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„Pawiem narodów by³aœ i papug¹”
JULIUSZ S£OWACKI
„Wrony pragn¹ popisywaæ siê pawiemi piórami, i doprawdy, nigdy i nigdzie jeszcze od czasów Ezopa
nie by³o na œwiecie tak wiele wron tego rodzaju,
jak w Anglii, gdzie one nosz¹ nazwê snobów.”
WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY
THE BOOK OF SNOBS
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ROZDZIA£ 1
W ¿yciu umys³owym czêœci spo³eczeñstwa, zwanej inteligencj¹, czêstokroæ przewija siê pojêcie, a w potocznej rozmowie brzmi¹ terminy snob i snobizm. Najogólniej rzecz bior¹c, za
pomoc¹ wyrazu snob okreœla siê i charakteryzuje osobnika, uprawiaj¹cego z zami³owaniem
pretensjonalny dandyzm, przestrzegaj¹cego kanonów mody z przesad¹ i nadmiern¹ pieczo³owitoœci¹. Snobizm w najpowszechniejszym mniemaniu jest to pozowanie na jakiœ autorytet, na ow³adniêcie pe³ni¹ wiedzy o jakiejœ dziedzinie ¿ycia, - przestrzeganie a¿ do granic œmiesznoœci umówionych, modnych przepisów dobrego tonu, praw czy przes¹dów, uznanych za
najniew¹tpliwiej doskona³e i wykwintne przez osobistoœci miarodajne, stanowi¹ce wzór obowi¹zuj¹cy, bezwzglêdnie godny naœladowania w danej sferze, czy w dziedzinie. Lecz te wyrazy snob i snobizm, w miarê operowania nimi, przyk³adania ich do coraz to innych zjawisk
¿ycia, nasi¹k³y wielorak¹ treœci¹, nabrzmia³y od rozmaitych znaczeñ. Nazwê snobizmu nosz¹
czêstokroæ w mowie i piœmie objawy wszelakich przes¹dów i zgo³a g³upoty, - wady, wynikaj¹ce z unikania naturalnoœci i szczeroœci, a równie¿ najistotniejsza cecha natury ludzkiej, czyli
arystokratyzm. Osobistoœæ dotkniêta przymiotem snobizmu, w mniemaniu, i¿ sposobem naœladowania, posiad³a pe³niê wiedzy o doskona³oœci w jakimœ zakresie ¿ycia, oœmiesza nieustannie innych, nie pasuj¹cych do idealnego wzoru, wyszydza braki, których ona wyzby³a
siê pracowicie, studiuj¹c swój idea³. Nie wie zaœ wcale o tym, i¿ sama jest przedmiotem poœmiewiska, dziêki w³aœnie œlepemu naœladowaniu wzorów. Krytyczny rzut oka wy¿szoœci
prawdziwej, a nawet pospolity akt zdrowego rozs¹dku, w lot spostrzega z³oœliwie to usi³owanie obnoszenia wyuczonej doskona³oœci, - wyró¿nia natychmiast najistotniejsz¹ cechê snoba,
i¿ nie interesuje go w gruncie rzeczy wartoœæ, albo nicoœæ jakiejœ sprawy lub rzeczy, lecz jedynie jej powodzenie wœród ludzi, - i ow¹ kreaturê bez poczucia wartoœci spraw, rzeczy i siebie samej, bez orientacji w³asnej w chaosie zjawisk i pojêæ, bez prawdy wewnêtrznej, wdzieraj¹c¹ siê przemoc¹ na miejsce prawdziwie dostojnych, str¹ca z rusztowania wynios³oœci na
poziom snobizmu. Wyraz „snob” powsta³ w Anglii. Zazwyczaj termin ów i ca³¹ sprawê snobizmu ³¹czy siê z nazwiskiem Williama Makepeace Thackeray’a, który w istocie gatunek
„snob” rozklasyfikowa³ i ka¿dy typ usi³owa³ z zami³owaniem okreœliæ. Thackeray utrzymuje
w swej ksi¹¿ce p. t. The Book of Snobs, i¿ „ca³e spo³eczeñstwo angielskie wyró¿nia siê od
innych w³aœnie snobizmem, poniewa¿ na wszystkich stopniach drabiny spo³ecznej Anglik
k³ania siê przed wy¿szymi, a zadziera nosa wœród ni¿szych”. Co prawda ironista, czy satyryk
jakiegokolwiek spo³eczeñstwa dostrzeg³by na pewno tê sam¹ cechê w swoim w³aœnie narodzie i swojemu tê dominuj¹c¹ cechê przypisa³. Thackeray nie jest odkrywc¹, czy wynalazc¹
terminów - snob i snobizm. Spotka³ on ten wyraz gotowy jako prastar¹, niezniszczaln¹ i ¿yw¹
formu³ê, w polu swej obserwacji za czasów pobytu (od lutego 1829 do marca 1830 roku)
w Trinity College uniwersytetu w Cambridge. Od najdawniejszych czasów, - kto wie, czy nie
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od owej doby na pocz¹tku trzynastego wieku, gdy trzy tysi¹ce studentów porzuci³y Oxford,
a czêœæ ich uda³a siê do Cambridge, - od czasów, gdy wielu studentów przybywa³o tam równie¿ z Pary¿a „e diversis partibus, tam cismarinis, quam transmarinis”, - od chwili pierwszego podzia³u obywateli tego uniwersytetu na australes i boreales, - poprzez wieki - pisano
we w³aœciwej rubryce obok nazwisk m³odzieñców studiuj¹cych a wysoko urodzonych, nale¿¹cych do nobility i gentry, do county - families, czyli mieszkaj¹cych w dobrach swych na
wsi, - w³aœciwe ich tytu³y i wymieniano godnoœci - esquir, daj¹cy prawo do tytu³u sir, knight,
count, najdawniejszy tytu³ noblesy angielskiej, duñski earl, marquis, lord, baronet (od czasów Jakóba I-go). Natomiast w tej¿e rubryce, okreœlaj¹cej stanowisko spo³eczne i pochodzenie uczniów uniwersytetu w Cambridge, obok nazwisk m³odzieñców, wywodz¹cych siê ze
sfery ludzi niezamo¿nych, wieœniaków, wiejskich dorobkiewiczów, rzemieœlników, drobnych
kupców, ¿eglarzy, wojskowych i tym podobnych „ni¿szych zawodów” - wypisywano sine
nobilitate, a w skróceniu - s. nob.*} Ci to synowie kmieci, „³yczkowie” z pochodzenia, czyli
œwiat ¿aków, gawiedŸ sine nobilitate, servitors, gmin, usi³uj¹cy za pomoc¹ uniwersytetu zrobiæ karierê, wdrapaæ siê wy¿ej, podpatruj¹cy wci¹¿ i na ka¿dym kroku œwiat, obyczaje, postêpowanie i maniery paniczów, by³ prawzorem, zacz¹tkiem i niejako klas¹ snobów. Zawziêcie i ¿arliwie podpatrywali wszystko, co poczynaj¹ i przedsiêbior¹ panicze, w jaki sposób
pracuj¹ i pró¿nuj¹, w jaki sposób od¿ywiaj¹ siê i bawi¹, jak siê ubieraj¹ i jakie st¹d wynikaj¹
mody, obyczaje i przepisy, Z pasj¹ w³aœciw¹ naturze ludzkiej, d¹¿¹c do uto¿samienia siê
z tamtymi, wszystko, co spostrzegli, naœladowali, oczywiœcie, nieudolnie, g³upio, zabawnie
i bez znajomoœci rzeczy. Œlepe naœladownictwo - otó¿ i najistotniejsza, podstawowa cecha
snobizmu. Ju¿ dwa kolegia dla biednych studentów, za³o¿one przy koœciele œwiêtego Piotra
w Cambridge przez Hughes’a de Balsham biskupa d’Ely by³y dwoma gniazdami snobizmu.
A trwaj¹c i rozwijaj¹c siê poprzez stulecia, i obecny podzia³ œwiata studenckiego w Cambridge na klasy: Fellow, Commoners, Noblemen, Scholars, Pensioners, Sizars, Sub - sizars wskazuje na nieustanne wspó³¿ycie tych dwu œwiatów: magnaterii i ¿aków. Ubogie „sajzary”, otrzymuj¹ce lokal, lub ma³e pensyjki, pilnie patrz¹ na postêpowanie, zabawy, ¿ycie klubowe, obyczaje i tysi¹czne szczegó³y pensjonarzy, suto p³ac¹cych za stó³ i mieszkanie, musz¹
szczegó³owo uczyæ siê wszelakiego sposobu bycia, który panuje w œwiecie studentów, nale¿¹cych i dziœ jeszcze do klasy Noblemen, gdy po szczêœliwym z³o¿eniu egzaminów uda im
siê samym przekroczyæ progi upragnionego klanu Pensioners i staæ siê cz³onkami owego wy¿szego œwiata w pañstwie uniwersyteckim. Szlachetny l nieulêk³y W. M. Thackeray w rozdziale o snobach uniwersyteckich swej znakomitej ksi¹¿ki z pasj¹ przedstawia te stosunki,
pisz¹c:
„PrzejedŸmy siê za piêæ szylingów i zobaczmy, co siê dzieje w kolegiach: ujrzymy tam, ¿e
jeden z m³odzieñców powa¿nie defiluje w todze, cap and gown profesora, drugi ozdobi³ swój
aksamitny beret z³otymi i srebrnymi oblamowaniami, a trzeci pokornie nosi swój berecik bez
chwaœcika. Pierwszemu z nich wolno wszystko, poniewa¿ jest to Noblemen. M³odemu lordowi uniwersytet przyznaje stopieñ naukowy po dwu latach studiów, a zwyk³ym œmiertelnikom
- po siedmiu. Oprócz tego tamten, pan, nie ma obowi¹zku zdawania egzaminów. M³odzieñcy
w beretach ze z³otymi i srebrnymi ozdobami, to synowie ludzi bogatych. Aczkolwiek nie
nale¿¹ do arystokracji, wolno im jest od¿ywiaæ siê lepiej, ni¿ kolegom, tudzie¿ piæ wino przy
stole, do czego tamci nie maj¹ prawa. Nieszczêœliwi m³odzi ludzie bez chwaœcika na czapkach nosz¹ w Oxfordzie nazwê Servitors (nazwa w istocie nobliwa i pe³na subtelnoœci). W ro5

dzaju odzie¿y ich musi byæ zachowana rozmaitoœæ, poniewa¿ s¹ to ludzie biedni, to te¿ im
nawet nie wolno obiadowaæ przy sto³ach wspólnych, obok bogatych i znakomitych kolegów”.
W. M. Thackeray stwierdza, i¿ za jego czasów najlichszymi w galerii snobów uniwersyteckich byli nieszczêœliwi m³odzieñcy, rujnuj¹cy siê literalnie a¿ do zguby wskutek manii naœladowania znakomitych i bogatych kolegów. Smith zaznajamia siê z noblemen’ami i zaczyna
wstydziæ siê swego ojca, sklepikarza. Johns pozostaje w stosunku znajomoœci, ¿yje weso³o
i lekkomyœlnie, rujnuj¹c siostrê i brata, dlatego tylko, ¿eby móc odwzajemniæ siê wydaniem
obiadu dla lorda, albo jechaæ konno w towarzystwie sir Johna.
Wstrêtny typ snobów stanowili komiczni plebejusze, nie znosz¹cy, na przyk³ad, polowania,
lêkaj¹cy siê tej ca³ej zabawy w myœlistwo, a, co wa¿niejsza, nie posiadaj¹cy wcale œrodków
po temu, a¿eby móc sobie pozwoliæ na tego rodzaju zabawkê, lecz poluj¹cy zajadle, poniewa¿ w danym polowaniu brali udzia³ koledzy lordowie. Rozpatrzywszy ca³¹ drabinê ¿ycia
spo³ecznego Anglii ówczesnej, kreœl¹c typy (a, po prawdzie, karykatury) snobów na dworze
monarszym, w sferze arystokracji, nade wszystko zaœ wœród pó³-arystokratów, w sferze osób
„porz¹dnych”, grubej bur¿uazji, stanu wojennego, w œwiecie klerykalnym, uniwersyteckim,
w literaturze, w Irlandii, wœród Anglików, wêdruj¹cych po kontynencie, na prowincji, w klubach, w ma³¿eñstwie, W. M. Thackeray przestaje byæ spokojnym, weso³ym obserwatorem
obyczajów, chwyta siê satyry i uderza przede wszystkim na konserwatywny ustrój Anglii. „Jakim¿e sposobem moglibyœmy unikn¹æ snobizmu”, - pisze z pasj¹, - „skoro mamy zadziwiaj¹cy instytut narodowy, specjalnie w tym celu utworzony, dla rozwoju i kultu w³aœnie snobizmu. Jakim¿e sposobem moglibyœmy unikn¹æ czci lordów? Cia³o i krew zmusza nas do tego.
Który¿ to z naszych ludzi zdo³a oprzeæ siê tej niezmiernej pokusie? Pobudzani przez si³ê,
zwan¹ szlachetnym wspó³zawodnictwem, ludzie d¹¿¹ do osi¹gniêcia godnoœci i zaszczytów,
- osi¹gaj¹ je wreszcie. Inni, zbyt s³abi, albo nikczemni, zachwycaj¹ siê na œlepo, a nawet po
prostu czo³gaj¹ w zachwycie przed szczêœliwymi posiadaczami dostojeñstw”.
W „Ksiêdze snobów”, tej galerii figur, karykaturalnie naszkicowanych wêglem satyryka i ironisty, W. M. Thackeray rysuje jednak parê ma³¿eñsk¹ Gray’ów, adwokata bez praktyki i jego
¿ony, parê, która stanowi dwa typy dodatnie w rozumieniu tego autora, w³aœnie wskutek lekcewa¿enia form uœwiêconych przez snobizm ich goœcia. Gray i jego ¿ona to postaci jasne i naturalne, postawione mo¿e umyœlnie dla kontrastu i uwypuklenia nieszczeroœci, fa³szu obyczajowego, czci nabo¿nej dla uœwiêconych przez tradycjê form towarzyskich i spo³ecznej ob³udy, - to typy rasy ludzi szczerych i w³aœnie przez tê szczeroœæ dostojnych. W szczegó³owym
przeciwstawieniu obiadu u Raymonda Gray’a spotykaj¹ siê tedy dwa typy dostojeñstwa: niew¹tpliwie istniej¹ce, usankcjonowane przez ca³y ustrój angielski, - oraz drugie, nowe, a jednak istotne, wyzute ze wszelkiej blagi ¿yciowej, id¹ce za wskazaniem w³asnej wewnêtrznej
prawdy jednostek. Zachodzi tedy koniecznoœæ wyjaœnienia, co w³aœciwie zawiera w sobie owo
okreœlenie - dostojeñstwo, nobilitas staro¿ytnych, a czym jest owa niejasna formu³a - sine
nobilitate, czyli póŸniejszy snobizm.
Przymiotnik s³owny nobilis pochodzi od s³owa nosco, co znaczy - rozumiem i wiem. W skrócie, wskutek synkopy, przymiotnika nobilis ukrywa siê tedy pierwotna forma noscibilis, czyli
wiedz¹cy, znaj¹cy siê na rzeczy, œwiadomy. W ³acinie pierwotnej, jak podaj¹ znakomite jej
s³owniki, zamiast póŸniejszego nosco, pisano gnosco i gnoscibilis zamiast startego i urobionego póŸniej noscibilis. Nobilis jest to wyraz wieloznaczny, obejmuj¹cy szerok¹ i wielorak¹
sferê przymiotów. Wyra¿a tedy to samo, co cognus i notus, znany z dobrej, lub z³ej strony,

