodowe
z dwóch stron statku na ko³a dwa siê wtar³y, a¿ odpryski wielkoœci przeraŸliwej, ponad g³owami t³umu lec¹c, uderzy³y w komin okrêtu z dziwnym ³oskotem.
Chcia³em gdzieœ iœæ - gdzie ? nie wiem. Chcia³em szukaæ kogoœ - nie wiem, kogo ? - wydawa³o mi siê, ¿e odebra³em w czo³o uderzenie wielkim lodu od³amem, lecz rozeznaæ nie mog³em, czy mi siê w oczach zaœwieci³o, czyli zajaœnia³y blaski ranne?
Zgadywa³em, ¿e uwiêziony za dwa swoje ko³a parostatek targa³ siê tam i owdzie na podobieñstwo uwik³anego w pêta s³onia, a cokolwiek poruszyæ siê chc¹c naprzód - lubo gdzie?!
nie wiem - uczu³em siê nagle porwanym jak ciê¿ar martwy - i uczu³em siê zatoczonym po
pok³adzie, i rzuconym g³ow¹ na przedmiot miêkki, który dawa³ mi siê poznaæ, ¿e by³ ramieniem.
VI
A kiedy, ju¿ nie wiem, które od onej pamiêtnej nocy, s³oñce wesz³o?! rozpoznawaæ zacz¹³em, i¿ oparty jestem o ramiê siostry szarej, jakoby podobnej do jednej x owych, które na
rozbijaj¹cym siê statku by³em widzia³. Ale umys³ mój by³ os³ab³y, i zdawa³o siê, ¿e niewiele
ju¿ prawa do rzeczywistoœci posiadaj¹cym bêd¹c duchem, pocz¹³em spojrzenia moje ograniczaæ na widnokrêgu niezbyt od d³oni mojej szerszym.
Wiêc patrzy³em na fa³dy grube szaty we³nianej, któr¹ zakonnica by³a os³oniêta, i podnios³em
palec, a¿eby z sukni jej odtr¹ciæ plamê zastyg³ego wosku, któr¹ okapana bêd¹c, wydawa³o
siê, jakby jej ró¿aniec bursztynowy po fa³dach sp³ywa³.
Ale ona rzek³a mi g³osem dziwnym, bo podobnym do wszystkich g³osów wszystkich przyjació³ moich:
- Wosk ten zostaw, albowiem jest z gromnicy, któr¹ na pogrzebie twoim trzyma³am w rêku.
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„AD LEONES”
To nie by³ wcale ani ma³o obiecuj¹cy talent, ani ma³o dotrzymaæ mog¹ca organizacja,, ów
rudobrody rzeŸbiarz, który o godzinie zamkniêcia prac chadza³ prawie co wieczór do CafféGreco z wielk¹ swoj¹ charcic¹ kirgiskiego pochodzenia.
Sam wybór zwierzêcia, które jedna³o wdziêk i si³ê w czytelnie naznaczonych musku³ach swoich, dawaæ ju¿ móg³ uwa¿nemu postrzegaczowi do mniemania korzystnego o umys³owej godnoœci osoby, która te, a nie inne upodoba³a sobie stworzenie. Je¿eli albowiem genera³ Jomini
twierdzi, i¿ koñ, nie zaœ kawalerzysta, „dobr¹ jazdê czyni”... tedy z daleko wiêcej psychologicznych wzglêdów utrzymywaæ by³oby w³aœciwym, ¿e dobranie sobie tego lub owego psa
rodzaju g³oœno o dobieraj¹cego poczuciach i umyœle znamienuje. Ju¿ci rzeŸnik zupe³nie innego psa ma na myœli, jak ³owiec, albo szlachetna dama...
Œliczny to by³ ów rudobrodego rzeŸbiarza pies, z wolna przed nim id¹cy z paszcz¹ otwart¹
i w niej rozes³anym na bia³ych k³ach amarantowym jêzykiem, do œwie¿ego liœcia purpurowego jakiego kwiatu podobnym. Szed³ on z wolna, z rodzajem spania³omyœlnej grzecznoœci nikogo nie potr¹caj¹c, lecz gdy mu poczynali umyœlnie wadziæ uliczni ch³opcy, ogl¹da³ siê raz
na pana swego i w tym¿e samym oka mgnieniu, jak tkniêta sprê¿yna doskona³a, z miejsca
przeskakiwa³ ca³¹ ci¿bê i szed³ dalej powoli, gdy za nim ch³on¹cy od strachu swawolnicy
z bruku siê podnosili, jasno na razie nie pojmuj¹c, co siê sta³o?... Podobnie¿ i w kawiarni
kilka sto³ów szk³em zastawionych przeskakiwa³, nic nie potraciwszy, a w te¿ same naturalne
i powolne wracaj¹c ruchy, ¿adnego poklasku nie oczekiwa³, jakby mniema³, i¿ ka¿dy z siedz¹cych tam goœci potrafi³by to¿ samo zrobiæ.
Tote¿ cenn¹ by³a u wszystkich œliczna charcica!
Gdy mówi siê: u wszystkich, znaczy: u pewnej grupy i u dwóch chórów (greckich) - u chóru
dopowiadaj¹cego swoje s³owa i u gestykuluj¹cego. Grupa rudobrodego rzeŸbiarza stanowi³a
zarazem jeden z czterech k¹tów bilardu, a sk³ada³a siê pog³ównie z redaktora Gazety-beletrystyczno-politycznej, z piêknego œpiewaka, który dawa³ lekcje cudzoziemcom, z utalentowanego malarza i z m³odzieñca-turysty, wys³anego przez rodziców, jak sam siê wyra¿a³, „dla
kszta³cenia siê w zapatrywaniu na rzeczy”. Ten zaœ by³ z nieodstêpnym (w tym sensie) guwernerem, i¿ siê zwykle obydwa szukali po mieœcie, wszêdzie o siebie wzajem zapytuj¹c,
i dopiero siê w Caffé-Greco spotykali wieczorem.
Wiedzieæ to wszystko i szczegó³y bardziej osobiste mo¿na by³o prawie mimowolnie. Skutkiem albowiem pewnego rodzaju przezroczystoœci moralnego powietrza spo³ecznego i skutkiem postaciowania siê charakterów (dwóch rzeczy pó³nocnym miastom i ludziom ma³o znanych), zdarza³o siê nawet osobie obcej, która aby raz do kawiarni zasz³a, rozeznawaæ z ³atwoœci¹, nie tylko kto? w jakiej ga³êzi prac i zachodów bierze udzia³, ale nawet i czym
w obecnoœci zaprz¹ta siê?
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Figura taka jak Redaktor znan¹ byæ wprawdzie mog³a samym skutkiem swojego publicznego
atrybutu, dopomaga³o jednak do rozeznania osoby jej ruchliwe spojrzenie, chêtne wyra¿anie
i udzielanie siê ³atwym i grzecznym gestem, mniej chêtne s³owem, tudzie¿ p³owy parasol, coœ
do kardynalskiego podobny - i nareszcie skoro ju¿ zacz¹³ mówiæ, poznawa³o siê po stylu cz³owieka pióra. Je¿eli kto uwagê kiedy zwróci³ na rodzaj œwidrów szklanych, obracanych przez
ukryty mechanizm i do z³udzenia naœladuj¹cych bieg Ÿródlanej wody; je¿eli widzia³ takowe
szkie³ka obracane w paszczach lwów gipsowych obstawionych kwiatami i zielonoœci¹; i je¿eli
wspomnia³, jak liœæ ¿aden ¿adnego kwiatu nie czuje tam zbli¿enia kropli wody ani jej ch³odu
i ¿ycia - tedy ma on zupe³ne wyobra¿enie o Redaktora stylu i jego elokwencji. Czym zaœ on jest
zajêtym w obecnoœci?... to ju¿ci ¿e stosunkiem jakimœ wyj¹tkowym, bo i staranniej ni¿ zazwyczaj ubrany, i o nieregularnych godzinach do kawiarni na ulotne chwilki wstêpuje.
Œpiewak tak¿e, z p³aszczykiem swym na rêku lub na jednym ramieniu, z pobrzmiewaj¹c¹ coœ
warg¹ pod zbyt uk³adnym w¹sem, i ze zwitkiem nut w rêku, nic nieczytelnego w swojej postaci nie przedstawowa³.
Mniej wyraŸnym typem by³ guwerner (poszukiwany przez m³odzieñca jemu poruczonego):
w mówieniu szybki, ale nie w wymawianiu, sepluni³ nieco i parska³ œlin¹, ilekroæ w zapale
siê poczuwa³. By³by zaœ o wiele przystêpniejszym i jaœniejszym, gdyby nie przymiotnik
„scjentyficzny”, nazbyt czêsto przezeñ u¿ywany. Niep³ocho jednak¿e biera³ siê do pióra, ktoœ
albowiem, nie najdyskretniejszy lub bystrowzroki, rok temu u niego przyjmowany, gdy z rozsypanego na arkuszu bia³ym tytuniu wi³ sobie cygaretko, wyczyta³ by³ dwa pierwsze s³owa
tytu³u i rêkopismu: Rzut-oka... - a jeszcze i wczora tam¿e, i w podobnej¿e okolicznoœci, nie
wiêcej zdarzy³o siê mu wyczytaæ. Wiedziano jednak¿e, i¿ pracuje nad Rzutem-oka, ale co
u cz³owieka zewsz¹d scjentyficznego dziwniej siê przedstawia³o, to ¿e gdy nietrafnie pchniêta przezeñ bilardowa kula wykoleja³a siê z widoków jego, natychmiast ca³¹ wagê cia³a swego
przechylaj¹c w stronê kierunku ¿yczonego, gestem nogi, piêty i wzrokiem dopomaga³, aby
inaczej goni³ ciê¿ar... a co jest przecie¿ równie bezskuteczne jak nie-scjentyficzne, bêd¹c
przeciw prawom grawitacji.
O rudobrodym w czarnych aksamitach rzeŸbiarzu, który na teraz nieruchomie, jak stary wenecki portret, siaduje i udzia³u nie bierze w bilardowych zachodach i zapasach, wie siê, i¿ ten
dosyæ ma ca³odziennego ruchu w ci¹gu wielkiej pracy swojej i z wielkim podjêtej zapa³em,
aby jeszcze wieczorem rozrywkowych trudów poszukiwa³. Zaœ a¿eby mieæ naprzód pojêcie
o uskutecznianym jakiego artysty dziele, nie potrzeba na to (w przezacnym Rzymie) byæ do
poufnego temu¿ artyœcie ko³a zbli¿onym. Plac-Hiszpañski jest w³aœnie o niewiele kroków od
Caffé-Greco - szerokie schody, we dwa skrzyd³a rozwieraj¹ce siê i podrywaj¹ce na Monte
Pincio, jak gdyby z bruku ogromny jaki bajeczny ptak chcia³ wzleciæ i oczekuje tylko, a¿ siê
na piórach jego ludzie ugrupuj¹...
Plac ten i te schody stanowi¹c forum modelów, to odpoczywaj¹cych, to oczekuj¹cych na zajêcie, wystarcza zbli¿yæ siê do tych grup skulpturalnych, malarskich i dowcipnych, a¿eby
o ka¿dego artysty doraŸnym zatrudnieniu wszystko us³yszeæ. Tam siê te¿ wiedzia³o bardzo
dobrze, ¿e kolosaln¹ grupê przedsiêwzi¹³ rzeŸbiarz, ¿e dzie³o to ma odbrzmiewaæ wewnêtrznym ludzkoœci tragediom, ¿e Eurypidesowego nastroju jest kompozycj¹, przedstawiaj¹c¹
dwoje postaci Chrzeœcijan rzuconych lwom za czasu Domicjana, a szczegó³y te tak ju¿ w pogadankach upowszechnionymi spotyka³eœ, i¿, bywa³o, za¿y³y kolega nie po imieniu na rzeŸbiarza wo³a³, lecz „ad leones!”...
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Przyjmowa³ to i skulptor w sposób w³aœciwy, podrywaj¹c nieco jedne skrzyd³o swojego szerokiego kapelusza i ramieniem prawym dodatkuj¹c znacz¹cy gest, jakby rzeŸbiarskiej gliny
garœæ dorzuci³, tak ¿e zatrzymywa³a siê charcica, pozieraj¹c mu bystro w oczy, aby zgadn¹æ,
co ¿yczy?
Pewnym rodzajem symbolu magicznego stawa³o siê dzie³o artysty, zaledwo maj¹ce wst¹piæ
na œwiat, zaledwo rodz¹ce siê... Dziennik czytaj¹c w kawiarni, donosz¹cy o tragicznym jakim zajœciu w polityce, obracano siê nieraz ku rzeŸbiarzowi, mówi¹c ze stosownym przyciskiem: „ad leones!” A na co on z konspiratorsk¹ dwuznacznoœci¹ przez zmru¿anie lewego oka
odpowiada³.
I jednakowo¿, mimo pozornej takiego to obyczaju krotochwili, piêkne jest (a pó³nocnym
ch³odnym nie znane stronom), ile siê i jak siê uprzedzaj¹co przyczynia dobra wola publicznoœci do uzupe³nienia i wprowadzenia w ¿ycie dzie³a sztuki. Lubo szczêœliwym ten tylko artysta, który trzeŸwo wys³uchiwaæ, zrozumieæ i przyj¹æ umia³ tyle goœcinne dla swojej pracy
powitanie!
¯e od mnóstwa lat jest przyjêtym obyczajem pos³ugiwaæ siê ustalonym Kawiarni Greckiej
adresem i tam odbieraæ listy swoje, przeto owdzie o rannej zaszed³szy godzinie, nieco zadziwiony by³em, widz¹c ju¿ rzeŸbiarza i Redaktora. Min¹æ ich nawet chcia³em, domniemywaj¹c, i¿ s¹ wyj¹tkowym zaprz¹tniêci interesem, gdy wys³ana po mnie charcica zmusi³a miê,
a¿ebym do pana jej i przyjaciela jego zbli¿y³ siê. Zbli¿ony zaœ, skoro odebra³em uszne zaproszenie, abym na dzieñ i godzinê naznaczon¹ znalaz³ siê w pracowni mistrza dla jej nawiedzenia, rzek³em:
- Nie jestem tak bardzo profanem, a¿ebym mniema³, i¿ pokazaæ nam zechcecie dzie³o ju¿
ukoñczone!... lecz myœlê, i¿ dojœæ mog³o do jednego z periodów interesuj¹cych, kiedy artysta
ogó³ myœli uwidomi³ i ustateczni³ - lubo nie bez przyczyny utrzymuj¹ biegli, ¿e sztukmistrz
do koñca zachowaæ winien mo¿noœæ zupe³nego swej kompozycji odmienienia, i ¿e taka w³aœnie, i dlatego, ruch, obrót i ¿ycie miewa...
Redaktor z wielk¹ szybkoœci¹ treœæ tê popieraæ i rozwijaæ zacz¹³, a lubo notuj¹c coœ o³ówkiem, jednak bacznie siê w rozmowie utrzymywa³; potem, dla grzecznoœci, zapyta³ naraz
z rzeŸbiarzem, czy nie zechcia³bym z mej strony im powiedzieæ, nad czym pracujê?...
- Niezbyt wielki - rzek³em - mój udzia³ w rzeczach sztuki nie pozwala mi, a¿ebym móg³ czym
bardzo popisywaæ siê. Za szczeroœæ jednak¿e szczeroœci¹ zamieniaj¹c, wyznam, i¿ niema³o
w tych czasach bywam zajêty wykonaniem dwóch g³ów... Skoro siê mówi : „dwóch g³ów”,
znaczy zarazem i tego, co siê im dla ich zupe³noœci i ruchu nale¿y, lubo ca³y i g³ówny interes’
kompozycji we dwóch tylko g³owach zawiera siê. Zadaniem albowiem jest: a¿eby jedna podnosi³a oczy ku niebu, druga zaœ podnosi³a oczy patrz¹c czy to na plafon-sufitu, czy to na hak,
gdzie okr¹g³y œwiecznik umieszcza siê. Tej i tamtej oczy zwrócone s¹ w górê - - - Nie tajê, i¿
miê praca ta doœæ umêczy³a nieraz!
RzeŸbiarz podpar³ ca³e czo³o siln¹ sw¹ rêk¹, tak i¿ charcica, u nóg le¿¹ca pierwej, podnios³a
siê i poczê³a wejrzeñ swego pana poszukiwaæ - Redaktor robi³ o³ówkiem kreski na marmurze
sto³u - - ja, uprzejmie po¿egnawszy obu, wyszed³em, zaledwo na jedn¹ chwilkê we drzwiach
wstrzymany przez m³odego turystê, który o guwernera swego zapytywa³.
Nie bardzo wiele jednak uczyniwszy kroków, spotka³em na Schodach-Hiszpañskich guwernera i oœwiecony zosta³em, ¿e zaproszenie do pracowni rzeŸbiarza bynajmniej mnie jako fawor wy³¹czny nie spotka³o - ¿e wszyscy znajomi i znani tak samo oczekiwanymi bêd¹, idzie
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albowiem o ustatecznienie nieodmienne moralnego sensu grupy i atrybutów figurom w³aœciwych. Nadto, ¿e Redaktor swoimi wp³ywami tej piêknej dopi¹³ rzeczy, i¿ bogaty korespondent wielkiego amerykañskiego dziennika sk³ania siê ku zamówieniu u rzeŸbiarza grupy wiadomej, chc¹c j¹ zakupiæ i do Ameryki przes³aæ, je¿eli tak kompozycja jak egzekucja odpowiedz¹ ¿yczeniom kupuj¹cego i jego wyobraŸni.
Dzieñ nawiedzenia rzeŸbiarskiej pracowni skoro w swej pe³ni nadszed³, znalaz³em siê wœród
znanych osób i wœród zajmuj¹cego widoku.
Od czterech k¹tów wielkiej sali wprawdzie nie³ad i nieporuszany kurz dawa³y ogó³owi ramy
fantastyczne - lecz kurz na doskona³e gipsy upad³y podnosi tylko i bardziej uczytelnia harmoniê umiejêtnej plastyki. Nie³ad zaœ, który sam oku siê t³umaczy, nie tyle nieporz¹dkiem,
ile raczej dram¹ siê zwaæ godzi. W poœrodku œwiat³a miejscowego i pracowni sta³a i ci¹¿y³a
wielka masa wilgotnej gliny-rzeŸbiarskiej, stanowi¹ca zaczêt¹ grupê, a któr¹ z resztki mokrych p³ócien w³aœnie artysta odkrywa³...
Towarzyszy³y tej robocie niesk¹po zaliczane naprzód: „bravo ! bravo !”... ilekroæ odjêta
szmata dawa³a ogl¹daæ to ramiê trafnie w glinie naznaczone, to biodra, to g³ówne fa³dy
szat. Mêska postaæ obiecywa³a bardzo piêkny tors, dziewicza - dramatyczny obrót figury; obie postacie egzaltowa³y znaki krzy¿a na sposób pro-Christo nakreœlonego; lew, który zapewne mia³ siê os³upiony s³aniaæ u nóg tych figur, zaledwo by³ bry³¹, podobn¹ do
jakiego sprzêtu, co tym wiêcej nadawa³o pozoru wykoñczenia czêœciom grupy dalej posuniêtym.
- Ad leones! ad leones! - wo³a³ m³ody turysta.
A poskoczywszy do najciemniejszego k¹ta pracowni u drzwi samych, spoza wielkiej figury
dionizjackiej wyprowadzi³ ma³ego ch³opca z serwet¹ na ramieniu i z koszem wina, co wraz
u¿ytym gdy zosta³o, zwiêkszy³o przyklaski.
Sam rzeŸbiarz nabra³ tonu nieco, jak nale¿a³o by³o, wyzywaj¹cego œwiat do walki...
Guwerner, pomiêdzy biusty na ziemi stoj¹cymi wskazuj¹c mu najbli¿szy, rzecze:
- Oto, zda mi siê, Domicjan!...
- Pan siê nie mylisz - rzeŸbiarz na to, i kopniêciem nogi odbi³ nos imperatorowi, a¿ charcica,
która le¿a³a by³a pierwej jak gryf odlany z br¹zu, podnios³a siê, pow¹cha³a od³amy gipsu rozbitego i powróci³a u³o¿yæ siê w te¿ same monumentalne formy i spokojnoœæ.
Œpiewak piêkny, zarzuciwszy udatnie p³aszczyk, pocz¹³ swoim wybitnym barytonem nuciæ
zrazu, a potem na ca³e tchnienie œpiewaæ:
Dr¿yjcie, tyrrany œwiata,
Lud podniós³ s¹dny g³os,
Straszny uderzy cios...
Piorun ju¿ z chmury zlata...
-taram tata rata...
Dr¿yjcie, tyrany œwiata!...
Ku czemu m³ody turysta i malarz wtórowali jeszcze:
- ramta tarata tata!...
Dr¿yjcie, tyrany œwiata...
Nast¹pi³o po tych uniesieniach psychologiczno-konieczne uciszenie, za ledwo oderwan¹
wzmiank¹ malarza przetr¹cone, który rzek³:
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- I mnie w tych czasach zdarzy³o siê coœ zrobiæ, z czego mogê byæ zadowolonym, ale bêdê
siê musia³ u oczytanych ludzi zapytaæ, co to jest? co to z tego bêdzie?... bo to mo¿e byæ Kleopatra?... a mo¿e Wniebowziêcie.
Uciszenie skoro do swojej pe³ni dosz³o, i gdy wszyscy siê spokojnie na siedzeniach swoich
znaleŸli, Redaktor w sposób nastêpuj¹cy do rzeŸbiarza pierworzêdnie, lecz zarazem i do goœci, przemówi³:
- Tu nikt z nas myœli innej nie ma, albo, zastanowiwszy siê nieco, nie bêdzie mia³ innej; tylko
a¿eby dzie³o genialnego naszego przyjaciela i mistrza przysz³oœæ zapewnion¹ sobie znalaz³o.
Czyli ¿e koñcem koñców wydatki i nak³ady s¹ nie tylko niema³e, lecz bêd¹ siê z postêpem
zwiêksza³y...
Tu wszyscy, na rozmaity sposób g³ow¹ wzruszywszy potwierdzalnie, s³uchali dalszego ci¹gu.
- Otó¿, trafiaj¹cym siê fortunnie mecenasem w tej sprawie byæ by móg³ lub nieledwie ¿e jest
bogaty korespondent wielkiego amerykañskiego monitora. Osoba ta jak¹ wyznaje religiê? (a
których w Stanach Zjednoczonych jest kilkadziesi¹t), tego gdy nie wiemy, by³oby roztropnie,
mo¿e nawet by³oby i estetycznie; odj¹æ krzy¿e z r¹k figur ? Na có¿ koniecznie ten znak martwy, którego uczucie w ca³oœci rzeczy i tak jest rozlanym? a dla którego obecnoœci nabywca
(dajmy na to moj¿eszowego-wyznania) nie bêdzie móg³ w parku swoim przed domem grupy
postawiæ, i od kupna siê cofnie...
RzeŸbiarz uwagê zrobi³, i¿ te krzy¿e za³amuj¹ stosownie bieg g³ównych linii, lecz, bukszpanowym szerokim d³utem bawi¹c siê, wejrza³ na wszystkich pilnie, jakby ogólnego uczucia
poszukiwa³, a ¿e sta³em najbli¿ej, do mnie z pytaj¹cym gestem siê obróci³.
- Co do mnie - rzek³em - myœlê o tym, i¿ ujêcie rêk¹ krzy¿a jest ze znanych dot¹d najtrudniejszym choreograficznym i plastycznym zadaniem - PALEC DOTYKA SYMBOLU - to nie
mo¿e byæ ani zrêczne i wykwintne, ani niezgrabne - ani gro¿¹ce, ani bez znaczenia - ani
³atwe, ani przysadne -ani proste, ani przemyœlne... ani piêkne, ani niepiêkne!... Nic trudniejszego nie znam! I artysta, który to zrobi, potrafi wszelk¹ kompozycjê zrobiæ...