jako to: „Nobilis rhetor”... Demetrius ex doctrina nobilis et clarus...” „Multi in philosophia
praeclari et nobiles...” Nobilis oratio...” „Nobiles libelli...” ale równie¿ „Scortum nobile ac
libertina”.
W innym znowu sensie nobilis znaczy to samo, co insignis (odznaczaj¹cy siê), famosus (g³oœny), excellens (celuj¹cy), celeber (s³ynny), conspicuus (znaczny), wiêc nobilis nomine et armis, claro genere ortus, nobilis natu, - a wreszcie po prostu bonus (zacny), probus (rzetelny),
honestus (godziwy), generosus (szlachetny), liberalis (godny mê¿a wolnego), ingenuus
(szczery otwarty).
Nobilitas - abstraktum przymiotnika nobilis, - zamiast prastarego notabilitas, - oznacza na
ogó³ rzecz, albo pojêcie jakie wznios³e. Wyrazu tego u¿ywano, - zw³aszcza w ³acinie œredniowiecznej, - jako tytu³u wyró¿niaj¹cego, dla oznaczenia prerogatyw, praw honorowych, dziedzictw zacnych i zaszczytnych, wreszcie - maj¹tków ziemskich. W znaczeniu obszerniejszym
nobilitas jest wyrazem okreœlaj¹cym miêkkoœæ i elegancjê obyczajów, a wiêc to samo, co
urbanitas, czyli wielkomiejskoœæ, w przeciwieñstwie do parafiañszczyzny, - sposób postêpowania, w³aœciwy cz³owiekowi „urodzonemu”, szlachetnemu z pochodzenia, amplitudo (szerokoœæ gestu), magnificentia (wspania³omyœlnoœæ), - a dalej, nobilitas - to dalekoœæ rozg³osu,
s³awa, dziêki której jakaœ osoba, czy sprawa znana jest powszechnoœci, - excellentia (wyró¿nienie siê, dostojeñstwo wartoœci, szlachetnoœæ), fecunditas (obfitoœæ zasobów, powaga i czystoœæ rodu). „Nobilitas sola et atque unica virtus”.
Jest to wiêc wysokoœæ i moc ducha, ufnoœæ i pewnoœæ siebie, œmia³oœæ nieustraszona, duma,
rodz¹ca siê ze wspania³oœci serca.
Czasu cesarzy rzymskich tytu³ nobilis i nobilissimus przys³ugiwa³ jedynie braciom i siostrom
cesarza, skoro podniesieni zostali do specyficznej godnoœci nobilitatu. Tytu³ ów brzmia³ wówczas: nobilissimus princeps. Wreszcie Nobilitas czczona by³a wrêcz, jako bóstwo i upostaciowana w osobie bo¿yszcza, trzymaj¹cego oszczep w prawicy.
Skoro suma, a choæby tylko czêœæ wymienionych wy¿ej przymiotów ludzkiego ducha skupi³a
siê w jakiejœ jednostce, to ta osobistoœæ budzi³a, oczywiœcie, wœród s³abszego cia³em i duchem
otoczenia uczucie czci, a nawet trwogi.
Ludzi tej miary, a tak¿e ich potomstwo, otacza³a legenda i zabobon. Indyjscy brahmini, klasa
posiadaj¹ca najwy¿sze przymioty intelektualne, oraz kshatryowie, klasa wojowników, pochodz¹,
wed³ug wierzeñ, klechd narodowych i pieœni, z ust i ramion bóstwa. Japoñscy samurajowie s¹
potomkami legendarnych bohaterów a najwy¿szy z nich, mikado, jest synem samego s³oñca.
Arystokracja w Chinach, w Egipcie, u Semitów, w Grecji i w Rzymie jest piastunk¹ bohaterstwa, a zarazem grup¹, znaj¹c¹ siê na tajemnicach religijnych, sekretach, postrach budz¹cych,
na prawach, które otaczaj¹ narodziny, ¿ycie i œmieræ. Eupatrida i pater familias, jako za³o¿yciel
rodu, jest zarazem kap³anem i wodzem wojennym. Patriarcha i szejk posiada równie¿ obadwa
te znamiona potêgi i w³adzy. W zaraniu bytu ka¿dego spo³eczeñstwa widaæ grupê, znaj¹c¹ siê
na sprawach tajemniczych, w³adcz¹, rz¹dz¹c¹ i panuj¹c¹. Cz³owiek silny, dzielny, nieulêk³y
i niezwyciê¿ony, znaj¹cy siê na sposobach walki, na czarach, otoczony sympati¹ bóstw opiekuñczych i pozostaj¹cy w zmowie z duchami przodków wystêpuje we wszystkich epopejach
wszystkich narodów. Zamiast uciekaæ, jak inni, ratowaæ swe ¿ycie, gdy wróg zewnêtrzny nachodzi ojczyst¹ dziedzinê, zgadzaæ siê na p³acenie okupu i haraczu, przyjmowaæ znaki niewolnictwa, staje na czele wojowników, naœladuj¹cych go w sposobach walki i w mêstwie, nastawia
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pierœ, wytê¿a ramiona, wznosi obronny miecz, os³ania sob¹ ziemiê i pañstwo. „Wszystk¹ Rzeczpospolit¹ na rêku piastuje”, jak mówi o sobie hetman ¯ó³kiewski. Jest to panosza i w³adyka.
Taki ¿yje w wiecznej pamiêci i legendzie wszystkich narodów, jako Leonidas, Judas Machabejczyk, Cyd Campeador, Joanna d’Arc, Bayard, Arnold Winkelried, Ryszard Lwie Serce, Saladyn, królewicz Marko, Czarniecki, Koœciuszko... Potomek bohatera, w³adcy, dostojnego mê¿a
dziedziczy nie tylko jego przymioty, lecz i sumê czci, postrachu i uwielbienia w pospolitym ludzie. Imiê i nazwisko tamtego, jakoby cz¹stka jego istoty, przechodzi na potomnych. Posiadaczowi czczonego imienia wiara powszechna przypisuje moc posiadania czarodziejskich praktyk, albo niezwyk³ej si³y ducha prarodzica. St¹d pochodz¹ gus³a, odprawiane nad osob¹, nad
czêœciami cia³a, nad w³osami noworodka, a¿eby mu wraz z imieniem, wró¿¹cym wielkoœæ,
nadaæ moc i potêgê praszczurów.
Nobilis w Rzymie, to przede wszystkim ten, kto mo¿e wskazaæ na swego protoplastê, ojca
rodu, przodka. Nobilis móg³ wykazaæ siê pochodzeniem od ludzi, którzy spe³nili s³awne
uczynki dla dobra rzeczpospolitej, albo ni¹ tajemnie rz¹dzili za pomoc¹ swego znawstwa rzeczy niedostêpnych. Nobilis móg³ przedstawiæ podobizny przodków - patres. Ignobilis, czyli
novus, to cz³owiek, nie posiadaj¹cy portretów przodków. Z dala wp³ywu rzymskiego, na drugim koñcu Europy i romañskiego œwiata, w spo³eczeñstwie rosyjskim, elita arystokratyczna,
wywodz¹ca siê z krwi rurykowiczów, albo jagiellonidów, a wiêc oko³o szeœædziesiêciu rodów,
nosi nazwê znat’. W swoistym, czysto s³owiañskim brzmieniu nazwa ta oddaje to samo, co
³aciñskie gnosco i nosco - poznanie, wiedzê. Znat’ - jest to wœród ciemnego i zabobonnego
pospólstwa zbiorowisko i œrodowisko ludzi znatnych, znaj¹cych siê, wiedz¹cych, œwiadomych, posiadaj¹cych sekrety, - czyli dos³owne t³umaczenie wyrazu nobilitas, W zaraniu dziejów Rusi ksiê¿niczka Olga z domu Ruryka nosi nazwê „Premudraja”, gdy¿ za pomoc¹ przebieg³ych sztuk i podstêpów pokonywa³a nieprzyjació³. Jaros³aw Pierwszy, praszczur ksi¹¿¹t
„udzielnych” nosi miano „M¹dry”. W³odzimierz Manomach pisze swe „Pouczenie dla dzieci” w epoce powszechnej ciemnoty. Za czasów Borysa Godunowa, gdy za posiadanie ksi¹¿ki
karano œmierci¹, a sztukê pisania i czytania posiada³ tylko „dumnyj dijak”, ksi¹¿ê Mœcis³awski, sam jeden na obszarach nieobesz³ych carstwa, trzyma³ w piwnicy bibliotekê, jako w istocie jedyny wœród bogatych i biednych „cho³opów carskich” - nobilis.
W spo³eczeñstwie angielskim nobility objê³a tylko parów, lordów, dostojników, nale¿¹cych
do Hause of peers, z wykluczeniem jednak ich rodzin. Gentry (w³aœciwie frakcja arystokratyczna w izbie gmin) nadaje swym cz³onkom tytu³ gentlemen, dla odró¿nienia od parów noblemen. Z biegiem czasu, skoro iloœæ parów sta³a siê nieograniczon¹, i gdy korona posiad³a prawo udzielania tego tytu³u w nagrodê zas³ug mê¿om stanu, uczonym i pisarzom, iloœæ
tych nowoczesnych ojców rodu wzros³a bardzo wydatnie. Ksiêga podrêczna, „county-families” wylicza trzynaœcie tysiêcy osób, nale¿¹cych do arystokracji angielskiej.
W jêzyku naszym znaczenie terminu ³aciñskiego nobilitas najlepiej oddaje wyraz - wspania³oœæ,**) póŸniej wspania³oœæ, - czyli upodobnienie siê, doci¹gniêcie, „st¹pienie w strzemiê” jakiegoœ zamierzch³ego, mitycznego typu „pana”, który nie figuruje wprawdzie w piœmie i zgas³
nawet w legendzie, lecz na œwiadectwo swego dostojnego bytu w zaraniu dziejów ma ca³y jêzyk polski w przeci¹gu jego wielowiekowego trwania. Jest to rzecz charakterystyczna, ¿e
oœcienna mowa niemiecka na wyra¿enie tego¿ terminu wspania³oœæ ma sw¹ nazwê die Herrlikeit, a nobilis - wspania³y, - póŸniejsze - wspania³y, - czyli wielkoœci¹ piêkna uderzaj¹cy, majestatyczny, górny, niegminny, pañski, niepospolity, po niemiecku t³umaczy siê wyrazem herrlich.

Widzimy z tych zestawieñ, i¿ termin nobilis nie oznacza jedynie praw i prerogatyw, wynikaj¹cych z urodzenia i dziedziczenia maj¹tków, tytu³ów i zaszczytów niezas³u¿onych osobiœcie,
lecz ¿e jest terminem, oznaczaj¹cym przede wszystkim wy¿szoœæ fizyczn¹, intelektualn¹ i moraln¹. Pozycja sine-nobilitate, czyli snobizm, mia³a byæ antytez¹ tamtych wartoœci. By³oby
prac¹ nêc¹c¹ - przedstawienie dziejów owych wartoœci, które nobilitas wycisnê³a na ¿yciu
Polski w czasie jej tysi¹cletniego trwania, tudzie¿ uwydatnienia objawów, - jak to na rzecz
Anglii uczyni³ W. M. Thackeray, - które snobizm w jej ¿yciu, kulturze i obyczajach rozpostar³. Wydobycie na jaw tych dwu cech, pokrewnych a odmiennych, bo postêpu i snobizmu,
by³oby niew¹tpliwie spraw¹ po¿yteczn¹, lecz jest zadaniem trudnym nad wyraz, zw³aszcza
w okresie ostatnim, zesz³owiekowej niewoli. S¹d o snobizmie polskim w tym okresie czasu
nie by³by sprawiedliwym w ¿adnym razie, gdy¿ og³aszaj¹cy wyrok nie by³by w mo¿liwoœci
poznania wszystkich g³êbokich przyczyn i doraŸnych powodów os¹dzanych zjawisk. Sprawy
polskie w tym okresie czasu zbyt s¹ skomplikowane, by mo¿na by³o, z daleka i w spokoju je
obserwuj¹c, wyrokowaæ bez b³êdu. Zjawisko takie; jak snobizm polski w ostatnim okresie
niewoli nie by³o skutkiem jednego jakiegoœ powodu, lecz zale¿a³o od spraw g³êboko ukrytych. Nadto sama istota wartoœci pierwotnych, wœród nacisku zjawisk uleg³a tak wielkim przekszta³ceniom, bieda istnienia tak wytê¿y³a i przekrêci³a na nice wszystko dostojeñstwo rodowe, - nast¹pi³o tak wielkie zniekszta³cenie dawnej zasadniczej iœcizny, i¿ rozsegregowanie
wartoœci by³oby spraw¹ nie do wykonania. Niegdyœ Wac³aw z Potoka Potocki narzeka³:
„Nikt do nas, my na wszystkie posy³amy œwiaty
Po trunki, po korzenie, szkie³ka i b³awaty.
W tem kmiotków naszych poty, w tem ich ton¹ prace
Kuchnie ¿ó³ciæ i winem oblewaæ pa³ace”.
Potê¿ny czterowiersz, w którym ujête s¹ wielowiekowe dzieje polskiego naœladownictwa,
niedo³êstwa, snobizmu. Gorzej os¹dza Polskê poeta okresu walki, gdy wprost mówi:
„Pawiem narodów by³aœ i papug¹, A teraz jesteœ s³u¿ebnic¹ cudz¹”.
Ten wyrok, bezwzglêdny i rycza³towy na wszystko, nie widzi nic prócz pawio-papugizmu na
przestrzeni dziejów. Pisarz angielski dostrzega te same wady w Anglii. Co prawda, snobizm
angielski nosi cechy indywidualne, angielskie. Tam siê narodzi³ i kwitnie. Nasz jest przede
wszystkim cudzoziemszczyzn¹, naœladownictwem obcoœci, nalecia³oœci¹ przywiezion¹ z zagranicy. To druga jego zasadnicza cecha.
___________________________________
*) Julius Bab. „Der Wille zum Drama”. Berlin 1919. Str. 177.
**) U Reja - „myœl wspania³a cz³owieka poczciwego”.
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Odsuwaj¹c sprawê przedstawiania objawów snobizmu w ca³okszta³cie ¿ycia, mo¿emy uwydatniæ w twórczoœci artystycznej ostatniej doby, czyli w dziedzinie najbardziej dla obserwacji dostêpnej, cechy naœladownictwa i cudzoziemszczyzny, o których wy¿ej by³a mowa. Podobnie jak
w rodach rzymskich istniej¹ na pocz¹tku ojcowie - patres, - zarazem kap³ani i wodzowie, tak
samo w ¿yciu rodziny artystycznej bytuj¹ wiecznie przytomni ojcowie-twórcy, z których natchnienia i pracy wywodzi siê ród nastêpców w tworzeniu artystycznym. Dzie³o potomnych nie
mo¿e byæ co do wartoœci i jakoœci wykonania ¿adn¹ miar¹ ni¿sze od dzie³a przodków. Mo¿e
byæ zupe³nie inne co do formy, lecz musi siêgaæ miary najwy¿szej, ju¿ osi¹gniêtej przez tamtych. Poezja jest emanacj¹ ducha w jednostce nadzwyczajnie uzdolnionej, odrêbnej, innej od
pobratymców, niepodobnej co do intelektu i uczuæ do nikogo, aczkolwiek bardzo czêsto odzwierciedlaj¹cej intelekt i uczucia ogromnej rzeszy bliŸnich, a nieraz - ca³ej ludzkoœci. Poeta
jest samotny, jak samotnym jest plemienny wódz, podejmuj¹cy wbrew wszystkim walkê z najeŸdŸc¹. Uczucia jego wywodz¹ siê z uczuæ t³umu, gdy¿ jest cz³owiekiem, lecz w nim jednym
skupione s¹ uczucia wszystkiego t³umu. Do nikogo na œwiecie nie by³ podobny, - zaiste syn
bogów, g³osiciel piêkna s³oñca, ksiê¿yca i zachodniego wiatru, - poch³oniêty przez morze - Percy Byshe Shelley. Umia³ w swojej w³asnej czaruj¹cej mowie, s³owami, które wiecznie kwitn¹,
wyraziæ trwanie stuleci, zmagania siê, walki i skargi pokonanych pó³bogów, - odtworzyæ si³ê,
moc i piêkno wieczyste mórz, poœwist wichrów, - przywodziæ przed oczy nasze z doskona³oœci¹ niepojêt¹ œwiat³o ksiê¿yca, i¿ w jego s³owie lœni z piêknoœci¹ równ¹ piêknoœci samego
œwiat³a, lœni¹cego nad oceanem. Wyda³ mêkê ujarzmionych narodów, zbrodnie najdziksze
w ludzkim gatunku, ojcobójstwo i synobójstwo, a w sercu swym by³ m³odzieñcem, jak ów Tycjana w Luwrze „L’homme au gant”, - pe³en potêgi, dumy, grandezzy, tajemniczoœci, zamarzenia siê i smutku, którego nikt nie mo¿e zrozumieæ. Któ¿ inny wzrusza³ siê tak na widok dzie³
sztuki poprzedników, kto obejmowa³ je z gorêtszym entuzjazmem, z ¿ywsz¹ szczeroœci¹? Ujrzawszy w Bargello pos¹g Micha³a Anio³a, przedstawiaj¹cy pijanego Bachusa, Shelley rzuci³ siê
na twórcê z przepyszn¹ inwektyw¹: „Oblicze tej postaci jest oburzaj¹cym i bardziej ponad
wszelkie s³owo fa³szywym t³umaczeniem ducha i znaczenia Bachusa. Ma wyraz pijanicy, zwierzêco pospolitego, têpego rozpustnika. Dolna czêœæ tej figury jest jakaœ skostnia³a, a po³¹czenie
ramion z piersiami i szyi z g³ow¹ w najwy¿szym stopniu wyzute z harmonii. Ca³a postaæ jest
pozbawiona jednoœci, gdy¿ takie oto by³o wyobra¿enie katolika o boskoœci Bachusa. W postaci
tej, jako w dziele sztuki, brak jest jednoœci, a jako w odtworzeniu boga Bachusa - brak w niej
wszystkiego”. W jasnowidzeniu prawdziwie wieszczem opisa³ dzieje XIX stulecia w poemacie
Laon i Cythna z rewolucjami i przebiegiem rewolucji. Do jakiej¿e szko³y literackiej nale¿a³?
Z kim go po³¹czyæ? Nie zmieœci³by siê w ¿adnej sekcie literackiej, a wszystkie w nim mieszcz¹
siê, jako w swoim ¿ywiole.

Do jakiej¿e „szko³y” nale¿a³ John Keats, który wœród zimnej atmosfery angielskiej, gor¹ce
piêkno greckie na nowo wskrzesi³ i odzwierciedli³ w swych m³odocianych poematach „Endymion”, „Hyperion”, „Oda do Apollina”, - a w „Odzie do urny greckiej” w istocie wyrazi³
wszystek zachwyt nowoczesnego œwiata dla zgas³ej doskona³oœci starego. Do jakiej¿e kategorii pisarzy nale¿y inny od wszystkich wspó³czesnych mu, dawnych i przysz³ych - Stendhal,
- który s³owem spokojnym, jak protokó³ s¹dowy, sk¹pym, zwiêz³ym, a posiadaj¹cym jedynie,
- wed³ug okreœlenia krytyka Suareza, - powab czystej bielizny, - zdo³a³ wyjawiæ wszystk¹
pasj¹ mi³osn¹, sam¹ istotê mi³oœci? Krzyk kobiety na s¹dzie, gdy na jej kochanka wyrok
œmierci wydaj¹, to najwy¿szy ton, najwymowniejszy g³os mi³oœci. Krzyk ten nie zostanie nigdy zapomniany przez ludzi w chaosie wojny i poœpiechu pracy, niczym nie bêdzie zag³uszony i sam œwiat prze¿yje.
Do jakiej kategorii nale¿a³ Gustaw Flaubert, mêdrzec na odludziu, cyklop zatrudniony bez
wytchnienia, w pocie wysi³ku kszta³tuj¹cy idea³ najwy¿szej ze sztuk, skonstruowanej umiejêtnie, œwiadomej swych wartoœci, piêknej prozy? Gdyby rodzaj ludzki zmieciony zosta³ z powierzchni globu i zgin¹³, jak zginê³a ¿ywa Assyria, Egipt, kreteñskie pañstwo Minosa, czy
pañstwo Azteków, to powiadomienie Gustawa Flauberta o dziejach pracowitego mê¿czyzny,
têpego w swych zabiegach, wiernego a¿ do œmierci w swej pasji i o przewrotnych sztukach,
podejœciach, zdradach, k³amstwach, oszustwach, o sromotnych i niskich ¿¹dzach, o z³oœci
i bezsilnej rozpaczy kobiety, oraz o losie dziecka, opuszczonego przez to stad³o wœród zwierz¹t dwunogich, da wiadomoœæ, - jak znak Labris o pañstwie Minosa, - co siê sta³o z Adamem i Ew¹ po wiekach wieków od od wygnania z raju. Historia „Madame Bovary” - to dzieje Adama i Ewy na ziemskim okrêgu. I jakiœ inny gatunek stworzeñ, który po rodzie ludzkim
zagarn¹³by jego siedziby, móg³by odtworzyæ z tego utworu grzeszn¹ i nieszczêœliw¹ ludzkoœæ,
podobnie jak z jednego gotyckiego kielicha mo¿na odtworzyæ wszystek kszta³t, przepych
i przekwit gotyku.
Do jakiej¿e literackiej szko³y zaliczyæ Walta Whitmana, w którego potê¿nym s³owie ukazuje
siê przyp³yw i odp³yw morza, ogrom prerii pierwotnej, lœni¹ olbrzymie góry lodami pokryte
i wy³ania siê potêga cz³owieka, rozkosz pracy, nieopisane wzruszenie, dreszcz ducha i wzburzenie cielesne na widok toczonego ostrza wielkiego stalowego topora?
Z kim¿e sprz¹c Edgara Allana Poego, gdzie go umieœciæ i w jakiej zamkn¹æ przegrodzie, gdy
w opisie przygód Gordona Pyma opowiada po prawdzie dzieje samotnej jednostki, a symbol
ca³ej ludzkoœci w walce i samotnoœci, wœród zdrad wspó³ludzi, szaleñstwa tajemniczych chorób, na samotnej desce w bezmiarach oceanu?
Do którego ze wspó³braci pisz¹cych przyrównaæ Teodora Dostojewskiego, duchowego ojca
czarnej sotni, czysto moskiewskiego mistyka, zaciek³ego proroka, na którego wieszczbê rzeczywistoœæ wprêdce da³a odpowiedŸ, wywracaj¹c literê po literze, i¿ nie osta³a siê ani jedna
kreska, ani jeden znak, - a zarazem tak nieomylnego wizjonera duszy jednostki ludzkiej, i¿
pismo jego wywinê³o siê z dziedziny sztuki i wesz³o w dziedzinê jasnowidz¹cego duszoznawstwa.
Ci to eupatrydzi, wymienieni wy¿ej, i tylu innych w ka¿dym narodzie, których pisma s¹ rozkosz¹ umys³u i pociech¹ serca, byli pionierami w puszczy, nowatorami, wynalazcami i odkrywcami, ka¿dy w swojej dziedzinie, twórcami nowych szlaków wiecznego postêpu sztuki.
I w naszym œwiecie ktoœ na pocz¹tku „wdar³ siê na ska³ê piêknej Kalliopy, gdzie dotychmiast
nie by³o œladu polskiej stopy”. Ktoœ inny wtargn¹³ wy¿ej, bo id¹c po promieniach uczucia, usi11

³owa³ dotrzeæ tam, „gdzie granicz¹ Stwórca i natura”. Œrodki artystyczne tych pionierów w krainie ducha, stosowane w zakresie sztuki pisarskiej, zwanej literatur¹, przeminê³y w czasie i zast¹pione zosta³y przez œrodki inne. Lecz dzie³o ich, wszczête w obrêbie ducha, ukszta³towane
z mowy pospolitej pewnych okolic, z miazgi jednej gwary, przekszta³cone na p³ynn¹, a zawsze
tê sam¹ rzekê s³ów, po³¹czeñ, zwrotów, przenoœni - zosta³o na wieki, równorzêdne do mowy
pospolitej ca³ego narodu. Jak piêkna chmura, powabny ob³ok pod niebem p³yn¹cy z rzek ziemskich, z wód gleby siê rodzi i w zamian potoki deszczu zeschniêtej ziemi oddaje, tak samo piêkny ob³ok poezji polskiej upuszcza³ nieraz ze swego wysokiego miejsca pod niebem potoki deszczu na spragnion¹, p³on¹, lechick¹ ziemiê. Zdarzy³o mi siê widzieæ dowody tego zjawiska ju¿
za dni dzieciñstwa. Pamiêtam, jak zziajany od gry w „ekstrê”, kiedy to ca³e powietrze nad drogimi Kielcami rozpostarte, by³o jednym tchnieniem rozkosznej pasji, - na to stworzone zosta³o,
¿eby szczêœliwe nerwy mog³y wibrowaæ, - kiedy ka¿dy ruch cia³a by³ skokiem w przestwór,
pó³obrotem, wykrêtem, sprê¿ystym przysiadaniem, tañcem na koñcu lekkiej stopy, ledwie muskaj¹cej ziemiê, - kiedy rozpalone d³onie raz wraz chwyta³y ten widomy znak, objaw i symbol
najistotniejszego szczêœcia na ziemi, - okr¹g³¹ pi³kê do gry, - w chwili wyjœcia z „mety”, przypad³em by³ do okienka szewca, który w lochu podwórzowym, w wilgotnej izbie bytowa³. Rozgrzana g³owa opar³a siê na rêku, ciekawe oko zanurzy³o w ¿ywot i pracê nieznanych mi ludzi,
a ucho pochwyci³o dŸwiêki, dolatuj¹ce z tego pracowiska. Gdy we mnie i dooko³a mnie wszystko by³o pêdem, wirem, drganiem i niemal lotem, tam w dole panowa³ bezruch, przykucie, przytwierdzenie do miejsca i niez³omny spokój pracy. Ch³opcy ³omotali m³otkami w podeszwy, czeladnik o zwichrzonej czuprynie wyg³adza³ cholewê, a stary majster, kraj¹c rzemieñ na wyg³adzonej desce, wypowiada³ podnios³ym, majestatycznym, monotonnym g³osem:
„Orszulo moja wdziêczna! gdzieœ mi siê podzia³a?
W któr¹ stronê, w któr¹œ siê krainê uda³a?
Czyœ ty nad wszytki nieba wysoko wzniesiona
I tam w liczbê anio³ków ma³ych policzona?...”
Jakimi drogami, którêdy wcisnê³a siê w to surowe ¿ycie, w byt tak dalece poœwiêcony sprawie zarobku i sprawie prze¿ycia, przetrwania pór roku za ów ciê¿ki zarobek, i¿ na nic innego, prócz bezczynnego spoczynku i bezmyœlnej zabawy nie zosta³o tam czasu, owa tkanina
s³ów g³êbokich, westchnieñ ¿a³oby, przed wiekami w piêkny porz¹dek zwi¹zanych? Czyli
w te s³owa wp³ynê³y prze¿ycia w³asne, czy je wiatr przelotny przywia³ z ob³oku, p³yn¹cego
wysoko poprzez „wszytki nieba?”
Kiedy indziej, po up³ywie lat, przy budowie domostwa szkolnego w Na³êczowie pod Lublinem, pozna³em siê z pracownikiem na dniówkê, Mateuszem P., który by³ tak biedny, i obarczony rodzin¹, i¿ mieszka³ w istnej ziemiance, po dach zakopanej w zwiewn¹ glinê tamtejszej gleby. Cz³owiek ten umia³ na pamiêæ „Ksiêgi pielgrzymstwa” i z zachwytem je recytowa³. Ca³a m¹droœæ ¿yciowa, wyt³umaczenie wszystkich zagadnieñ, nadzieje lepszej przysz³oœci, a nawet kierunki nowe spo³eczne, zawiera³y siê dla Mateusza P. w „Ksiêgach Pielgrzymstwa”. Stamt¹d czerpa³ sw¹ naukê, wskazówki, kryteria, rozwi¹zanie zawi³oœci i ¿yciow¹
pociechê. Zastanawia³em siê nieraz nad tym, czy w tym nabo¿eñstwie Mateusza P. do ksi¹g
tu³actwa polskiego niema wioskowego snobizmu, pewnej pozy i udawania. Lecz ¿ycie zaprzeczy³o tym przypuszczeniom. Syn tego najbiedniejszego z wyrobników na dniówkê, za rad¹
ojca poszed³ do legionów, sta³ w bitwach i jest jednym z najgodniejszych rycerzy wyzwolenia ojczyzny. „Ksiêgi Pielgrzymstwa” zrobi³y swoje, wykaza³y sw¹ wartoœæ.

Nie chcia³bym, na skutek przytoczenia tych ubocznych szczegó³ów, popaœæ w podejrzenie, i¿
popycham dzie³a sztuki w jak¹kolwiek, choæby najwznioœlejsz¹ s³u¿bê, narzucam im cele
narodowe, lub spo³eczne. Sztuka pisarska, podobnie jak wszystkie jej siostrzyce, - a muzyka
najwyraŸniej i najbezwzglêdniej, - nie ma, nie mo¿e i nie powinna s³u¿yæ, jako œrodek do jakiegokolwiek celu, okrom swego w³asnego. Sztuka pisarska powinna byæ niejako ko³em zamkniêtym, które swe sprawy jedynie wewn¹trz swego obwodu zamyka. Lecz jako dzie³o
w ludzkim duchu poczête i dla ludzi przeznaczone, z chwil¹, gdy artysta og³asza sprawê, ko³em zamkniêtym otoczon¹, czyli ¿¹da wspó³udzia³u innych ludzi w jego wzruszeniu i trudzie
artystycznym, - a nadto - skoro dzie³o sztuki, moc¹ i umiejêtnoœci¹ wielu r¹k ludzkich i sposobami uspo³ecznienia pracy podane zosta³o do poznania i rozpowszechnienia wœród ich ci¿by, staje siê objawem, wytworem i czynnikiem spo³ecznym.
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Temu¿ losowi ulega, gdy¿ ulegaæ musi, produkcja literacka, nie licz¹ca siê z ¿adnymi wzglêdami, narodowymi, spo³ecznymi, wychowawczymi, a nawet z zasadami gramatyki, logiki i estetyki, jak, na przyk³ad, „Nu¿ w b¿uchu”, albo „Pieœñ o g³odŸe” Brunona Jasieñskiego. Widzia³em ubieg³ej zimy, jak handlarka gazet sprzedawa³a czasopismo „Nu¿ w brzuchu” m³odzie¿y robotniczej i rzemieœlniczej, wychodz¹cej w niedzielê z fabrycznej niziny Powiœla
Warszawy na s³oñce Nowego Œwiata, a¿eby zachwyciæ coœ nie tylko z zabawy, lecz i ze zdobyczy wy¿szej cywilizacji. M³odzieñcy ci nabywali skwapliwie za swój grosz nie ³atwo zapracowany wytwór ducha m³odzie¿y wykwintnej, intelektu Polski wskrzeszonej i karmili nim
swe spragnione dusze. A wiêc „Nu¿ w brzuchu”, pismo ulotne grona pisarzy, jest te¿ spraw¹
publiczn¹. Artyœci skupieni oko³o tego pisma, oraz innych organów tego samego kierunku,
maj¹ ju¿ naœladowców w szko³ach odradzaj¹cej siê Polski. W wy¿szych klasach gimnazjalnych, zarówno mêskich, jak ¿eñskich, wed³ug skarg nauczycieli i nauczycielek, uczniowie
i uczennice nie chc¹ pisaæ wypracowañ stosownie do zasad ustalonej gramatyki, poczytuj¹
bowiem owe stare zasady za przes¹dy i wiêzy, niegodne zachowania i przestrzegania. A wiêc
sprawy czysto literackie maj¹ swe odbicie w rzeczy tak wa¿nej, jak sztuka narodowa poprawnego pisania aktów rejentalnych, listów kupieckich i pozwów s¹dowych.
Mam œwiadomoœæ, i¿ pisz¹c te s³owa, œci¹gam na siebie podejrzenie, jakobym nastawa³ na
wolnoœæ ruchów, usi³owañ i poczynañ artystów s³owa, zw¹cych siê futurystami, czy inaczej.
Nic podobnego! Istotna sztuka jest wiekuistym nowatorstwem, funkcj¹ nieustaj¹cego nigdy
postêpu, wiêc szczery przyjaciel sztuki i wyznawca postêpu nie mo¿e byæ przeciwnikiem najbardziej dziwnego nowatorstwa. W danej sprawie idzie zupe³nie o co innego: o rozwa¿anie
bez snobizmu, bez schlebiania komukolwiek, wed³ug najg³êbszego przekonania, czy w narzucaj¹cym siê objawie nowatorstwa tkwi postêp rzetelny, - nobilitas ducha, odskok od rzeczy starych, zja³owia³ych, znanych ju¿, jednolitych, - w œwiat zupe³nie nieznany, nowy, w sferê zjawisk wielorakich, z jednolitoœci przetworzonych, - czy te¿ mamy do czynienia z postêpem ni¿szego, drugiego rzêdu, ze zwyk³ym, starym znajomym sine nobilitate snobizmem.
Zjawisko w sferze artyzmu, nosz¹ce nazwê futuryzmu, narodzi³o siê we W³oszech. Futuryzm
jest to „sposób” w³oski, naturalny wykwit stanu rzeczy w tym kraju, w latach, poprzedzaj¹cych wielk¹ wojnê. Zaczê³o siê we Florencji. Pewna grupa artystów i pisarzy, wychowana pod
cieniem drzwi Ghiberti’ego, niejako w objêciach Donatella, Veroccia, Micha³a Anio³a i Leonarda da Vinci, znudzi³a siê do cna nie twórczoœci¹, lecz kultem tych starych majstrów, widokiem niewolniczego kopiowania i omawiania ich dzie³, a znaj¹c owo drugie królestwo
W³och od samego dzieciñstwa, pokona³a je w sobie podczas furii m³odocianych na w³asn¹
rêkê mi³owañ. Znudzi³a siê równie¿ widokiem pochodów Niemek, Angielek i wszelakich innych poprzez Bargello, Or San Michele, Pitti i Uffizi. Byli to równie¿ m³odzi W³osi, synowie

p³omiennej ¿¹dzy wydarcia wrogowi ziemi jeszcze nieodkupionej, zwanej tam terra irredenta. Przyszli tedy naturaln¹ uczuæ kolej¹ do uwielbienia si³y potêg nowoczesnego rozwoju
w fabrykach pañstwa, do koncepcji nie tylko terytorialnej lecz i duchowej agresji i ekspansji.
Pierwsz¹ zasad¹ tej m³odej falangi artystów by³o has³o, godne zaiste, ¿eby je z³otymi wyryæ
zg³oskami: „Il faut mepriser toutes les formes d’imitation et glorifier toutes les formes d’originalite”1). Twierdzili oni, i¿ „odwaga, zuchwalstwo, bunt bêd¹ pierwiastkami istotnymi ich
poezji”. Postanowili wynieœæ na czo³o twórczoœci „ruch agresywny, gor¹czkow¹ bezsennoœæ,
bieg wyœcigowy, karko³omny skok, policzek i piêœæ”. Zamierzywszy pokonaæ nie tylko w osobie, lecz i w pojêciu publicznoœci wp³yw Carducci’ego, Pascoli’ego, Fogazzaia, d’Annunzia,
a w estetyce i filozofii Benedetta Croce’go, odtr¹cili doskona³¹ wytwornoœæ wiersza a nawet
samo zdanie, zastêpuj¹c j¹ wierszem najzupe³niej wolnym, oraz zdanie „barw¹ esencjonaln¹
go³ego rzeczownika”. Nowa sk³adnia mia³a polegaæ na rozstawieniu rzeczowników wed³ug
tego, jak wra¿enia powstaj¹ w wyobraŸni artysty z opuszczeniem przymiotników, zaimków
i spójników, których pozostawienie, w œlad za mow¹ powszechnoœci, niweczy³oby dynamizm
aktu twórczego. S³owo pozostaje, lecz jedynie w trybie bezokolicznym, gdy¿ tylko w tej formie mo¿e daæ poczucie „ci¹g³oœci ¿ycia, tudzie¿ umo¿liwiæ intuicji postrzegaj¹cej pochwycenie elastycznoœci zjawisk”. Wszelka interpunkcja zosta³a zniesiona, natomiast wprowadzone znaki arytmetyczne dodawania, odejmowania, mno¿enia, dzielenia, znak równania, - a tak¿e nuty. Skoro jedynie intuicja sta³a siê czynnikiem decyduj¹cym w procesie twórczym, musia³a nast¹piæ pogarda dla sensu i kult myœlowego nieporz¹dku.
Wszelkie problematy psychologiczne zosta³y skasowane, a mia³y byæ zast¹pione przez psychologiê intuicyjn¹ materii. Skoro zaœ zasadnicz¹ treœci¹ materii jest wola, odwaga i si³a, nale¿y tedy w d¹¿eniu do odtworzenia tych potêg, odrzuciæ „tradycjonaln¹ ciê¿k¹ sk³adniê, zroœniêt¹ z ziemi¹, bez r¹k i skrzyde³”, - jedynie na intelekcie opart¹ - i, pokonawszy g³uch¹
wrogoœæ tradycjonalnego sposobu pisania, szukaæ kontaktu z wszechistnieniem. Za pomoc¹
„dowolnej ortografii ekspresyjnej” reformatorzy futurystyczni mieli nadziejê wytworzenia tak
dalece ¿ywej i jasnej onomatopei, i¿ da im to mo¿noœæ wynurzenia w s³owie istoty ciê¿aru,
lub zapachu przedmiotów, ¿ycia wewnêtrznego maszyny w ruchu, rozmowy silników, biegu
i œwistu poci¹gów, turkotu fabryk, têtentu koni, wycia wichrów, ³oskotu wal¹cych siê drzew.
Skondensowanie metafory dla ujêcia tak zwanych „wêz³ów myœlowych”. Do tego celu zmierza³a reforma druku, polegaj¹ca na wprowadzeniu wielkich i ma³ych, tudzie¿ zabarwionych
liter na tej samej stronicy, co mia³o podkreœlaæ i uwydatniaæ si³ê i znaczenie tekstu, - oraz
geometryczne, kuliste lub dowolnie ³amane kszta³ty figur z czcionek, form¹ sw¹ odzwierciedlaj¹ce przedmioty, zdarzenia, lub idee podsuniête do poznania w s³owie.
W plastyce - futuryœci wyst¹pili zajadle przeciwko tak zwanemu niegdyœ „idea³owi piêkna”,
przeciwko manii stawiania pomników, jako barbarzyñskim prze¿ytkom. Postanowili wyrwaæ
malarstwo i rzeŸbê spod wp³ywów Grecji, Micha³a Anio³a i Leonarda da Vinci, oraz gotyku.
Gdy Francja odbiera³a ukradzion¹ Monê Lizê i ca³a Florencja wrza³a z ¿alu i gniewu, futuryœci zanotowali w swym piœmie Lacerba o fakcie wywiezienia, nadmieniaj¹c, i¿ ich samych
nie obchodz¹ losy tego tam obrazid³a. W drugim paragrafie swego manifestu marzyli o tym,
a¿eby „demolir les oevres de Rembrandt, de Goya et de Rodin”. Utalentowany rzeŸbiarz
i eseista tej grupy Ardengo Soffici - Rodina w³aœnie poniewiera³ z niebywa³ym zapa³em i nie
byle jak¹ plastyk¹. Malarze i rzeŸbiarze futurystyczni og³aszali jednak nie tylko swe manifesty, lecz stworzyli równie¿ dzie³a oryginalne w pomyœle i absolutnie nowe, jak Umberta Boc15

cioni’ego „Elastycznoœæ”, Karola Carra „Dynamizm cia³a ludzkiego”, Russola „Dynamizm
automobilu” Severiniego „Bal Tabarin”, Ardengo Sofficiego „Synteza miasta Prato”, oraz
w rzeŸbie - Boccioni’ego „Synteza dynamizmu cz³owieka”. Starali siê oni otworzyæ, rozewrzeæ figurê i zamkn¹æ w niej otoczenie. Starali siê kreowaæ dzie³a, gdzie by otoczenie tworzy³o czêœæ bloku plastycznego, jako œwiat sam w sobie, rz¹dz¹cy siê w³asnymi prawami.
Ca³oœæ rzeŸbiarska, czy ca³oœæ malarska mia³a byæ w ich dziele dla siebie samej, gdy¿ figury
i przedmioty winny ¿yæ w sztuce poza logik¹.
W literaturze, obok piêknych utworów Polazzeschi’ego, za najbardziej mo¿e charakterystyczny przyk³ad kompozycji futurystycznej mo¿e s³u¿yæ dzie³o F. I. Marinetti’ego p. t. „Zang
Tumb Tumb”, zawieraj¹ce opis wra¿eñ tego autora z bitwy pod Adrianopolem. Oto urywek:
2
) „Po³udnie ? flety jêki psie dni tamb-lumb trwoga Gargaresz pêkaæ trzaskanie marsz Zgie³k
tornistry karabiny podeszwy gwoŸdzie grzywy koñskie ko³a skrzynie ¿ydzi smako³yki pieczywo na oleju piosenki kramiki tryskanie b³ysk ropa zaduch cynamon pleœñ przyp³yw odp³yw
pieprz bójka brud wicher pomarañcze w kwiecie figlarz ubóstwo koœci szachy karty jaœmin
orzech -|- muszkatowy -|- ró¿a arabeska mozaika œwinia kolce partaczenie kartaczownice ==
¿wir -|- wiatr -|-¿aby zgie³k tornistry karabiny armaty ¿elaziwo atmosfera = o³ów -|- lawa -|300 smrodów -|- 50 zapachów bita droga materace rupiecie gnój koñski œwinie flikflaak gromadziæ wielb³¹dy os³y...”
F. I. Marinetti pisze w przedmowie do tego swego dzie³a, i¿ intensywnoœci¹ odpowiada ono
2500 stronic Flauberta, a odmiennym postrzeganiem œwiata przenika niezbadan¹ dot¹d jeszcze przez nikogo dziedzinê sztuki. W tak stenograficznie tryumfalny sposób odniós³szy, - we
w³asnym przeœwiadczeniu, - walne zwyciêstwo nad wieloletnimi usi³owaniami Gustawa Flauberta. F. I. Marinetti nie cieszy³ siê jednak uznaniem powszechnym tych swoich przewag.
Zdarzy³o mi siê byæ, za czasu pobytu we Florencji, na wieczorze futurystycznym pod nazw¹
Grande serata futurista w Teatro Verdi, mieszcz¹cym w sobie oko³o piêciu tysiêcy widzów.
Olbrzymi ten teatr zapchany by³ od szczytu do do³u, a ów ca³y t³um krzycza³, wy³, z³orzeczy³, gwizda³, wymachiwa³ rêkami. Porykiwano ze wszech stron na syrenach automobilowych, œwistano na jakichœ przejmuj¹cych piszcza³kach i walono kartoflami, cebulami, zgni³ymi jajami i kasztanami, w grupê futurystów, która na estradzie coœ usi³owa³a odczytywaæ,
zag³uszona absolutnie. S³ychaæ by³o krzyk ca³ej tej publicznoœci, skierowany przeciw nowatorom, a tak bliski uchu polskiemu: suinie, suinie, suinie! Wódz szko³y F. I. Marinetti, wynalazca zasady, i¿ nale¿y na czo³o twórczoœci wynieœæ „karko³omny skok, policzek i piêœæ” móg³
siê przekonaæ, ¿e na piêœæ, jako argument, bywa te¿ piêœæ argumentem. Obdarzony potê¿nym
g³osem, zdo³a³ w pewnej chwili przekrzyczeæ piêciotysiêczn¹ masê antagonistów okrzykiem
modnym wówczas we W³oszech: „Eviva Libia”. By³ to najistotniejszy okrzyk tej szko³y,
okrzyk duszy futurystów w³oskich. W czasie wojny œwiatowej wziêli oni udzia³ w walce. Pisali swe utwory, szybuj¹c na aeroplanach, i le¿¹c w rowach strzeleckich. Najgenialniejszy
z nich, samouk Giovanni Papini, odskoczy³ od swej szko³y na niezmierzon¹ odleg³oœæ i znalaz³ siê u stóp Chrystusa, którego wyznawców szarpa³ niemi³osiernie w „Lacerbie”. O innych, z wyj¹tkiem Marinettiego, nie s³ychaæ nic zgo³a.
Kierunek, reklamowany przed wojn¹ z tak wielkim nak³adem si³y, znalaz³ naœladowców
wszêdzie - we Francji, w Niemczech i w Rosji, w Hiszpanii, a nawet w egzotycznej Brazylii.
We Francji wyznawc¹ futurystów w³oskich by³ wysoce utalentowany poeta Kostrowicki, Polak z pochodzenia, który przybra³ nazwisko Guillaume Apollinaire. Kostrowicki nie pisa³