Tak rzek³em, ma³o baczny, i¿ ta uwaga moja otrzyma³a w³aœnie nie zamierzany przeze mnie
skutek, albowiem naraz Redaktor i malarz zawo³ali: „To wiêc jedna wielka trudnoœæ mniej!”...
- gdy rzeŸbiarz, pó³g³osem to samo powtórzywszy, wbieg³ na schodki wyrównywaj¹ce grupie, a przy niej utwierdzone, i dwoma zaciêciami bukszpanowego narzêdzia odj¹³ krzy¿ z ujêcia figury mêskiej - po czym nad rêk¹ ¿eñskiej figury zatrzyma³ cios, ku czemu zawo³a³ guwerner:
- Je¿eli dla za³amania lino nale¿y coœ wetkn¹æ w rêce kobiety, to tu prawie sejentyficznie
godzi³oby siê nadmieniæ, i¿ do Semitów, a przez onych do Chrzeœcijan, przeszed³ by³ obyczaj
jeszcze chaldejski i egipski, który zaleca³ dawanie w rêkê klucza osobom wa¿ne rzeczy uczytelniaj¹cym lub zwiastuj¹cym (czego zasiê œlady s¹ i w Ewangeliach: klucze œw. Piotra,
i w Apokalipsie.
RzeŸbiarz, rêkê maj¹c na czas tej mowy zatrzyman¹, opuœci³ z narzêdziem na krzy¿ drugi
i kilkoma bieg³ymi ruchy naznaczy³ ogólne kszta³ty klucza.
Dzia³o siê to jakoœ magicznie, przez ogólny nak³on pojêæ i uczuæ, a zupe³ny brak rozumowanej protestacji. Jednakowo¿ gdy rzeŸbiarz z ostatniego zstêpowa³ schodka, zawo³a nagle, do
Redaktora siê zbli¿aj¹c:
- Ale¿ to tym sposobem i z tych¿e wzglêdów ca³a scena chrzeœcijañska musia³aby odmieniæ siê?!!...
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Redaktor, bior¹c ku sobie, jakby na œwiadki, guwernera, z uœmiechem i niecierpliwoœci¹ rzecze:
- Czy ta grupa jest dzie³em historycznym?... czy za Domicjana, nie zaœ za Nerona, ta scena
dzieje siê ? czy to s¹ portrety mêczennika X i mêczennicy X?... ju¿ci ¿e nie! - toæ nie idzie
o osobistoœci, lecz o dramê.
Ku czemu guwerner doda:
- Jeden scjentyficzniejszy rzut oka zdolny jest wszystko wyt³umaczyæ: to mog¹ byæ wcale
nie Chrzeœcijanie rzuceni lwom - to mo¿e przedstawiaæ w³aœnie ¿e walkê, w³aœnie ¿e poœwiêcenie, w³aœnie ¿e zas³ugê! W³aœnie ¿e to wszystko, czego artysta tak wdziêcznie w tej pracy
poszukiwa³, co uprawia, i na co publicznoœæ oczekuje.
Zapluty nieco mówca otar³ usta, gdy rzeŸbiarz œcisn¹³ rêce obu, atoli œpiewak, m³ody turysta
i malarz, zwyczaj maj¹c unikania wszelkich dyskusji (jako rzeczy pró¿no g³owê k³opocz¹cych), cofnêli siê z pracowni cicho i grzecznie.
Charcica, która wychodz¹cych ze zwyk³ym jej i miejscu odprowadza³a ceremonia³em, da³a
siê nagle s³yszeæ w korytarzu srebrnym dŸwiêkiem szczekania... RzeŸbiarz rzuci³ znak Redaktorowi i nam, ¿e odczytuje z g³osu psa, o co idzie?...
A wtem otworzy³y siê drzwi i wszed³ jegomoœæ miernego wzrostu, w niskim kapeluszu szarym i w szarym ubiorze bardzo œwie¿ym, w bia³ej arcystarannej chustce i kamizelce, spod
której gruby z³oty ³añcuch rzuca³ na brzuch kluczyki i piecz¹tki z drogich kamieni. By³ to
Amerykanin, korespondent wielkiego monitora Stanów Zjednoczonych.
Pozdrowi³ Redaktora po kole¿eñsku, zamieni³ z rzeŸbiarzem uk³ony i, komplementu gest
wzglêdem nas wype³niwszy, prosto do grupy zbli¿y³ siê. Chwilkê patrzy³ szarym i g³êbokim
okiem, odgarniaj¹c na ty³ g³owy kapelusz z czo³a i obejmuj¹c, i g³adz¹c rudaw¹ brodê, która
przy ogolonych w¹sach tym bujniejsz¹ siê wydawa³a.
- ¯yczê mieæ szczegó³owe wyt³umaczenie figur - rzek³ do Redaktora i rzeŸbiarza, który naraz
pó³krokiem siê w ty³ cofn¹³, a¿eby pierwszego g³osu nie zabieraæ.
- Jest to... (jako siê nadmieni³o by³o) - rzek³ Redaktor - jest to patetyczna scena z tragedii
¿ycia cz³owieczego... mê¿czyzna wyobra¿a tê energiê czynu, która pracê poczyna... kobieta
swój udzia³ w niej zaleca...
- I ona - Amerykanin przerwie - zdaje siê, ¿e klucz trzyma w rêku, gdy ni¿ej widzê - i tu wskaza³ bry³ê gliny na lwa przeznaczon¹ - widzê kufer... to wiêc kobieta wyobra¿a Oszczêdnoœæ?... Mê¿czyzny energia zapowiada byæ bardzo piêkn¹ i stosown¹! - Mnie siê wydaje, ¿e
przy kufrze nale¿a³oby daæ widzieæ narzêdzia rolnicze i rêkodzielne... Tak, jak jest, bry³a ni¿sza wiêcej wygl¹da na jakie œpi¹ce zwierzê ni¿ na szkatu³ê!...
RzeŸbiarz, zbli¿ywszy siê do grupy, naznaczy³ kszta³t sierpa i dwa boki kufra, gdy Amerykanin, raz jeszcze obszed³szy doko³a ca³oœæ rzeczy, zawo³a:
- Jaœniej okazanej i piêkniejszej myœli dawno nie napotka³em.... Grupa wyobra¿a KAPITALIZSCJÊ w sposób i wyrozumowany, i przystêpny... Na dzieñ obecny, stosownie do stopnia,
do którego posuniêt¹ jest praca, mniemam, ¿e bêdzie wystarczaj¹cym, gdy kolega Redaktor
zechce na mojej karcie nakreœliæ...
Tu odda³ sw¹ kartê Redaktorowi, zabieraj¹cemu siê skrzêtnie do pisania, i dalej mówi³:
- - co nastêpuje:
Izaak Edgar Midlebank-junior u dostojnego RzeŸbiarza*** zamawia grupê przedstawiaj¹
Kapitalizacjê, a która ma byæ z marmuru bia³ego, bez plamy i skazy, wykonan¹ - i nie o wiele
przechodziæ cen¹ swoj¹ 13000 dolarów.
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- Czy tak jest godziwym? - zapyta³ Amerykanin, ku czemu rzeŸbiarz swoj¹ kartê Redaktorowi nasun¹³, a ten skreœli³:
RzeŸbiarz*** podejmuje siê wykonaæ grupê (Kapitalizacjê) z marmuru bia³ego, o ile mo¿na
bez plamy i skazy - nie przechodz¹c¹ o wiele cen¹ swoj¹ 73000 lirów, i na rozkaz;, dostojnego Izaaka Edgara Midlebank (junior) etc., etc.
Po czym Amerykanin, pisma oba przez szkie³ko uwa¿ywszy, ¿yczy³ do³o¿yæ daty pominiête,
a gdy siê to spe³ni³o, zamieni³ karty, mówi¹c:
- Jest wszystko, jak nale¿y!... bardzo winszujê panu takiego piêknego talentu - tu doda³ uœcisk
rêki - i takiej piêknej suki!... Có¿ za przeœliczne zwierzê! có¿ za rasa!... Z pewnoœci¹ mo¿na
rzec, ¿e takiej suki, takiego¿ rodzaju, nie ma drugiej w ca³ym mieœcie!...
A to gdy mówi³, sk³oni³ siê i pocz¹³ mieæ siê ku drzwiom.
Co rychlej zatem rzeŸbiarz rêk¹ jedn¹ wprawnie porzuci³ p³ótna mokre na „Kapitalizacjê”,
drug¹ zaœ kapelusz uchwyciwszy, œpieszy³ za Redaktorem i guwernerem, komplimentuj¹cymi tymczasem odchodz¹cego goœcia, którego czeka³ skromny powóz, by niebawem gdzie indziej umieœæ.
Serce mialem obrzmia³e i ciê¿kie, ducha czu³em poni¿onego... powiew jakiœ, czy jêk, Hiobowym nastrojem szemra³ mi w ucho: „Tak to wiêc wszystko, na tym s³usznie przeklêtym œwiecie, wszystko, co siê poczyna z dziewiczego natchnienia myœli, musi tu byæ sprzedanym za 6
dolarów!... (30 SREBRNIKÓW!)”
I jakkolwiek obiecywa³em sobie nic wcale nie powiedzieæ - nic dodaæ, nic nie powtórzyæ,
jednakowo¿, przenieœæ na sobie nie mog¹c ca³ego ciê¿aru moralnego, rzek³em do Redaktora:
- Jak to jednak daleko od wyznawców, i dla wyznania, lwom rzuconych do Kapitalizacji!...
On zaœ, giêtkie okulary poprawuj¹c, pocz¹³ coœ parasola ostrzem kreœliæ na bruku i, nie podnosz¹c oczu, odrzek³:
- Redakcja nie jest telefonem. My podobnie¿ przecie czynimy co dzieñ z ka¿d¹ nieledwie
myœl¹ i z ka¿dym uczuciem... REDAKCJA JEST REDUKCJ¥...
- To tak, jak sumienie jest sumieniem - odpowiedzia³em.
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Menego. Wyj¹tek z pamiêtnika
Bajki wam niosê, pos³uchajcie, dzieci!
Krasicki
By³o to 1843 wiosny na Riva degli Schiavoni, albo, jak jeszcze jeden nie zatarty napis siê
wyra¿a, na Riva degli Slavi; na tym d³ugim wrêbie granitowym, zielonymi poprzerywanym
kana³ami i bia³ymi mostami pospajanym, gdzie kilka tysiêcy okrêtów przystañ miewa. Tam,
o jutrzni we mg³ach, odp³ywaj ¹ ma³e statki rybackie z trójk¹tnymi ¿aglami latyñskimi, na
których z bizanck¹ surowoœci¹ nakreœlony bywa Marek œwiêty, albo Piotr, albo Pawe³, albo
inny aposto³, i czyni wra¿enie, ¿e zszed³ z rivy i odchodzi po falach... Tam, o po³udniowym
œwietle, widzisz tajemnice kolorów Veronesa, Tintoretta, Tycjana... Turcy, Grecy, Ormianie
i S³owianie ró¿ni, w strojach ró¿nych, z ró¿nym siê akcentem przechadzaj¹, na okrêty swe
patrz¹c. Tam, o blasku ksiê¿yca, znikaj¹ okrêty w taroku wielkim, a gdzie œwiat³o miesiêczne
wysrebrzy³o falê, lœni¹cy topór, u gondoli dzioba przytwierdzony, profilem zêbatym siê okreœla, potem wioœlarz pó³nagi we frygijskiej czapce, potem budka kirem kryta z szyb¹ kryszta³ow¹, a potem znów drugi kszta³t wioœlarza, a potem blask fali, skrzel¹ wios³a odepchniêtej
w œwiat³oœæ ksiê¿ycow¹... i tak tam gondole przep³ywaj¹.
Tam to w 1843 roku przechadza³ siê B. ze mn¹, o Pa³acu Do¿ów i o sztuki w nim z³o¿onych skarbach rozmawiaj¹c; w¹tpi³, aby Ganimed w Jowiszowych szponach uniesiony by³
utworem Fidiasza, i zra¿a³ s³usznoœæ... Potem, gdyœmy schodzili z ostatniego ju¿ mostku
ku Piazzetta, zwróci³ moj¹ uwagê na bogactwo inwencji kapitelów, które podpieraj¹ Pa³ac
Do¿ów, i jêliœmy wszystkie po kolei szczegó³owo ogl¹daæ... Co mo¿e byæ ta postaæ z wiêdniej¹cych liœci wychylona, której profil ¿ó³tawy na sklepienia ciemnoœæ tak wybiega ?...
albo owa w he³mie ?.. . albo tamta, kibici wygiêciem nie bez trudu wypowijaj¹ca siê z kamienia... Mia³¿eby architekt je wykreœlaæ, albo rzeŸbiarz sam tworzy³ co dzieñ, wedle natchnienia: tam o niebie myœl¹c, tam o ziemi, tam o obywatelu w Rzeczypospolitej znanym,
owdzie o Adamie i Ewie, a owdzie o patronie swoim i ¿ony swojej, lub o wielkim kupcu,
co przyjecha³ z dalekiego Wschodu na okrêcie pe³nym drzewa wonnego i drzewa farbiarskiego, i drogich kamieni na pieczêcie dla senatu Rzeczypospolitej, i zielonych papug dla
panienek...
- Ja te¿ to podobnie¿ bym rozumia³ - B. mi na to odpowie - zw³aszcza i¿ dawniejsi architekci
nie kreœlili tak planów szczegó³owych; czego przyk³ad widzimy w z³amkach planów rzymskich w Kapitolu, powmurowywanych dzisiaj w œcianê. Te plany s¹ prostsze od najprostszych
figur geometrycznych.
- Tê nieumiejêtnoœæ - odpowiedzia³em na to - usprawiedliwia poniek¹d Panteon, Koloseum,
Fortuna Virilis, Vesta, Œwi¹tynia Pokoju itd.
B. uœmiechn¹³ siê smutnie. I mówi³em dalej:
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- Gdyby kiedyœ znaleziono te plany pokolorowane elegancko, których dzisiaj pe³no na wystawach, trzeba by stu nowych Witruwiuszów i sto razy œmielszych w przypuszczaniu, a¿eby
wspó³czesnym daæ pojêcie, jakich to pomników œladu nawet nie zosta³o na ziemi! Tylko, widzisz, nic tu nie zginê³o, co prawdziwie piêkne, bo to ma w sobie nieœmiertelnoœci iskrê,
mi³oœæ! Trzeba gmachu piêknego, a¿eby móg³ piêkn¹ byæ ruin¹. Trzeba piêknej ruiny, a¿eby
dotrwa³a a¿ do koñca, a¿ do posad budowy i pierwszego planu roz³o¿enia, a¿ do g³azu pierwszego, na którym legendy siadaæ bêd¹ w ciê¿kich wieñcach bluszczowych, a¿ do g³êbi pod
g³azem, gdzie medale stare w wazach le¿¹ i pargamin ¿ó³ty z opisaniem pierwotnego pomys³u! Roma, quanta fuit, ipsa ruina docet.
- Wiêc nic, myœlisz, nie ginie ?
- Nic, co jest w mi³oœci poczêtego.
B. uœmiechn¹³ siê znowu. Tu wchodziliœmy na plac, a by³ zmierzch, i doko³a pod obiegaj¹cym
czworobok placu korytarzem zaczyna³o byæ gwarno i porozœwieca³y siê kawiarnie, i czekano
muzyki przez wojskow¹ kapelê, z Czechów zwykle z³o¿on¹, wykonywanej tu w wieczór. B. mi
wskaza³ kawiarniê, do której zachodziæ ju¿ przywykn¹³, jakby Wenecjaninem siê urodzi³.
Tam weszliœmy. Kilka by³o osób, bo kawiarnia podrzêdna. Grek w kaftanie czerwonym i ¯yd,
zda siê, wschodni, w szachy grali; Wenecjanin list pisa³...
- Ten ch³opiec zna mnie, przyjdzie zaraz, nazywa siê Dominik - i tu zawo³a³ B.: „Menego!”
(co w weneckim skróceniu ma niby oznaczaæ Domenico).
Przynesiono nam kawy i z³ych cygar weneckich.
B. mia³ oko³o lat szeœædziesi¹t. By³ naprzód w drezdeñskiej akademii, gdzie z niewielkim
geniuszem, lecz z mi³oœci¹ sztuki szczególniejsz¹, wielkie zrobi³ postêpy w stosunku do tego,
co móg³ zrobiæ i co mu okolicznoœci pozwala³y. Tam wykona³ on obraz przedstawiaj¹cy Czary staro¿ytnych germañskich wieszczek, i rysunków wiele ró¿nej treœci. Potem w Monachium
pracowa³; wszêdzie z trudem wielkim, i po dziesi¹tku lat, i w walce z przeciwnoœciami zabójczymi... Wszêdzie, co artystów naszych wad¹, albo raczej win¹, wszêdzie ³atwo miejscowym tradycjom siê poddawa³, z pos³uszeñstwem s³owiañskim szkole ka¿dej. By³ to wzór cierpliwoœci, zaparcia siê, pokory-wykonywanej sprawiedliwiej ani¿eli pojêtej. W³aœnie o tym
myœla³em, kiedy mi B. przerwa³:
- To rzecz dziwna! nie mogê tu jeszcze dojœæ ³adu z wyrozumieniem tych arcydzie³ starej
szko³y weneckiej. Zaniedbanie rysunku, którego by Cornelius nie przebaczy³, dowolnoœæ
w grze œwiat³a szczególniejsza, kompozycja jakby z ulic brana, a jednak¿e wielkie to s¹ rzeczy! i niejeden Cornelius, ba! i zarozumia³y sam Kaulbach, uczyæ by siê z tego dobrze mogli. Kto wie? - doda³ w nastêpstwie - mo¿e nas na Pó³nocy ucz¹ jakoœ inaczej. Przypominam
sobie, ¿e w koœciele œwiêtego Ludwika (w Monachium), kiedy S¹d ostateczny przy Corneliusie malowa³em, i w³aœnie siê grupê tê robi³o, gdzie wyobra¿enie jest Heroda (gdy wyr¿niête dzieci prosz¹ za nim), imperator moskiewski otoczony œwit¹ wszed³ do gmachu, bo podówczas bawi³ w mieœcie onym i ogl¹da³ czasem dzie³a sztuki. Wiêc nam wszystkim potem
myœl przebieg³a o tych starych malarzach, co to prosto z ¿ycia wzory brali, i co to siê zwykle
o tym czyta jakby jakie legendy... A teraz tu widzê, ¿e podobno wszystkie stare obrazy to tak
s¹ o ¿ycie zaczepione...
- I nad czym¿e pracujesz pod te czasy?
- Ba! - pomrukn¹³ B. smutno - gram ot czasem na skrzypcach... i przyjdŸ kiedy, zagram ci
wieczorem... zdaje mi siê, ¿em coœ skomponowa³.
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Jako¿ rzeczywiœcie B, na skrzypcach gra³ z bieg³oœci¹ szczególn¹.
- Albo nie - przerwa³ nagle - bo nie sam tu jestem. Mnie tu pañstwo Hr. do W³och zabrali.
Zacz¹³em te¿ tak¿e ma³y obraz, gdzie rybaka chcê zrobiæ z dzieæmi swymi, i chcê, ¿eby by³
wieczór, i ¿eby by³o widaæ, i¿ pracowa³ dzieñ ca³y, i chcê, aby rybak w rêku trzyma³ u³owion¹
rzecz jedn¹... muszlê pust¹! I chcê, aby z t¹ muszl¹, wyci¹gaj¹c rêkê, ¿ebra³ sobie. Taki obraz
robiê, i ju¿ bliski, bliski swego skoñczenia.
Tu siê B. z krzes³a podniós³ i zawo³a³: „Menego!” - ale ¿e nie weneckim iloczasem, lecz po
polsku me-nego przed³u¿aj¹c, wiêc podchwyci³ ch³opiec: „Jak to, panie? jak to, topisz siê,
panie... (bo me nego - „topiê siê” w weneckim znaczy dialekcie), jak to? - jeszcze powtórzy³
- a wszak¿e dziœ gondole po koœciele Œwiêtego Marka nie p³ywa³y i suchutko w kawiarni.”
- Buffone - odrzek³ B. - Buffone! - i wyszliœmy z kawiarni...
Na drugi dzieñ wieczorem taki list mi z miasta przyniesiono:
Pañstwo Hrab. zamiary odmienili; wkrótce mamy wyje¿d¿aæ, jutro mo¿e wieczorem; nie
wiem pewno, ale mo¿e byæ jutro. Wszystko te¿ ju¿ zwiedzilem (!) prócz tej wyspy d³ugiej
od po³udnia, któr¹ to tak z okna Twego widaæ, i o której to mówisz, ¿e tam lord Byron konno
je¿d¿¹c opisywal Mazepê, bo nie wiem, jak wyspa siê nazywa. Jeœli czasu mi zbêdzie, to
gondolk¹ sobie tam dop³ynê. Chcialbym te¿ Ciê po¿egnaæ, wst¹piê mo¿e; a nie, to na wyspê
czêsto robisz wycieczki: czemu nie mia³byœ jutro, niŸli s³oñce zapiecze, tam pop³yn¹æ?
¯egnam...
Byczkowski
NB. Pakuj¹c siê chustkê te¿ znalazlem, któr¹ w pierwszych czasach emigracji w DreŸnie wielki nasz lord Byron mi darowa³. To jest jedno, co mogê na pami¹tkê zostawiæ. ¯alujê, ¿em nie
gra³ Ci na skrzypcach...
NiŸli s³oñce zapiek³o, pop³yn¹³em na Lido dnia wtórego. Lido jest to d³ugie pasmo ziemi,
o które siê p³asko z jednej strony pe³ne morze rozbija; z drugiej sztuczne wybrze¿e z ciosanego kamienia odpiera mniej silne fale lagun. A¿eby do brzegu dojœæ morskiego, a zw³aszcza
tam, gdzie zwykle cudzoziemcy ogl¹daæ widok id¹, trzeba pierwej przez ³¹kê przejœæ zielon¹,
która, kiedyœ smêtarzem mo¿nych kupców ¿ydowskich za Rzeczypospolitej jeszcze bêd¹c,
do dziœ œwieci gdzieniegdzie pozacieranymi kamieniami. Po nich œcie¿ka siê ³amie, albo je
wymija, w trawie naprzód, a potem w nadmorskian ¿wirze gin¹c. Tam doszed³szy, spotka³em
gondoliera; sta³ nad garstk¹ bielizny; przy nim s³uga z policji i dwie damy Angielki z albumami. B., zap³aciwszy gondoliera, powiedzia³ mu, ¿e u¿yæ chce k¹pieli... ale za g³êboko
w fale zaszed³.
Grób jego jest na Lido.

21

CZARNE KWIATY
...Mo¿na by ciekawe w tym wzglêdzie rzeczy tu zapisaæ, ale zaraz wstrêt cofa pióro i przychodzi na myœl zapytanie: „czy warto!...” Przy pojêciach albowiem wspó³czesnych o czytelnictwie i o twórczoœci piœmiennej zatracone jest prawie uczucie, kiedy pisarz stara siê unikn¹æ stylu przez uszanowanie dla rzeczy opisywanej a z siebie samej zupe³nej i zajmuj¹cej,
kiedy zaœ, przeciwnie, nie dopracowawszy formy, styl zaniedbuje... Kiedy chodzi po ziemi, okazuj¹c, jak nisko zst¹piæ potrafi³? - kiedy zaœ równie¿ nisko st¹pa, przeto i¿ wznieœæ
siê wy¿ej nie móg³? Te rozró¿niaæ odcienia, tak dla pewnych osób jednoznacz¹ce, rzadki bardzo czytelnik dziœ potrafi, i dlatego niebezpiecznie jest w jak¹kolwiek now¹ drogê na cal jeden post¹piæ, i dlatego najbezpieczniej jest w kó³ko jedne i te¿ same motywa i formy proporcjonowaæ tylko, nic nie wznowiwszy ani dodawszy, ani na uic siê nie odwa¿ywszy.