swego przybranego nazwiska ma³¹ liter¹, zatrzyma³ równie¿ ustalon¹ pisowniê francusk¹,
odrzuca³ tylko znaki pisarskie, zaciemniaj¹c przez to swój styl i jasnoœæ nie tylko zdañ, lecz
i obrazów. W g³ównym zbiorze swych utworów, p. t. Calligrammes - poemes de la paix et de
la guerre. (Paris 1918) - zamieœci³ rodzaj manifestu literackiego p. t. Liens.
Cordes faites de cris
Sons de cloches a travers l’Europe
Siecles pendus
Rails qui ligotez les nations
Nous ne sommes que deux ou trois hommes
Libres de tous liens
Donnons - nous la main
Violente pluie qui peigne les fumes
Cordes
Cordes tisses
Cables sous - marins
Tours de Babel changees en ponts
Araignees - Pontifes
Tous les amoureux qu’ un seul lien a lies
D’ autres liens plus tenus
Blancs rayons de lumiere
Cordes et Concorde
J’ecris seulement pour vous exalter
O sens o sens cheris
Ennemis du souvenir
Ennemis du desir
Ennemis du regret
Ennemis des larmes
Ennemis de tout ce que j’aime encore.
S³yszymy w tych okrzykach odg³osy hase³ oryginalnych, wydanych za Alpami. Zaznaczy³em
ju¿, i¿ Guillaume Apollinaire, wychowany w wielkiej kulturze francuskiej, nie „upraszcza³”
pisowni i nie wyrywa³ rzeczowników ze zdania. Odrzuca³ poczciwe przecinki i zadeptywa³
skromne kropki, tak niezbêdne dla realizacji „piêkna szybkoœci”, gdy¿ z ich pominiêciem
prze¿ytek - „myœl” czytelnika ko³ace siê tu i tam, szukaj¹c po staremu niemodnego sensu.
Z satysfakcj¹ natomiast stosowa³ w wydaniu swych poezji reformê druku, uk³adaj¹c wiersz
„La colombe poignardee et le let d’eau w kszta³t fontanny. La mandoline l’oeillet et je bambou w³aœnie w kszta³t mandoliny, œliczne wspomnienie p. t. Je noublierai jamais ce voyage
nocturne ou nul de nous ne dit un mot w postaci automobilu, a nawet swe w³asne imiê zamykaj¹c w lustrze, u³o¿onym z liter: „Dans le miroir je suis enclos vivant et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les reflets - rysuj¹c z liter zegarek, krawat i tym podobne
akcesoria, realizacji piêkna szybkoœci. Czy za pomoc¹ tych zabawek osi¹ga owo „piêkno
szybkoœci”, a nawet jakiekolwiek piêkno? Osi¹gn¹³ raczej piêkno nowinki, oryginalnostki,
niezwyk³oœci. Bibliofil z przyjemnoœci¹ ustawi tê ksi¹¿kê na pó³ce, a snob uczyni z niej sztandar i szyld „nowej” sztuki. Je¿eli jednak ka¿dy z poetów stara siê ozdobiæ wymarzony tom
winietami, okryæ szateczk¹ nêc¹c¹, to wolno by³o i Guillaumowi Apollinairowi umieœciæ
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w swym tomie ozdoby, które poczytywa³ za piêkne, czy niezbêdne. Co zaœ do realizacji pobudek, jakie ten poeta pragnie roznieciæ w swych wspó³braciach, wrogach wspomnienia, wrogach pragnienia, wrogach ¿alu i wrogach ³ez, to sam on przede wszystkim udowodni³, w³aœnie na stronicach tej swojej piêknej ksi¹¿ki, i¿ jest zwolennikiem tego, co na pierwszej stronicy potêpia. Ani psychiatria, ani psychologia nie s¹ w stanie oznaczyæ granic tego œwiata,
który nazywamy dusz¹. Jedynie poezja jest wieœci¹ stamt¹d, czasami nawet histori¹ spraw,
które siê tam przydarzy³y. Czy¿ wiêc mo¿na zaznaczyæ ³o¿yska rzek, co przez ów kraj tajemniczy p³yn¹æ bêd¹ w czyjejœ duszy, - czy mo¿na je ujmowaæ w ciasne mury ograniczeñ?
Wzruszenia, które za spraw¹ poezji stamt¹d wyp³yn¹, s¹ jak owe rzeki Himalajów, nieznane
i niewiadome, zrodzone przez erupcje wodne, wskutek niespodzianych trzêsieñ ziemi. Guillaume Apollinaire by³ poet¹, to te¿ niektóre jego wiersze, w rowach Szampanii pisane zas³uguj¹ na dalsze wydanie, ni¿ karty ksi¹¿ki: - mog³yby byæ wyryte na g³azach fortu Vaux, albo
Douaumont, - jak ten:
„Nous sommes ton colier, France,
Venus des Atlantides ou bien des Negrities
Des Elderados ou bien des Cimmeries
Riviere d’hommes forts et d’obus dont l’orient chatoie
Diamants qui eclosent la nuit.
O Roses! o France!
Nous nous pamons de volupte
A ton cou penche vers l’Est
Nous sommes l’Arc-en-terre,
Signe plus pur que l’Arc-en-Ciel
Signe de nos origines profondes
Etincelles
O nous les tres belles couleurs”.
Pr¹d futurystyczny, przewêdrowawszy przez Niemcy, gdzie wyda³ kilka wartoœciowych dzie³
w sferze dramatu (Hasenclever), dotar³ do Rosji i tu dopiero rozwin¹³ skrzyd³a.
„Bie³ogwardiejca
Najdiotie - i k stienkie!
A Rafaela zabyli?
Wremia
Pulam
Po stienkam muziejew tieñkat’!
Wystroili puszki na opuszkie
G³uchi k bie³ogwardiejskoj ³askie.
A poczemu nie atakowan Puszkin?”
wo³a futurysta rosyjski W³adimir Majakowskij.
„Atakowanie Puszkina” by³o pocz¹tkiem. Zaatakowano, oczywiœcie, zasady gramatyki, ortografii, znaki pisarskie, prawa prozodii, samo znaczenie wyrazów,- rzecz prosta. - rozum, a wreszcie i sam¹ poezjê.
„P³oszczadi naszi palitry
knigoj wremieni
tysiaczilistoj

rewolucyi dni niewospiety.
Na ulicu futuristy barabanszcziki i poety!”
Utwory W³adimira Majakowskiego, jak „Ob³ok w spodniach” by³y t³umaczone na jêzyk polski
przez Anatola Sterna i Juliana Tuwima, wiêc publicznoœæ nasza ma o nich niejakie pojêcie. Lecz
najistotniejsza twórczoœæ tego poety, maluj¹ca siê w „heroicznym, epicznym i satyrycznym obrazie naszej epoki” p. t. Misterium-Buffo, oraz poemacie p. t. Sto piêædziesi¹t milionów dostêpna jest tylko dla ustosunkowanych. Jest to poezja rewolucji rosyjskiej, og³aszana drukiem przez
„Sowietskoje Gosudarstwiennoje Izdatielstwo”. Streszczenie „Misterium-Buffo” zajê³oby zbyt
wiele miejsca. Charakterystyczniejszy od owego misterium pod wieloma wzglêdami jest poemat
„Sto piêædziesi¹t milionów”. Chodzi tu o przedstawienie ostatecznej walki, któr¹ stacza ¿ywio³
buntu, upostaciowany w osobie gigantycznego Iwana rosyjskiego, z ca³¹ kultur¹ bur¿uazyjn¹.
Uosobieniem kultury jest „Wilson”, rezyduj¹cy w Chicago. Do pó³nocnej Troi nadchodzi cz³owiek-koñ i wdziera siê w pañstwo Wilsona. Ten rozcina szabl¹ Iwana, na³adowanego buntem,
i oto z rozciêtego konia-cz³owieka wychodz¹ gubernie rosyjskie i krocz¹ na podbój ziemi, a¿
ów Wilson na popió³ obrócony zostaje, gdy¿ „zadem swym chcia³ zdusiæ s³oñce”. Ulegaj¹ pogromowi religie, muzea, poeci. Przesz³oœæ zosta³a rozwalona pospo³u z ca³¹ jej kultur¹.
Jest to poemat narodowy, odzwierciedlaj¹cy znakomicie dynamizm dokonanej w Rosji rewolucji. Pocz¹tkowy, oczywiœcie, jej rozmach, jej podnietê i furiê. Sama nawet forma utworu,
rodzaj pó³inteligentnego gawêdziarstwa, drwi¹ce gadulstwo, natkane onomatopeicznym przedrzeŸnianiem obcoœci, tak nam dobrze znane z czasów w³adztwa Rosji nad nami, œwietnie
oddaje nastrój rewolucyjny nie tylko samego poety, lecz i owych „guberni”, które on z poczuciem oparcia o nie, a z pasj¹ narodow¹ maluje.
„Sjestnowo
w czikagskich barach
czewo i czewo nie naczudieno!
Czudno cze³owieku w Czikago!
Czudno cze³owieku!
W Czikago
Takoj swirepiejet grochot...”
Drugiego okresu dziejów rewolucji rosyjskiej poemat ów nie odtwarza, gdy owe, jako si³a
niespo¿yta, malowane „gubernie”, wysz³y ze swych siedlisk dalekich, ze spêkanej ziemi samarskiej, - krainy g³odu,- nagie, w ³achmanach, w strzêpach,-jako z przestworu wygnania
i rozpaczy, gdzie ojcowie po¿erali swych synów, a matki rzuca³y córki w g³êbiny rzek, aby na
g³odowe mêczarnie nie patrzeæ. Wysz³y nie na podbój, lecz na ¿ebry niewidziane w historii
rodu ludzkiego, wyci¹gaj¹c koœci r¹k po koœci ja³mu¿ny. A ja³mu¿nê szczodr¹ k³ad³ w wyci¹gniête kikuty nie kto inny, tylko w³aœnie ów „Wilson”, którego wieszcz rewolucji rosyjskiej
przedstawia³ w taki oto sposób:
„¯riot Wilson
Naraszcziwajet ¿ir,
Rastut ¿iwoty.”
Jednak¿e wyrazicielem tego okresu rewolucji, gdy powszechn¹ wiar¹ jej zwolenników by³o
has³o:
„Na miejscu wiary w duszê - elektrycznoœæ i para,- zamiast cierpieæ nêdzê, nale¿y z³upiæ bogactwa wszystkich œwiatów, - kto stary - zabiæ, - czaszki na popielniczki” - jest niew¹tpliwie
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W³adimir Majakowski. Jest to poeta mas, agitator, przemawiaj¹cy do rozbestwienia i apetytu
t³uszczy stylem grubym i sproœnym, zapewniaj¹cy wci¹¿ o fantastycznoœci swych pomys³ów,
wdzieraj¹cy siê na tak wysok¹ barykadê zniweczonej kultury, i¿ wreszcie przestaje zajmowaæ
to, co on tam przed t³umem wyprawia i wykrzykuje w niebog³osy. Wyrazicielami reakcji przeciwko kubofuturyzmowi sowieckiemu Majakowskiego s¹ twórcy nowej szko³y, zwanej ima¿inizmem. S¹ to poeci - Wadim Szerszeniewicz, Anatol Marienhof, Aleksander Kusikow, Riurik Iwniew i najzdolniejszy z nich Siergiej Jesienin. S¹ oni równie¿ zwolennikami i piewcami rewolucji rosyskiej, lecz wyra¿aj¹ poniek¹d drugi jej okres. Operuj¹ z upodobaniem bluŸnierstwem dla wywo³ania w czytelniku maximum wewnêtrznego napiêcia, celowo i niejako
partyjnie nurzaj¹ siê we krwi i kale, jak, na przyk³ad, Marienhof:
„Krowju plujom zazorno
Bogu w jurodiwyj wzor,
Wot na krasnom czornym:
Massowyj terror.
Miot³ami wietru budiet
Gowiadinu czju podmiest’
W etoj czerepow grudie
Nasza krasnaja miest’.
Po tysiaczie go³ow srazu
S p³achi k prieczistoj tajnie.
Bo¿eñka, sam Ty za pazuchoj
Wynosi³ Kaina
Sam poprigrie³ pierinoj
Mu¿ickij topor, Molimsia Tiebie matierszinoj
Za rabjch godow pozor”.
Zapewniaj¹, jak Wadim Szerszeniewicz:
„Ja moliuœ na czerwonnuju damu igornuju,
A ikony noszu na s³om
I pochabnuju nadpiœ zabornuju
Obraszczaju w swiaszczennyj psa³om”.
Najgenialnieszy z tej grupy poetów g³osi:
„Tie³o, Christowo tie³o
Wyplewaju izo rta.
Nie choczu wosprijat’ spasienje
Czerez muki Jego i kriest:
Ja inoje postig uczenje...
Da¿e Bogu ja wyszcziplu borodu
Oska³om moich zubow
Uchwaczu jego za griwu bie³uju
I ska¿u jemu go³osom wjug:
Ja inym Tiebia, Gospodi, sdie³aju,
Cztoby zrie³ moj s³owiesnyj ³ug”.

Lecz poza tymi awanturami s³ownymi, które s¹ po trosze m³odzieñczym straszeniem wspó³obywateli, a g³ównie wynikiem œwiatopogl¹du „ch³ystów”, z których œrodowiska Jesienin
pochodzi, w poezjach tej grupy wieje wiatr inny. Przemawia sio³o, zwyczajny krajobraz, czeœæ
dla pracy rolniczej, dla hodowania ziarna i przetwarzania go na chleb powszedni, przewija
siê wspomnienie i brzmi mowa urocza prawdziwego poety, jednego z najgenialniejszych.
„Ja snowa zdies w siemje rodnoj,
Moj kraj zadumcziwyj i nie¿nyj,
Kudrawyj sumrak za goroj
Rukoju masziet bie³osnie¿noj.
Siediny pasmurnawo dnia
P³ywut wsk³okoczennyja mimo
I grust’ wieczerniaja mienia
Wo³nujet niepreodolimo...”
Nadto poezje Jesienina „Towariszcz, Piewuczij zow, Otczar, Priczestwije, Oktoich, Preobra¿enie, Inonia” ³¹cznie z poematem Aleksandra B³oka p. t. Dwienadcat’ i poematem Andrzeja
Bie³ego p. t. Christos Woskres - stanowi¹ grupê utworów o zakroju mistycznym. Poeci ci
wierz¹, ¿e Rosja jest krajem, gdzie we krwi i mêczarniach rewolucji dokonuje siê poród nie
idei, lecz samego cia³a nowego œwiata. Ci pisarze maj¹ duszê rosyjsk¹ i daj¹ jej g³os.
Gdy zginê³o pañstwo carów, rodzi siê w ich duszy rosyjskiej ojczyzna wewnêtrzna, kraj ducha, z którego, wed³ug ich wiary, ma wyjœæ i wcieliæ siê w ca³ym œwiecie idea rewolucji. S¹
oni piewcami wieœci wiosennej o owej Rosji nowej, zowi¹c j¹ „grad Inonia, gdie ¿iwiot Bo¿estwo ¿iwych”. Inonia bytuje nie w dali, lecz przebywa w duszach ludzi wspó³czesnych.
Nale¿y tedy walczyæ i pracowaæ, a¿eby nie by³a na jednym tylko miejscu, lecz aby szerzy³a
siê na œwiat ca³y.
Nie tak to dawne czasy, gdy inny prorok rosyjski, z innych zupe³nie wychodz¹c za³o¿eñ, te
same mniej wiêcej wieszczby og³asza³.-”Przeznaczeniem Rosjanina”, - pisa³ ów prorok 3), „jest niezaprzeczenie wszecheuropejskoœæ i wszechludzkoœæ. Staæ siê zaprawdê Rosjaninem,
Rosjaninem zupe³nym-to znaczy jedynie staæ siê bratem wszystkich ludzi, wszechcz³owiekiem, je¿eli chcecie. Dla prawdziwego Rosjanina Europa i los ca³kowitego, olbrzymiego aryjskiego plemienia jest drogi tak samo, jak sama Rosja i los ziemi rodzinnej, poniewa¿ losem
naszym jest w³aœnie wszech-œwiatowoœæ nie mieczem zdobyta, lecz si³¹ braterstwa i braterskiego d¹¿enia naszego ku zjednoczeniu siê ludzi. Staæ siê Rosjaninem prawdziwym, to znaczy d¹¿yæ do wprowadzenia zgody w przeciwieñstwa europejskie, wskazaæ dla europejskiej
têsknoty ostateczne wyjœcie w swej duszy rosyjskiej, wszechludzkiej i jednocz¹cej, ogarn¹æ
mi³oœci¹ bratersk¹ wszystkich naszych braci, a koniec koñców wyrzec mo¿e to ostateczne
S³owo harmonii powszechnej, braterskiej zgody wszechplemion wed³ug Ewangelii Chrystusa. Na zachodzie wszystkie owe parlamentaryzmy, wszystkie wyznawane tam teorie spo³ecznego wspó³¿ycia, wszystkie nagromadzone bogactwa, banki, nauki, ¿ydzi - wszystko to runie
w ci¹gu jednego momentu i bez œladu, - z wyj¹tkiem chyba ¿ydów, gdy¿ ci dadz¹ sobie radê
i im jednym ta sprawa bêdzie na rêkê.
Wszystko to jest bliskie, stoi u drzwi. Wszystko to doprowadzi do olbrzymiej, rozstrzygaj¹cej, koñcowej, politycznej wojny, w któr¹ wszyscy bêd¹ wci¹gniêci, a która wybuchnie w tym
jeszcze stuleciu, kto wie, mo¿e nawet w dziesiêcioleciu nadchodz¹cym. Fale wojny rozbij¹
siê o nasz brzeg, gdy¿ wtedy dopiero na jawie i w oczach wszystkich uwydatni siê, do jakie21