S¹ wszelako w ksiêdze ¿ywota i wiedzy ustêpy takie, dla których formu³ stylu nie ma, i to
w³aœnie sztuka jest niema³a oddaæ je i zbli¿yæ takimi, jakimi s¹. Maj¹¿ one pozostaæ zamkniêtymi osobistymi nabytkami przez obawê rubasznego krytyka, przywyk³ego do dwóch tylko
formu³ na wszelki p³ód wyciêtych, jako obowi¹zuj¹ce malarzy pokojowych wyciête patrony...
Pierwsz¹ z tych formu³ jest jakiœ ksi¹¿kowy klasycyzm, o którym Grek Peryklejski ani Rzymianin za Caesara czasów bynajmniej nie wiedzia³; drug¹ - pewne formu³y czasowe dziennikarskie, to jest proste techniczne wypadki z rozwiniêcia druku samego powsta³e. Jedna z tych
ram wszystko obj¹æ jest w stanie mniej ³¹cznoœci¹ pomiêdzy ksi¹¿k¹ a ¿ywotem, druga wszystko mniej istot¹ Ÿróde³, z których ono wszystko p³ynie.
St¹d to: niezawodnie snadniej dziœ upowszechni siê udany pamiêtnik œredniowieczny, ni¿
fakt spó³czesny, sumienie obowi¹zuj¹cy, nale¿ny mu wp³yw wywrze i nale¿n¹ zachowa powagê. Jako¿ - czytelnicy podobni s¹ w tym do osoby oddalonej od przyjaciela swego, a maj¹cej wizerunek jego na pami¹tkê, która, gdy on przyjaciel z drogi wraca: „Nie przeszkadzaj¿e
mi”, rzecze jemu, „bowiem oto godzina jest, w której na portret patrzeæ zwyk³am, listy w³aœnie ¿e pisaæ maj¹c”.
*
...To - pamiêtam, jednego razu w Rzymie z katakomb powraca³em, gdzie czêsto patrzeæ lubi³em na pozosta³e freski pierwo-chrzeœcijañskie - rzecz, o której tu napoczynaæ nie chcê, bo to
by³aby historia bardzo d³uga, o ka¿dym znaku i o ka¿dej linii w tych rysunkach u¿ywanej ale tyle tylko oto wspomnê, i¿ to ogromne podziemne miasto z napisami i rysunkami swymi
okaza³o mi, jako przez ca³e akta dramatu tego seraficznie-krwawego nie by³a prawie jedna
kropelka krwi wylana bez uszanowania jej i omodlenia braterskiego wspó³wyznawców. Te
szk³a, dziœ b³êkitno-krzemiennej barwy, które jako ampu³ki rozbite (albo i ca³e) w katakombowych sarkofagach, do pó³ek biblioteki podobnych, tu i owdzie le¿¹, b³ogie robi¹ wra¿enie,
œwiadcz¹c, jako zbierano rozpryœniêt¹ po œcianach katowni i schodach gmachów publicznych
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krew mêczeñsk¹. Tak j¹ szafowano szeroko i wspaniale, jako owczarni krew bogaty pan szafowaæ mo¿e - a tak sk¹pi jej byli!!
.......................................
...To oko³o tego czasu spotka³em by³ zstêpuj¹cego ze Schodów Hiszpañskich, pochylonego
jako starca i kijem pomagaj¹cego chodowi swemu Stefana Witwickiego: œliczna, m³odoœci
jakiejœ wiecznej pe³na twarz jego i w³osy, jak z hebanu mistrzowsko wyrzezane ornamentacje, w grubych partiach na ramiona sp³ywaj¹ce, szczególniej wygl¹da³y przy tym sposobie
wleczenia siê o kiju, bardzo zgrzybia³ym starcom jedynie w³aœciwym. Nied³ugo potem odwiedzi³em go by³ w mieszkaniu jego, ale ju¿ to zasz³o przed œmierci¹ jego na jaki tydzieñ.
Le¿a³ ubrany jak zwykle na kanapie, mêczy³o go mówienie, spogl¹da³ tym samym wzrokiem,
niezwyk³¹ zawsze jasnoœæ i zarazem kroplê ³zy maj¹cym w sobie - tudzie¿ podnosi³ siê niekiedy, podaj¹c rêkê komu, aby go przeprowadzi³ po pokoju. Tak to spojrzawszy ku mnie,
wchodz¹cemu doñ, przywita³ miê, a wyci¹gn¹wszy rêkê posun¹³ mi po ziemi le¿¹c¹ przy
kanapie pomarañczê, któr¹ (¿e zwyczaj mia³ mnie i Gabrielowi Ro¿nieckiemu [Mowa jest
o Gabrielu Ró¿nieckim, muzyku.], jak mu siê co w pracach naszych podoba³o, przynosiæ cygara i fraszki jakie) uprzejmie przyj¹³em i podnios³em. Gabriel w³aœnie ¿e by³ tam, bo on do
ostatniej chwili ca³e noce przy œ.p. Stefanie, ju¿ zupe³nie zdefigurowanym osp¹, siadywa³,
us³ugi wszelkie mu oddaj¹c. Otó¿ Stefan Witwicki da³ zrozumieæ Gabrielowi, ¿e chce z kanapy wstaæ, a ten mu rêkê poda³ i zaczêli wko³o pokoju powoli obchodziæ... Tak to wlok¹c
siê, po pierwszy raz Witwicki wpad³ w lekki, bardzo b³ogi, ale widzialny ob³êd - i zacz¹³ tu
i owdzie wskazywaæ rêk¹ i zatrzymywaæ siê:
- ...A to (mówi³) co to za kwiat jest?... ten kwiat, proszê ciê (a nie by³o kwiatów w mieszkaniu), jak to siê nazywa ten kwiat u nas?... to tego pe³no jest w Polsce... i te kwiaty...
i tamte tak¿e kwiaty... to jakoœ u nas zwyczajnie nazywaj¹...
Potem - ju¿ odwiedza³em Witwickiego, kiedy le¿a³ zdefigurowany panuj¹c¹ podbwezas osp¹
i ju¿ nic nie móg³ mówiæ. Niewiele przed œmierci¹ Witwickiego umar³ jenera³ Klicki, ca³e
dnie i noce otaczany nieledwie zbiorem wszystkich Polek i Polaków podówczas tam bawi¹cych, co wspomnienie zostawia równo szacowne i rzadkie.
Ile razy przypominam sobie ostatnie rozmowy z osobami, co ju¿ w niewidzialny œwiat odesz³y, zmar³szy tu, tyle razy nie wiem, jak pomin¹æ to, co ze zbioru razem wspomnieñ tych
samo czasem zdaje siê okreœlaæ, i dlatego w³aœnie w daguerotyp raczej pióro zamieniam, aby
wiernoœci nie uchybiæ - inaczej przysz³oby mi bowiem zacytowaæ s³owa jedyne Voltaire’a,
jakie kiedykolwiek na myœl mi przychodz¹ lub przychodzi³y z autora tego, a te s¹:
Je tremble!... car ce que je vais dire
Ressemble a un systeme.
(Voltaire)
Mo¿e te¿ to najfilozoficzniejszy filozofa tego apoftegmat.
To - póŸniej - póŸniej - w Pary¿u Fryderyk Chopin mieszka³ przy ulicy Chaillot, co, od Pól
Elizejskich w górê id¹c, w lewym rzêdzie domów, na pierwszym piêtrze, mieszkania ma
z oknami na ogrody i Panteonu kupolê, i ca³y Pary¿... jedyny punkt, z którego napotykaj¹ siê
widoki cokolwiek zbli¿one do tych, które w Rzymie napotykasz. Takie te¿ i Chopin mia³
mieszkanie z widokiem takim, którego to mieszkania g³ówn¹ czêœci¹ by³ salon wielki
o dwóch oknach, gdzie nieœmiertelny fortepian jego sta³, a fortepian bynajmniej wykwintny do szafy lub komody podobny, œwietnie ozdobiony jak fortepiany modne - ale owszem trój23

k¹tny, d³ugi, na nogach trzech, jakiego, zdaje mi siê, ju¿ ma³o kto w ozdobnym u¿ywa mieszkaniu. W tym salonie jada³ te¿ Chopin o godzinie pi¹tej, a potem zstêpowa³, jak móg³, po
schodach i do Buloñskiego Lasku jeŸdzi³, sk¹d wróciwszy, wnoszono go po schodach, i¿
w górê sam iœæ nie móg³.
Tak jada³em z nim i wyje¿d¿a³em po wielekroæ, i raz do Bohdana Zaleskiego, który w Passy
mieszka³ wtedy, po drodze wst¹piliœmy, nie wchodz¹c doñ na górê do mieszkania, bo nie by³o
komu Chopina wnieœæ, ale pozostaj¹c w ogródku przed domem, gdzie maleñki jeszcze wówczas poety synek na trawniku siê bawi³...
Od zdarzenia tego ubieg³o wiele czasu, a ja nie zachodzi³em do Chopina, wiedz¹c tylko zawsze, jak siê ma i ¿e siostra jego z Polski przyby³a. Nareszcie zaszed³em razu jednego i odwiedziæ go chcia³em - s³u¿¹ca Francuzka powiada mi: ¿e œpi; uciszy³em kroku, karteczkê
zostawi³em i wyszed³em.
Ledwo parê zst¹pi³em schodów, s³u¿¹ca powraca za mn¹, mówi¹c: i¿ Chopin, dowiedziawszy siê, kto by³, prosi miê - ¿e jednym s³owem nie spa³, ale przyjmowaæ nie chce. Wszed³em
wiêc do pokoju obok salonu bêd¹cego, gdzie sypia³ Chopin, bardzo wdziêczny, i¿ widzieæ
miê chcia³, i zasta³em go ubranego, ale do pó³ le¿¹cego w ³ó¿ku, z nabrzmia³ymi nogami, co,
¿e w poñczochy i trzewiki ubrane by³y, od razu poznaæ mo¿na by³o. Siostra artysty siedzia³a
przy nim, dziwnie z profilu doñ podobna... On, w cieniu g³êbokiego ³ó¿ka z firankami, na
poduszkach oparty i okrêcony szalem, piêkny by³ bardzo, tak jak zawsze, w najpowszedniejszego ¿ycia poruszeniach maj¹c coœ skoñczonego, coœ monumentalnie zarysowanego... coœ,
co albo arystokracja ateñska za religiê sobie uwa¿aæ mog³a by³a w najpiêkniejszej epoce cywilizacji greckiej - albo to, co genialny artysta dramatyczny wygrywa np. na klasycznych tragediach francuskich, które lubo nic s¹ do staro¿ytnego œwiata przez ich teoretyczn¹ og³adê
niepodobne, geniusz wszelako takiej np. Racheli umie je unaturalniæ, uprawdopodobniæ i rzeczywiœcie uklasyczniæ... Tak¹ to naturalnie apoteotyczn¹ skoñczonoœæ gestów mia³ Chopin,
jakkolwiek i kiedykolwiek go zasta³em...
Owó¿ - przerywanym g³osem, dla kaszlu i dawienia, wyrzucaæ mi pocz¹³, ¿e tak dawno go
nie widzia³em - potem ¿artowa³ coœ i przeœladowaæ miê chcia³ najniewinniej o mistyczne kierunki, co, ¿e mu przyjemnoœæ robi³o, dozwala³em - potem z siostr¹ jego mówi³em - potem
by³y przerwy kaszlu, potem moment nadszed³, ¿e nale¿a³o go spokojnym zostawiæ, wiêc
¿egna³em go, a on, œcisn¹wszy miê za rêkê, odrzuci³ sobie w³osy z czo³a i rzek³: „...Wynoszê
siê!...”- i pocz¹³ kas³aæ, co ja, jako mówi³, us³yszawszy, a wiedz¹c, i¿ nerwom jego dobrze
siê robi³o silnie coœ czasem przecz¹c, u¿y³em onego sztucznego tonu i ca³uj¹c go w ramiê
rzek³em, jak siê mówi do osoby silnej i mêstwo maj¹cej: „...Wynosisz siê tak co rok...
a przecie¿, chwa³a Bogu, ogl¹damy ciê przy ¿yciu.”
A Chopin na to, koñcz¹c przerwane mu kaszlem s³owa, rzek³: „Mówiê ci, ¿e wynoszê siê
z mieszkania tego na plac Vendôme...” To by³a moja ostatnia z nim rozmowa, wkrótce bowiem przeniós³ siê na plac Vendôme i tam umar³, ale ju¿ go wiêcej po onej wizycie na ulicy
Chaillot nie widzia³em...
*
...Przed œmierci¹ jeszcze Chopina zaszed³em by³ raz na ulicê Ponthieu przy Elizejskich Polach, do domu, którego odŸwierny z uprzejmoœci¹ odpowiada³, ile razy kto zachodz¹c pyta³
go, jak siê Monsieur Jules ma?... Tam na najwy¿szym piêtrze pokoik by³, ile mo¿na najskromniej umeblowany, a okna jego dawa³y na przestrzeñ, jak¹ siê z wysokoœci zawsze widuje, tym
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jednym tylko upiêkszon¹, i¿ czerwone s³oñca zachody w szyby bi³y ³unami swymi. Kilka
doniczek z kwiatami na ganku przed oknami tymi sta³o, a oœmielone przez mieszkañca wróble zlatywa³y tam i szczebiota³y. Obok drugi maleñki by³ pokoik - to sypialnia.
By³o to wiêc jakoœ oko³o pi¹tej godziny po po³udniu, kiedy przedostatni raz by³em tam u Juliusza S³owackiego, który w³aœnie koñczy³ obiad swój, z zupy i pieczonej kury sk³adaj¹cy siê.
Siedzia³ przeto S³owacki przy stoliku okr¹g³ym na œrodku pokoju, ubrany w d³ugie podszarzane paletot i w amarantow¹ sp³owia³¹ konfederatkê, akcentem wygody na g³owê zarzucon¹.
I mówiliœmy tak o Rzymie, sk¹d w³aœnie ¿e niezbyt dawno przyby³em do Pary¿a - o niektórych znajomych i przyjacio³ach - o bracie mym Ludwiku, którego œ.p. Juliusz rzewnie kocha³
- o Nieboskiej komedii, któr¹ wysoko bardzo ceni³ - o Przedœwicie, który mia³ za piêkne dzieciñstwo... Tak¿e o sztuce, ¿e wpad³a w mechanizm - tak¿e o Chopinie (który ¿y³ jeszcze),
a o którym Juliusz pokas³uj¹c rzek³ mi: „Parê miesiêcy temu spotka³em jeszcze tego morybunda...” - sam wszelako pierwej od Fryderyka Chopina odszed³ ze œwiata widzialnego,
umar³szy.
Do pokoiku tego, który, jak Juliusz mawia³: „zupe³nie by³by dla szczêœcia cz³owieka wystarczaj¹cym, gdyby nie to, ¿e w jednej stronie jego k¹ty nie s¹ zupe³nie proste, Ÿle bêd¹c skwadratowanym” - do tego, mówiê, pokoiku innego dnia wieczorem wszed³em by³, a Juliusz sta³
przy kominie, fajkê na cybuchu d³ugim pal¹c, jak to u¿ywa siê w Polsce na wsi; na kanapie
siedzia³ malarz Francuz (którego Juliusz potem egzekutorem testamentu swego zrobi³), ale
ten nie mówi³ i milcza³ milczeniem ma³o naturalnym, i siedzia³. Nad kominkiem wisia³ br¹zowy medal Juliusza przedstawiaj¹cy, który jest jedn¹ z najpiêkniejszych w tym rodzaju robót Oleszczyñskiego.
O Francji, o rewolucji, o rzymskich wypadkach mówiliœmy; on - naturalnym, ale kolorowanym s³owem, i niespodziewanymi obrotami mowy, i niekiedy akcentem zrezygnowanego
¿ywota, g³êbiê apostrof filozoficznych w Marii Malczewskiego napotykanych przypominaj¹cym. Co wszelako nie zawsze z wielkimi jego, czarnymi, ognia pe³nymi oczyma, i z orientaln¹ skroni¹, i z otworami energicznymi nosa orlego sprzymierza³o siê... Pod koniec rozmowy mówi³ mi: „Piersi, piersi nadwerê¿one mam, ka¿¹ mi ju¿ tylko cukierki jeœæ, co chwilowo ³agodzi kaszel, ¿o³¹dkowi za to o tyle¿ szkodz¹c. PrzyjdŸ jeszcze w przysz³ym, w zaprzysz³ym tygodniu, potem... czujê, ¿e niezad³ugo i odejœæ z tego œwiata przyjdzie mi”
WyraŸnie mi to mówi³, bawi¹c siê cybuchem fajki swojej, tam i owdzie powoli poruszanym
jak wahad³o zegaru œciennego. W nastêpuj¹cym tygodniu poœpieszy³em znowu zajœæ do S³owackiego, ale spotka³em kogoœ
(mo¿na by rzec : z uczniów jego), który odeñ powraca³, a by³o ju¿ ciemno - i ten powiedzia³
mi: „Jutro lepiej zajdŸ do Juliusza, bo dziœ w³aœnie dlatego wyszed³em od niego, i¿ nieswój
jest...” - „Jak¿e siê zna ?” - pyta³em. - „Nie wiem - odpowiedzia³ mi - ale tyle ci tylko powiem, i¿, wedle s³ów Juliusza, bardzo w¹tpi o zdrowiu swym i zawzywa³ ju¿ dzisiaj pomocy
i opieki œ. Micha³a Archanio³a, tusz¹c, ¿e mu to si³ na jakiœ czas u¿yczy” Te s³owa us³yszawszy (lubo bez dwuznacznego zadziwienia, bo wiedzia³em, ¿e S³owacki bardzo religijny by³),
na inny dzieñ odwiedziny moje od³o¿y³em.
Ten inny dzieñ w nastêpnym tygodniu wypad³, ale ju¿ to o rannej godzinie by³o i by³o to tak, ¿e
wszed³szy pierwszy widzia³em cia³o zimne Juliusza, bo w nocy poprzedniej, Sakramentami
opatrzony (list od matki swej, nadesz³y w³aœnie w chwili skonania, odczytawszy), zasn¹³ œmierci¹ i w niewidzialny œwiat odszed³. Ma³o piêkniejszych twarzy umar³ego widzi siê, jako by³a
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twarz S³owackiego, rysuj¹ca siê bia³ym swym profilem na sp³owia³ym dywanie ciemnym, coœ
z historii polskiej przedstawiaj¹cym, który ³o¿e od œciany dzieli³. Ptaszki zlatywa³y na niepielêgnowane doniczki z kwiatami - krz¹tano siê oko³o pogrzebu, a pogrzeb ten, jaki by³, to ró¿ni
ró¿nie opisali. Ja - na pogrzebie tym ¿eñskich istot widzia³em dwie - jedna z tych rzewnymi
³zami zalana by³a, co mi wspomnieniem zosta³o bardzo pocieszaj¹cym na wiele dni potem, kiedy liczne podówczas spo³eczeñstwo polskie w Pary¿u bawi¹ce siê odwiedza³em by³ - bo wiele
by³o (jak zawsze œwietnych i niepospolitych) Polek podówczas w Pary¿u...
Mam rysunek Juliusza, który on w Egipcie rysowa³ z natury, bo pejza¿e zw³aszcza rysowa³
wcale dobrze, ale przeci¹³em pami¹tkê tê na dwie czêœci i jedn¹ do albumu osoby z kraju
przyby³ej ofiarowa³em, drug¹ zostawuj¹c sobie - aby sprawdzi³y siê s³owa w Beniowskim
napisane, i¿ „praw¹ rêkawiczkê tw¹ zawiesz¹ w muzeum jakim, a o stracon¹ lew¹ bêd¹
skargi!...” - ironia bowiem taka nadobnie-bez-zjadliwa jako ironia Juliusza poœmiertnym bynajmniej wspomnieniom nie zawadza. Owszem, brzmi ona podobnie tym s³owom, które Filip Macedoñski przy budzeniu siê powtarzaæ sobie kaza³: „Królu! s³oñce ju¿ wschodzi, pomnij przez ca³y dzieñ, ¿e œmiertelnikiem jesteœ.”
*
To zaœ - przypomina mi zupe³nie odrêbn¹ rzecz, o osobie bynajmniej s³awnej, bynajmniej
zas³u¿onej talentem, prac¹ lub cierpieniem - o osobie, której nazwiska nawet nie wiem, a narodowoœæ w¹tpliwie wiem... Do³¹czê tu wiêc wspomnienie osoby œmiertelnej, nie znanej mi,
niemniej œciœle wierne, z natury wziête - czyniê to zaœ tym swobodniej, i¿ na wstêpie zastrzeg³em, co o krytyce, krytykach i stylu ksi¹¿kowym trzymam i tuszê w treœci, jako niniejsza,
w której za ca³y interes w³aœnie uwa¿am œcis³¹ tylko wiarogodnoœæ sprawozdania.
Otó¿ - by³o to w parê lat po œmierci powy¿ej zapisanej - nie by³em w Pary¿u - nie by³em we
Francji ani w Londynie, ani w Anglii, ani w Europie, ani w Ameryce... by³em, na kotwicy, na
pierwszym wstêpnym pasie Oceanu Atlantyckiego, pomiêdzy wyspami kredowatej bia³oœci,
po³amanymi w œciany prostopad³e.
Niedziela by³a: s³oñce na niebiosach bez chmur, ni¿ej ciemnoatramentowosafirowe ogromne
fale, ale cisza taka, ¿e ¿agiel ¿aden nie drgn¹³, sznur ¿aden niedbale spuszczony nie poruszy³
siê... Nie widzia³em jeszcze wszystkich osób ekwipa¿ sk³adaj¹cych, a wszystkie dla s³oñca piêknego na pok³ad wychodzi³y w³aœnie; siedzia³em na ³awce pod masztem wielkim, przy mnie
nowy znajomy, œwiat³y m³odzieniec jakiœ, z rodu Izraelita, z którym czêsto mawia³em. P³yn¹æ
nie mo¿na by³o dla zupe³nego braku wiatru i, kiedy siê dalej pop³ynie, zgadn¹æ nie mo¿na by³o...
Kiedy tak siedzia³em, nieskoñczon¹ przestrzeñ fal przed oczyma maj¹c, przewia³a przed nami
suknia kobieca, a obok mnie siedz¹cy wspó³podró¿nik rzecze mi po francusku: „...Patrz pan,
który jesteœ artyst¹, jaka piêkna kobieta w³aœnie przesz³a, biednemu pieskowi w tê wielk¹
podró¿ zabranemu mleka na talerzu wynosz¹c w dzieñ, w który wszyscy cieszyli siê pogod¹
i niedziel¹, a to szczeniê biedne ani wiedzia³o, gdzie i na jak d³ugo zaniepodzia³o siê.”
¯e nie spojrza³em, jak mi towarzysz radzi³, odpowiedzia³em mu wiêc, jak to siê mówi, kiedy
o czym innym w³aœnie myœlisz: „W³aœnie ¿e dlatego teraz nie pójdê jej oczyma szukaæ, kobiety bowiem najpiêkniejsze s¹ wtedy, kiedy nie s³ysz¹ ani widz¹, ani zgaduj¹, ¿e siê spogl¹da na nie - bêdê wiêc uwa¿a³ j¹ innym razem - innego razu zobaczê j¹...” - co powtórzy³em jeszcze z przyciskiem, aby odmieniæ tok rozmowy.
Ale ¿e to by³a dziwnie piêkna osoba (podobno Irlandka), to przecie¿ i tak, kiedy przesunê³a
siê, spostrzec mo¿na by³o, boæ ze stereoskopów ju¿ wyraŸnie dziœ wiemy, ile to cz³owiek
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obejmuje wzrokiem mimowolnie, choæby i nie patrzy³ siê wprost na przedmiot. S³oñce potem zasz³o, wiatru nie by³o - i ksiê¿yc wzeszed³, i podnios³em siê, i zasn¹³em w kajucie ciasnej, dusznej... i stra¿ tylko po pomoœcie okrêtu trzymasztowego przechadza³a siê... Krzyk
jakiœ rozleg³ siê w nocy - jacyœ ludzie przybiegli z latarkami - wielki Murzyn, s³u¿¹cy g³ówny okrêtowy, tu i tam przewin¹³ siê po schodach, doktora szukaj¹c...