go stopnia nasz organizm narodowy ró¿ny jest od europejskiego. Ch³op nasz nazwa³ siê sam
krestjaninem, to jest chrzeœcijaninem, a to nie tylko wyraz, w tym jest idea i ca³a przysz³oœæ”.
Prze³o¿one na bardziej zrozumia³y i wyraŸny jêzyk polityki, wieszczby te brzmia³y w taki
sposób:
„Jesteœmy Niemcom potrzebni, nawet daleko bardziej, ni¿ s¹dzimy 4). Potrzebni im jesteœmy nie dla chwilowego sojuszu politycznego, lecz na wieki. Idea Germanii zjednoczonej
jest szeroka, olbrzymia i spogl¹daj¹ca w g³êbiny wieków. Czym Niemcy mog¹ siê z nami
podzieliæ? Przedmiot podzia³u stanowi ca³e spo³eczeñstwo zachodnie. Niemcy przeznaczaj¹
dla siebie zachodni œwiat Europy, a¿eby wcieliæ weñ swe zasady i podstawy zamiast rzymskich i romañskich, a w przysz³oœci staæ siê kierownikami tego œwiata, - a Rosji pozostawiaj¹ Wschód. W ten sposób dwa wielkie narody przeznaczone s¹ dla zmiany oblicza tej
ziemi. Nie s¹ to po¿¹dania rozumu, albo pychy, lecz sam wszechœwiat w ten sposób siê
uk³ada”. Pomimo uderzaj¹cej ró¿nicy miêdzy dwiema koncepcjami mistycznego pos³annictwa Rosji, pierwszej, opartej na pañstwie cara, i drugiej, opartej na czynie rewolucji, ³¹czy
je przecie¿ jedno: entuzjastyczne, a pochodne uwielbienie pañstwa rosyjskiego i jego poczynañ. Zarówno Dostojewskij, jak Andrej Bie³yj, B³ok i Jesienin œlepo wierz¹ w doskona³oœæ tego, co siê dokonuje nad nimi i poza nimi, co ju¿ spe³nione zosta³o przez „w³adzê”.
Dostojewskij nie wie, czy te¿ udaje, ¿e nie wie, jak i kiedy Rosja runê³a na Polskê, a po
rzezi na Pradze, rêkoma zbroczonymi we krwi niewinnej przyku³a mêczennicê do tronu
swego cara. Mówi bez zaj¹knienia, i¿ „losem Rosji jest wszechœwiatowoœæ nie mieczem
zdobyta, lecz si³¹ braterstwa i braterskiego d¹¿enia ku zjednoczeniu siê ludzi”. Ch³opa rosyjskiego nazywa chrzeœcijaninem, tego samego ch³opa, który stworzy³ nie tylko sam¹ sprawê okropn¹, lecz nada³ temu potwornemu aktowi nazwê sw¹ w jêzykach wszystkich narodów: - „pogrom”, - ch³opa, który z mowy swej wydoby³ najohydniejsze na ziemi przekleñstwo, czy przys³owie, uczepione do ka¿dego niemal zdania, do ka¿dego otwarcia ust i wydania g³osu, a które Szczedryn nazywa³ „upominowieniem o matieri”. Tê to w³aœnie matierszinê najnowsi poeci rosyjscy podjêli i, nie maj¹c ju¿ innego godziwego celu, skierowali w stronê bóstwa.
Poeci nowoczesnej Rosji nie widz¹, albo udaj¹, ¿e nie widz¹, straszliwego przelewu krwi,
dokonanego i dokonywanego przez zwolenników jednej doktryny na zwolenników innej doktryny, czy innych doktryn. Zamkn¹wszy oczy na straszliwoœæ zbrodni, widz¹ jednak proste
i jasne z niej wyjœcie:
„Tak idut dier¿awnym szagom.
Pozadi go³odnyj pios,
Wpieriedi s krowawym ftagom...
W bie³om wienczikie iz roz Wpieriedi Isus Christos”.5)
Chrystus sta³ siê dla nich nieodzown¹ przeciwstawni¹, niemal pewn¹ figur¹ stylistyczn¹,
ozdob¹ wiersza, ³atwym skrótem myœlowym, a nade wszystko sposobem wyk³amania siê
z oskar¿aj¹cej prawdy zjawisk Mistyczny ich entuzjazm jest, jak u Dostojewskiego, uczuciem
wtórnym, zrodzonym przez wydarzenia, a nawet przez ukszta³towanie pañstwowe. Sergiej
Jesienin wo³a w ekstazie: „Poju i wzywaju:. Gospodi otieliœ!” - a tymczasem pañstwo, z którego czynów jego entuzjazm wyp³ywa, jak gdyby w myœl drugiej, a istotne myœli Dostojewskiego, zawiera traktat w Rapallo.

Rossija,
Strana moja!
Ty - ta samaja
Obleczonnaja so³ncem ¿ena,
K kotoroj
Woznosiatsia wzory...
Wi¿u jawstwienno ja:
Rossija
Moja Bogonosica
Pobie¿dajuszczaja Zmija.”
œpiewa w zachwycie Andrej Bie³yj, ma³o sobie wa¿¹c, i¿ „Bogonosica” organizuje olbrzymi¹
armiê i wygra¿a ogromem jej niepodleg³oœci s¹siadów. My, którzy prze¿yliœmy tak zwany
„to³stoizm” znacznie dawniej, bo w arianizmie, a znacznie szczerzej, wznioœlej i pokorniej, którzy wydaliœmy ze siebie na emigracji mistyczn¹ wiarê w Polskê, jako Chrystusa narodów,
lecz w formie bezpoœredniej, pierwotnej i czystej, gdy¿ w bezpañstwowym sieroctwie i na
wygnaniu z ojczyzny, - spogl¹damy na miotanie siê ducha rosyjskiego ze wspó³czuciem i pó³uœmiechem. Wiêcej pokory, wiêcej kultury, wiêcej prawdziwoœci i szczeroœci, a mniej krzyku
i rozg³osu przyda³oby siê rosyjskim poczynaniom duchowym, naprawiaj¹cym œwiat ca³y. Nie
tylko bowiem poeci, lecz i myœliciele, jak Sergiusz Bu³hakow, wierz¹ i g³osz¹ o przeciwstawieniu siê Rosji ca³emu zachodowi: „Rosyjska ziemia ci¹gle jest ¿ywa, a Chrystus chodzi po
niej, jak przedtem w ³achmanach niewolnika”. Zdawa³oby siê, ¿e po wy dŸwigniêciu siê Polski spod cielska Rosji, po odparciu najœcia bolszewickiego i wpoœród tego powszechnego
uczucia, i¿ nigdy ju¿ ani Suworow, ani Krylenko w Wiœle konia nie napoi, gdy¿ ka¿dego
wroga m³oda moc narodowa rozedrze u plemiennych granic i raczej trupami wszystkich mê¿czyzn zawali drogi do wnêtrza kraju wiod¹ce, ni¿by mia³a do jarzma siê schyliæ ponownie, odetchniemy i w narodowym piœmiennictwie od rosyjskiego wp³ywu. Zdawa³oby siê, ¿e znamy ju¿ niezgorzej te wszystkie perypetie i ¿eœmy siê niemi nasycili do znaku. Tymczasem tak nie jest. Najm³odsza poezja polska nie mo¿e siê odessaæ, oderwaæ od piersi wielkiej „matuszki”. Futuryzm, stary ju¿ i strudzony, przywêdrowa³ i do nas wreszcie z Rosji, a rodzimy
snobizm podaje, jako nowoœæ, ów najistotniejszy kacapizm:
„Miejsca! Gromada idzie, proletariacki samum!
Czapkami drogê wymoœci³ taneczny krok rewolucji.
Œwiat postawiony pod œcian¹, jak ma³y, blady cz³owieczek.
Mruga³ bezradnie oczkami, gdy kolbyœmy wznieœli do ramion.
P³aka³ zmartwiony Chrystus o dusze swoich owieczek.
Gdy salw¹ gruchnê³y lufy i œnieg siê krwi¹ poplami³.
Nam-li dziœ skomleæ nad trupem, gdy hymnem têtni nerw,
Czaszk¹ o ziemiê grzmociæ i krzyczeæ: nie przeklinaj!?
Do wszystkich okien i drzwi ju¿ wali kolbami mauzerów
W ³unach wschodz¹cej zorzy wielka, œwietlana Nowina”.6)
Na odwrocie pierwszej stronicy swego poematu Bruno Jasieñski umieœci³ cytat z Liens G.
Apollinaire’a:
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„Libres de tous liens
Donnons-nous la main”
lecz niewiele wspólnego ma on z poet¹ francuskim. Natomiast wszystko go ³¹czy z poetami
Rosji: niweczenie ustalonej pisowni, lubowanie siê w opisach jakiegoœ „œwiata” pod œcian¹, gdy
„hymnem têtni nerw”,- no, i ów Chrystus, tak nieodzowny w ka¿dym utworze rosyjskim, przy
rozstrzeliwaniach, morderstwach i tym podobnych rozkoszach majakowszczyzny. „Nowina”,
która, jakoby, „wali ju¿ kolbami mauzerów” do wszystkich okien i drzwi - jest to snobistyczna
nowinka, literacka formu³ka, przeniesiona z ksi¹¿ek rosyjskich do ksi¹¿ek polskich wraz z ca³ym aparatem niezbêdnych akcesoriów najczyœciej cudzoziemskich, jest to wiêc literacki „kierunek”, oczytany ju¿, ograny, porzucony przez tameczny snobizm i zwalczany przez kierunki
nowe, ima¿inizm, mistycyzm, oraz przez najnowsze wycie w nocy Marienhofa:
„Ja wycho¿u p³oszczadiami orat’:
Pradajotsia sierdce absolutno lisznieje!
Ej, kto choczet pudami tosku pokupat’?”
WeŸmy dla przyk³adu sprawê ortografii. W Rosji zaprowadzi³ zmianê, pominiêcie starego jat’
które nas tyle ³ez w dzieciñstwie kosztowa³o, znaku twardego, oraz inne uproszczenia, - sam
rz¹d sowiecki. Wszystkie ksi¹¿ki i czasopisma drukowane s¹ wed³ug nowej pisowni. O ile
tedy utwory jakiego poety wychodzi³y z pod prasy w samej Rosji, musia³y byæ odziane w szatê nowej pisowni. Dlaczego utalentowany poeta Bruno Jasieñski drukuje swoj¹ ksi¹¿kê tutaj,
u nas inaczej, ni¿ wszyscy, wed³ug jakiejœ pisowni nieznanej nikomu, wymyœlonej z g³owy?
Wyt³umaczenie jest tylko jedno: naœladownictwo gotowego wzoru. Jaki¿ bowiem inny czynnik artystycznej, literackiej, narodowej, czy spo³ecznej natury móg³ sk³oniæ tego poetê do
wyrz¹dzenia tak ciê¿kiej krzywdy naszej narodowej kulturze, jak niweczenie ustalonego sposobu wyra¿ania myœli? Gdyby jego utwór by³ jedynie monologiem wewnêtrznym, wyrazem
œnienia duszy, ujêtym w wyrazy, to twórcy by³oby przecie wszystko jedno, jak ten proces tajny wyraziæ graficznie i naj³atwiej by³oby mu wyraziæ go w sposób najprostszy, do którego
rêka przywyk³a. Gdyby jego utwór by³ produktem œwiadomego, czy nieœwiadomego przewidzenia, i¿ winien byæ powszechnie czytany, winien budziæ echo, byæ istotnie „nowin¹” szczerego i œmia³ego ducha,-to i ten, wtórny motor twórczoœci winien by by³ sk³oniæ poetê do wyboru mod³y rozpowszechnienia jego dzie³a najbardziej dostêpnej dla szerokiego ko³a czytelników, czyli ustalonego sposobu ujmowania myœli. Poeta jest ofiar¹ trzeciej pobudki, postanawia zab³ysn¹æ w œwiecie literackim wytworzyæ protesty i sprzeciwy, uderzyæ i oburzyæ
pewn¹ sferê ludzi, pisz¹c nawet swe nazwisko w sposób niew³aœciwy, przynieœæ na nasz rynek literacki olœniewaj¹c¹ modê. Zecerzy musz¹ œlepiaæ, sk³adaj¹c cudaczne wyrazy, korektor w g³owê zachodzi, dlaczego ma poprawiaæ dni dziwne na dñi dŸiwne, pêdzi³y na pendŸ³y,
chodnikami na hodñkami i tym podobne. Gdy siê widzi, jak na d³oni szkodê piêknych usi³owañ artystycznych, podjêtych ku nieuœwiadomionej mo¿e, lecz niew¹tpliwej szkodzie jêzyka
polskiego, ma siê takie wra¿enie, jak gdyby artysta malarz, zamiast wynalezienia nowej, swej
w³asnej kombinacji barw i nowych wartoœci œwiat³a i cienia, po³ama³ swe pêdzle i tuby farb,
zmiesza³ wszystko w jedn¹ masê i obraz swój palcem malowa³. Sprawa tak zdaje siê prosta,
jak pisanie wyrazu rzeka jako ¿eka, a pró¿no, jako pru¿no, pisanie œwiadome, na z³oœæ
wszystkim, przez cz³owieka, który umie pisaæ inaczej, lecz robi ze siebie dziecko, lub analfabetê, - przekreœla nasz¹ piêæsetletni¹ narodow¹ pracê w dziedzinie opanowania plemiennego
jêzyka przez pismo, - usi³uje cofn¹æ piœmiennictwo do tego okresu miêdzy XIV a XVI stule-

ciem, kiedy siê pisownia nasza ustala³a, kiedy ju¿ odró¿niano w piœmie u od ó i ¿ od rz, poza Ortografi¹ Stanis³awa Zaborowskiego w roku 1513, poza Jakuba Parkoszowica z ¯órawic „De ortographia polonica libellus”.
Ortografia dowolna cofa nas do sposobów utrwalania dŸwiêków przez pismo, jakiego chwytano siê w ksiêgach s¹dowych z koñca XIV i pocz¹tku XV wieku, gdy skryba nie mog¹c sobie
daæ rady z wypisaniem po polsku terminu kara wsteczna, pisa³ raz stweczna, wszetczna, kiedy
indziej wcsztna, wsstczna, wssechna, jak rêce by³o snadniej i mo¿liwiej. Najbardziej „nowoczesny poeta polski staje na tej samej wy¿ynie, co pisarz z XV wieku, który, chc¹c wyraziæ zdanie
„przyszwa przyszyta szyciem ig³y”, pisze z ³aciñska, jak mo¿e i umie: przyszpha przyszytha
szyczym gybly”, - bowiem ów „futurysta” wyra¿a Œpiew maszynistuw w sposób podany, zamiast
„poprawnego” w jego rozumieniu - „maszynistuf”. Ze wzruszeniem patrzymy dziœ na mocowanie siê pisarza „Kazañ husyty polskiego”, który oko³o roku 1450, nie mog¹c sobie poradziæ
z uwydatnieniem narzucaj¹cego mu siê polskiego dŸwiêku nosowego ¹, wynajduje dlañ ju¿ to
specjalny znak przekreœlonego o, ju¿ oznacza go kszta³tem podobnym do greckiej litery omega,
to znowu ³¹czy dwa a i oznacza niemi dŸwiêk nosowy. Stawia on obok siebie litery a i n, mo¿e
dla wyra¿enia ró¿nicy miêdzy a i zagas³ym ju¿ dziœ dŸwiêkiem poœrednim miêdzy ¹ i ê (brzmi¹cym, jak francuskie en w wyrazie enfin), co znaæ jeszcze u nas w wyrazie Sandomierz, w wyrazie s¹pierz === wspó³zawodnik, mo¿e w wyrazach - W¹chock, s¹siad, W¹brzeŸno, W¹wolnica, S¹polno, - a co brzmi najwyraŸniej w kaszubszczyŸnie, w wyrazach, jak Smêtek, (pomorska
nazwa diab³a), k¹de (kêdy), kr¹cec (krêciæ), sostr¹ (siostrê).
W podobnym po³o¿eniu, jak pisarze glos polskich w tekstach ³aciñskich œredniowiecza, stwarzaj¹cy nowe znaki dla dŸwiêków obcych ³acinie, znajduje siê etnograf, gdy napotyka w gwarach, które ma odtwarzaæ, fenomeny brzmieñ, wyrazów i akcentów, odmienne i nowe, i musi
je na piœmie uwydatniæ. Notuje tedy, wed³ug brzmienia, tak jak go s³yszy, œpiew dru¿ek w Nowej Lubowni na Spiszu:
„Puœcie nos ta, puœcie,
Nief tu nie stoima,
Krutkie guñki mawa,
To tu przemarzniema” 7).
Albo z okolic Tarnowa:
„Jade jo se z morguw, a juzem siê zamrecu. Zi¿d¿om ze Sakuwki, a tu konc zagonuw, kawowecek przed koñmi leci na ducha chuep debry, guewy nimo, i no ramieniach po œwiecce, a sadzi ino siê migo”...
Na Œl¹sku:
„Buu jeden œlachcic w jedny wsi, a miau jednego wogrodnika, co mu nie chciau robiæ i dau
mu pedzieæi ki nie bandzie robiuu, to musi nic warzyæ” 8).
Na Kaszubach:
„Tu tak be³o poevjodone, ¿e przed vjele set lat, tu bele stolemi. To bele barzo moecny
leze”...9)
w Radomskiem:
„Dobrze temu dobrze,
Kto kumu ³eb odrze,
Jesce temu lepi,
Kto koguj oœlepi...”
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W podobnym po³o¿eniu, jak pisarze glos œredniowiecznych jest jêzykoznawca, gdy musi
przedstawiaæ sk³adowe czêœci wyrazów, opisywaæ ich historiê, zmiany, koleje i przekszta³cenia ich budowy, oraz rozwój dŸwiêków. Jaka jednak jest przyczyna zmiany pisowni ustalonej
na cudaczn¹, nie now¹, lecz raczej prastar¹, przed-piêciusetletni¹, któr¹ wprowadza poeta, nie
kusz¹cy siê wcale o przedstawienie barwy gwarowej, gdy¿ przemawia do nas jêzykiem pospolitym, wielkomiejskim, powszechnym, gazetowym? Sam siê do tego przyznaje mówi¹c:
„Czytam œwie¿e, pachn¹ce farb¹ dzienniki,
Z bij¹cym sercem przegl¹dam rubryki wypadków
Które mnie k³uj¹, jak ostre pilniki”.
Umiej¹c pisaæ poprawnie, zadaje sobie najkomiczniejszy pod s³oñcem trud pisania niepoprawnie, mêczy siê na pewno i têgo nudzi t¹ swoj¹ zabawn¹ robot¹, popada w sprzecznoœæ
sam ze sob¹, gdy¿ nie ma pojêcia o tym, jak, ze swego stanowiska wychodz¹c, ma pisowniê
polsk¹ zniekszta³ciæ. Podwa¿a g³ówn¹ podstawê narodowej cywilizacji, - gramatykê - która
musi byæ jedna dla wszystkich, gdy¿ na niej stoi oœwiata, czytelnictwo ludowe, postêp ku
œwiat³u biednych mas, w analfabetyzmie pogr¹¿onych. Podstawy poprawnego pisania musz¹
byæ niewzruszone, jak szyny kolejowe. Nie mog¹ byæ podwa¿ane i niszczone, - o ile ruch nasz
w kierunku krainy postêpu ma istnieæ.
Poeta nasz musia³ tak post¹piæ, poniewa¿ jest ofiar¹ snobizmu. Prawo wy³adowania siê snobizmu intelektualnego jest tak samo nieprzezwyciê¿one dla pewnych jednostek, jak dla innych koniecznoœæ ulegania modzie w odzie¿y i sposobach towarzyskiego zachowania siê
wœród ludzi. Je¿eli pewna iloœæ osób uprze siê, a¿eby pisaæ po swojemu, ka¿da w swój niegramatyczny, barbarzyñski sposób, bêdziemy mieli tak zwany pr¹d literacki, a nawet „Styl”.
Ludzie rozumni i rozs¹dni lêkaæ siê bêd¹ podniesienia g³osu z protestem, aby nie ulec pos¹dzeniu o przestarza³oœæ, niemodnoœæ, konserwatyzm, - bêd¹ w milczeniu potakiwali, aby mieæ
œwiêty spokój, - i w taki sposób ta najnêdzniejsza z form naœladownictwa stanie siê przez czas
pewien pani¹ na targowisku mody. Miejmy nadziejê, ¿e po futuryzmie przyjdzie na nas „ima¿inizm” z bluŸnierstwami i mistycyzmem, z koniem zamiast maszyny, z kultem metafory
ustokrotnionej i tym podobnymi przepisami na piêkno. Wp³ywy te bêd¹ mog³y tym ³atwiej
siê szerzyæ, skoro istniej¹ ju¿ u nas obozowiska literackie, tworz¹ce, ka¿de w swym kó³ku,
wed³ug pewnych ustalonych przepisów. Tak przynajmniej wnosiæ mo¿na z gwa³townoœci polemik, wychwalañ siê wzajemnych w jednych komunikach i potêpieñ zborów s¹siaduj¹cych.
Rodzaj tych literackich wynurzeñ jednego poetyckiego klanu o innym klanie, ju¿ istniej¹cym
i dzia³aj¹cym zbiorowo, jest tak swoisty i dosadny, zw³aszcza w dziedzinie jêzyka, i¿ warto
go podnieœæ jako wzór stylistyczny naszych czasów. Czasopismo artystyczne „Nowa sztuka”
(N. 2), oceniaj¹c wartoœæ sumaryczn¹ czasopisma „Ponowa”, g³osi: „Tylko Rados³awa Krajewskiego brak do tego kompletu najordynarniejszych grafomanów warszawskich. Cudacznoœæ niedouczonych kretynów, kultura nauczycieli ludowych, pewnoœæ siebie i ordynarnoœæ
doro¿karska tych paziów p. Ró¿y Czekañskiej-Hajmanowej daje w najlepszym razie ogryzki
z przedwczoraj, które niepodobna nazwaæ poezj¹ i potwornie nudne gadulstwo (P. Bunikiewicza), które niepodobna ochrzciæ mianem krytyki”.
Jednostkom, z dala stoj¹cym od tych literackich parafii, a nawet nie znaj¹cym nikogo z autorów wymienionych wy¿ej, trudno obroniæ siê wra¿eniu, i¿ naprawdê sponiewierani i skrzywdzeni zostali nauczyciele ludowi, a nawet doro¿karze. Gdyby bowiem prawd¹ byæ mia³o, co
g³osi oskar¿enie, - a w co uwierzyæ niepodobna, - i¿ cz³onkowie czasopisma „Ponowa” s¹

ordynarnymi grafomanami, to obydwa te œrodowiska, w tytu³ach swych czasopism tyle nowoœci zwiastuj¹ce zaœniedzia³ej ojczyŸnie, nieweso³o by siê w gruncie rzeczy przedstawia³y.
Czasopismo „Ponowa” z pewnoœci¹ odp³aci piêknem za nadobne czasopismu „Nowa sztuka”. A któ¿ obetrze ³zy nauczycieli ludowych? Winni to uczyniæ oni sami, stawiaj¹c przede
wszystkim „pa³ê” krytykowi z „Nowej sztuki”, potêpiaj¹cemu ogryzki, „które niepodobna
nazwaæ poezj¹” i nudne gadulstwo, „które niepodobna ochrzciæ mianem krytyki”. Wobec takiego stosunku nowatorów z „Nowej Sztuki” do starej gramatyki, nic dziwnego, i¿ ponad
„ogryzki z przedwczoraj” przenosz¹ oni ogryzki najnowsze, jak niweczenie wielkich liter,
przecinków, kropek i tym podobnych utrudnieñ. „Pewnoœæ siebie i ordynarnoœæ doro¿karska”
wielka byæ musi w mieœcie Warszawie, skoro krytyk wzi¹³ j¹, jako miarê i skalê wartoœci
swych wrogów znienawidzonych. Lecz na dobro doro¿karzy trzeba zaznaczyæ dwa plusy: 1)
mówi¹ sw¹ gwar¹ wielkomiejsk¹, nadzwyczajnie ciekaw¹, nieznan¹ nam, a przecie¿ czysto
polsk¹ i poprawn¹, w stosunku do dziejowych podwalin jêzyka, a 2) nie wydaj¹ pisma literackiego, kontentuj¹c siê biczyskiem, którego czasami za¿ywaj¹ w istocie, ordynarnie i z pewnoœci¹ siebie, gdy im kto w kaszê dmucha i na honor nastêpuje.
Zwolennicy najnowszej sztuki w sprawie ujmowania s³owa przez pióro w atramencie maczane, oraz w sprawie metody polemizowania z przeciwnikami niedaleko odbiegli od metody
Girzego Argiglobyna Baccalarza Posnanczyka z po³owy szesnastego wieku, który w swym
rêkopiœmiennym „Wyk³adzie nabo¿nym piosnki Salve Regina”, pos³ugiwa³ siê takim w³aœnie
stekiem wyzwisk, jako argumentem przekonywuj¹cym:-”Ch³opatowie, nieukowie, kêsom¹drzy, swoimi psio¿ertymi obyczajami, co bezecni rniêsalowie, warcz¹cym psom Lotrowskim,
tym æwidrog³owam sufletowie kuchcikowie” - i tak dalej a dalej.
O ile mi wiadomo, próbowano dwukrotnie w ostatnich czasach reformowaæ nasz¹ ortografiê.
Pierwsz¹ próbê podejmowa³ historyk s³owiañszczyzny Wilhelm Bogus³awski, przystosowuj¹c pisowniê polsk¹ do czeskiej. By³o to jakieœ zamierzenie politycznej natury, o piêæ wieków spóŸnione. Niegdyœ Parkoszowic cofn¹³ siê przed naœladowaniem niewolniczym utrwalenia s³owa polskiego przez czeskie znaki graficzne w obawie pos¹dzenia go o husytyzm.
Historyk polski nie waha³ siê proponowaæ tego teraz, gdy trzeba by, wskutek podobnej reformy, wprowadziæ potworne zamieszanie, albo przedrukowywaæ na nowo ca³kowite po³acie
piœmiennictwa.
Kazimierz Promyk, a w³aœciwie Konrad Prószyñski, zas³u¿ony na niwie oœwiaty ludowej, którego imiê bêdzie czci¹ otoczone, dopóki jêzyk polski trwaæ bêdzie, gdy¿ w dobie najciê¿szych
przeœladowañ, najsilniejsz¹ podj¹³ pracê dla przeciwdzia³ania za pomoc¹ oœwiaty wynarodowieniu ludu, - w celu u³atwienia analfabetom sztuki czytania, proponowa³ zast¹pienie cz i rz
jednym graficznym znakiem, jedn¹ czcionk¹, maj¹c¹ wyra¿aæ jednostkowe brzmienie. Ani
pomys³ Wilhelma Bogus³awskiego, ani pomys³ drobnej reformy Kazimierza Promyka nie
dozna³ w sferze pisz¹cych i czytaj¹cych poparcia.
Czy kiedykolwiek nast¹pi reforma trudnoœci wyra¿ania dŸwiêków naszej mowy na piœmie i w
druku, trudnoœci drobnych, minimalnych w stosunku do innych jêzyków, na przyk³ad angielskiego albo francuskiego, - niepodobna przes¹dzaæ. Mo¿e po wch³oniêciu gwar przez jêzyk
piœmienniczy dzisiejszy zajdzie jakaœ potrzeba uproszczenia pisowni, czy zastosowania jej do
nowych potrzeb. O tym zdecyduj¹ œwiadomi rzeczy jêzykoznawcy, ogó³ pisarski i szeroki plebiscyt ludzi oœwieconych. Reforma taka musia³aby byæ podjêta po g³êbokim namyœle, aby nie
zasz³a potrzeba przedrukowywania w nowej szacie graficznej wszystkiego, co by³o wydruko27

wane w starej. Je¿eli bowiem czytelnik ma³ego wykszta³cenia mia³by byæ pozbawiony tego,
co zosta³o wydrukowane po staremu, to by³oby to z jego krzywd¹ bezwzglêdn¹. Skoro zaœ
raz siê nauczy³ czytaæ i pisaæ sposobem dziœ przyjêtym, to na có¿ mu reforma? Trudnoœci
gramatyczne polskie s¹ niewielkie i ³atwe do pokonania dla ucznia o inteligencji najbardziej
poziomej.
___________________________________
1) Gustave Coquiot. Cubistes, Futuristes, Passeistes. Paris 1914. str. 90.
2) Przek³ad Dr Aleksandra Ko³toñskiego, przytoczony w jego artykule p. t. „O futuryzmie, jako zjawisku kulturalnym i artystycznym”. Krytyka 1914.
3) M. Dostojewskij - w „Dzienniku pisarza”. 1880 r. Mowa na czeœæ Puszkina.
4) M. Dostojewskij. „Dziennik pisarza”. 1877.
5) Aleksander B³ok. Dwienadcat’.
6) Bruno Jasieñski. Pieœñ o g³odzie. Kraków 1922.
7) Jan Grzegorzewski. „ Na Spiszu”.
8) Aleksander Brückner. „Dzieje jêzyka polskiego”.
9) Stefan Ramu³t. „S³ownik jêzyka polskiego”. Kraków, 1893, 4°.

ROZDZIA£ 4
Nie tylko w utworach literackich ostatniej doby brzmi¹ okrzyki na czeœæ rewolucji, lecz i w
¿yciu narodowym wynurzaj¹ siê zjawiska, naœladuj¹ce fenomeny ¿ycia Rosji sowieckiej. Raz
wraz czytamy w gazetach o przebiegu procesów przeciwko komunistom w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Lublinie, Radomiu... Dochodzenia policyjne ujawniaj¹ tajne organizacje rewolucyjne wœród m³odzie¿y uniwersyteckiej. Nie mam tutaj na uwadze czynów i usi³owañ,
stoj¹cych na us³ugach wroga, lecz wrzenie ideowe, wywracaj¹ce œciany pañstwa dopiero co
wskrzeszonego. Rewolucja nieopatrznie wszczêta w obliczu zaciek³ych wrogów zewnêtrznych, wœród których postawi³o nas nieszczêœliwe po³o¿enie geograficzne, zabi³aby nasz¹ niepodleg³oœæ, ukamienowa³aby nas rêkoma Moskali i Niemców, jak ¿ydzi, zaciekli w swej nieub³aganej doktrynie i pasji, ukamienowali œwiêtego Szczepana, wskrzeszonego i odrodzonego w duchu. Wci¹¿ jeszcze najciê¿szy grzech, nie pierworodny ju¿, lecz uczynkowy, obci¹¿a
nas wszystkich: - miliony ludzi polskich bez roli, komorników i cha³upników, taniego najmity, szlacheckiego, bez mo¿noœci wyjœcia z brudnego bytu na komornym do przemys³u, czy na
roboty sezonowe, - zatruwa ¿ycie odrodzonej ojczyzny groŸb¹ rewolucji socjalnej, niebezpieczeñstwem wywarcia pomsty za sw¹ krzywdê na wzbogaconej szlachcie i wzbogaconym
gburstwie. To jest s³uchacz agitatorów bolszewickich, to jest ta ch³onna gleba, gdzie ziarno
rosyjskie nie padnie na opokê. W pierwszych dniach istnienia pañstwa polskiego og³osi³em
by³ pisemko p. t. „Pocz¹tek œwiata pracy”, gdzie da³em wyraz swym przewidywaniom, jakby
sprawa bezrolnych w Polsce mog³a byæ rozwi¹zan¹. Dziœ, gdy Sejm Rzeczypospolitej inaczej
sprawê rozstrzygn¹³, niema racji przypominania tamtych pomys³ów, aczkolwiek znalaz³y pe³ne zastosowanie, - oczywiœcie, nie wed³ug moich wskazówek wykonane, - w dobrach rz¹dowych w Poznañskiem, odebranych od rz¹du pruskiego. Nale¿y teraz oczekiwaæ na realizacjê
reformy rolnej, przyœpieszaæ j¹ g³osem opinii publicznej wbrew wrzaskom i wszelakim drwinom najemników reakcji, bezmyœlnych przeœladowców najbiedniejszego, bezdomnego pog³owia we wskrzeszonej ojczyŸnie. Polska nie dlatego powsta³a, ¿eby dygnitarz cywilny, czy
wojskowy pêdz¹c w automobilu, obryzgiwa³ dziadów i ¿ebraków, wtulonych w ka¿dy k¹t,
w ka¿de za³amanie muru stolicy pañstwa. Polska nie dlatego powsta³a, ¿eby w jej granicach
mia³a swe rozpostarcie bur¿uazyjna fabryka paskarstw, szwindli i oszustw. Polska odrodzi³a
siê ze krwi i pracy mêczenników po to, ¿eby na miejscu, gdzie sta³a ciemnica niewoli rozpostar³o siê najjaœniejsze pracowisko postêpu. Polska nie mo¿e zostaæ w tyle poza swymi s¹siadami, jak w wieku XVII-ym, gdy¿ to by³a i by³aby jej œmieræ, - musi staæ nie tylko na równi
ze swymi s¹siadami, lecz ich wyprzedzaæ. Dziœ jeszcze ci¹¿y na nas pierworodny grzech szlachetczyzny. Dziœ jeszcze, gdy wzbogacony niepomiernie ziemianin wyjdzie o poranku wiosennym na ganek dworu i spostrze¿e, ¿e, dajmy na to, s³oñce zbyt silnie przygrzewa, a w
³anach pszenicy i ¿yta tworz¹ siê ³ysiny w miejscach przypalonych, postanawia stante pede
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podnieœæ cenê „pary” zbo¿a. Gbur wzbogacony idzie w tym wypadku rêka w rêkê z dziedzicem i skwapliwie go naœladuje. Gdy tylko ta koncepcja w czyn wchodzi, co prêdzej piekarz
podnosi cenê chleba. Robotnik fabryczny, wskutek podwy¿szenia ceny chleba, ¿¹da podwy¿szenia swej p³acy dziennej, a skoro mu nie podwy¿szaj¹, musi strajkowaæ, a¿eby mieæ za co
chleba kupiæ. Skoro zaœ fabrykant, czy przedsiêbiorca p³acê za dzieñ roboczy podwy¿szy³,
natychmiast skacze cena ceg³y z dwudziestu tysiêcy na trzydzieœci tysiêcy za tysi¹c - i wy¿ej.
Ktokolwiek zamierza³ wznosiæ budowle, staje i na czas nieograniczony odk³ada swój zamiar.
Pêka Warszawa od nadmiaru mieszkañców, wal¹ siê stare domostwa. A ziemianin poczciwy,
zgarn¹wszy papierków bez liku i bez miary, nic nie buduje. W starym swym dworze, ur¹ga
na ¿ydów i czytuje kiedy niekiedy gazetkê co reakcyjniejsz¹, co soczystsz¹ w wymyœlaniu na
strajkuj¹cych parobków, pisan¹ przez najemnych chwalców starego porz¹dku rzeczy. Taki stan
budzi gniew w duszach gor¹cych. Istnieje gotowy wzór w Rosji, wiêc go chwyta wra¿liwa
imaginacja m³odzieñcza. I oto wykwita nowa forma snobizmu, snobizm polityczno-spo³eczny. Wszystko, co siê tam dokona³o, gdyby nawet prowadzi³o do chaosu, g³odu, ruiny miast,
ludo¿erstwa i zamiany pracowitego spo¿ywcy ziarna na w³óczêgê, gotowego zburzyæ miasta
i po¿reæ w³asne dzieci, - wydaje siê byæ dobrem i godziwym. Jest to bowiem rewolucja. Czym
jest w istocie swej rewolucja, sprawdza³em w swym ¿yciu dwukrotnie w innej dziedzinie,
mianowicie - w bibliotekach. By³o nas dwu m³odych bibliotekarzy, którym oddano w rêce nie
najwiêksz¹ co do liczby, lecz nadzwyczaj zasobn¹ i bogat¹ co do treœci bibliotekê muzeum
w Rapperswilu. By³a ona nadzwyczaj Ÿle u³o¿ona i ustawiona wed³ug tematów dzia³ami na
pó³kach:-teologia, archeologia, geografia, historia, nauki œcis³e, literatura, poezja, powieœæ i t.
p. Dzia³y te spisane zosta³y pracowicie w ksiêgach, u³o¿onych alfabetycznie, a wobec szczup³oœci miejsca i braku w ogóle pó³ek, dzia³ przystawa³ do dzia³u, bez pozostawienia miejsca
na przybytki. By³ to wiêc jak gdyby wierny obraz starego œwiata, jakieœ Chiny, podzielone na
kasty, skazane na wieczyst¹ nieruchomoœæ. Podzia³ zachowany by³ tak skrupulatnie przez
poprzedników naszych, dawnych kronikarzy, i¿ powiastka J. I. Kraszewskiego p. t. „Historia
ko³ka w p³ocie”, nosz¹c w swym tytule wyraz historia, zakwalifikowana zosta³a do dzia³u
historycznego i tam postawiona na pó³ce. Gdy przybywa³a nowa ksi¹¿ka z zakresu, dajmy na
to geografii, gdzie¿ j¹ by³o postawiæ, gdy obok ostatniej ksi¹¿ki geograficznej sta³a w bezpoœrednim s¹siedztwie inna, dajmy na to, z dziedziny chemii? Mój ówczesny zwierzchnik, Zygmunt Wasilewski, (obecnie redaktor „Gazety Warszawskiej”), który by³ przed objêciem posady bibliotekarza w Rapperswilu przeprowadzi³ gruntowne i powa¿ne studia bibliotekarstwa
w Berlinie, przyszed³ do przekonania, które ja, jego pomocnik, a poplecznik, jak zawsze, rewolucji, gdzie j¹ tylko wdro¿yæ by³o mo¿na, - popar³em z ca³ej si³y, i¿ nale¿y zwaliæ ten sparcia³y ustrój biblioteczny i stworzyæ zupe³nie nowy, naukowy, wszêdzie na œwiecie przyjêty,
niejako komunistyczny. Zdecydowaliœmy, ¿e nale¿y ustawiæ wszystkie ksi¹¿ki formatami tomów na pó³kach: folianty na dole, æwiartki wy¿ej, ósemki jeszcze wy¿ej, - spisaæ ca³e bractwo na kartkach katalogu alfabetycznego i dopiero w tym katalogu kartkowym dowolne wprowadzaæ podzia³y, czyli tworzyæ katalog realny.
Zburzyliœmy tedy w³asnymi rêkoma star¹ Bastyliê, wywalaj¹c wszystkie jej kasty z pó³ek na
ziemiê. Wspania³y to by³ widok, gdy „stary porz¹dek siê wali³”, a tak potworna kupa ksi¹¿ek
leg³a na placu. Lecz gdy przysz³o „nowy zaprowadziæ ³ad”, przekonaliœmy siê, i¿ jako twórcy
nowego porz¹dku rzeczy, przeceniliœmy swe si³y. Nie wiedzieliœmy tego, ¿e si³y ludzkie s¹
ograniczone, zw³aszcza jeœli s¹ zawarte we dwu ca³ej parady organizmach, a dzie³o rewolu-