O œwicie ruch by³ jakiœ niezwyk³y na okrêcie - wsta³em i wyszed³em na pok³ad. Ta osoba
m³oda i piêkna, któr¹ obieca³em by³ innym razem uwa¿aæ i widzieæ, nagle umar³a w mocy.
Zwyczaj jest, ¿e w takim razie przeznaczonym na to czarnosafirowym ¿aglem, w wielkie bia³e gwiazdy obrzuconym, przykrywaj¹ to miejsce, gdzie zw³oki le¿¹: taka plama czerni³a na
œrodku pok³adu o wschodzie s³oñca...
Tu przychodzi mi na myœl, czy poezjê tê, co prawdy rylcem œcis³ej sama siê w ¿ywotach zapisuje, warto jest dla cynicznego czytelnictwa dzisiejszego piórem z niepamiêci wywodziæ
i okreœlaæ... Romans jaki, fantastycznie sk³amany po za¿yciu indyjskiego haczysz, przyjemniejsze i po¿¹dañsze wra¿enie zrobi!!...
......................................
PóŸniej - póŸniej - kiedy do Europy powróci³em, Adam Mickiewicz mieszka³ w okolicach
placu Bastylii, w gmachu Biblioteki Arsena³u, gdzie i bibliotekarzem by³. Miejsce to przepowiedziany przez niego cz³owiek: z dynastii Wielkiego Napoleona (dzisiejszy Imperator
francuski), ofiarowa³ œwiêtej i wiekopomnej pamiêci Adamowi Mickiewiczowi - miejsce
szczup³e, ma³o nawet jako fundusz dla familii licznej poety przynosz¹ce - a ofiarowane mu,
zdaje siê, dobrze ju¿ potem, kiedy w dziennikach czyta³o siê, i¿ profesor Kolegium Francuskiego Adam Mickiewicz i ma³oliczni inni odmówili przysiêgi na wiernoœæ Imperatorowi
francuskiemu. Oko³o to póŸniejszych jeszcze tego panowania miesiêcy Bibliotekarz do Imperatora napisa³ te¿ Horacjusza jêzykiem Odê, nieskoñczenie z formy przystaj¹c¹ do urzêdu
i miejsca powierzonego mu.
Wiêc to - krótko przed misj¹ na Wschód, na jak¹ z bibliotekarstwa uda³ siê by³ pan Adam,
zaszed³em doñ, do gmachu Biblioteki Arsena³u, gmachu ciemnego, z korytarzami i kamiennymi wschodami - by³o to w niedzielê, bo pamiêtam, ¿e ze mszy szed³em i ksi¹¿kê z sob¹
mia³em. A szed³em go przywitaæ wiêcej ni¿ kiedykolwiek serdecznie, bo bli¿ej... bli¿ej zaœ
z powodu, i¿ dochodzi³o miê by³o, ¿e wspomina³ miê, kiedy w Ameryce zostawa³em - a kiedy tam odp³yn¹³em, powiedzia³ tylko komuœ : „...To on tak jakby na Pere Lachaise pojecha³!...” - co, ¿e zrozumia³em, by³o mi przyjemnie, i¿ ktoœ miê wspomina³ w Europie, i dlatego te¿ przyjemnie szed³em przywitaæ go.
Weso³o spojrza³ na mnie i uœcisn¹³, i rozmawia³em z nim do zachodu s³oñca, bo pamiêtam,
¿e czerwono zrobi³o siê w oknie, kiedy myœli³em odejœæ. Pokoik to by³ ma³y z piecykiem
dobrze zapalonym, gdzie od razu do razu pan Adam poprawia³ nieco wêgle kijem.
Ubrany by³ pan Adam w futerko wytarte, szaraczkowym suknem powleczone, które sk¹d
w Pary¿u mo¿na by³o dostaæ, tej barwy, kroju i pod¿y³oœci?... pytanie ciekawe - bowiem: by³a
to, zdaje siê, kapota, jak¹ zagonowa szlachta zim¹ nosi w prowincjach dobrze od Warszawy
oddalonych. W pokoiku wisia³a piêkna rycina przedstawiaj¹ca œ. Micha³a Archanio³a pod³ug
orygina³u, który jest u Kapucynów w Rzymie - czy te¿ pod³ug tego obrazu Rafaela, który
w Luwrze jest, tego dobrze nie pamiêtam. Tak¿e Ostrobramska Matka Najœwiêtsza i Dominikina oryginalny rysunek, komuniê œ. Hieronima przedstawiaj¹cy - jeszcze tak¿e rycinka ma³a
z Napoleona I-go przed generalstwem jego portretowana, a pod ni¹ daguerotyp mê¿czyzny
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sêdziwego, prosto stoj¹cego, w surducie zapiêtym, jak chodz¹ francuskie inwalidy, a by³ to
czas w³aœnie pierwszych wojennych kroków ostatniej wojny... Na biurku zaœ, od czasu niedawnego dopiero widzialne u pana Adama, dwa niedŸwiedzie pasuj¹ce siê - odlew z gipsu.
To by³o jeszcze przed œmierci¹ ma³¿onki Adama Mickiewicza, po której to œmierci i pogrzebie na jakie dwa tygodnie zaszed³em znów do pana Adama o godzinie mo¿e dziesi¹tej rano
i zasta³em go w progu drzwi, wychodz¹cego w³aœnie, tak ¿e drzwi kiedy otworzy³em, wpad³em nañ - wróci³ wiêc na jakie pó³tory godziny jeszcze, przez które z nim mówi³em, a potem razem te¿ wyszliœmy, bo mia³ by³ gdzieœ iœæ jeszcze one pó³tory godziny pierwej.
Mówi³ mi o œmierci ¿ony, szczegó³owo, bardzo pogodnie, ma³e zboczenie robi¹c: ¿e nieœwiadomoœæ prawdy tylko daje przera¿enie zgonu i rzeczy œmierci dotycz¹cych... a¿ kiedy przy
jednej z ulic ja mia³em inaczej obróciæ drogê, a on gdzie indziej iœæ, œcisn¹³ miê za rêkê i mocnym g³osem rzek³ mi: „No... adieu!”
¯e nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie ¿egna³ miê by³, a tyleæ razy rozchodziliœmy siê,
przeszed³em potem nieledwie na drugi koniec miasta i, na schody do siebie wstêpuj¹c, s³ysza³em jeszcze to s³owo: „...Adieu!”
Przypadek zrz¹dzi³, ¿e nie mog³em widzieæ odt¹d pana Adama, ani po¿egnaæ go, kiedy na
Wschód wyje¿d¿a³ - s³owem, ¿e to ostatnie by³o one dziwnie mi podówczas brzmi¹ce po¿egnanie... Co aby jaœniejszym by³o, dodaæ trzeba, ¿e nieboszczyk pan Adam mia³ to do siebie,
i¿ nie tylko, co mawia³, ale i: jak mawia³, zatrzymywa³o siê w pamiêci...
.......................
Przy ulicy Tour des Dames na wzgórzu jest dom, do którego dopiero wszed³szy, rozk³ad
schodów i fragmenta z gliny polewanej czternastowieczne, florenckie, okazuj¹, i¿ powa¿nego artysty to mieszkanie... Tam gdy niedawno wszed³em by³ - a potem na najwy¿sze piêtro
do atelier p. Delaroche’a, wielki artysta raczy³ mi pokazaæ ostatni obraz swój, w³aœnie ¿e
skoñczony. By³a to rzecz wielkoœci du¿ego pó³-arkusza, malowana na drzewie.
W zau³ku jerozolimskim dawa³o siê wiêcej czuæ, ni¿ widzieæ przez podobn¹ do okna szczelinê,
i¿ cz³owiek, którego zwano Mistrzem, Rabbim, Mesjaszem, królem i prorokiem, i uzdrawiaj¹cym
pewnym lekarzem, a który by³ Chrystus, syn Boga ¿ywego, w³aœnie ¿e jest wziêty przez stra¿e
i prowadzony od urzêdu do urzêdu, a mo¿e w³aœnie na Górê Trupich G³ów. Piotr Œwiêty, najbli¿ej
okna owego stoj¹c, porywa siê jak cz³owiek szabli szukaj¹cy, a Jan Œwiêty, na piersiach k³ad¹c
mu rêce swe, uspokaja ksiêcia aposto³a i sam zañ, przezeñ czuwaj¹c, w okno patrzy.
Ta grupa jest przy œcianie okna - po niej ustêp, jak w Stabat Mater ustêpy strof - dalej klêczy
Matka Najœwiêtsza, jak siê klêczy przed o³tarzem w koœciele, kiedy jest wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu - za ni¹ ustêp znowu - i grupa œwiêtych niewiast w katakumbowej
jakiejœ architektury cieniach... Oto obraz ca³y z mêki Pañskiej, w którym osoby Zbawiciela
widocznej nie ma, ale jest ona tylko w gamie-wyrazów-twarzy osób, mêkê Pañsk¹ widz¹cych, wyra¿ona.
Wielce uradowany, i¿ jest przecie na œwiecie artysta... patrzy³em na ten maleñki obrazek, a ¿e
œ. p. Delaroche (tak jak, bywa³o kiedyœ, Ary-Scheffer) raczy³ mi pozwalaæ, abym, ogl¹daj¹c
utwory jego, mówi³ wszystko, co mi siê zdaje, ja zaœ, na tym ju¿ stopniu stoj¹cym artystom,
nie mniemam, aby inaczej siê mówi³o, d³ugo wiêc myœlenie moje okreœla³em w s³owach œciœle wiernych.
I skoñczy³em na tym - ¿e s¹dzê, i¿ obraz taki nastêpstwa swoje mieæ powinien i ¿e sam jeden
oderwanie wziêty niepe³n¹ jest rzecz¹ - na co mi p. Delaroche odpowie: „Trzy w³aœnie takie
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robiæ chcê, aby to sformowa³o trylogiê...” Potem pokaza³ mi jeszcze portret Thiersa, wyborny pod wszelkim wzglêdem, i - znów do ma³ego obrazka powróciwszy - rzek³ mi tonem
¿egnalnym (bo w³aœnie ktoœ nadchodzi³ jeszcze): „Tak, trzy dopiero obrazy tego rodzaju razem wziête oka¿¹ ca³oœæ...” - i parê kroków ku drzwiom ze mn¹ robi¹c, po dwakroæ doda³:
„Skoro tylko dwa inne obrazki zrobiê... poka¿ê je panu - poka¿ê je”, co zwyk³ by³ okreœlaæ dobitnie, bo nie eksponowa³ publicznie dzie³ swoich ani nie ka¿demu je pokazywa³,
zw³aszcza od niejakiego czasu...
Odt¹d nie widzia³em ju¿ pana Delaroche’a, w którego œmierci ostatni promyczek Leonarda
da Vinci mrokiem siê okry³...
Dowiadywa³em siê, czy dwa inne obrazki zaczête by³y przed œmierci¹ wielkiego artysty, ale
nie... mo¿e w szkicach...
*
Rzeczy tu opisane Czarnymi Kwiatami zwê: wierne s¹ jak podpisy œwiadków, którzy, pisaæ
nie umiej¹c, znakami krzy¿a niekszta³tnie nakreœlonego podpisuj¹ siê; kiedyœ i... w literaturze, któr¹ mo¿e zobaczê innym razem... pisma takie nie bêd¹ dziwnie wygl¹da³y dla szukaj¹cych powiastek czytelników. - S¹ bowiem powieœci i romanse, i dramy, i tragedie w œwiecie niepisanym i nieliterackim, o których siê naszym literatom ani œni³o, ale - te okreœlaæ czy warto?... ju¿?...
1856 r.
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BIA£E - KWIATY
Na pewno tego nie pamiêtam, gdzie widzia³em p³askorzeŸb wyobra¿aj¹cy wychodz¹cego
z Œwi¹tyni Zachariasza, a nie mog¹cego otaczaj¹cym mówiæ, i¿ zaniemia³ do czasu narodzenia siê Jana œ. Chrzciciela, syna jego; zdaje mi siê, ¿e to we Florencji, na tych br¹zowych
bramach Chrzcielnicy œ. Jana, o których Micha³ Anio³ Buonarroti rzek³ by³, i¿ oczekuj¹cymi
raju na ziemi bramami s¹, które przenieœæ jeszcze, gdzie raj jest, zaniechano.
Za pewne jednak uwa¿am, i¿ tak trudnej rzeczy, jak¹ jest rzeŸba-chrzeœcijañska, to niew¹tpliwie najpiêkniejszy mo¿e przedmiot. Starzec niemy jest - cisza wielka woko³o - wszystkie
osoby s³uchaj¹ i pytaj¹ razem, i od-powiadaj¹ razem... milcz¹c...
Otó¿ - w jednej nieskoñczenie wa¿nej kwestii estetycznej pod obecne czasy, u nas i na œwiecie, w kwestii, dlaczego (sumiennie rzecz bior¹c) nie ma nigdzie prawdziwego dramatu,
przyszed³ mi na pamiêæ ze wzglêdu na sztukê, mówiê, ów p³askorzeŸb florencki.
Kto siê nie zgorszy prostot¹ szczerej prawdy, ten zgadnie ³atwo bardzo, dlaczego w literaturze naszej dramatu byæ nie mo¿e... Ale dlaczego w ¿adnej innej dziœ go nie ma?
Na to (doprawdy, ¿e bawi miê, i¿ ja jeden) œmiem odpowiedzieæ, te kwiaty bia³e zapisuj¹c,
aby Francuz z czasem i inny obcy literat prze³o¿y³ sobie na jêzyk swój wiadomoœæ, sk¹d ta
u nich nieobecnoœæ prawdziwego-dramatu powsta³a.
U nas bowiem to z przyczyny niezmiernie prostej, czyli i¿ literatura nasza nie okreœli³a jeszcze ani jednego skoñczonego typu kobiety, a jako¿ bez kobiety dramat byæ ma? Nawet sama
Maria Malczewskiego to tylko krzyk jeden kobiety, która kochank¹ nie œmia³a byæ jeszcze,
¿on¹ nie mia³a i nie mog³a. Aldona jest to wie¿a œpiewaj¹ca - Gra¿yna w he³mie swym zamkniêtym nic a nic ju¿ nie mówi nawet... Inne zaœ innych kobiety s¹ tylko przegrywkami
w antraktach opery poza ich udzia³em dziej¹cej siê.
Najjaœniej przeto widaæ przyczynê estetyczn¹ nieobecnoœci pe³nego dramatu u nas, lubo najniejaœniej mistyczne i realne, to jest spo³eczne, wyj¹tkowego zjawiska tego Ÿród³o, i zupe³n¹
naturê jego, tak dalece, i¿ skrzêtnie bardzo skracam to.
Ale¿ - u dzisiejszych pisarzów innego narodu, gdzie ze wszech miar szeroko ka¿dy romansista najmniej s³awny na wszelaki mo¿ebny i niemo¿ebny sposób przedmiot ten traktuje
i uprawia!!!... czemu ? - mówiê - tam, serio uwa¿aj¹c, pe³nej dramy nie ma, tego, ile wiem,
nikt dot¹d niezbicie nie okaza³...
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Ja te¿ nie dowiodê bynajmniej po akademicku, bo tu wcale nie myœlê o tym, tak dalece, i¿ wynikiem tylko jest prawie bezw³asnowolnym ta, o nieobecnoœci dramatu u cudzoziemców i przyczynie jej g³ównej uwaga. Powiem jednak pokrótce, dlaczego to jest tak, z powodu i¿ odpowiedŸ na
to krytyczne zapytanie pos³u¿y mi do toku g³ównej rzeczy w tych kilku kartkach zawartej.
Dramy prawdziwej nie mo¿e byæ, ilekroæ siê zatraci pojêcie dramatyczne ciszy i pojêcia jej
natur - czyli, jaœniej t³umacz¹c, albo raczej szerzej t³umacz¹c za³o¿enie powy¿sze: kiedy siê
zatraci basso w muzyce, a kolor bia³y na palecie malarza, a pion w rysunku. Có¿ zupe³nego
tak niezupe³ne œrodki otrzymaæ s¹ w stanie? Nadanie stanowczego kierunku i stopnia ciszy
w dramatyzowaniu jest dla dzie³a tej natury tym, czym w obrocie planety niedotkliwa i niewidzialna planety oœ.
Kto ma uszy ku wys³uchaniu prawdy, ten niech ca³oœæ jej wys³ucha. Ja, ¿e za wstêp jedynie
u¿y³em jej tu do prostego spisu kilku wra¿eñ, wspomnê tylko, dla korzystaæ chc¹cego innostronnie z wzmianki powy¿szej czytelnika, i¿ nie wiem, który by dziœ autor, bez potkniêcia
siê w œmiesznoœæ, potrafi³ doci¹gn¹æ tam a¿ dramy pochód, gdzie Calderon zamyka swój
i wychodzi ju¿ sam na scenê mówi¹c:
„Dalej - pisarz dramatu podnieœæ siê nie bêd¹c w stanie... skoñczy³.”
U Szyllera bezmowne zupe³nie chwile dramy mo¿e najwy¿szymi s¹ poetycznymi jego polotami. Zdaje siê, ¿e to nie in¹d, ale têdy drama w rzeŸbê przechodzi - co zazwyczaj w tañcu
raczej poszukiwano, akrobatyzuj¹c przeto monumentaln¹ rzeŸbiarstwa powagê. Jaki¿ barbarzyñski b³¹d tych systematyzuj¹cych tak estetyków!...
............................
Gdzie¿ by Niobe podzia³a swoj¹ twarz, gdyby rzeŸbiarstwo przez sam taniec z dram¹ o¿enione by³o?...
Albo - zapytanie rubaszne i beztreœciwe, nic nie opiewaj¹ce jako myœl, zapytanie Hamleta
patrz¹cego, gdy aktor ³zy wylewa, zapytanie to : „... Co jemu do Hekuby?...” - by³o¿by tak
wysokie w prozie jego?...
*
Jako¿ - susz¹c dopiero natury cichoœci rozmaitych; przychodzi siê potem do us³yszenia dramy i g³êbokoœci wyrazów bezmyœlnych, bezkolorowych, bia³ych (¿e tak je nazwê), i to zda
siê byæ w¹tkiem wszelkiego dramatyzowania prawdziwego.
Têdy id¹c - doszed³bym jeszcze do daleko wa¿niejszej rzeczy - to jest do mianownikowania
filologicznego, i ¿e to jedynie t¹ drog¹ kres swój znachodziæ mo¿e, czego zas³u¿ony i genialny Kamiñski nie wiedzia³ jeszcze, acz my przez jego zas³ugi po³o¿one w rozk³adaniu wyrazów dowiedzieliœmy siê - ale by³oby to za wiele o tym pisaæ - wspomnê tylko, ¿e-æ g³¹b
wszelka jest to i k³¹b, i go³¹b, ale dalej... uciszam siê ju¿ jako Calderon w dramie swej...
wiadomo jest wszelako, i¿ w tej pracy to, co jest filozoficznym jej kamieniem, to w³aœnie ¿e
ta znajomoœæ kresu, do którego, rozk³adaj¹c wyrazy, objaœnia siê, a od którego ju¿, rozk³adaj¹c je, zaciemnia siê, zamiast objaœnienia - i ten to kres mianownikiem ja zowiê.
Patetycznoœæ nie pochodzi pathos (choroba). Patetycznoœæ pochodzi od pasho...
Tylko zdrowe-cierpienia dramatycznymi zdaj¹ siê byæ... choroba ma na polu wiedzy patologiê raczej, nie patetycznoœæ.
Ró¿nice tu, na polu sztuki, s¹ takie miêdzy powy¿szymi okreœlnikami, jak na polu ¿ycia np.
miêdzy historycznym a histerycznym fenomenem jakim...
.....................................
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Je¿eli mówiê : cisze ró¿ne, to i wyrazy one bia³e, bezmyœlne, nie opowiadaj¹ce nic, a których kilka tu i owdzie s³ysza³em, albo których raczej œwiadkiem by³em, bo od t³a, na którym
miejsca swe znajdowa³y, nieod³¹cznymi s¹.
To - pamiêtam, ¿e dawno, dawno - by³o to jeszcze w roku oko³o 1836, kiedy tak odmienne
by³o ca³e t³o myœli w Europie, a Dziady pana Adama by³y mi potê¿n¹, jedyn¹ nut¹ myœli
i uczuæ, jak ka¿demu... te czyta³em...
By³o to w dzieñ najprozaiczniejszej barwy, ni suchy, ni d¿d¿ysty, o dobie oko³o po³udniowej
i bardzo powszedni¹ barwê maj¹cej, na zagrodzie ubogiej ojców moich, gdzie urodzi³em siê
- na prostej, bezpoetycznej, obwodu stanis³awowskiego w Mazowszu, równej jak piaski ziemi. Szed³em wzd³u¿ alei, która sad owocowy od warzywnej ogrodu czêœci przedziela³a - alei
bynajmniej z drzew sêdziwych i sadu wcale szczup³ego - nie myœli³em o niczym w tak nijakim miejscu pod ka¿dym wzglêdem - gdy naraz dziewczyna, za alej¹ w ogrodzie warzywnym onym piel¹c, g³osem bynajmniej piêknym i nie dokoñczonym tokiem urwanej pieœni
zanuci³a:
...a odjechaæ od niej nudno,
a przyjechaæ do niej trudno!...
Stan¹³em jak wryty, myœl¹c, ¿e g³os do naczytania siê w dramacie pana Adama piosenki onej
zastosowa³em w sobie s³uchem moim - ale po chwili znowu najwyraŸniej te¿ s³owa tym g³oœniej miê dosz³y:
...a odjechaæ od niej nudno,
a przyjechaæ do niej trudno!...
„Prosta pieœñ - rzek³em - ale dobr¹ myœl zawiera...” (widaæ st¹d tak¿e, ¿e Mickiewicz z pieœni gminnej j¹ przybra³).
...................................
Niebieskiej uroczystoœci cisze s¹ w Albano za Rzymem, nad jeziorem, które odbija w sobie
Castel Gandolfo - tam, kiedy zadzwoni¹ na Angelus, a niebo jest chmurki nieœwiadome i jezioro nieœwiadome zmarszczki, laury wtedy wiœniowe nieporuszonymi i szerokimi liœæmi
swymi cieñ, jak one cich¹, rozrzucaj¹ po œcie¿ce krêtej nad wod¹, a przy skale, jak gzyms
u gmachu staro¿ytnego, uczepionej.
Po œcie¿ce tej pojecha³em by³ raz o po³udniu ku Grotta Ferrata i powraca³em wieczór t¹¿
sam¹ œcie¿k¹, a jad¹c na oœle, zw³aszcza w górach, pamiêta siê dobrze szczegó³ wszelki na
drodze spotkany. Dzwoniono na Angelus, kiedy zjawi³ siê obok mnie wieœniak w³oski na oœle
swoim i obadwa zdjêliœmy kapelusze, po krótkiej modlitwie wraz przez to¿ uczestnictwo
w rozmowê wprowadzeni.
Widz¹c albowiem wieœniak ów, W³och, ¿e katolik jestem, nie myœli³, abym by³ obcym cz³owiekum, i mówiæ poczêliœmy, jad¹c spo³em, o tym i o owym - nawet o niedoperzach, które ju¿ œwistaæ poczê³y nam wko³o kapeluszów, ¿e mrok zapada³... Jako¿ pomnê, i¿ W³och ludowym opowiada³ mi sposobem staro¿ytn¹ bajkê greck¹ o Prometeuszu i Epimeteuszu, przet³umaczon¹ na
ten sposób, i¿ Pan Bóg ptaszka stwarzaj¹c b³ogos³awi³ mu, a z³y duch, coœ lepszego wymyœliæ
chc¹c, da³ ¿ycie niedoperzowi... Takie to ró¿ne rzeczy mówiliœmy, nogi maj¹c wolno w strzemionach naszych i opuœciwszy cugle niepotrzebne, gdy osio³ki po w¹skiej jak miedza polska, skalistej wiszarze - pod spadzist¹ ska³¹, a nad jeziorem - próbowa³y uwa¿nym kopytem raŸno zd¹¿aæ...
Naraz - osio³ki stanowczo wstrzyma³y siê, a my siedz¹c na nich poczuliœmy, ¿e o zaporê uderzamy, lubo, dla mroku zupe³nego, dostrzec od razu trudno by³o, co zamurowa³o œcie¿kê
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w¹sk¹, tam jad¹c tak dobrze ju¿ poznan¹. By³ to zaiste od³am ska³y, tak jak szeroka droga, na
któr¹ siê ze szczytu góry stoczy³, wielki, zupe³nie wiêc zamykaj¹cy przejœcie...
Kiedy przeto, siod³a opuœciwszy, oprowadzaliœmy, jak mo¿na by³o, os³y nasze, sami przez
g³az prze³a¿¹c.., rzek³em do towarzysza W³ocha: „...Przed kilkoma godzinami przeje¿d¿a³em
têdy cwa³em za dnia i pamiêtam na pewno, i¿ tego g³azu nie by³o tu...” A on chwilê przemilcza³ - potem, uchylaj¹c nieco kapelusza (jak przy zagajeniu rozmowy naszej na Angelus),
wpó³ monologowym akcentem rzek³: „...Ten kamieni rodzaj nie upada, kiedy chrzeœcijanie
s¹ na drodze... ale... kiedy nikogo nie ma, to one siê tu staczaj¹ z wierzchu ska³... bywa³o...”
*
Teatr i drama wspó³czesna, aby s¹dziæ do ila, z tego punktu widzenia uwa¿aj¹c je, krytyki nie
wytrzymuj¹ i umar³ymi s¹, to trzeba i innej natury ciszê jak¹, z teatru deskami zbli¿on¹,
uczuæ i dotkn¹æ jej.
Kiedy - o po³udniu, wœród t³oku i gwaru, na wschodach do izby poselskiej wiod¹cych œmierci¹ Cezara upad³ minister Rossi, a krew wstêg¹ krzyw¹ od szyi mu siê na œcianê zatoczy³a,
do odpasanej szarfy podobna... nadszed³ po niewielu godzinach i on harmonijny wieczór w³oski, i ksiê¿yc za nim o chwili sobie w³aœciwej wytoczy³ siê na niebo, tylko ¿e przes³oniony
(pamiêtam) chmur¹ w¹sk¹, jak kiedy prosty cz³ek rêkawem ociera czo³o swoje - albo oczy
przys³ania...
Minister mia³ by³ zwyczaj w znanym k¹cie lo¿y, czerwonym aksamitem wybitej, jemu tylko
nale¿nej, w teatrze o spóŸnionej godzinie siadywaæ; a ktokolwiek uczêszcza³ na operê, pamiêta³ mimowolnie, ¿e medalowej czystoœci rysów profil, z wiadomej strony, od wchodu do sali,
o pewnej godzinie nale¿y mu siê widzieæ. Nocy tej - takim, jako siê rzek³o, ksiê¿ycem oœwieconej - czemu grano po pierwszy raz na operê przerobionego Macbetha... to kazuistyczne
tylko dziejów teatru filiacje wyt³umaczyæ by (nie najzupe³niej na pró¿no) mo¿e i potrafi³y.
Pamiêtam - ¿e przez ciche, bez pieœni i mandoxlinów, i rozmów zazwyczaj ro¿nych, ulice mo¿e i nie ja jeden dlatego siê uda³em do teatru, aby publicznoœæ widzieæ...
Chwila otworzenia kurtyny wedle codziennego programu gdy nadesz³a, znaczna liczba widzów w przysionku teatru nie najjaœniej oœwieconym i po kawiarniach bliskich, gdzie nikt
dziennika ze sto³u nie podejmowa³, nieporz¹dnie przechadza³a siê... Po niejakim czasie
wesz³a garstka, a po³owa jej wysz³a i wesz³a znów - muzyka rozpoczê³a uwerturê... W wy¿szych lo¿ach, tu, owdzie, parê osób niestrojnych albo niespodziewanie strojnych dam parê
pokaza³o siê. Niektórzy wychylali siê i ogl¹dali naoko³o, jakoby afektuj¹c, i¿ widzieæ chc¹
oblicze i liczbê publicznoœci; nareszcie za rozwiniêciem opery sformowa³a siê pewna ca³oœæ
goœci u¿ywaj¹cych teatru z nawyknienia, jak gdy o pewnej dobie higienicznie kto nawyk³
w wiadomym kierunku bez celu przechadzaæ siê...
W miarê jednak jak opera przez treœæ sw¹ w dramê i tragediê przechodziæ z czasem zaczyna³a, pusta lo¿a ministra Rossi, nie oœwiecona jako inne (i¿ familijna by³a), ciemnopurpurowe,
aksamitne wnêtrze swoje ku œwiat³u, jak wielka rana, odmykaj¹c, uprzedzi³a wra¿eniem magiczn¹ on¹ Shakespeare’owskiej tragedii chwilê, kiedy cieñ zasztyletowanego Banka na pustym krzeœle przy uczcie teatralnej zasiadaæ ma...
I poczê³o siê graæ pomiêdzy publicznoœci¹ a scen¹ to, co Shakespeare w Hamlecie obmyœli³
by³, aby zagraæ tragediê na dworze, scenê na scenie daj¹c... i kto wtedy publicznoœæ a scenê
widzieæ tam przyszed³ by³, to w czasie, kiedy aktor Banka cieñ przedstawiaj¹cy wynika z trapy swej, ranê czerwon¹ pokazuj¹c, znajdowa³ siê sam pomiêdzy teatru pe³ni¹ a pustk¹ lo¿y
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ministra, jako Hamlet u nóg Ofelii... i nie dowierza³ sobie sam, ¿e widzem przytomnym jest,
albo: i tu, i tam Shakespeare’a tylko aktorów graj¹cych widz¹c, baczy³, azali sam jeden
Shakespeare chyba widzem prywatnym gdzie nie stoi...
............................
Takich to cisz akordy straszne s¹ sam¹ g³êbokoœci¹ s¹dnych kombinacji swych, przytoczy³em
zaœ on powy¿szy zarys na to, aby Bia³e kwiaty stosowny sobie mia³y cieñ, lubo nic tu siê nie
pisze, co by nie by³o uszczkniête, ¿e tak powiem, z niw natury rzeczy, i je¿eli zmniejsza
jest cokolwiek nieobecnoœæ stylu, jak¹ u¿y³em w Czarnych kwiatach, to o tyle tylko, o ile jest
wcale niemo¿ebnym unikn¹æ sztuki, owszem, o ile ta w tej sferze sprawuje prawdê przedstawienia.
B³ogos³awiony i szczêœliwy pisarz, który prawdziwej patetycznoœci bezbarwne s³owa zna i strze¿e - pisarz i cz³owiek ka¿dy! - lubo czêsto te nieledwo wcale od nas zale¿eæ nie zdaj¹ siê.
A s¹ tym piêkniejsze, z tego je stanowiska ceni¹c, im mniej jako idea i myœl zawieraj¹ce w sobie - im nijaksze...
Czêsto: ¿e je okreœlaæ trudno, zapominane s¹ i ma³o baczone... zaiste -nie kryjê, i¿ uprzytomnianie ich sztuk¹ pisania bacznej bardzo pilnoœci wymaga...
Mniemam wszak¿e, ¿e by³oby zarówno piêknie jak, zdaje mi siê, koniecznie prawie, aby
sztuka polska, pod tym wzglêdem pierwsz¹ siê w europejskiej dzisiejszej literaturze jawi¹c,
s³upy swe ¿elazne zakopywa³a stanowczo i wyraŸnie. Nowego budynku estetyki niebezpieczna jest systematami, najbezpieczniejsza prostotliw¹ parabol¹, z ¿ycia bezstronnie przyjêt¹,
uczuciem utwierdzaæ... A zaœ œwiadomoœæ paraboli sama przez siê coraz dalsze poka¿e kresy, braki, dobytki...
Pamiêtam kilka s³ów zasz³ych mi w drogê tu i owdzie, które najdobitniej oprzytomnieæ mog¹
ogólny zarys moralny i estetyczny tych notatek. A przytacza siê je (jako ka¿dy dobrej woli
czytelnik zauwa¿yæ potrafi) z wdziêcznoœci¹ nawet, i¿ za wskazówkê poszukiwañ prawd estetycznych pos³u¿y³y. ¯adnej myœli nie okreœlaj¹ce s³owa powiedzia³ mi raz jeden z najpowa¿niejszych obywateli w Europie, kiedy w onych niedawnych, ³unami rewolucji œwietnych
latach przyby³em z Rzymu do Pary¿a.
Starzec ów znakomity, pogodnie rozmowê zagaiwszy, pyta³ miê o Rzym staro¿ytny: ile? gdzie? - jako? odkopywanie staro¿ytnoœci post¹pi³o... Odpowiada³em by³ jako osobie dotykalnie rzecz znaj¹cej i jako siê mówi z kimœ, co w rozmowy celu niknie przez to, i¿ przedmiot szczerze zna.
¯e taka: rozmowa w sobie samej ¿ywot ma,, wypad³o mi najproœciej dla porównania postêpu
prac zapytaæ: „A kiedy¿ ksi¹¿ê jegomoœæ ono Forum-Romanom widzia³eœ?.. OdpowiedŸ
by³a najproœciejsza, któr¹ jednak w notatki s³ów onych powy¿ej okreœlonych zamieœci³em odpowiedzia³ mi by³ ksi¹¿ê: „To by³o w przesz³ym stuleciu.”
Trzeba byæ zaiste wywik³anym z fa³szów estetyki schorza³ej formu³ek, aby œmieæ wytykaæ
i poszukiwaæ dróg odbudowania szko³y nowej w sztuce czy to w literaturze-sztuce, wszelako, coraz bli¿ej (œmiem to zapowiadaæ) zobaczycie ju¿ w Europie kierunki te na jaw wychodz¹ce; trzeba wiêc, aby m³oda szko³a polska baczn¹ by³a.
A inne znowu s³owa, w Londynie np. które przytrafi³y mi siê, da³y mi to dostrzec, jak jest
³atwo poddaæ siê formu³kom czczym bezpatetycznej dramy.
Artysta, te¿ i ludowego pierwiastku czciciel, mieszka³em tam w najubo¿szym prawie domku
najubo¿szej miasta czêœci.
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Wieczorem raz, przy œwietle sam zostaj¹c, nie uwa¿a³em, i¿ ktoœ wszed³, zw³aszcza i¿ angielski
klimat wilgoci¹ sw¹ przyg³uchniêcie moje chwilowe zwiêkszy³... M¹¿ postaci zacnej (i rycerskiej
nawet twardoœci¹ rysów swych) sta³ przede mn¹, laskê grub¹ trzymaj¹c - wsta³em i przywita³em.
„Nie wiem - rzek³ goœæ - jak siê odezwaæ mam : obywatelu, ziomku, rodaku czy panie.” Dekoracje tej sceny by³y wiêcej ni¿ zaniedbane, a ja mniej starannie od goœcia os³oniêty.
„Proszê usi¹œæ” - odrzek³em. „Nie! - na to przychodzieñ - pierwej niech wiem odpowiedŸ...”
„Otó¿ - rzek³em - widzi pan, mo¿na powiedzieæ panie i powiedzieæ bracie, powiedzieæ bracie i rzec przez to panie, i wszystko w tym (wedle estetyki polskiej) zale¿y od tego, jako siê
powiada albo s³yszy ? a k’temu, aby widziano, dotykano i s³yszano s³usznie, toæ s¹ sztuki
piêkne odpowiadaj¹ce wzrokowi, dotykaniu, s³uchowi... tych sprawiedliwe uprawianie
czyni . . . . . . . . a muzyka ju¿ u nas przecie kwitnie...”
Tak oto coœ pocz¹³em mówiæ - gdy przychodzieñ piêknym mêskim g³osem rzecze: „To najlepiej: rodaku!” - ale przycisk taki by³ na literze pierwszej, i¿ w g³uchocie mej dalsze mi zniknê³y, œwiat³o przy tym md³e i postawa, i laska gruba uczyni³y razem, i¿ zda³o mi siê nie rodaku, ale rrrobaku! us³yszeæ.
¯e bez œmiechu to notujê, jako potrzebny odcieñ w zarysie tym, proszê równie¿ tak przyj¹æ;
nie celem mi tu œmiech, ani œrodkiem nawet. Innych, pewniejszych œrodków bliskie jest to
pisemko z siebie samego. Bia³y-æ i to kwiat!... bo zarysem jego by³o serio i drama, ale widno
do ila w³asnego tu wyrobu estetycznego i pojêcia patetycznoœci w³asnej zbywa! Mo¿e w innych poszukiwaniach innych dróg na innych polach pos³u¿ê i ja komu za objaœniaj¹ce œmiesznoœci¹ sw¹ œwiate³ko... wszyscy s³u¿ymy... estetyka zaiste ¿e narodowa polega na tym...
.....................................
Kto by myœli³, ¿e poszukiwania œwiadome nowych estetyki zdobytków by³oby na polu szerszym, po francusku na przyk³ad, stosowniej wypowiedzieæ, myli siê. Swobodnie tu jest i przystêpne wszystko w tym wielkim i zacnym narodzie, dla którego szacunek mam œwiadomy siebie, ale... mo¿e by trzeba w³adzê pierw mieæ albo systemat s³awny na to, a obie te rzeczy
wprost przeciwne s¹ celom takowej i mojej pracy.
Mistrze zaœ wielcy w sztuce, choæ to i us³ysz¹, i zrozumiej¹, cierpieæ bêd¹, ¿e nic k’temu
nie uczynili, a nie uczyni¹ nic!.., czekaj¹c zawsze, a¿ uczeñ mistrza, a pokolenie zakasuje
pokolenie, sk¹d ci¹gu nie ma i mieæ nie mo¿e tak rozwijana sztuka. Konkurencja na polu
postêpowi jedynie dostêpnym jest najprostszym absurdum, a emulacjê zabije zawsze konkurencja i energiê twórcz¹ wyniszczy.
Lubo - nie ma co siê tam przecie œcigaæ, gdzie dróg jest nieskoñczona liczba - to tylko, jak
siê jedn¹ drogê widzi, œcigaæ siê mo¿e jest koniecznym, i to jeszcze: mo¿e!... Przy tym nieœwiadomoœæ wartoœci elementów komiki i satyry wyniszczy tu zawsze siew tej niwy...
...............................
Ciszy w najkolosalniejszym s³owa tego tonie nie dozna³em nigdzie jeszcze wy¿szej nad ciszê o jednej nocy, acz zimowej, na Oceanie... ¿e s³ów na to nie ma, mimo i¿ twarda to i prawie g³odna podró¿ dwumiesiêczna przesz³o by³a i uprozaicznia³a dobrze... pomnê, i¿ obejrzawszy siê wko³o ani modliæ siê nawet s³ów nie mia³em - i zap³aka³em tylko... ¿e mo¿e
byæ tak wielka cichoœæ... a przecie¿ tyle mórz pierw innych zna³em...
Izraelicie, towarzyszowi podró¿y, którego raz w ¿yciu napotka³em, i to na okrêcie, patetyczne rzeczywiœcie winienem tak¿e s³owo. By³ to m³odzieniec œwiat³y, w filologii i filozofii. tak35

¿e niemieckiej bieg³y, historiê te¿ zna³ i o sztuce mia³ wyobra¿enie - umia³ on i po polsku
parê wyrazów, bo, acz za granic¹ wzrós³, pamiêta³, ¿e dzieciêciem w Polsce by³; jak to mówi
siê czasem u nas szlachty: by³ to ¿ydziak.
Jedliœmy nieraz razem z jednego naczynia ry¿ gotowany, zw³aszcza kiedy trudno by³o gotowaæ, z powodu i¿ burze kuchniê rozbija³y, a fale wy¿sze masztów przechodniem na statku
pomiata³y. Bo to by³a te¿ niebezpieczna ¿egluga : dwa okrêty wspó³p³yn¹ce rozbi³y siê, j eden
rozbity widzieliœmy na w³asne oczy.
Wiele razy na zwojach sznurów z Izraelit¹ owyn ca³e noce rozmawialiœmy po francusku o polityce, historii, filozofii, estetyce, o Religii Chrystusa Pana, i o Talmudzie, i o Moj¿eszowym
prawie, i o nie wiem ju¿ czym. Gdy nadesz³a niedziela (jedna z tylu niedziel!), ¿e, ubieraj¹c
siê w kajucie, przymkn¹³em nieco drzwi, patrzê, a¿ rêka siê przez szparê z niedomkniêcia
drzwi wynik³¹ wsuwa, podaj¹c mi ró¿ow¹ flaszkê olejku do w³osów i bieliznê œwie¿¹: rzeczy, domyœliæ siê ³atwo, jak kosztowne i rzadkie tam, gdzie ju¿ wodê bardzo oszczêdnie rozdawano, i przy broni nabitej, aby ludzie siê o wodê nie pobili... Izraelita wszak¿e, przynosz¹c
mi te rzeczy, wiedzia³ z innych niedziel, po samej ksi¹¿ce do nabo¿eñstwa spotykanej u mnie,
i¿ dzieñ ten wyró¿niaæ zwyk³em. Otó¿ mówi³em z nim wiele, wiele ró¿nych rzeczy...
Jednego razu, wpod³u¿ statku miotanego ogromnymi falami chodz¹c, ¿e spodziewano siê
znaczniejszej burzy w nocy, ruch by³ wielki i krzyki rozkazów szczególniejsze ni¿ dot¹d...
a ¿e chodz¹c tak przed on¹ oczekiwan¹ burz¹ mówiliœmy ¿wawo coœ o Bo¿ocz³owieczeñstwie
Chrystusa Pana naszego, interlokutor znój przymilk³ jakoœ na chwilê, i ja za nim; potem,
wskazuj¹c mi na fale, rzek³: „A wiêc wierzysz i w to, ¿e Mesjasz chodzi³ po falach jak po
ziemi?...”
„Wierzê” - odpowiedzia³em...
.............................
Po niejakim przestanku obustronnym, widz¹c, i¿ mój interlokutor izraelskiego jest wyznania,
a œwiat³y cz³ek, doda³em:
„Przypominasz sobie zapewne moment i okolicznoœæ, w których Pan przez morze szed³ (boæ
czytujesz Ewangeliê ze mn¹ razem, kiedy mi hebrajskie czytanie na t³umaczeniu Nowego
Testamentu w wolnych chwilach pokazujesz), by³ to wiêc moment, kiedy ju¿ rzesze ca³e
w najwy¿szym stopniu zaczê³y siê za Chrystusem Panem porywaæ w zapale t³umnym - lada
chwila królem ju¿ ziemskim móg³ byæ okrzykniêty... otó¿ uchadza³ w ten czas drogami najmniej od rzeszy znanymi... w takim to po³o¿eniu raz przez powierzchniê morza szed³... akt
by³ logicznie naturalny, wynik³ z rzeczy samej, je¿eli, jako widzisz, na maleñkiej ziemi syryjskiej zostawszy Panem, to wystarczy³o ju¿, aby panem oto by³ wszechziem - tam wiêc,
gdzie owa ziemia maleñka, koñczy³a siê te¿ i ca³a ziemia z l¹dami swymi, a zaczyna³o siê
morze... Powiesz mi (lubo filozof jesteœ): ?A czemu to tak nie pójdziesz, bracie, aby pokazaæ
mi, ¿e tak jest?? - Zmierz-¿e pierwej proporcjê moj¹ do Pana mego, tudzie¿ uwa¿, azali
on, aby pokazaæ to, czyni³ tê sprawê, czy nie raczej, aby ukryæ dostojnoœæ sw¹...”
„To jedno ci powiem - (mile tu wspominany, a raz spotkany) Izraelita rzecze mi - ¿e ju¿ci
Chrystus wasz by³ to mo¿e najidealniejszy cz³owiek...”
..............................
Ksi¹¿ê pewny, z zacnego a wielmo¿nie historycznego szczepu (bo hetmanów rycerskich miêdzy swymi dziady maj¹cy), by³ te¿ od niejakiego czasu w Ameryce, obywatelem Rzeczypospolitej zostawszy, i na piêknym przedmieœciu miasta New-York, które to przedmieœcie zo36

wie siê Brooklyn, zamieszkiwa³. Wiele mu winienem chwil przyjemnych i przyjacielskich
us³ug, a us³ugi mówiê dlatego, bo jest rzadkiej uprzejmoœci serca cz³owiek.
Kiedy wielkim smutkiem dotkniêty po onym wybrze¿u przechadza³ siê raz ze mn¹, a s³oñce
w³aœnie ku zachodowi mia³o siê, chmur¹ mocnymi promieniami przeszyt¹ os³oniête, widaæ
by³o opodal wzgórze ma³e, zielonym wówczas poros³e ¿ytem, w k³osach w³aœnie bêd¹cym dalej szeroka rzeka srebrzy³a siê pod s³oñca jasnoœci¹, fortecy ma³ej mury na brzegu jej
i okrêtu tu¿ resztka czerni³y siê...
Nie pamiêtam, o czym mówiliœmy... ale mówi¹c rzeczy rozmaite pamiêtaliœmy, doko³a spozieraj¹c, ¿e okrêt ten zachowa³a do dziœ Ameryka na pami¹tkê mê¿a, co na nim przyp³yn¹³
z Europy...
Wzgórze zielone i forteczka pami¹tkami s¹ narodowymi, kêdy m¹¿ ów Anglików zbi³, a cofaj¹cych siê ¿o³nierzy swych utrzyma³ tam nieraz odwag¹ osobist¹... I pamiêtaliœmy jeszcze,
¿e towarzysz przechadzki mej, z powa¿nie historycznego a ksi¹¿êcego rodu pochodz¹c, liczy³
pomiêdzy ¿eñskimi przodki swymi w³aœnie ¿e onego ws³awionego w Ameryce polskiego bohatyra najukochañszego ulubion¹...
Bohater ów - ³acno jest wiedzieæ, ¿e Koœciuszko, a zaœ [ksi¹¿ê Marceli Lubomirski, powinowaty] ulubionej wielkiego wygnañca tego (przez ród jej niegdyœ wzgardzonego)... by³ w³aœnie ze mn¹ tam wygnañcem i zamieszka³ym nieledwie ¿e na pobojowisku, które s³awê Koœciuszce zjedna³o!
Ksi¹¿ê obywatel Rzeczypospolitej Amerykañskiej przyjmowa³ radoœnie to wet za wet po
wieku...
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MILCZENIE
CZÊŒÆ WSTÊPNA
I
Czy œpi¹cego mo¿na przebudziæ grzecznie?... Podobno, ¿e nie: gdyby albowiem budzi³o siê go
upadkiem na twarz najl¿ejszego listka ró¿y, jeszcze by³oby to tylko bardzo wykwintnie albo poetycko pomyœlanym, lecz nie by³oby grzecznie, bo, koñcem koñców, trzeba œpi¹cemu przerwaæ
snowania myœli jego - i to przerwaæ doraŸnie, nie powoli, lecz nagle, przenosz¹c go jednym ruchem w rzeczywistoœæ i w oczywistoœæ inn¹. Nie mo¿na przeto z oczywistoœci jednej przerzucaæ
nikogo w drug¹ sposobem grzecznym, i pewne brutalstwo nieroz³¹cznym zdawa siê byæ od roboty takowej. St¹d to g³ównie i pierwszorzêdnie pochodzi ta odpychliwoœæ, jak¹ na samym wstêpie
spotyka u ogó³u ka¿dy nowy pomys³ lub wynalazek, o ile jest pocz¹tkuj¹cym lub posi³kuj¹cym
nowe ko³o rzeczywistoœci i oczywistoœci, budziæ albowiem grzecznie w ¿aden sposób nie daje siê.
Owszem, wiêkszoœæ ogromna spó³czesnych, a¿eby stanowczo uprzedziæ wydarzenia i spoczynek utrwaliæ, stara³a siê i bardzo pilnie stara uzasadniæ i rozpowszechniæ przekonanie, i¿ nic
nowego pomyœlanym i okazanym nie mo¿e byæ i ¿e wszelka umys³owa w tym kierunku podejmowana praca przez to samo jest p³onnym zachodem.