cji, o ile ma byæ dzie³em postêpu, nie chce nic wiedzieæ o jakimkolwiek ograniczeniu si³y,
która je tworzy. Je¿eli sprawa rewolucji ma byæ wykonan¹ w istocie, to znaczy - skoro ma
usun¹æ uk³ad stary i na jego miejsce wdro¿yæ nowy, bez porównania znakomitszy, - wymaga
natychmiastowej realizacji. ¯ycie nie stoi na miejscu. I w naszej bibliotece ¿ycie nie sta³o na
miejscu, czytelnicy ¿¹dali ksi¹¿ek, a my nie byliœmy w stanie przez d³ugi czas ¿¹daniom zadoœæuczyniæ. Nie mogliœmy we dwu podo³aæ zburzonej bestii. Samo ustawienie ksi¹¿ek wed³ug formatów zajê³o wiele czasu, - a dopiero¿ nowy katalog! Wed³ug starych spisów mo¿na
by³o ksi¹¿kê od razu odnaleŸæ, - w naszym nowym, znakomitym, naukowym uk³adzie - nie
bardzo, - chyba posi³kuj¹c siê pamiêci¹. Ja sam pisa³em fiszki katalogu alfabetycznego w ci¹gu czterech lat, - muszê sobie oddaæ pochwa³ê - z niema³¹ prac¹, a przecie¿ czêœæ tylko wykona³em. Nie rewolucjê trzeba by³o wszczynaæ w starej bibliotece rapperswilskiej, lecz wymyœliæ m¹dr¹ reformê, która by u³omn¹ robotê poprzedników ujê³a doskona³ym sposobem,
a¿eby siê da³ uskuteczniæ po¿yteczny postêp w tej rzeczy. Takiej to w³aœnie metody chwyci³
siê genialny bibliotekarz, mistrz w tej sprawie, oraz œwietny znawca kultury polskiej, Józef
Przyborowski, w innej bibliotece, gdzie przez lat szeœæ pracowa³em, jako sekretarz i urzêdnik biblioteczny, mianowicie w przebogatej bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.
I tam zastosowany zosta³ przez poprzedników, dawniejszych bibliotekarzy, nieszczêsny podzia³ na pó³kach. Biblioteka Ordynacji Zamojskiej ustawiona jest w swych doskona³ych, zamykanych i oszklonych szafach alfabetycznie. Ka¿dy autor idzie do szafy pod odpowiedni¹
pierwsz¹ literê swego nazwiska. Wywo³uje to ten sam efekt koñcowy, co w Rapperswilu.
Szafa, dajmy na to, pod liter¹ R zape³niona ju¿ zosta³a przez autorów, których nazwiska od
tej litery siê zaczynaj¹, albo przez dzie³a bezimienne, których pierwsz¹ literê rzeczownika
w tytule litera R stanowi. Przybywa nowy autor - Rembowski czy Radliñski, - có¿ z nim pocz¹æ? Gdzie postawiæ jego dzie³o? Czy zak³adaæ now¹ salê dla alfabetu autorów? Czy zniszczyæ ca³y ów nieopatrzny, niecelowy na przysz³oœæ, mo¿na by rzec, - krótkowzroczny i lekkomyœlny uk³ad?
Profesor Józef Przyborowski przemyœla³ swe zagadnienie i znalaz³ wyjœcie. Do alfabetu
swych szaf, które nie zawiera³y litery X, gdy¿, - poza kilkoma wyj¹tkami, - obecnie ani jedno
nazwisko polskie od tej litery siê nie zaczyna³o, do³¹czy³ w³aœnie literê X i pod tê literê stawia³ wszystkie przybytki nowe wed³ug formatów ksi¹¿ek, bez ¿adnego podzia³u na kwestie
i nie licz¹c siê z alfabetem. Komunistyczny ów porz¹dek ustawiania ksi¹¿ek wy³oni³ siê, wyp³yn¹³ z dawnego uk³adu, sta³ siê niepostrzegalnym uzupe³nieniem starego „³adu”. Ca³a biblioteka upodobni³a siê do ¿ywej rzeki, p³yn¹cej w swoj¹ dalekoœæ, zreformowana zosta³a bez
naruszenia podwalin, bez zniszczenia dawnego podzia³u na litery, który dla szybkoœci znalezienia ksi¹¿ki w trakcie wykonywania samej reformy, by³ po¿yteczny, niezbêdny, opatrzny
i celowy. Józef Przyborowski, ów niezrównany bibliotekarz, istny dobry duch wœród nawa³u
ksi¹¿ek i rêkopisów, sztychów i monet, nie przesta³ kierowaæ prac¹ swych nastêpców w ksiêgozbiorze zamojskim nawet wówczas, gdy po olbrzymiej pracy swej dawno spocz¹³ w grobie. Ka¿da ksi¹¿ka, która do biblioteki wp³ynê³a i przez rêce jego przesz³a, - a nie by³o takiej, która by przez jego rêce nie przesz³a, - nosi³a na swym tytule znaczek ledwie dostrzegalny, kieruj¹cy j¹ tam, gdzie by³o jej miejsce. Ten œwietny jêzykoznawca kontynuowa³ pewne dawniejsze b³êdy pisowni, zaprowadzone przez jego poprzedników w uk³adzie katalogu.
Gdyby by³ poprawi³ te b³êdy, karta katalogowa posz³aby w miejsce niew³aœciwe i wypad³aby
z systematu. Dopiero przypadek móg³by j¹ by³ wykryæ i na miejsce powróciæ.
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S¹ tedy okolicznoœci, kiedy rewolucja jest niewskazana, mówi¹c z niemiecka, wykluczona.
Jak w tej bezcennej bibliotece, tak samo w bezcennym ¿ywocie rodu ludzkiego musz¹ byæ
tolerowane przez genialnych sprawców i kierowników pewne b³êdy ustalone drzewiej, pewne haki i pêtlice z³ego, które siê sta³y koniecznoœci¹. Doktor Bovary chcia³ rewolucyjnym
sposobem wyprostowaæ nogê kulawca - i zabi³ go swym leczeniem.
Gdy ju¿ bolszewizm na dobre zakwaterowa³ siê w Rosji, wysz³a w przek³adzie polskim ksi¹¿ka Uljanowa-Lenina o rewolucji i pañstwie. W jednym z rozdzia³ów tej pracy znakomity autor dowodzi koniecznoœci zniszczenia przez rewolucjê przede wszystkim biurokracji. Stawia
to wymaganie na pierwszym miejscu, jako koniecznoœæ nieodzown¹ powodzenia rewolucji
i skutecznoœci dzie³a naprawy. Utrzymuje, i¿ nowa biurokracja, to znaczy pewna iloœæ indywiduów, spe³niaj¹cych rolê dawnej biurokracji, z ³atwoœci¹ da siê zrekrutowaæ z samych¿e robotników, gdy¿ te zadania, jakie pe³ni¹ biurokraci, daleko s¹ ³atwiejsze od zadañ i prac, spe³nianych przez robotników. W przek³adzie na jêzyk polski owa ksi¹¿ka i ten w niej postulat
zjawi³y siê wówczas akurat na naszym rynku, gdy ten¿e znakomity geometra, wycinaj¹cy swe
trójk¹ty i kwadraty w ¿ywych masach ludzi, jako g³ówny dzia³acz nowego w Rosji ustroju
spo³ecznego i rz¹du, na gwa³t powo³ywa³ i osadza³ na urzêdach star¹ biurokracjê carsk¹, dopiero co wypêdzon¹ na cztery wiatry, gdy¿ bez tego rozsadnika wszelkiego z³ego ¿ycie pañstwowe stawa³o siê sam¹ anarchi¹, a machina pañstwowa roz³azi³a siê w rêkach rewolucjonisty i w proch rozsypywa³a. Takie to figle nie tylko w bibliotekach, lecz i w samem ¿yciu rzeczywistoœæ wyprawia zarozumia³ym teoriom. Kto zasiewa rewolucjê i wznosi okrzyk na jej
czeœæ, kto szerzy jej ideê wœród ludzi nieuœwiadomionych, musi pragmatycznie wiedzieæ, co
z jego inicjatywy wyniknie, musi wiedzieæ, jak i kiedy nast¹pi zamiana starej formy przez
now¹, To zaœ jest, niestety, niemo¿liwe. Ca³y œwiat przekona³ siê o tej prawdzie na tysi¹cach
przyk³adów, zw³aszcza podczas wojny œwiatowej, ¿e nikt nie przewidzi ¿ycia i jego tajnych
potêg, gdy¿ nikt nie mo¿e znaæ przyczyn huraganu niskich ¿¹dz, które wybuchaj¹ w rodzie
ludzkim. Pisz¹c te s³owa, uœwiadamiam sobie niebezpieczeñstwo ich wyg³aszania. Konserwatyzm polski, zaskorupia³a reakcja, czyhaj¹ca na poparcie praw swego ¿erowania, gotowa
by oklaskiwaæ te uwagi w jakich „Kartkach ulotnych”, (czysto warszawskiej odmianie Fliegende Blatter), gotowa by je z zadowoleniem podkreœlaæ szumnymi piórami heroldów i grasantów obskurantyzmu. Lecz prawdê sw¹ nale¿y mówiæ g³oœno, nie schlebiaj¹c ani - ¿al siê
Bo¿e! - gwelfom i gibelinom polskim, ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.
Rewolucyjne uczucie polskie, którego dowodów ród nasz z³o¿y³ tysi¹ce tysiêcy w czasach
niewoli, musi teraz wejœæ w milion prac, zamkn¹æ siê w krociach wysi³ków, wdro¿yæ siê
i wcieliæ w nieustanne tworzenie. Dom polski musi siê osiedzieæ, wesprzeæ na wieki na swych
starych podmurowaniach i przyciesiach! Któ¿ jest tak okrutny i szalony, a¿eby chcia³ do tych
œwiêtych œcian zbli¿aæ siê z dr¹giem i zamiarem ich zdruzgotania! Nie pos¹dzam nikogo
o wys³ugiwanie siê wrogom. S¹ dusze gor¹ce, którym obmierz³ widok biedy, deptanej przez
polskie bur¿ujstwo, tak samo dziœ, jak za czasów panowania wroga. Ale istnieje równie¿ snobizm rewolucyjny. S¹ dusze, którym pachn¹ piwnice moskiewskie, nalane krwi¹, dusze têtni¹ce za mo¿noœci¹ pastwienia siê, katowania, w³adania. Ilu¿ to Dzier¿yñskich wzdycha
wokó³ nas za mo¿noœci¹ posiadania nieopisanej w³adzy!
Któ¿by by³ tak niesprawiedliwy i z³oœliwy, a¿eby twierdziæ, i¿ reformatorzy moskiewscy pragnêli w duszach swych zniszczenia i wyg³odzenia rosyjskiego ludu. Ale oto na koñcu ich
marzeñ o uszczêœliwieniu ludzi ubogich tego kraju zjawi³a siê jêdza ludo¿erstwa. Z rachunku

ich wypada³o dobro i piêkno, a rzeczywistoœæ przynios³a œmieræ g³odow¹ dziesiêciu milionów
ludzi, czyli ca³ego jakowegoœ narodu. Pragnêli wygubiæ najpodlejsz¹ na ziemi carsk¹ tyraniê,
a zwalali siê we krwi po samo serce i nie wiedz¹, gdzie jest koniec ich w³asnej tyranii.
Polsce zawsze œmierdzia³ topór i pniak Iwana GroŸnego. Tak samo dziœ œmierdz¹ jej moskiewskie krwawe piwnice i moskiewskie poezje, s³awi¹ce mordowanie. Gdy zajdzie potrzeba stworzenia rewolucji, to Polska stworzy swoj¹, lecz nie pójdzie œladem moskiewskiej.
Pewnie, ¿e ¿ywi nieszczêœliwi ludzie nie s¹ ksi¹¿kami w bibliotece, które mog¹ do nieskoñczonoœci czekaæ, a¿ je kto z miejsca na miejsce przestawi, lecz w Polsce niema masowego
g³odu, niema ludo¿erstwa, straszliwych chorób, zmiataj¹cych ca³e po³acie siedlisk ludzkich
i niema potwornego terroru rz¹dów.
W przeci¹gu jednego roku szybkoœæ postêpu polskiego wykonuje bieg nadzwyczajny. Ktokolwiek jecha³ kolej¹ nadwiœlañsk¹ w roku 1919 i 1920 i przejedzie t¹ sam¹ drog¹ dziœ,
musi doznaæ radosnego zdumienia. Okazuje siê, ¿e kolejnictwo polskie w przeci¹gu krótkiego okresu czasu zdo³a³o osi¹gn¹æ jedno z pierwszych miejsc na œwiecie. Na terenach tak
niszczonych w czasie wojny przez wszelakich najeŸdŸców, d¹¿¹ ju¿ poci¹gi z precyzj¹ i dok³adnoœci¹, która zdumiewa cudzoziemca. Dwa lata temu podró¿ni st³oczeni i sprasowani
w przedzia³ach, korytarzach, wisz¹cy na stopniach i dachach, zatarasowuj¹cy sob¹ wyjœcie
i wejœcie, odpychali siê ³okciami i wœród obelg wzajemnych przebijali do okien, a¿eby
przez nie wy³aziæ na zewn¹trz i wyci¹gaæ swe rzeczy, wobec niemo¿noœci dobicia siê do
drzwi. Lokomotywy, zniszczone w czasie wojny, ledwie z najwiêkszym trudem i niezmiernym opóŸnieniem terminu przybycia wlok³y wozy o zniszczonych osiach i powybijanych
oknach do gruzów, resztek i ruin stacyjek, do baraków z desek naprêdce skleconych. Podró¿ w tych warunkach by³a tortur¹, bitw¹ i k³ótni¹ nieustann¹, powodem chorób i kalectw.
Dziœ poci¹g przychodzi na miejsce przeznaczenia precyzyjnie, co do minuty, s¹ dla wszystkich miejsca siedz¹ce, obs³uga poci¹gu jest nienaganna, a nawet (ze s³owiañska) uprzejma.
Po drodze widzi siê odbudowane dworce kolejowe. Nie wszystko, oczywiœcie, na tej kolei,
czy na innych w kraju, doskona³e jest i ju¿ bez zarzutu. Lecz postêp jest tak widoczny
i ogromny, i¿ uprawnia do najdalej posuniêtego optymizmu. Poddaje siê z ³atwoœci¹ intelektowi kieruj¹cemu martwy materia³ i intelekt pracownika. Jest to materia³ doskona³y, pracowity i pos³uszny. Dawa³ mu dot¹d rozkazy wróg, a w systemacie pracy nikt go nie kszta³ci³ i nie urabia³. Jedno i drugie jest w biegu. Nies³uszne tedy s¹ martwe wyrzekania, naœladowanie starych wyrzekañ, dziœ ju¿ bezprawne a czêsto nawet bezmyœlne, snobizm wyrzekaniowy, tak powszechny i modny.
W dziale oœwiaty Polska czyni kroki ogromne. Gdy za panowania moskiewskiego w b. Kongresówce by³o dwa tysi¹ce szkó³ (z wyk³adem rosyjskim) ju¿ dziœ Polska zjednoczona ma
z gór¹ 50 tysiêcy nauczycieli szkó³ powszechnych, a zd¹¿a do wprowadzenia nauczania powszechnego, co wymagaæ bêdzie stu tysiêcy nauczycieli. Za czasów rosyjskich na terenie b.
Kongresówki by³o osiem seminariów nauczycielskich, dziœ jest czterdzieœci cztery pañstwowe i dwanaœcie prywatnych, a na terenie ca³ej Rzeczypospolitej 152 seminaria. Rozpoczê³a
siê ju¿ budowa wielu szkó³ powszechnych w Warszawie, £odzi, Sosnowcu, Pabianicach,
Zgierzu, Lublinie, Kole, Kraœniku i t. d., oraz wiejskich szkó³ w najrozmaitszych gminach.
Poza gimnazjami Polska liczy 700 szkó³ zawodowych. Ze snu wiekowego budz¹ siê najpiêkniejsze dzie³a ducha polskiego, jak Krzemieniec, a tam, gdzie mia³ panowaæ wiekuisty gwa³t
i przemoc obca, w Wilnie, w Poznaniu, dzia³aj¹ nowe uniwersytety.
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Otrzymaliœmy w spadku po najeŸdŸcach 50% analfabetów. Jakie¿ to trzeba podj¹æ wysi³ki,
a¿eby m³ody organizm pañstwowy, wœród tylu niebezpieczeñstw i przeciwnoœci, móg³ pokonaæ tego najgorszego z wrogów! Gdy ruszy siê wreszcie z miejsca mo¿noœæ budowania, gdy
pójdzie wreszcie pe³n¹ par¹ przemys³, gdy setki kolei przetn¹ martwe dziedziny, gdy Poznañskie, któremu zaborca niemiecki narzuca³ swoje wyroby wielkoprzemys³owe, stworzy swój
w³asny wielki przemys³, w takich centrach, jak Bydgoszcz, Poznañ, - gdy ocknie siê zag³êbie
krakowskie, nietkniête prawie zupe³nie, gdy si³a wodna tatrzañska i karpacka poruszy tysi¹ce
fabryk w tej dzielnicy, a ca³a Polska na przemys³ow¹ Belgiê siê zamieni, co jej przeznaczeniem, - wyjdzie ze swego straszliwego bagna sprawa ¿ydowska.
Proletariat ¿ydowski, - ów niby to kupiec, a w gruncie rzeczy nêdzarz, - gnij¹cy w ma³ych,
beznadziejnie brudnych mieœcinach, zatruwaj¹cy siebie i te miasta, wyruszy stamt¹d do fabryk i zmiesza siê z t³umem robotników. Synowie ch³opów, ukoñczywszy studia, stan¹ siê
twórcami kultury nieszlacheckiej, nowej, nieznanej. Polska nie ma swojej doktryny, to te¿ nie
ucina g³ów przeciwnikom zbawczej, jakoby, doktryny. Jest ona w po³o¿eniu swego bibliotekarza, Józefa Przyborowskiego, który siê biedzi nad sposobami znalezienia wyjœcia ze starych niedorzecznoœci. I Polska, jak on, szuka swojej litery X, która by by³a jej w³asnym sposobem, jej œrodkiem wyjœcia w drogê bezkrwawego postêpu, mi³oœæ cz³owieka maj¹cego za
has³o. Do znalezienia swojego w³asnego X pomaga jej kilka ostrze¿eñ z przesz³oœci, kilka
wyrazów œwiêtych, które z otch³ani cierpieñ niewoli wynieœli na œwiat³o nobiles ducha polskiego, eupatrydzi, ojcowie.
- „Im bardziej polepszycie i powiêkszycie duszê wasz¹, tym bardziej polepszycie prawa wasze i powiêkszycie granice „.
I najwa¿niejszy ze œwiêtych wyrazów:
- „ Ka¿dej rodzinie rola domowa pod opiek¹ gminy”.
Niewidzialnymi drogami, otworami tajemniczych porów wstêpuje têgie zdrowie w cia³o ojczyzny. S³oñce i powietrze je karmi, wiatr je podpiera, a niepojêta si³a ¿ycia podwaja i potraja w ka¿dej minucie si³y. Rzeczywistoœæ postêpu polskiego tworzy siê sama wszêdzie, na ca³ej szerokoœci ojczyzny. Tworz¹ j¹ ludzie proœci, nieg³oœni, mo¿na by powiedzieæ, pospolici,
gdyby nie to, ¿e owocnoœæ i po¿ytecznoœæ ich pracy wynosi ich na czo³o: nauczyciel, in¿ynier, majster, technik, ¿o³nierz, policjant... Stwarza j¹ nieustêpliwa, a zawsze ta sama praca
uczonych, którzy z czterech koñców œwiata zeszli siê oto i w ciê¿kiej biedzie, zaiste proletariackiej, po swojemu buduj¹. Rzesze mechaników, urzêdników i robotników, w najtrudniejszych warunkach, gdy wszystko sprzysiêga siê przeciwko tworzeniu przedmiotów i wartoœci
nowych, stwarzaj¹ je w sposób widoczny. Buduje siê paliszcze i tworzy morska ostoja w Gdyni, pobieg³a kolej na Hel i na Œl¹sk, wkrótce wyjd¹ nasze w³asne lokomotywy z fabryk chrzanowskich, k³êbi¹ siê dymy nad £odzi¹ i Warszaw¹. Któ¿ kiedy zdo³a wypowiedzieæ poœwiêcenie Œl¹zaków, nie tylko powstañców, ale zwyk³ych kolejarzy, którzy sw¹ pracê musieli
wykonywaæ w walce z wrogiem! Gdy my wszyscy spokojnie w naszych domach zasypiamy,
polski policjant wychodzi na walkê nocn¹, na œmiertelny bój i wyœcig z bandyt¹, ze straszliwym pomiotem wojny, dzikim skolimowskim zbójem. My, którzy ¿ywymi oczyma patrzyliœmy na ruszczenie i niemczenie dzieci polskich w szkole ludowej, którzyœmy sami przeszli
ohydn¹ szko³ê rosyjsk¹, ogl¹damy ¿ywymi oczyma narodow¹ szko³ê wêdrówki m³odzie¿y po
kraju, pielgrzymki jej do morza, do tych starych miast, polskich z prawieku, które wróg przez
tyle lat dziedziczy³, - o czym, jako o ideale nieziszczalnym, marzyliœmy za dni m³odzieñ-