A co (nale¿y ostrzec) ¿e siê mo¿e na pozór udowodniaæ z tej przyczyny, ¿e wszystkoœæ rzeczy i spraw œwiata tego bêd¹c w jedn¹ harmoniê obejmowan¹, ³atwo jest odwrotnie w tej¿e
harmonijnej jednoœci dopatrzeæ wszystkiego zacz¹tków, jakoby przeto ju¿ nic nowego byæ nie
mog³o! Jest w tym jednak b³¹d ogromny, to jest: ¿e absurdum bierze siê za nowe... tylko albowiem absurdum le¿y poza ogólnym pr¹dem harmonii bytu wszystko ogarniaj¹cej.
I wielokrotnie, i do syta nas³uchany w tym wzglêdzie cudzych zw¹tpieñ, by³em raz u¿ytym
w delegacji do jednego istotnie zas³u¿onego cz³owieka, któremu koledzy ofiarowali byli dobrze zas³u¿ony medal. Rzecz tê cenn¹ oddawa³em w rêce udarowanemu i nie spodziewa³em
siê by³ bynajmniej ¿adnych patetycznych utrudnieñ w tym poselstwie, osoba albowiem i prawdziwie zas³u¿on¹ by³a, i szczerej prostoty pe³n¹.
Atoli skoro uznawany i oceniony, przyj¹wszy swój medal, pocz¹³ starannie go obzieraæ, dostrzeg³em nagle na jego licach przeb³ysk podobny do uœmiechu, pomiêszanego z wielce g³êbokim wra¿eniem - to zaœ by³o tak dziwnie wyraziste, i¿ d³ugo jeszcze potem nasuwa³a mi
sama wyobraŸnia ten psychologiczny obraz. A¿ we wiele czasu po delegacji, znalaz³szy siê
raz bardzo poufnie z mê¿em, o którym tu siê mówi, podnios³em umyœlnie okolicznoœæ i zapyta³em o przyczynê szczególnego wra¿enia...
- Rzecz jest niezmiernie prosta! - odpowiedzia³ - po pierwszy raz w ¿yciu zobaczy³em czo³o,
usta i nos w³asny w profilu. . . I gdyby nie wasz medal, mo¿e, jak bardzo wielka liczba ludzi,
po³o¿y³bym siê w grób, nigdy pierwej w³asnego nosa mniej jednostronnie nie widziawszy. Ja,
który przecie¿ ze wszech stron piramidy ogl¹da³em!... Otó¿ myœl mi przysz³a by³a, ¿e zaiste
musz¹ byæ jeszcze rzeczy nowe do okazania ludzkoœci, je¿eli, mówiê, w³asny jej nos mo¿na
zwiastowaæ!
- Szkoda wielka - rzek³em - ¿e tego w³aœnie nie raczy³eœ nam by³ powiedzieæ - - Kiedy... jakoœ... sam przyznaj, i¿ takich rzeczy siê nie mówi...
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S¹¿ zatem g³êbiny i stopnie szczeroœci ducha i oczywistoœci, które siê jakoby spó³-milczeniem ogó³u uznawa, ale którym jawnoœæ spó³czesna odmawia wyg³osu, co okres, co wiek
takowych to z-milknieñ nieuchronnie dla rozwoju swojej pe³noœci potrzebuj¹c? Za ca³ego
okresu heroicznego greckiej filozofii, to jest a¿ do Artystotelesa (lecz nie pouczaj¹c tego
mêdrca), nikt nie pojmowa³by takowej jawnoœci-wzglêdnej, zakreœlone z góry szranki maj¹cej, ani ona komu wystarcza³aby! Nieledwie ¿e na ulicy zapytaæ by³o przecie mo¿na, co jest
dusza? jak i ile nieœmiertelna? co ¿ycie i ¿ywot? na co i dla czego filozofia?... Zapytywany
z nie mniejsz¹ odpowiada³ prostot¹ : „Tyle a tyle wiem, lub nie wiem; co do filozofii, ta - za
cel ma uczyniæ cz³owieka moralnie szczêœliwym!” *
Staro¿ytni nie znali wcale pewnego rodzaju uœmiechu, który dopiero myœmy wynaleŸli, a który te¿ wynalazek zapewne nam przynosi niema³y zaszczyt. To jest: oni nie znali uœmiechu
zatêch³ego umys³u i zupe³nie zw¹tpia³ego serca, z jakim odpowiadaj¹ dziœ mêdrkowie na zapytania ludzi naiwnych, œwie¿ych i coraz rzadszych! Zacny Diogenes przeczuwa³ zbli¿anie
siê tej epoki wtórej, skoro w ksiêgozbiorze Akademii widz¹c zapracowanych starców, pyta³,
kto by to byli ? „Ci, co prawdy szukaj¹” - odrzeczono. - „Ach! a kiedy¿ oni bêd¹ mieli czas
j¹ praktykowaæ?!...” Te wielkie s³owa jego i inne brzmi¹ce ¿ywo, jakby wczora rzeczonymi
by³y, nie spotka³y by³y na razie naszego spó³czesnego uœmiechu i ostrze¿enia, i¿ „takich rzeczy siê nie mówi...”, ¿e do takich g³êbin wielkiego zadania bytowego nie zstêpuje siê, ¿e
wiedza (mianowicie od Arystotelejskiego podzia³u na umiejêtnoœci-specjalne) ma zadanie
inne... a jakie zadanie??... tego siê tak¿e nie mówi!
---------------------------S³owem - ¿e m¹droœæ oczekiwaæ spokojnie winna na uzupe³nienie wiedzy przez pojedyñcze
rozwiniêcie umiejêtnoœci wszystkich, i ¿e wtedy czas przyjdzie praktykowania prawdy! To
jest bardzo piêkne, tylko, z jednej strony, nie zaspokaja wcale, i owszem, prawie potwierdza
Diogenesa zarzut, z drugiej - jesteœmy w stanie zrobiæ tê ma³¹ uwagê, ¿e podzia³ na specjalne
umiejêtnoœci zaskoczonym bywa i mo¿e byæ przez pojawienie siê ca³ych nowych umiejêtnoœci, których pr¹d i kierunek od naszego umyœlnego systematorstwa nie zale¿y.
Rzecz szczególna! ze wszystkich mêdrców staro¿ytnych jedynego Diogenesa powiedzenia
wybrzmiewaj¹ nam do dziœ jako utwory spó³czesne. Moglibyœmy go nazwaæ Hamletem-filozofii, gdyby na myœl tê¿ sam¹ nie wpada³ by³ Plato, nazywaj¹c go „Ob³¹kanym-Sokratesem”! Wszelako omyli³by siê bardzo, kto by Diogenesa poczytywa³ jedynie za improwizatora dorywczego i za bezkierunkowy jaki humor. On nie jest dot¹d jeszcze obejrzanym w ca³oœci umys³u swojego. Zw³aszcza i¿ sam powiada: „Ja, przesadzaj¹c we wszystkim i pe³ni¹c
nazbyt - czyniê to ku temu, a¿eby ci, co przyjd¹ po mnie, nie potrzebowali pe³niæ nazbyt,
lecz - w sam¹ miarê...” Filozof, który to i z tak¹ wyra¿a trzeŸwoœci¹, nie jest samym tylko
genialnym humoryst¹.
Lecz planetarna wartoœæ wielkiej Diogenesowej gwiazdy mniej by³a i mniej jeszcze bywa
ocenion¹ od jej b³yskotliwych têcz dowcipu. Na mêdrcu tym zamyka siê ta filozofia, któr¹ ja
heroiczn¹ nazywam. Wedle tego¿ uwa¿ania mojego, filozofia ta nie zaczyna siê wcale od
Talesa, lecz od Ajschylosa dramatycznych przedstawieñ, gdzie wyk³ada³o siê posady m¹droœci tradycyjnej i wypowiada³o siê idee postaciami, zaœ zamyka siê i koñczy nie mniej dramatycznie, jak j¹ Ajschylos pocz¹tkowa³, to jest zamyka siê Dialogami-Platoñskimi, tak i¿ to,
co sztuka nieledwie techniczna w Sofoklesie ceni i podziwia, nie nale¿y bynajmniej do filo39

zoficznego pochodu i rozwoju myœli greckiej, lecz dla dziejów sztuki zostawa. Gdy tymczasem Platoñski Dialog ludzi zwyk³ych, ludzi na ulicach Aten spotykanych, a poszukuj¹cych
nieznanego Boga, prawdy i cnoty œród doczesnych i arcypotocznych bytu warunków, jest
w prostej linii ostateczn¹ jakoby rzeczywistoœci¹ onych dialogów olimpijskich Ajschylowskich, gdzie sprawy i myœli ludzkiej jeszcze nie ma, lecz gdzie œwiête i m¹dre fala cz³owiekiem dla idei pogardzi³y.
Pogl¹d ten, osobistym moim bêd¹c, mo¿e nie znaleŸæ us³usznienia, ale on usuwa na swoje
miejsce pojêcia szkó³, które sprawiedliwymi byæ nie mog¹ wzglêdem czasów, w których jeszcze szkó³ nie by³o i w których to, co póŸniej jedn¹ ze szkó³ zowie siê, by³o raczej powszechn¹
ogólnoœci¹. Szko³y œwiadcz¹ wiêcej o miejscu ni¿ o ci¹gu rzeczy, a niekiedy s¹ tylko nominalne.**
Tak¿e i dost¹piona z pochodem czasów doskona³oœæ specjalna (np. tragedia Sofoklejska) nie
godzi siê, a¿eby przeto wstecznie upodrzêdniaæ mia³a objaw pierwotny, bo ten pierwotny
objaw, lubo zacz¹tkowy, mia³ tak¿e swoj¹ doskona³oœæ, bêd¹c wyznaniem publicznym wiary
i wiedzy swego czasu.
Czy przez przybli¿enie (a peu prés), jak pierwotni czynili, czy (jak po-Artystotelejscy) przez
system otrzymuje siê i udziela s³uszniej œwiat³o i dobro?...
Oto jest pytanie etycznie, kardynalne i wprost podejmuj¹ce zacny ów Diogenesa utysk wzglêdem akademickich pracowników, skoro, widz¹c ich prawdy szukaj¹cych („quaerere verum”),
s³usznie wo³a³: „Kiedy¿, oni czas bêd¹ mieli, a¿eby znalezion¹ praktykowaæ?!”
Zaiste, jak nieb¹dŸ i czujnie, i spó³pracowicie oczekuje cz³owiek na owe, których dost¹piæ
mamy, doskona³oœci, zarêczone nam postêpem, ulepszeniami potwierdzane i jaœniej¹ce coraz
nowym, coraz pe³niejszym (lubo zawsze niewystarczaj¹cym) systematem, jednakowo¿ ten¿e
sam cz³owiek i spó³czeœnie zajmuje przecie¿ tak¿e ¿ywe miejsce w codziennej dramie doczesnoœci; a na jej powo³ania odpowiadaæ i dopisywaæ onym jest obowi¹zany. Mia³¿eby on przeto jedn¹ wiedzê podrzêdn¹ i zdawkow¹ na codzienne takie wypadki? - drug¹ zaœ w zapocz¹tkowanych pracach ludzkoœci i jej spodziewaniu domnieman¹? Jedn¹ tymczasowo pos³uguj¹c¹, drug¹ obiecan¹... St¹d obiedwie niezupe³nie trwale mu w³aœciwe, obiedwie warunkowe.
Œród takich to wiedz i tak siê znajduj¹c postawionym, uwa¿a cz³owieczeñstwo za dobre u¿ywaæ czêstotliwie, zamiast odpowiedzi, nie wypowiedzianych odw³ok zdania, przemilczeñ
i nie-do-g³êbieñ w¹tpliwych.
Atoli takowe w³aœnie ¿e umyœlnie czy przemyœlnie nie wypowiedziane odw³oki zdania,
przemilczenia i niedog³êbienia s¹ przecie¿ utajon¹ myœl¹, wiêc s¹ tylko koniecznie niedopowiedzianym ci¹giem rzeczy! ...
Czy system posi³kuje w czymœkolwiek prawdê? czy sprawdza j¹ albo jej œwiadczy?... on, który zarówno rzeczom fa³szywym, jak niefa³szywym mo¿e s³u¿yæ!... gdzie i po co wci¹¿ nowe
i zastêpuj¹ce dawne systemata prowadz¹, przewalaj¹c uprzedzicieli swoich?... Czy nareszcie
system, sam w sobie uwa¿any, kszta³ci siê tak¿e i postêpuje?... Myœlê, ¿e nie! - albowiem
system siê buduj¹c na pojêciu zupe³noœci, ca³oœci i harmonii, takowym brakowaæ nic nie
mo¿e; móg³by tylko na szerz postêpowaæ, coraz wiêksz¹ obejmuj¹c wszystkoœæ nastêpstw,
pojawisk i szczegó³ów. I by³oby nareszcie do wnioskowania, ¿e ostatecznym dost¹pieniem
doskona³oœci systematu musia³oby byæ jego porównanie z systematem œwiata naszego. W tym
wszystkim wszelako nic nam prostotliwie nie powiedziano dot¹d, i dlatego z w¹tpliwoœci¹
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wyra¿am siê. Wiem, ¿e czemu nieb¹dŸ system s³u¿y, zawsze on niewiêksz¹ ani mniejsz¹
cz¹stkê prawdy obejma, to jest, ¿e buduj¹c siê na pojêciu ca³oœci, zupe³noœci i harmonii,
ju¿ci ¿e wyra¿aæ musi ideê symetrii, miary i promiennoœci... oto wszystko!...
Zaœ co do dzia³ania przez przybli¿enie (approximative), te wydawa mi siê byæ najw³aœciwiej
donios³ym atrybutem ducha ludzkiego. Nie wiem, zaprawdê, czyli jest jaka forma dzia³alnoœci umys³owej odpowiedniejsza po³o¿eniu naszemu, jak przybli¿enie! Jesteœmy w ka¿dym
zmyœle i rozmyœle naszym otoczeni kryszta³em przezroczystym, ale u-ob³êdniaj¹cym pogl¹dy
nasze. Podobno ¿e cokolwiek b¹dŸ czynimy, zagaja siê albo uzupe³nia przez przybli¿enie.
Jesteœmy sami poniek¹d nie inaczej istniej¹cymi na wiruj¹cym Planecie szybciej od uderzeñ
pulsu... A przeto mo¿na by nawet rzec, i¿ dzia³anie przez przybli¿enie nie jest dla nas przypadkiem, lecz podbitym sobie warunkiem.* * * St¹d to, obejmuj¹c one - i jednocz¹c -dwa
wielkie klejnoty umys³owe, czyli: rozwagê umiejêtnoœci i nierozwagê instynktu przyrodzonego, jest zupe³nie cz³owieczym. Tote¿ my, tak rzecz pojmuj¹cy, nie odpowiadamy przemilczeniami na pytania ¿ywotne - bynajmniej...
*
Po kilkunastoletnim pobycie w jednej z najœwietniejszych stolic Europy, kolega mój, gdy
miejsce mia³ opuszczaæ i skoro ju¿ wszystko do podró¿y przygotowanym by³o, rzek³ by³ do
mnie : „Oto bêdê mia³ teraz nieco swobodnego zupe³nie czasu, zechciej przeto o stosownej
godzinie czekaæ miê jutro w ma³ym parku przed budynkiem g³ównej Biblioteki - a ja bêdê
siê stara³ nadbiegn¹æ z jednej Czytelni (cabinet de lecture) gdzie mam jeszcze z kimœ spotkaæ siê i na papiery potrzebne okiem rzuciæ - po czym zajdziemy te¿ zobaczyæ Bibliotekê...
inaczej przecie wyjechaæ nie godzi³oby siê! ...”
W s³owach tych, zupe³nie naturalnych, có¿ us³ysza³ ka¿dy obecny i wszelki spó³czesny? a co
us³ysza³by milcz¹cy przez lat parê Pitagorejczyk?... W tych¿e samych, mówiê, wyrazach, które wszelako wystarcza cokolwieczek odmiennym wyg³osiæ nastrojem, a¿eby siê piorunuj¹c¹
stawszy satyr¹, ca³y przedstawi³y obraz b³êdu i nieszczêœcia g³êbokiego naszej wiedzy i za ni¹
id¹cej cywilizacji?
Tote¿ prostym i logicznym nastêpstwem sta³o siê, ¿e kolega mój nie dopisa³ i spóŸni³ siê. Oczekiwa³em go spokojnie w przyjemnym cieniu bukszpanów, patrz¹c na maleñkie dziecko z³otow³ose, bawi¹ce siê kamyczkami z piasku wygrzebywanymi ze starannoœci¹ nieprzerwan¹...
Skoro zaœ oczekiwany wreszcie nadbieg³, ju¿ zaledwo wystarczy³o nam czasu na obejœcie
woko³o gmachu Biblioteki i na architektoniczne uznanie jego zalet. Otó¿! - mówi³o siê - skoro spójrzymy na te, szerokie urozszerzaj¹ce siê jeszcze bardziej masy pe³nego muru, a spojrzymy ze stanowiska staro¿ytnych literatur, czyli, ¿e tak rzekê, kilku ksi¹g sanskryckich i zendylskich, kilkudziesiêciu greckich i rzymskich, i hebrajskiej jednej i jedynej... zaiste, ¿e sama
siê myœl, beznak³onnie ku temu, zapytuje, je¿eli nie: na czym skoñczyæ ma ta nasza literacka
p³odnoœæ ? - to : na czym ona zatrzyma siê i w co siê odrodzi?
Bêdzie¿ potrzeba, a¿eby byæ jako tako z gruba oczytanym, tyle pierw oczu steraæ, ile ich zaniepodziewa w ksiêgach swoich mandaryn chiñski, do ostatecznego egzaminu przygotowuj¹cy siê?!
Dziœ - gdy je¿eli gdzie na przyk³ad dziewiêæset periodycznych pism wychodzi, to one¿ dziewiêæset dzienników daje tyle¿ romansów i powieœci we feuilletonach, a przeto samych ju¿
romansów dziewiêæset na rok, coœ j jakby trzy na dzieñ, spotyka siê... i to jeszcze w jednym
tylko kraju Europy, i w jednej ze stolic!
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Dopowiedzieæ co rychlej przynale¿y, ¿e to zawsze jeden tylko romans, ów ostatni, ów interesuj¹cy romans obchodziæ winien, ów, co obchodzi wszystkich, i ¿e to zawsze jedna tylko
broszura, owa ostatnia, owa, która to zainteresowa³a wszystkich, ta jest tylko obowi¹zuj¹c¹.
I ¿e nawet nie czytaæ mo¿na innych, a jednak byæ cz³owiekiem...* * * *
Tymczasem niefortunnie rzucone i wdeptane w œmiecie osobistoœci, moralnie zaniedbane,
przy bladej œwieczce z trudem zakupionej, czytywaæ bêd¹ na dorywczo wpad³ych im w rêce
drukach to, co przypadek sam im nastrêczy³ i w oczy cisn¹³ przy zbytkowaniu i rozpuœcie
umys³owej szczêœliwszych œmiertelników. I udarty jakiœ kawa³ek papieru drukowanego œwieciæ bêdzie tym chciwym rozwiniêcia umys³owego oczom i sercom.
Atoli jak, wed³ug chiñskiej karygodnoœci, wybiera kat z podanego mu kosza pe³nego no¿ów ten
lub ów nó¿ trafem w jego rêkê wpadaj¹cy, a nosz¹cy na sobie napis: ucho, nos, oko, serce... i wedle takowego to napisu zakrwawia go na cz³onkach skazanego : tak nieszczêœliwy ów a chêtny
ukszta³cenia umys³, tu³aj¹c siê za bezcelnie i bezszczerze postawion¹ prac¹ umys³ow¹, natrafiaæ
musi i natrafia na pojawy wiêcej daleko zakrwawieñ i ran niŸli pojêæ mu przynosz¹ce !
W ca³oœci zatem naszej umys³owej rzeczy jest coœ zfa³szowanego, coœ zak³amanego powierzchownie i nie znosz¹cego szczerych, prostych zapytañ, jak to zwyk³o siê zdarzaæ w fa³szywych po³o¿eniach! ¯e albowiem wiedza dla u¿ytku jakowego bie¿¹cego uprawiona, zawsze,
koñcem koñców, musi ostatecznie, nawet przez otrzymane swe rzeczywiste owoce, s³u¿yæ
wiedzy dla wiedzy, to jest tylko doskona³ej architektoniki rzeczy umys³owych wyp³ywem lecz cz³owiek, w tym nic sam nie postanowiwszy, bywa tylko jakoby arcyinteresuj¹c¹
igraszk¹, ciekawoœci bezgranicznej!... Ciekawoœci, która, je¿eli wycofanemu z interesów i dostatnio postawionemu w rzeczywistoœci, a przyjaznemu wiedzy umys³owi mo¿e robiæ przyjemnoœæ umys³ow¹ (zw³aszcza gdy innych przyjemnoœci ten¿e ju¿ nie u¿ywa), to niekoniecznie dawa siê (mówiê) sama ona bezdenna-ciekawoœæ stawiæ rodz¹cej siê, rosn¹cej i postêpuj¹cej wci¹¿ Ludzkoœci. jako jedyny umys³owego bytu interes.
Cz³owiek chce wiedzieæ: gdzie? i po co pracuje myœl¹?... choæby tylko dlatego, ¿e bez tej
wiadomoœci nieca³a jego energia w dzie³o zagaja siê. By³oby to zapewne czymœ jak bardzo
niegrzeczn¹-rzecz¹, gdyby kto do spó³czesnego mêdrca s³owa te wystosowa³:
„Racz powiedzieæ, Mê¿u! czy cz³owiek mo¿e wszystko wiedzieæ?
Czy on oczekiwaæ na; a¿ wypojedyñczone umnictwaa dokwitami swoimi ostatecznymi
stworz¹ wieniec i koronê œwiat³a ? A tymczasem, czyli nale¿y, a¿eby codzienne jego ¿ycie
œwiadczy³a zasta³ym na³ogom lub przes¹dom i pos³ugiwa³o przyjêtym hierarchicznie pychom?
- Mê¿u! rzeknij...”* * * * *
Para-baza takowa zaiste ¿e by³aby rodzajem niegrzecznoœci, i to tym wyraŸniejszej; ¿e na
samym wstêpie (niniejszej czêœci pierwszej Milczenia naszego) dostatecznie siê udowodni³o;
jak dalece jest niepodobieñstwem œpi¹cego „grzecznie” przebudziæ.
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* I uczony Arystoteles podziela to dogmatyczne filozofów uznanie, ¿e filozofii celem jest
uszczêœliwienie moralne cz³owieka - dodaje on wszelako dwa jeszcze warunki, to jest, a¿eby
cz³owiek by³ urodziwym i posiada³ maj¹tek (sic). - Jest to jeden z powodów, dla których
mêdrca tego pouczamy do nowszego okresu. C. N.
** Dla tak ró¿nowzglêdnych przyczyn szko³y filozoficzne bra³y nazwy swoje, i¿ nie mo¿na
wiele siê na tym opieraæ. Np. szko³a eleacka (veliacka) dlatego, i¿ w mieœcie Velia trzech siê
filozofów narodzi³o by³o; szko³a eliacka (Fedona), która, przeniós³szy mieszkanie do Eretry, zowie siê i eretriack¹... Pojmujemy nazwê szko³y joñskiej dla wielkiej donios³oœci
¿ywio³u joñskiego - ale czy naonczas ca³a umys³owa Grecja nie by³a joñsk¹?... Szko³a italska jest tak dalece szko³¹ samej wielkiej osobistoœci Pitagora, i¿ po œmierci jego wyprzedaje
siê z rêkopismów za pieni¹dze... i to Platoñska-Akademia zyskuje na owej pozgonnej likwidacji. C. N.
*** Godzi³oby siê zapytaæ czynnego genera³a, doœwiadczonego kapitana-okrêtu, bieg³ego
cz³owieka-stanu, do ila oni w g³ównych i stanowczych dzia³aniach swoich opierali siê na bystrym a peu prés a o ile na systematycznym dzia³aniu? C. N.
**** Czytelnictwo opiesza³e bywa naglonym napisami wykrzyknikowymi na rogach ulic:
„Czytajcie to a to!!”, przy czym rodzaj rêki, z palcem wskazuj¹cym ów nakaz, w rysunku
kolosalnym... rodzaj piêœci œciœniêtej... „Czytajcie¿!! ten albo ów nowy romans!” C. N.
***** Na pytania te ze zupe³n¹ prostot¹ gotowi jesteœmy od[powiedzieæ i poniek¹d dla umiejêtnie czytaj¹cych odpowiadamy na nie w ci¹gu niniejszego tekstu. C. N.
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DRUGA CZÊŒÆ, W£AŒCIWA:
GRAMATYCZNA, FILOZOFICZNA
I EGZEGETYCZNA
II
Niech panowie gramatycy zechc¹ wyt³umaczyæ wszystkim lingwistom Europy i Ameryki, tudzie¿ wszystkim osobom umiejêtnym:
jak siê to zrobi³o, ¿e ca³a jedna czêœæ-mowy jest opuszczon¹ we wszystkich gramatykach
jêzyków wszystkich?
Czy nie by³oby to z przyczyny, i¿ nie nazbyt czêsto one¿ gramatyki daj¹ definicjê-czêœcimowy?... Nic tego nie wiem... Sam zaœ, o ile dane mi jest znaæ, g³oszê, i¿ ca³a jedna mowy-czêœæ jest
z dotychczasowych gramatyk wypuszczon¹. I to ta, na której buduje siê i osklepia frazes a nie tylko nawet jeden frazes, lecz i nastêpnego logiczne zagajenie, i trzeciego, i czwartego
w¹tek etc. ...
Czêœci¹ t¹ mowy jest: przemilczenie... Montesquieu nie powiada nic nieznanego, skoro
mówi, i¿ daleko wiêcej od mówienia wyraziæ mo¿e i wyra¿a nieraz milczenie. Lecz otó¿ to
jedno tylko gdyby jego by³o atrybutem i œwiadectwem, ju¿ci ¿e to, co od mówienia wiêcej
wyraziæ mo¿e, musia³oby byæ mówienia-czêœci¹. Pretensja zdaje siê byæ dosyæ us³usznion¹!...
Milczenie wiêc, a mówi¹c w zastosowaniu praktycznym: przemilczenie, jest niezawodnie
czêœci¹ nowy. Prawda nazbyt du¿a, a¿eby jej nie przeczuwali pp. gramatycy, i a¿eby nie podejrzewali, ¿e jest jeszcze coœ semi-psychologicznego do objêcia; ale poczêli sobie oni w tym
wzglêdzie najniezgrabniej i prawie zabawnie, bo uczynili czêœci¹-mowy wykrzyknik! Zaœ
wykrzyknika nie tylko policzyæ trudno do zasadniczych gramatyki posiad³oœci, z przyczyny
¿e on jest po-za-sk³adniowym, bo ca³y siê na wyrzutniach i niegramatycznoœciach buduje, ale
i z tej, ¿e w³aœciwie mówi¹c, tylko tam brzmi wykrzyknik, gdzie nie jest deklamacyjnie zastrze¿onym i nakreœlonym, lecz gdzie siê on sam z ustroju s³ów gwa³tem wyrywa... S¹ wprawdzie osoby, które dwa i trzy wykrzykniki w jeden punkt k³ad¹, ale to nic wcale rzeczy nie
pomaga, ani nic w niej nie wzmacnia.
Co wiêcej, wykrzyknik nie tylko powodowaæ nie zwyk³ nastêpstw budowania wypowiedzeñ,
lecz w³aœnie ¿e on je zatrzaskuje i urywa. Nie mo¿na wiêc by³o niew³aœciwszego zrobiæ wyboru.
Inaczej jest zupe³nie z przemilczeniem, które (wed³ug mojego twierdzenia), bêd¹c ¿ywotn¹ czêœci¹
mowy, daje siê naprzód w ka¿dym zdaniu wyczytaæ, a potem jest logicznym nastêpnego zdania po44

wodem i w¹tkiem. Tak i¿ to, co drugie z porz¹dku zdanie g³osi i wypowiada, by³o tylko co pierwszego zdania nie wyg³oszonym przemilczeniem, a to, co trzecie mówi zdanie, le¿y w drugiego przemilczeniu, a co czwarte, w trzeciego... i tak a¿ do dna treœci, która tym dopiero sposobem jest rzeczywiœcie wyczerpan¹ na mocy logiki w takowym procesie dotykalnie objawiaj¹cej siê.
Panowie gramatycy zaprz¹taæ siê zwykli jak¹œ abstrakcyjn¹ mow¹, której nie ma. Mowa, dlatego, ¿e jest mow¹, musi byæ nieodzownie dramatyczn¹! I jak¿e by³aby inaczej mow¹?
Monolog nawet jest rozmow¹ ze sob¹ albo z duchem rzeczy.
Zdania tak abstrakcyjnie bladego, które by wcale nie przynosi³o ze sob¹ przemilczenia, prawie niepodobna jest wymyœliæ! I gdyby siê takowe z³o¿yæ uda³o, to musia³oby byæ nie nale¿¹cym do ogó³u ¿adnej ¿ywotnej mowy.
Skoro mówisz
„Jak¿e mi siê miewasz, przyjacielu?” - przemilczane w tym jest:
- Doœæ dawno ciê nie spotka³em lub nie widzia³em, a¿eby tym ¿ywiej zapytaæ: „Jak¿e mi siê
miewasz, przyjacielu?” A te to przemilczenie wstêpne bêdzie zaraz wyg³osem zdania nastêpnego, i tak dalej.
„Jak¿e mi siê miewasz, przyjacielu, albowiem doœæ dawno nie widzia³em ciebie, a¿eby tym
¿ywiej o to pytaæ?”
Podobnie¿ i w nastêpnym zdaniu:
„Nie nale¿y byæ o wiele jaœniejszym od przedmiotu” - przemilczane jest:
- Przedmiot ka¿dy ma sobie odpowiedni stopieñ œwiat³a, pod którego wp³ywem najstosowniej przedstawuje siê - a przeto:
„Nie nale¿y byæ o wiele jaœniejszym od przedmiotu” itp. ...
Czyli to¿ samo wybrzmi przy nastêpnym rozwiniêciu rzeczy i przy stopniowej przemianie
przemilczeñ na wyg³osy:
- Nie nale¿y byæ o wiele jaœniejszym od przedmiotu, ka¿dy albowiem ma sobie odpowiedni
œwiat³a stopieñ, pod którego wp³ywem siê najs³uszniej przedstawuje itp....
Z tej to pochodzi w³aœnie przyczyny, co Monteskiusz za innymi powiada o wyra¿enia mocy
w³aœciwej przemilczeniu. I tê to wiêc moc ju¿ci ¿e posiadaæ musi przemilczenie, skoro (jak
okazaliœmy wy¿ej) radykalny ma zwi¹zek tak z ka¿dym pojedyñczo zdaniem, jak i z ca³oœci¹
budownictwa mowy. Czyli ¿e, nie bêd¹c pierwej do tyla istotn¹ czêœci¹ mowy, jak¿e by coœkolwiek b¹dŸ uwyraŸniæ by³o w mo¿noœci?...
*
Gramatyczne i logiczne nasze w tym przedmiocie pogl¹dy, cokolwiek mo¿e sk¹po, lecz stosownie do objêtoœci niniejszego pisma, na tych to skreœlonych powy¿ej zamykaj¹c - przejdŸmy do egzegetycznej i filozoficznej tego¿ obrazu czêœci.
*
Filozoficzne Pitagorasa, milczenie (a którego znaczenia dot¹d nie wyjaœni³a ¿adna egzegeza)
przychodzi nam tu opowiedzieæ i sprawozdaæ na mocy osobistych naszych poszukiwañ. Niekoniecznie dlatego, a¿ebyœmy te milczenie mieli za Pitagora i jego zwolenników pomys³ i wynalazek, tylko z tej przyczyny, ¿e do nas dosz³a wiadomoœæ o nim przez tê drogê, bo my przez
historiê pitagorejczyków o tej praktyce dowiedzieliœmy siê. Rzecz zaœ sama ani nawet
egipsk¹, nie tylko greck¹ i pitagorejsk¹, nie jest, lecz z najstarszych azjackich religijno-filozofijnych teorii i praktyk p³ynie, a dopiero zaczerpn¹³ jej by³ Pitagor w Babilonie za czasu
swej i wêdrówki, i niewoli.
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Lecz czy nawet dziœ, przy zupe³nym rozba³amuceniu czytelnictwa, mo¿e znaleŸæ-siê taki lekkomyœlny-czytelnik, który by przed oczyma maj¹c, ¿e italskiej szko³y Mistrz ¿¹da³ by³ od
poczynaj¹cych uczniów dwa, trzy, piêæ i siedem lat milczenia, nie zastanowi³by siê na chwilkê, i¿ ten¿e nie móg³ przecie¿ z onymi uczniami swymi jak oficer z niedawnymi jeszcze ¿o³nierzami rosyjskimi lub pruskimi postêpowaæ, samym rozkazem nagim rz¹dz¹c siê, ale ¿e
musia³ on zalecenie takowe, ¹ nie najponêtniejsze, jakimœ us³usznieniem zadatkowaæ.* Wypoczêta od zewnêtrznych nadu¿yæ i w normalny wprowadzona stosunek harmonia pomiêdzy
uchem zewnêtrznym a wewnêtrznym, pomiêdzy patrzeniem optycznym a widzeniem niemniej dotykaniem, niemniej smakiem... s³owem: odbudowanie ca³ej postawy zmys³owej
cz³owieka, d³ugim spokojem milcz¹cej ciszy pozyskane, nie wiem nawet, czyli byæ by mog³o
wystarczaj¹c¹ zapowiedzi¹...
Myœlê, ¿e nie... myœlê, ¿e egzegeza tej ciemnej treœci takie tylko daj¹ca t³umaczenie by³aby przestaj¹c¹ ³atwo na nabytkach nieco podrzêdnych. Tam - to jest pomiêdzy Mistrza wnioskiem
a przystêpuj¹cego doñ wol¹ - sz³o o coœ pe³niejszego od dyscypliny rad, o coœ tak bezpoœrednio
¿ywego, i¿ tym samym zakl¹æ dawa³o siê cz¹stkê ¿ycia cz³owieka rozumnego i on¹¿ umartwiæ.
O co zaœ sz³o tam?... podobno, i¿ mnie zakrytym nie jest -albowiem doœæ uwa¿nie poszukiwa³em tego - lecz a¿eby tak niema³¹ sprawê bezpiecznie wypowiedzieæ, nale¿y siê mnie poniek¹d
a¿ do mojego osobistego przekonania filozoficznego pierw urzetelniæ.
Te jest: i¿ ja nie myœlê; a¿eby wystarczy³o cz³owiekowi, gdyby on wiedzia³ wszystko! Myœlê,
owszem, ¿e cz³owiek potrzebowa³by zawsze wiêcej...
(Jak to? wiêcej ni¿ wszystko?!...)
- Cz³owiek potrzebowa³by (mówiê) wiedzieæ, ka¿dej pory, doby, i chwili, i okolicznoœci,
wszystko to, co w tych razach i wzglêdach wiedzieæ on, jako on, powinien, i jako spo³eczeñstwa ludzkiego cz³onek.
To zaœ wydawa mi siê byæ wiêcej ni¿ wszystko, albowiem toæ jest wszystko wiêcej znajomoœci¹ i samej niewiedzy, i jej pomiaru.
Za dostojniejsz¹ rzecz uwa¿aj¹c otwarty we filozofii b³¹d ni¿ truj¹c¹ umys³y nierzetelnoœæ,
wypowiadam zdanie moje prostotliwie. Zaœ te podzielone (lubo i wyjaœnione przeze mnie)
pojêcie by³o w³aœnie ¿e pojêciem onej heroicznej filozofii, o której misteriach gdy siê tu rozpoczê³o mówiæ, wypad³o nam przypadkiem nie utaiæ wyznania osobistego.
Obraz albowiem takowy poszukiwanej dawno m¹droœci mo¿e da³by siê i dziœ tym us³uszniæ,
i¿ je¿eli widzimy, ¿e przy spó³czeœnie panuj¹cym podziele na umiejêtnoœci ten albo ów specjalny pracownik stawa siê z czasem jakoby doskona³¹ machiny czêœci¹ lub wytwornym narzêdziem, tedy dlaczego¿ by tej¿e samej wprawy nie nabiera³ i ogóln¹ treœæ prawdy praktykuj¹cy umys³ ca³ego cz³owieka wedle machiny ogólniejszej?... Myœlê, owszem, i¿ tam nasza
podzielona na specjalnoœci wiedza i dzia³alnoœæ koniecznie bêdzie musia³a dojœæ, gdy tak, jak
cz¹stkowoœæ specjaliœci, uw³aszczyæ sobie ona biegle potrafi niecz¹stkowoœæ...
Dost¹pienie przeto, zbli¿enie siê albo zbli¿anie do kanonu wiedzy okreœlonego i uczytelnionego powy¿ej by³o zapowiedzi¹ obiecaln¹ przedsiêbier¹cemu milczenia praktykê przyjacielowi wiedzy, a któr¹ zalecano i praktykowano dawno w pierwszych i nieledwie ¿e najstarszych azjackich proroczych szko³ach.** Ezechiel tego¿ samego dotkn¹³ by³, i tak samo w Babilonie, jak Pitagor. Co do swojej idei, budowa³a siê rzecz ta na pojêciu paraboli w najg³êbszym i w najszerszym onej znaczeniu; zaœ co do praktyki, sz³o o osobiste zastosowanie ustat46

kowanego swojego myœlnego organizmu do ustroju nieustannego w harmoniach stworzenia
monologu-wiecznego, i to na takie zbli¿enia lub oddalenia, do jakowych ta albo owa osobistoœæ rzetelnie siê mog³a by³a doprowadziæ... Wyt³umaczmy siê wiêcej szczegó³owo:
Pochopnie, lubo nie najrozwa¿niej, mówi siê, ¿e: „parabola nie dowodzi niczego...” Ju¿ci tak
jest, bo paraboli zadaniem nie jest dowieœæ, ale u-oczywistniæ - jedna zatem parabola oczywistni,
lecz wszystkie razem uwa¿ane parabole nie tylko ¿e dowodz¹, ale dowodz¹ one tak bardzo
ogromnej rzeczy, i¿ strach œwiêty bierze pomyœleæ o tym!... Dowodz¹ one albowiem analogijnego
stosunku pomiêdzy prawami rozwoju rzeczy œwiata tego a prawami rozwoju ducha...
St¹d to i logicznie podejrzewany monolog-nieustannie-siê-parabolizuj¹cy ju¿ci ¿e, jednym ze
Ÿródlisk ¿ywych prawdy bêd¹c, udzielaæ siê mia³ i móg³ na takowe oddalenia albo zbli¿enia, do
jakich kto osobistym w³asnego milczenia monologiem rzetelnie siê doprowadziæ stara³ i potrafi³. Dochodzili¿ tam monologiœci-milczenia? - ju¿ci ¿e dochodzili, skoro dobrze przed Pitagorasem, i nawet du¿o póŸniej, niektórzy wcale do u¿ywalnoœci mówionego s³owa nie powracali,
daleko wiêcej (stosownego czasu) wypowiedaj¹c przez lada drobny potoczny gest: przez upuszczenie lub podjêcie kamyczka z ziemi, uszczkniêcie listka, dotkniêcie jednym palcem rzeczy
jakiej pobliskiej. Widoczna w tym, jak dalece oni ¿yczyli byli sobie na parabolizuj¹cym siê jakoby bezwzglêdnie duchu opieraæ, mimo steru pojedyñczej cz³owieczej myœli. To tak i tu t³umaczy siê i owa pozorna ciemnoœæ wyra¿eñ, i tajemnica.rzeczy, i Pitagorasowi przyznawane
atrybucje fantastyczne: czy to s³yszenia harmonii œwiatów przez rytm obrotu ich, czy to rozumienia siê ze zwierzêty i pojêcia-pieœni stworzenia bezmownego...
Wyb³yski te geniuszu i te cudownoœci mogli biografowie anty-Chrystusowi przeciwstawiaæ,
i przeciwstawiali, ¿ywym jeszcze bardzo spomnieniom na Wschodzie osoby, czynów i wêdrówek Zbawiciela-œwiata; lecz, koñcem koñców, trzeba przecie¿ je by³o z jakowegoœ mo¿liwego dykcjonarza wyci¹gn¹æ, który wzglêdne swoje istnienie musia³ by³ mieæ. Monologiœcimilczenia mniej zapamiêtali, póŸniejsi, i którzy przy zadaniu ducha ogólnym uprawiali zarówno wy³¹czne ga³êzie wiedzy (a przeto mo¿e lepiej obejmowali ogó³, i¿ zarazem i onego¿
szczegó³ uznawali), dochodzili byli do tej¿e samej furii profetyckiej, lecz jedynie we wielkich zdarzeniach wyj¹tkowych.
Za czasu bardzo wszechstronnej krytyki i zapewne niema³ego œwiat³a (bo za czasu Sokratesa), kiedy jednakowo¿ lud ateñski znalaz³ siê by³ pod wp³ywem jednego z tych gwa³townych
zawichrzeñ sensu publicznego, które z wielkim i che³pi¹cym siê zapa³em ojczyznê jak najprostsz¹ drog¹ do zatraty prowadz¹... kiedy (historyczniej mówi¹c) sz³o o wydanie i prowadzenie zgubnej wojny na morzu i na l¹dzie przeciw Syrakuzie i Sycylii, a sza³ by³ tak za
wojn¹, i¿ ma³o kto na umiarkowañsze zdania œwiatlejszych ogl¹da³ siê - cz³owiek umiejêtny
i trzeŸwy myœl¹, astronom i matematyk Meton (reformator greckiego kalendarza i który
pierwszy o liczbie-z³otej pomyœli³) nie zabiera³ g³osu œród zgromadzeñ, lecz podniós³ siê
milcz¹c, a uj¹wszy pochodniê rozgorza³¹ w³asny dom swój podpali³!... Haranga ¿adna w najwymowniej patriotycznych ustach nie mog³a by³a ani lepiej sytuacji politycznej Aten skreœliæ, ani jaœniej rezultatów zamierzanej szalenie wyprawy wojennej ludowi przedstawiæ!...
A lubo naturaln¹ jest rzecz¹, i¿ natychmiast wielu uwa¿a³o astronoma za wariata, tak samo
jak niema³o uwa¿a³o by³o dawniej Ezechiela za ob³¹kanego, nie przeto jednak i jednego,
i drugiego prorokowanie dosz³o jednak¿e do nas.
Do tej¿e samej nale¿y siê tradycji ów, lubo niezmiernie póŸniejszy, prorok, który, napotkawszy jad¹cego do Rzymu Paw³a (œwiêtego), zdj¹³ ze siebie pas i spêta³ siê sam, daj¹c przez to
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widzieæ, jakie w Rzymie przyjêcie na Aposto³a oczekuje? Szko³y tej¿e samej mo¿na by siê
i dziœ, lubo w bardzo grubych ju¿ kszta³tach, dopatrzeæ, skoro by siê uwa¿nie i g³êboko pomiêdzy spó³czesnymi Cyganami poszuka³o*** - zaœ podobno ¿e w Persji estetyczne tradycje
w tej mierze dochowa³y siê jeszcze i s¹ wyra¿ane przez poszukuj¹cych ile tylko mo¿na najmniejszej liczby s³ów do powiedzenia jakiej treœci. Lakonizm albowiem, i nawet monumentalny rzymski styl, nie sk¹din¹d bior¹ swój pocz¹tek i wypromieniaj¹ siê.
Egzegezy pod tym wzglêdem czynione, jakie posiadamy do dziœ, s¹ gorzej ni¿ niegodne
przedmiotu **** My tu jednak¿e ograniczaæ siê powinniœmy, nie tylko na sam¹ odpowiednioœæ proporcyj tego szczup³ego fascyku³u pamiêtaj¹c, lecz spominaj¹c sobie zarazem i naszego zacnego, a nawet umiejêtnego przyjaciela, któremu jednak¿e, po wieloletnim pobycie
w jednej z najg³oœniejszych stolic cywilizacji; tyle zaledwo starczy³o by³o chwil swobodnych,
ile ich potrzeba, a¿eby choæ zewnêtrznie gmach Biblioteki obejœæ i budownicze wartoœci jego
oceniæ lub podziwiæ. Pamiêtny to, zaiste, acz maleñki wypadek! albowiem najniewinniej uparabolizowa³ mi by³ istotne publicznoœci spó³czesnej obcowanie ze sfer¹ wyrobów umys³owych, i upomnia³, do ila nierozwlek³ym byæ wypada... nie-romansiœcie! . . .
Tego te¿ dnia, a ju¿ wieczora, skoro raz w szczup³ym parku zaczê³o siê by³o przechadzkê,
wyprowadzi³a ona nas daleko poza miejsce dla Biblioteki okoliczne, i znaleŸliœmy siê na
wynios³oœci, pod której piersi¹ szerok¹ przep³ywa³o lub wrza³o ca³e ogromnego miasta ¿ycie.
Imponuj¹cym bywa; bo upajaj¹cym, ów gwar szeroki, który, urabiaj¹c siê ze wszech wydŸwiêków wszystkich dzia³alnoœci i energii, œpiewa sam sobie nieustannie: „Takich to, jak
ja, piêæ, szeœæ na œwiecie dziœ... to - ca³a cywilizacja jego, i wartoœæ, i si³a!”
Jest-ci podobno tak, zaiste, ¿e kilka ogromnych i nieustannych gwarów kilku stolic stanowi o ¿ywotnoœci historycznej i moralnej naszego œwiata; lecz gdyby siê na te hucz¹ce morza dzia³alnoœci
i energii rzuci³o naraz z góry onymi wielkimi liniami, których zarysem i proporcj¹ zwyk³ by³ Ajschylos postacie dwie urabiaæ z narodów i krociów, jakie¿ by tu z tego, na przyk³ad, szerokiego
t³umu i gwaru zgarnê³y siê kszta³ty umys³owe? I tak sprawiedliwie otrzymane, jako je Ajschylos
otrzymywa³, to jest, a¿eby postaæ, milionem bêd¹c, milion ów wypowiada³a œciœle, nic poza sob¹
nie roni¹c, lub mo¿e tyle zaledwo, ile na upostaciowanie odpowiedniego chóru jej potrzeba...
Spróbujmy!...
*
Ju¿ci ten ogromny gwar i t³um zgarn¹³by siê naprzód w umys³ow¹ postaæ jedn¹, która nic
innego, nic wtórego, nic godnego wzglêdu nie zna, nie dopuszcza i nie poczuwa oprócz swojego w³asnego i swojej pasji interesu. Kryæ tego ani wa¿na, ani godzi siê - tak jest.
Postaæ ta znamienita ogarnê³aby i wyrazi³a wiêkszoœæ masy wznosz¹cej i ¿ywi¹cej ów kolosalny gwar sto³eczny. Postaæ umys³owa, która, pod jakimkolwiek tonem i form¹ porusza swe
p³uca i wargi, nic oprócz interesu swojej pasji nie wyg³asza, nie uwzglêdnia i nie dopuszcza.
Czy ten g³os jest harang¹ parlamentarn¹, czy filozoficzn¹ apostrof¹, czy niewinn¹ romansu
formê przybierze, ws³uchaj siê weñ g³êbiej i spokojniej, a nie napotkasz nic innego, oprócz
monologu pasji swojej i swego tylko interesu. O ile tym dwom odbrzmieæ ma¿e w czymœkolwiek ktoœ inny, czyja inna sprawa lub interes, albo myœl, o tyle onymi zajmie siê jeszcze ów
osobisty monolog, ale zajmie tylko o tyle, i przeto, we wszystkoœci rzecz sw¹ jedynie wa¿¹c,
nie wychodzi on nigdy ze swego punktu-wyjœcia!...
A nie wychodz¹c nigdy ze swojego punktu-wyjœcia, ju¿ci ¿e jest zawsze na miejscu. Tak i¿
³udzeniem tylko optycznym powinien by byæ ruch tej postaci... A nie obejmuj¹c z ca³ej
48

wszystkoœci nic, prócz tego tylko, co do niej siê odnieœæ mo¿e, ju¿ci ¿e nic taka d¹¿noœæ
umys³owa nie œwiadczy i nie wypowiada dla prawdy bezwzglêdnej - ona ani jednego s³awa
nie dadawa do wielkiego bez-interesu wiedzy i uczucia, tak i¿ z³udzeniem akustycznym powinien by byæ we wiêkszej swej po³owie kolosalny ów gwar sto³eczny, z którego ca³okszta³t
jeden w³aœnie podj¹wszy, rozejrzeliœmy umys³owy jego charakter.
Drugim zaœ kszta³tem z po³owy drugiej t³umu i gwaru sto³ecznego, ogarniêtym w nie mniej
kolosaln¹ postaæ, by³by znowu umys³ poszukuj¹cy jedynie, a¿eby byæ upodobanym wzglêdem mody czasu swojego i a¿eby podobaæ siê... Ten, nim otwiera usta, ju¿ odczyta³ pierw
twe mniemania i dopowiada tylko do nich zdania swoje, poczucia swe do cudzych uk³ada,
myœli swoje z domyœlonymi w drugich myœlami wi¹¿e - a je¿eli pierwszy nigdy swojego
punktu wyjœcia nie opuszcza, to ten drugi nigdy go wcale nie mia³. Pierwszy jest rozwijaj¹cym siê nieustannie personalizmem - drugi bezœwiadom¹ albo przemys³ow¹ asymilacj¹.
I oto s¹ dwie postawy wielkie ca³y ów ogromny gwar sto³eczny, gwar nie bez przyczyn przypisuj¹cy sobie si³ê cywilizacyjn¹, wyra¿aj¹ce. Zaiste, nie nazbyt wysoko potrzeba siê wznieœæ,
a¿eby, nie us³yszawszy tam ani jednego s³owa dla prawdy bezwzglêdnej i dla bezinteresu
uczucia podniesionego i wyg³oszonego, pomyœleæ s³usznie: jak¿e wielkim jest albo bywa
milczeniem ten, lubo taki ogromny, gwar i zamêt ?! ...
III
Gdyby literatury ludów nie by³y ¿adnymi ogó³ami myœlnymi, intuitywnie zadatkowanymi, lecz
¿eby siê one przez stopniowany dorobek zyskiwa³o w miarê wzrostu i wydojrzewania cz³owieczeñstwa, tedy dzie³a pierwsze musia³yby byæ pokarmem dziecinnym, i dopiero o wiele póŸniejsze mêskim. Tedy g³êbokie hymny, tedy moralne powa¿ne zdania w rym ujmowane nie by³yby na zacz¹tku literatur, ani sama nawet potê¿na epopei istota tak wczeœnie rodzi³aby siê.
Tymczasem nawet najrozs¹dniejszy z mêdrców staro¿ytnych Kung-fu-tseu (Confucius) w³aœnie ¿e swoj¹, a prawie ju¿ ministerialn¹ prozê czerpie z hymnów i pieœni pocz¹tkowych,
i w³aœnie ¿e z epoki onej, w której winien by by³ cz³owiek zajmowaæ siê bawid³ami dziecinnymi.
Rubaszniej wyra¿aj¹c siê (bo spó³czeœni chc¹ tej jasnoœci stylu, która jest rubasznoœci¹),
mo¿na by rzec, i¿ powinny by byæ na pocz¹tku literatur ksi¹¿ki dla dzieci, gdy tymczasem
jest przeciwnie: utwory albowiem nacechowane solennoœci¹ i uczuciem wielkoœci s¹ otwieraj¹cymi rzecz umys³ow¹.
Maj¹ one, lub miewaj¹, coœ naiwnego, lecz nie pocz¹tkuj¹cego dziecinrie, tylko jakoby coœ
dziedzicz¹cego z charakterem synostwa-boskiego.
Nieobecnoœæ-prozy jest pierwszym wielkim pojawem na zacz¹tku wszystkich literatur. Cz³owiek od pierwszego na œwiat kroku wchodzi jak, zupe³na postaæ umys³owa: jest poet¹! I innego my umys³owego cz³owieka gnie znamy udowodnie na pocz¹tku dziejów, jedno poetê!
Trzymaj¹c siê przekonania, ¿e wielkie charakterystyczne zarysy i linie, skoro s¹ ze znajomoœci¹ rzeczy i sumiennoœci¹ kreœlone, daleko s¹ i trudniejszymi, i wiêcej kosztuj¹cymi pracy
i czasu, i korzystniejszymi dla czytelnika ni¿ drobiazgowa jaka egzegeza bardzo w¹tpliwych,
nigdy niewystarczaj¹cych, a ci¹gle zbytecznych fragmentów - zamiast co zaprz¹talibyœmy siê,
czy rzeczywiœæie Orfeja dzie³ami s¹ u³amki, które mo¿e Linus, Muzajos, Eumolpus albo
Amfion by³ utworzy³?... w³aœciwiej godzi siê nam œwiat³o rzuciæ na niejasn¹ sprawê chronologii wzglêdem ¿ywio³ów. My np. mówimy: Hezjod i Homer, ale ¿ywio³, który przedstawu49

je i urabia Hezjod, jest: o bardzo i bardzo wiele od ¿ywio³u, którym tchnie Homer, starszym,
tak i¿ obok siebie dwóch tych poetów stawi¹c, jednego po drugim trza pojmowaæ. Jakkolwiek b¹dŸ, psalmistowski Hezjoda ¿ywio³ poetycki mo¿e jeszcze nie tylko bardzo póŸnego
(porównawczo) Pindara daæ, ale nawet a¿ wielk¹ obrzêdow¹ pieœñ Horacego!
¯ywio³ ¿e parê epok przetrwaæ podo³a, usun¹wszy siê z pierworz¹dnoœci i stosowne sobie
temperamenta ras jakich obj¹wszy, pogodziæ jest trudno nastêpstw[a] ¿ywio³ów z chronologicznymi warunkami i wzglêdami. Nie pó³mityczny Orfej, Amfion etc. ... nie sam teologijny
Hezjod, ale Tales-Gortyñski (nie filozof Tales z Miletu) powinien by on¹ poetyck¹ epok
pierwsz¹ umys³owej cz³owieka dzia³alnoœci w Europie przedstawowaæ. Tales z Gortynu albowiem by³ jeszcze zarówno: muzykiem, prawodawc¹ i lirycznym poet¹!... I Amfion, i Orfej w tych¿e pojednaniu atrybutów czerpali natchnienie, lecz drugiemu mêczeñska œmieræ
przerwa³a by³a wczeœnie rozwój zadania. Orfej jest rozszarpanym dlatego, i¿ œwiatu pó³nocnemu przyniós³ ewangeliê indywidualnej mi³oœci kobiety, czyli promieñ myœli i ¿ycia bardzo póŸno przez ludzi zapoznawany, je¿eli nawet u daleko czytelniejszych Semitów dopiero
Pieœñ nad pieœniami (Salomonow¹ zwana) ewangeliê tê podejma. Pierwej ¿eni siê bardzo stosownie przez zaufanego pos³añca lub wiernego s³ugê, albowiem idzie nie o wiêcej, jedno aby
osoba mia³a tê g³adkoœæ, któr¹ powoduje zdrowie, tudzie¿ aby z zacnego by³a rodu, z cnot¹
dziewicz¹ i z wygl¹dan¹ bardzo p³odnoœci¹ macierzyñsk¹. Rzeczy te doœwiadczony a serdecznie ¿yczliwy s³u¿¹cy gdy móg³ sam oceniæ, nic nie pozostawa³o do ¿yczenia.
Takowego wszak¿e pojêcia o ma³¿eñstwie ostatecznoœci¹ krañcow¹ musia³o byæ i bywa³o przynajmniej razdoroczne pomiêszanie wszystkich ma³¿eñskich atrybucji w czasie nocnego obrzêdu rozpustnego. Indywidualna albowiem kobiety mi³oœæ nieznan¹ i nie uznawan¹ bêd¹c, pozostawa³a tylko przyrodzona p³ciowa ogólnoœæ. Ten to pr¹d pojêcia i energii rozszarpa³ Orfeja...
Powracamy do wzwy¿ powiedzianego okreœlenia, i¿ pierwotny umys³owy cz³owiek jest poet¹.
¯al nam wielki, ¿e ciemne i ma³o rozwik³ane s¹ wiadomoœci o trwaniu ¿ywio³ów, ich sukcesjach i procesjach, i o warunkach chronologii wzglêdem tak ró¿nosta³ych zjawisk. ¯yczylibyœmy sobie albowiem to samo, co okazaliœmy ¿ wy³o¿yliœmy w czêœci gramatycznej, przeprowadziæ jednym i równym krokiem w niniejsz¹ czêœæ historycznie-literack¹, okazuj¹c dowodnie, ¿e tak samo, jak we sk³adniowym budowaniu siê zdañ: pierwsze zdanie os¹dza siê
przeznilczeniu, które nastêpnego logicznie zdania stawa siê wyg³osem, a przynosi ze sob¹
drugie przemilczenie dla nastrêczenia wyg³osu trzeciemu zdaniu i tak dalej... Tak samo (mówiê) i we wielkich umys³owych wyrobach wieków i epok to, co by³o przemilczeniem ca³ego
umys³owego ogó³u jednej Epoki, stawa siê wyg³osem literatury Epoki drugiej nastêpnego
wieku, a co ta przemilcza, wyg³osi jeszcze nastêpny, swoje znowu dla trzeciego przemilczenie ze sob¹ wnosz¹c.
Prawo przeto maleñkie, które odkryliœmy i podawamy, jest zas³uguj¹cym na uwagê, albowiem
okazuje siê byæ ca³ym i na rozmaitych polach zarówno ¿ywym. Onego pierwo-umys³owegocz³owieka-poety dzie³ami pierwszymi s¹ dumania, s¹ inwokacje - ten wyraz „Muzo!” jest
tylko ostatni¹ kartk¹ wielkiego-psa³terza, a która siê dochowa³a przez swoje ze wstêpem do
dzie³ drugiej Epoki zjednoczenie. Inwokacje takowe, Boskiego wygl¹daj¹ce sprawowania,
bra³y udzia³ we wszelkiej dzia³alnoœci i psa³terz one niema³y stanowi³y... Niczego albowiem
bezpoœrednio dzia³alnoœæ cz³owieka nie poczyna³a by³a —
Zeus zawsze i zewsz¹d najpierwszym jest,
I ostatnim, i œrodkuj¹cym - on z p³omiennym
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Piorunem powsta³ i zeñ jest wszystko:
Podstaw¹ on ziemi, on nieba jasnego osi¹,
On Monarch¹ zupe³nym, bo Niszczycielem i Stwórc¹!
(Wed³ug tradycji orfeickich)
W powy¿szej Inwokacji - i o ile ona ca³¹ jedn¹ epokê dumañ wyra¿a -zapytujemy przeto
(wed³ug naszego prawa), co stanowi przemilczenie? co, tam nie wypowiedzianym bêd¹c, ma
przez to samo daæ epoce nastêpnej wyg³os i postawê?...
Ju¿ci widoczna jest, ¿e w Inwokacji powy¿szej - i o ile ona wyra¿a ca³¹ jedn¹ epokê- przemilczanym jest cz³owiek, albowiem Zeus ze wszech miar i wzglêdów wyrêczy³ wszystko.
Cz³owiek, praca jego, walki, cierpienia i doœwiadczenie, i rozwiniêta w nim si³a zaradczoœci,
to wszystko, bêd¹c przemilczanym, daje dla nastêpnej epoki wyrobu umys³owego zgotowane
miejsce na Epopejê...
Dlatego te¿ ostatnia Inwokacja z epoki inwokacyjnych-psalmów, lecz pierwsza z epoki
nastêpnej, brzmieæ bêdzie:
„Cz³owieka (teraz), o! Muzo, wypowiedz, którego zmys³ musia³ siê ubogaciæ, gdy po zburzeniu œwiêtego miasta Troi b³¹dz¹c, poznawa³ on ludzi, obyczaje i narody - Cz³owieka, który
cierpia³ w serca swoim... i nara¿a³ siê na morzu, i nie dla siebie tylko, lecz a¿eby i towarzystwo ocaliæ. A pociechy nawet i tej ze zbawienia bliskich nie mia³, gdy¿ dla g³upoty w³asnej
poginêli!... „
-------------------------------Po legendowej, po cudownej pierwszej inwokacyjnej epoce, widzimy zatem, jak siê jawi
i wyg³asza Epopeja przez same przemilczenie - lecz ten znowu œliczny ca³okszta³t epopei có¿
on dalej (zawsze wed³ug naszego ma³ego prawa) przemilcza? - i co zatem przemilczenie
owe, w ³onie epopei niesione, daæ ma jako zasadniczy wyg³os trzeciej Epoce? S³owem jednym: co ta trzecia Epoka bêdzie?
Ju¿ci ¿e bohaterowie Epopei swoimi olimpijskimi kroki przekraczaj¹ w³aœciw¹ prozê historyczn¹, interesa pañstw i narodów, tudzie¿ warunki polityczne i finansowe etc.... a która to
istotnie proza historyczna jest tym przemilczeniem, na jakim siê piêkna i bujna postaæ Epopei w³aœnie ¿e dlatego wznosi, i¿ do onej poziomej treœci historycznej nie zni¿a siê. Epopeja
zatem koniecznie przemilcza istotn¹ historyczn¹ prozê, a zatem (stosownie do naszego prawa) po epoce Epopei, czyli skoro ta ju¿ siê zbierze w ca³oœæ i utwierdzi pismem, i nieco
ksi¹¿k¹ zacznie byæ, nastêpuje przemilczane w Epopei-³onie dzie³o Historii.
LEGENDA (cudowna), EPOPEJA, HISTORIA - - oto, co ju¿ widzimy z rozwoju myœli cz³owieczej i z nastêpstwa przepowiedzianego epok,
Historia wszelako, mimo zestêpuj¹cego na szeroki poziom ¿ywio³u swojego, czyli¿ i ona
mia³aby siê jeszcze na przemilczeniu uzasadniaæ i takowe na wyg³os dla nastêpnej epoki
przynosiæ? ju¿ci ¿e tak, i to nawet dosadniej niŸli gdzie indziej, bo bywa³y nawet umyœlne
zatajemnienia intryg, które we sto lat dopiero póŸniej uczytelnia³y siê!... Historia przemilcza
to, na co wystarczaj¹cego wyrazu jednego znaleŸæ trudno, .ale co ze stosownymi komentarzami nazwaæ godzi siê... Anegdot¹.
Tam s¹ tajemnice psychologii dziejów, biografii, niezmiernie wa¿ne czêstotliwie, lecz za
ma³e i za mnogie dla historii, i ona je przemilcza, ale one na dnie anegdoty czekaj¹ fatalnej
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godziny swojej, albowiem po epoce tej, któr¹ Anegdot¹ zowiemy, jest Rewolucja!... I oto,
je¿eli nasza prawda-milczenia nie jest b³êdem, tedy umys³owego tok rozwoju dawa nastêpuj¹ce periody:
Legendê - Epopejê - Historiê - Anegdotê... Rewolucjê. Tego ostatniego wyrazu nie nale¿y
tu braæ z ¿adn¹ wy³¹cznoœci¹. Tym bardziej i¿ ogromne ró¿nice pomiarów wielkoœci spraw
zachodziæ musz¹ z biegiem czasów.
Anegdota dziœ wydaje romans i powieœæ, i ca³y ten rodzaj pobie¿nej literatury, której ¿ywio³u w³aœciwa historia nie obejma. Za Augustów cesarskich anegdot¹ by³y cztery-Ewangelie,
czyli najpierwsza, jedyna i arcydzielna ksi¹¿ka popularna!
(Niechaj siê nikt nie gorszy, i¿ spominamy tu Ewangelie jako ksi¹¿kê, bo godzi siê uwa¿aæ,
i¿ gdyby Ewangeliê nale¿a³o braæ jak Koran, tedy by³aby jak Koran jedn¹ i w³aœnie przez to
b³êdn¹, ¿e jedn¹... Zaœ jest Ewangelij najmniej cztery, z powodu, ¿e ka¿dy Ewangelista
¿yczy³ sobie calej i lepiej to, co mu znanym by³o, wypowiedzieæ, a przeto œwiadectwo i kontrola mia³y tam miejsce jak wzglêdem ksi¹¿ki wszelakiej.)
Nieumiejêtnie tak¿e przeciwstawiono za³o¿eniom naszym o milczeniu ca³¹ jedn¹ literaturê
w jednej ksi¹¿ce, to jest Bibliê. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ period Moj¿esza nie jest wcale pocz¹tkiem dziejów hebrajskiego narodu, lecz owszem, ¿e Moj¿esz jest ju¿ od-rodzeniem - reform¹
- rewolucj¹. Ca³y z anegdoty i biografii wyrós³ i jest wielkim, boskim powstañcem. PrzedMoj¿eszowy i a¿ do-Moj¿eszowy zatem period obejma wszystkie te cudowne, heroiczne i historyczne ¿ywio³y, które w postêpowym rozwoju zaznaczyliœmy. Gdy, od Moj¿esza znów
spojrzawszy, widzimy wcale nie inaczej rozwijaj¹ce siê myœli, uczucia i sprawy. Oto najprzód
cudowna-legenda misji Moj¿eszowej i œwiêtych dumañ jego - dalej ludowa Epopeja za Sêdziów - Historia z Królami, a z Eklezjast¹ Anegdota, i nasza wielka chrzeœcijañska Rewolucja, która, dla wyj¹tkowego czasu owego i dope³n¿eñ siê, jest Rewelacj¹!
Z administracyjn¹ jakkolwiek wyraŸnoœci¹ nie mo¿na ze wszech miar linii kreœliæ na mocy
naszego punktu-wyjœcia, jednakowo¿ oko jasne tymi samymi pozna byæ periodami pojawiska w literaturach wszystkich spotykane. Rzymian powszechnie krzywdz¹, narzucaj¹c im
piêæ wieków literackiego niemowlêctwa, a nawet i kiedy prawo dwunastu-tablic jako najstarsz¹ rzecz cytuj¹. Tak siê wcale nie godzi, tylko my niezupe³nie jasno wiemy, jakie by³o
umys³owe ¿ycie pod bli¿szym wp³ywem tych sybiliñskich ksi¹g, które zbyt ³atwo opuszczamy ze wzglêdu. Co wiêcej, ¿e i prawo dwunastu-tablic nie jest bez poœrednictwa decemwirów upowszechnione. Virgilius jest niezmiernie oglêdny i sumienny w tym wszystkim, co
sakramentalnego z obyczajów starych podnosi, otó¿ te uwyraŸnienie, jakie on dla wierszy
sybiliñskich dodaje, ¿e umyœlnie by³y rzeczy nie pisane, lecz przez oralne staranie wybranych mê¿ów w ¿yciu utrzymywane, aby tym wierniej przechowywa³y siê i udziela³y, daje
zaiste do myœlenia, i¿ ca³a ta epoka, za literacko g³uch¹ i ja³ow¹ uwa¿ana, niekoniecznie takow¹ mog³a byæ.
Spó³czeœni literaci ze zbyt wielk¹ ³atwoœci¹ uwa¿aj¹ nieobecnoœæ atramentu za nieobecnoœæ
wszelkiego umys³owego rozwiniêcia... Epika uprzednia wzglêdem tryumfalnej epoki literatury rzymskiej, a uwa¿anej za po prostu przejêt¹ od Greków, nie by³a wcale taka ja³owa, pusta i g³ucha. Myœlê, owszem, i¿ dlatego tak szybko dosz³o siê do stopnia arcydzielnego we
wiêkszoœci kart Eneidy, i¿ to wszystko pierw by³o w kronikarskich rapsodach, a dlatego
wszystkoœæ Georgik jest tak niezrównanym arcydzie³em, i¿ uprzedzi³y je niema³e o rolnictwie zapiski i dzie³a!
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Podobnie¿ jest z ka¿dym innym ¿ywio³em, albowiem okres jakkolwiek nierozg³oœny, ale który mo¿e mieæ sybiliñskie-rzeczy i kolegium do onych przechowania, tudzie¿ dwanaœcie-tablic i kolegium je strzeg¹ce, a nade wszystko zupe³nie nowy i twórczo sobie udzia³any typ
w tak zwanych „Soturach” (póŸniejszych Satyrach), okres, mówiê, taki nie tyle zapewne jest
bezliterackim, ile my bywamy bezrozwa¿ni, skoro lekko o nim mówimy. Nadto Sotury, czyli
Satyry, wchodz¹ wed³ug zarysu naszego w epokê Anegdoty, czyli w zaranie rewolucyjnego
obrotu ca³ej umys³owej karty.
Gdyby perturbacje w tej naszej smêtnej historii nie by³y tak czêste i szerokie, tudzie¿ gdyby
¿ywio³y etnologiczne nie prze¿ywa³y nieraz epok i przeto nie nadwerê¿a³y porz¹dku chronologicznego (a o czym siê ju¿ wy¿ej nadmienia³o), tedy z naszym zarysem ¿ywotnych praw
milczenia (w mowie ludzkiej i w dziejach) mo¿na by wszystkie wieki, jeden po drugim, obejrzeæ, jak one myœli swoje podawa³y sobie w przemilczaniu g³êbokim.
I nie tylko wieki!... bo bieg³y ascetycznie umys³ mo¿e tygodnie i dnie ¿ycia umia³by zobaczyæ, jak zasuwaj¹ siê w siebie, i z siebie podawaj¹ na tym¿e samym prawie-przemilczenia...
Na có¿ zaœ uchylam nieco tej zas³ony?... Oto na to, i¿ w nasze umys³owe-sprawy jeszcze z samym¿e drukiem wesz³o wiele spó³dzia³añ i przyœpieszeñ mechanicznych, chemicznych, elektrycznych.. . musi przeto sztuka-czytania, je¿eli nie przeœcign¹æ, to wyrównaæ szybkoœciom
i promiennoœciom gromu, i na samym zwierciadlanym lubowaniu siê drukiem nie poprzestaæ!
Literatury tak¿e podobno bêd¹ musia³y nie tylko siê zajmaæ œlicznoœci¹ i obfitoœci¹ jakiego
bujnego swego kwiatu, lecz i uwa¿aniem ca³ych siebie, jako ¿ywotn¹ funkcjê pe³ni¹cych
i obowi¹zanych: to dlatego uchyla siê nieco zas³ony tej...

—————————————————————————————————————
* G³osi siê wprawdzie, i¿ Pitagoras wzglêdem uczniów swoich u¿ywa³ s³owa-w³adzy mistrzowskiego, a co œród kilkuset osób razem ¿yj¹cych mog³o miewaæ swoje administracyjne
zastosowanie. - Lecz tego inaczej u „PRZYJACIELA M¥DROŒCI” braæ nie mo¿na. Mowa
zaœ jest o przystêpuj¹cych do pitagorejsltiej inicjacji, nie o spó³zamieszkatych. C. N.
** Podobno dopiero za panowania Ozjasa stanowi siê epoka istotnej jawnoœci proroctw przez
harangi zupe³nie publiczne i przez pismo. Uprzednia zatem epoka nie tak¹ sam¹ musiata byæ.
C. N.
*** Cyganie bardzo siê kryj¹ z ich rzeczywiœcie staro¿ytnymi tradycjami, a te w zrubasznionych wielce formach i szczup³o u nich znajduj¹ siê; lecz gdy z jednej wsi byli gwa³townie
wyganiani i gdy ogniska zalano im, stara dr¿¹ca Cyganka powróci³a, wziê³a zimny jeden
wêgielek i schowa³a go w swoje napierœne odzienie. Kmieæ sêdziwy, to widz¹c, rzek³: „Trzeba niezbyt twardo ludzi tych wydalaæ, bo mog¹ byæ po¿ary w okolicy...” C.N.
**** W autografie brak odpowiedniej noty autorskiej. (Przyp. edyt.)
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