czych. Na drogach ich staje przesz³oœæ tysi¹cletnia, jakby wy³oniona spod potopu wód, zawarta w odwiecznych katedrach, koœcio³ach, zamkach. Rozk³adaj¹ siê przed nimi szlaki dalekie, prowadz¹ce do dziedzin znajomych, jakby ze snu: ziemia che³miñska i katedra
w Che³mnie, z jej dzik¹ i straszliw¹ legend¹, w której wszystko jest podstêpem, zdrad¹, napaœci¹ po nocy i krwaw¹ rzezi¹, - zwaliska krzy¿ackiej warowni miêdzy dwoma jeziorami
Sztumu, Grudzi¹dz i biskupi Kwidzyn, Gniew i Toruñ, po wtóre, jak za Kazimierza Jagielloñczyka, wydarty ze szponów wroga, - Œl¹sk w przedziwnym zachowaniu piastowskiej
mowy podobny do zamkowej kaplicy w Lublinie, mowy, której cudnoœæ wy³ania siê spod
niemczyzny, jak tamtej malowid³o spod wapna, - Malbork, w którego wnêtrzu, dziedziñcach,
grobach, kru¿gankach, salach i tajnych schodach czyha takie samo dziœ, jak przed piêciuset
laty zaklête sprzysiê¿enie na Polskê. Malbork, którego kilkuset obywateli polskich wœród
zalewu niemieckiego bohatersko g³osowa³o podczas plebiscytu za nale¿eniem do Polski, - a w
trakcie pisania tej pracy miejsce zjazdu wszechniemieckiego z udzia³em korporacji, m³odzie¿y uniwersyteckiej i szkolnej dla obchodzenia uroczyœcie rocznicy rozbioru Polski. Na marienburskiej wie¿y dzwoni nieumilk³y dzwon naszej zag³ady. Walka na œmieræ odmienna jest
w formie, ale w treœci swej ta sama. Czatowanie na nas Henryka von Plotzke, dybanie na
nasz¹ zgubê Ulrycha von Jungingen jest bliskie i dzisiejsze. Te widma i dziœ na nas godz¹.
„Gruba Berta”, ustawiona w Szczytnie w ci¹gu paru pierwszych godzin pierwszego dnia po
wypowiedzeniu nam wojny mo¿e zburzyæ Warszawê, gdy¿ ta odleg³oœæ wynosi szeœædziesi¹t
kilometrów. Ziemia mazurska jest nasza z krociami ludu, który mówi polsk¹ mow¹ tak¹ sam¹,
jak w P³ocku i na Kurpiach. To te¿ has³em ka¿dej duszy, id¹cej szlakami Polski, czuj¹cej,
m³odej, œwiadomej, winno byæ has³o:
- Patrz w Szczytno!
Za czasów niewoli ka¿da budowla, ka¿dy z³om muru z lat potêgi Polski by³ jedynie zabytkiem i prze¿ytkiem, kszta³tem martwym i ju¿ niemym przez sw¹ od nas dalekoœæ, gdy na
powierzchni ziemi wyrasta³y wci¹¿ przed oczyma cerkwie, zielone dachy gmachów w stylu
„czysto rosyjskim”, albo pruskie koszarowe ogromy z berliñskimi wie¿ami i blankami. Stare
polskie budowania by³y tak dalece nie¿ywe, niemal obce wszystkiemu, co siê dzia³o, i¿ raczej w nieporadnoœci swej bola³y i razi³y, ni¿ pokrzepia³y widokiem swojej ruiny, czy bytem
zagas³ym w przesz³oœci, tak niepomiernie dalekiej. Dziœ, gdy nalecia³oœæ zostawiona na naszej ziemi przez wrogów, ulega zmieceniu, lub zagarniêta jest przez w³adzê, wziêta w s³u¿bê,
- tamte dawnowieczne zarysy, kszta³ty, formy wynurzy³y siê ze swej pomroki, zajaœnia³y, posiad³y swoj¹ moc dawn¹ i zbli¿y³y siê do nas na minimaln¹ odleg³oœæ. Patrzymy na romañskie koœcio³y, na mury Kazimierza Wielkiego, jak na pocz¹tek tego, co jest dzisiaj, i co jutro
objawiaæ siê bêdzie w ca³ej potêdze. Ka¿dy u³amek muru, wie¿a, brama, pomnik, nawet rumowisko, ma swe miejsce i wymowê, sta³o siê bowiem ogniwem ¿ywego ³añcucha. Od zjawiska do zjawiska idziemy w g³¹b dziejów, w dal, dok¹d poci¹ga nas ciekawoœæ nienasycona, do ciemni, zas³anej mg³¹ pierwotnych mitów, podañ i wierzeñ. Jesteœmy wszyscy, jak
Zoryan Do³êga-Chodakowski, przed którym œwiat niezmierny siê otwiera³, kraina czarów,
obiecana ziemia dla artystycznej twórczoœci.
Wspó³czesna twórczoœæ polska, jak to mówi¹, nie pali siê do tych œwiatów. Jest to jej prawo.
Nikt nie ma prawa narzucaæ artyœcie ani metody, ani formy, ani tym mniej tematu, nawet sympatii. Ale istnieje równie¿ naturalne prawo przemawiania o tym, i¿ s¹ jeszcze inne tematy i inne rodzaje, metody, sposoby twórczoœci artystycznej poza istniej¹cymi i modnymi,- ¿e mog¹
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istnieæ inne czynniki i inne fakty, mog¹ce otworzyæ inne sympatie poza decyduj¹cymi obecnie o mo¿liwoœci artystycznego dzia³ania. Któ¿ bowiem mo¿e wiedzieæ, czy od wpatrzenia
siê z pasj¹ i wzruszeniem w dzieje i ¿ycie wyjarzmionej ziemi, w ¿ycie ludu, w jego obyczaj
tak wieloraki na tym szerokim zagonie, nie wy kwitnie w duszy artysty rodzaj nowy, sposób
nieznany na œwiecie i mo¿e nareszcie nasza w³asna polska sztuka, nie przyniesiona zza granicy, nie czerpana z innej narodowej twórczoœci. Okaza³o siê przecie, i¿ w Rosji, tak decyduj¹cej o naszych „kierunkach” taka w³aœnie nowa sztuka wyczarowana zosta³a z ¿ycia, mowy
i wierzeñ ludu przez Jesienina i innych. Mo¿e ten argument bêdzie mia³ jakie znaczenie.
W czasie wojny wszyscy niemal poeci polscy wojowali, wzywali do boju, wsiadali „na koñ”
i chwytali „za broñ”. Po skoñczeniu wojny Polska sta³a siê niemodna w poezji, a wszyscy
poeci s¹ na ni¹ nie³askawi. Przed kilkoma laty snobizm twórczy nawet zajêcie Warszawy
przez Prusaków nakazywa³ rymami opiewaæ. „Warszawa wolna!” - wo³a³ poeta. Dziœ-przy³¹czenie naprawdê - Œl¹ska - przesz³o w poezji polskiej bez najmniejszego echa. Inny nam
w dniu dzisiejszym snobizm mi³oœciwie panuje. Lecz czy tematy, narzucone przezeñ, czyli,
wed³ug panuj¹cych obecnie opinii, nale¿¹ce jedynie do dziedziny sztuki, na które patrzymy
i które traktowane s¹ w dzie³ach artystów, wyczerpuj¹ w zupe³noœci ¿ycie duchowe, sumê
wzruszenia wspó³czesnego cz³owieka, jego pasji, namiêtnoœci, idei, ogóln¹, zbiorow¹, czynn¹
jaŸñ ludzk¹? Czy poza t¹ sum¹, która nale¿y do dziedziny sztuki niema spraw, tak dalece
wstrz¹saj¹cych nas wszystkich, a wstrz¹saj¹cych niektórych z nas a¿ do z³o¿enia ¿ycia w ofierze za ich ukszta³towanie wed³ug woli i wewnêtrznego duchowego rozkazu? Czy sztuka polska zaznaczy³a w jakimkolwiek od³amie swoim, rylcem, barw¹, dŸwiêkiem, albo choæby
gwizdaniem melodii, ten niebywa³y fakt, i¿ ziemia che³miñska wróci³a do Polski? Na tym
skrawku nadwiœlañskiej ziemi urodzi³a siê jêdza przemocy, wyæwiczy³y siê wszystkie walki,
które kulê ziemsk¹ ogarnê³y i wszystkie ludy pchnê³y do boju. Na tym skrawku nadwiœlañskiej ziemi Niemiec istotnie, w bia³y dzieñ „plu³ nam w twarz”. Nie mówiê o sztuce politycznej, patriotycznej, uprawiaj¹cej politykê i szerz¹cej patriotyzm. Nie mówiê równie¿ o sztuce
opisywania narodowych wypadków. Dawno, bo jeszcze w roku 1833 znakomicie tê sprawê
rozwi¹za³ Juliusz S³owacki w przedmowie do „Lambra”, mówi¹c: „myli siê ten, kto s¹dzi, ¿e
narodowoœæ poezji zale¿y na opisywaniu narodowych wypadków: wypadki s¹ tylko szat¹,
cia³em, pod którym trzeba szukaæ duszy narodowej, lub duszy œwiata”. Dusza narodu i dusza
œwiata le¿y w tych p³onych piaskach i niemych lasach, gdzie siê przewija jeszcze niezadeptany œlad bucefa³a tyranii, która ludy ca³e ogniem i mieczem wytêpi³a. Œni tam bodziec estetyczny, le¿y nietkniêty wstrz¹saj¹cy impuls, na ka¿dym zakrêcie drogi tkwi zaczajona wieœæ.
Ujête w olbrzymie epos, w kolosalny obraz walk „Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum”, w kronikê Dusburga, w dzie³a przeœwietne naszych historyków Dra
Kêtrzyñskiego, ks. Stanis³awa Kujota i innych - dzieje te przejmuj¹ do szpiku koœci. Niestety, dla artyzmu polskiego s¹ niemodne.
A je¿eli te dziedziny, pajêczyn¹ staroœci osnute, nie nêc¹ naszego artysty, to czy zajê³o jego
uwagê dzie³o naj¿ywsze z ¿ywych - Œl¹sk? Zajmowa³ uwagê ca³ej kuli ziemskiej, doprowadzi³ do stanu wrzenia zimne umys³y dyplomatów, wielkorz¹dców, panów œwiata, sta³ siê koœci¹ niezgody, o któr¹ furia wojny mog³a siê rozpêtaæ, lecz artysty polskiego nie wzruszy³. To
siedlisko nowoczesnoœci, istny obraz futurystyczny, ta retorta kolosalna, gdzie siê ma wygotowaæ wielkie ¿ycie potê¿nej Polski, gdzie ma siê w ¿elazie maszyn narodziæ jej wola i wiekuista niezniszczalnoœæ jej bytu, nie zosta³a zauwa¿ona przez artystê polskiego. Gdy ten

strzêp piastowskiej dziedziny wytargany zosta³ zêbami i pazurami œl¹skich powstañców, oddarty przez sumienie œwiata z mocy ostatniego z rozbiorców Polski, angielskiego ministra,
gdy dokona³ siê ów niezapomniany skok narodu najbardziej skrzywdzonego, w sedno potêgi,
- to dzie³o boskie nie obudzi³o w artyzmie polskim ani jednego westchnienia, równorzêdnego mu co do wielkoœci i si³y. Najnowsze pr¹dy artystyczne we W³oszech, gdzie siê narodzi³y,
we Francji, w Rosji wch³onê³y w siebie ¿ycie polityczne tamtych krajów, a suma ¿ywych
wstrz¹sów i prze¿yæ nada³a dzie³om futurystów (i innych kierunków) na ka¿dym miejscu inne,
swoiste, oryginalne zabarwienie. Tamte kierunki s¹ nowymi w istocie kartami literatury w³oskiej, francuskiej, rosyjskiej. U nas, niestety, s¹ to „ogryzki” cudze, bezbarwne, nieczytelne,
dowody rzeczowe snobizmu. W rzeczach sztuki - „nikt do nas, - my na wszystkie posy³amy
œwiaty”...
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ROZDZIA£ 5
Popêd naœladowczy jest najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ cz³owieka na niskim stopniu jego
rozwoju. Im kultura jest ni¿sza, tym naœladownictwo bardziej rozwiniête. Wysoka cywilizacja stwarza kreacjê oryginaln¹. Na drugim koñcu drabiny ¿yciowej, w sferze geniuszu nastêpuje przezwyciê¿enie wp³ywów i naœladownictwo ustaje. Dziecko jest naœladowc¹ bezwzglêdnym. Wspólnoœæ w niemocy, ubóstwo inicjatywy i samodzielnoœci, ³¹cznoœæ w s³aboœci i niedoli znakomicie odzwierciedlaj¹ jêzyki s³owiañskie co do dwu stanów, - pierwotnego
niewolnictwa i dzieciêcoœci: nazwy ch³op i ch³opiec, rab i rebionok z tego samego wyp³ywaj¹
Ÿród³a 1).
W górach œwiêtokrzyskich, w okolicy wsi Jeleniowa istnieje naturalne w ziemi zag³êbienie,
rodzaj rozleg³ej pó³kolistej areny, gdzie swego czasu stale przebywa³y pó³koczownicze rodziny cyganów ze swymi miechami i kowad³ami. Wykuwali w tym miejscu koziki z ¿elaznym
ostrzem, osadzonym w trzonku z ja³owcowego prêta, zaopatrzonym w rowek na ostrze no¿yka, oraz w naciêcia zabarwione na czerwono i zielono. Koziki te, które na rzemyku, zawieszonym u pasa, nosi³ ka¿dy mê¿czyzna tamtych okolic, wykonane przez cyganów, nosi³y nazwê „cyganków”. Zdaje siê, i¿ w kszta³cie zaciêæ, rowków, w barwie ozdób cyganka mamy
najpierwotniejszy chyba „prymityw” zdobienia rzeczy ludzk¹ rêk¹ wykonanej. A jednak i te
najpierwotniejsze ozdoby - „cerwiniuœkie, kieby krew, zieleniuœkie, kieby trowa”, - najprostszego z przyrz¹dów by³y produktem jakiegoœ wzoru, - a dla mieszkañca tamtych okolic cyganek by³ przedmiotem nie tylko po¿ytecznym, lecz i piêknym, ozdob¹, zbytkiem, przybyszem
z obcego œwiata do jednostajnej i smutnej pustki. Twórca ozdób na trzonku cyganka nie wykonywa³ ich wed³ug w³asnego widzimisiê, lecz powtarza³ pewien typ uznany za doskona³y
i znajduj¹cy zatwierdzenie w powszechnym upodobaniu.
Tak samo wzory malowania cia³a wzd³u¿ ¿eber, na twarzach i goleniach przez Australijczyków, gdy maj¹ wykonaæ taniec corrobori, - najpierwotniejsza ze sztuk zdobniczych, - nie s¹
wymyœlone przez wyspiarzy w ka¿dym poszczególnym wypadku dowolnie, lecz w g³ównej
mierze s¹ naœladownictwem czegoœ, co by³o przedtem, a musi byæ niezmienne, gdy¿ ma sw¹
zasadê, swe dalekie przyczyny. Czynnoœæ najbardziej egotyczna, tak niemal indywidualna, jak
za³atwianie wszelkich innych potrzeb cielesnych, modne malowanie siê wielkoœwiatowej
strojnisi, zabarwianie na ró¿owo warg, wybielanie twarzy i szyi, a¿eby je uczyniæ bardziej
bia³ymi, ni¿ mo¿e byæ cera cz³owieka naszej rasy, albo, na odwrót, zabarwianie twarzy, szyi
i ramion pudrem o kolorze t³uczonej ceg³y, a¿eby nadaæ skórze pozór opalenia i ogorza³oœci
bardziej jaskrawej, ni¿ j¹ mo¿e nadaæ samo s³oñce i wiatr górski, nie s¹ przecie indywidualn¹
twórczoœci¹ danej osoby, lecz równie¿ naœladowaniem niewolniczym pewnego kryterium
piêknoœci. W akcie tym tkwi pewien hieratyzm - a¿ do odwo³ania go przez pewn¹ tajn¹ instancjê, Mo¿na by powiedzieæ, i¿ to jakaœ zewnêtrzna rêka kieruje rêk¹, wykonuj¹c¹ kokiete-

ryjne, zupe³nie indywidualne na pozór smugi i plamy. Najpierwotniejsze ornamenty na przedmiotach i broni Buszmenów i Eskimosów s¹ naœladownictwem szczegó³ów, czerpanych ze
œwiata zwierz¹t i nie maj¹ wcale cechy figur swobodnie pomyœlanych. Na narzêdziach i maczugach widaæ wyryte zarysy kangurów, jaszczurów, wê¿ów i ryb. Na przyrz¹dach koœcianych
Eskimosów - renifery, foki i wieloryby. „Wyspiarze adamañscy, którzy omazuj¹ siê mieszanin¹ t³uszczu i ziemi kolorowej, maj¹ ku temu praktyczn¹ racjê, gdy¿ pow³oka z farby ochrania ich skórê od upa³u i komarów” 2). Naœladownictwo czyni z tej potrzeby ozdobê, a wreszcie sztukê. Tak samo ma siê rzecz z tatuowaniem skóry za pomoc¹ nak³uæ i zranieñ. „Czêsto
znaki na skórze s³u¿¹ do innych celów, ni¿ do ozdoby, jak na przyk³ad w Afryce, gdzie d³uga
blizna na udzie mê¿czyzny mo¿e oznaczaæ, ¿e dowiód³ mêstwa w bitwie”. Dopiero pochodnym celem tatuowania skóry jest piêknoœæ. ¯ycie zewnêtrzne i uwidocznione przez poprzedników œlady walki cz³owieka z przyrod¹ panuj¹ nad pomys³em zdobniczym najpierwotniejszego z artystów, kieruj¹ rêk¹, która ozdobê wykonuje i zmusza j¹ do wykonania w sposób
wskazany. Rysunki na tarczach wojowników amerykañskich s¹ czêstokroæ znakami, zaczerpniêtymi ze œwiata zewnêtrznego, podobiznami zwierz¹t, czy wê¿ów, lecz przekszta³conymi
na figury totemiczne, opiekuñcze symbole plemienia, czy rodu. Nie chodzi tam, jak w figurach, widniej¹cych na naszych herbach, o naturalistyczn¹ wiernoœæ. Rysunek zwierzêcia, czy
jaszczura zamienia siê na symboliczny znak i znowu, jako taki œciœle jest kopiowany.
Drugim z kolei wzorem, uwidoczniaj¹cym siê w zdobnictwie ludów pierwotnych jest ornament z dziedziny splatania i wi¹zania w³ókien. Przejœcie od ozdób na orê¿u i naczyniu, odtwarzaj¹cych zwierzêta i cz³owieka, czyli naturalnych wrogów wojownika, myœliwca i ³owcy, - do ozdób roœlinnych, kwiatowych i splatanych na wzór w³ókna, oznacza niezmiern¹, olbrzymi¹ zmianê w trybie ¿ycia: przejœcia do uprawy roli 3). Indusi, Chiñczycy, Egipcjanie
stwarzaj¹ ozdoby roœlinne, jak pierwsi byli twórcami kultury osiad³ej. Ornament roœlinny nie
zjawia siê tedy sam przez siê z prostego wyboru lub natchnienia artysty, lecz jest wynikiem
olbrzymiej spo³ecznej przemiany. Australijczycy i Buszmeni, zdradzaj¹cy nadzwyczajne zami³owanie do plastyki, jako myœliwcy odtwarzaj¹ na ³upku, czy na innej powierzchni p³askiego wnêtrza pieczar tylko figury zwierzêce i ludzkie. Jest to uderzaj¹ce zjawisko, i¿ Egipcjanie w swej nieznajomoœci perspektywy linii i przestrzeni, w taki sam sposób usi³owali przedstawiæ szereg osób, jak dalecy od nich w czasie i przestrzeni rysownicy buszmeñscy, to jest
umieszczaj¹c jedn¹ figurê nad drug¹. RzeŸby na rogu renifera z czasów przedhistorycznych,
oraz zadziwiaj¹ce sw¹ doskona³oœci¹ rzeŸby z koœci, wykonywane przez Eskimosów, odtwarzaj¹ tylko œwiat zwierz¹t, albo ryb morskich. Nies³ychana wprost pewnoœæ, wprawnoœæ,
zrêcznoœæ rêki, w ci¹g³ej walce osi¹gniêta, oraz nieomylnoœæ oka, nabyta wskutek ci¹g³ej
obserwacji ruchów wroga-zwierzêcia, poparta jest nieustaj¹cym wysi³kiem w czasie przygotowania narzêdzi walki. Pierwotne rzemios³o myœliwskie æwiczy w ci¹gu d³ugiego czasu zdolnoœæ plastyczn¹, podnieca i wytwarza upodobanie do rysunku, zapala szczególn¹ satysfakcjê
pieszczenia oka widokiem pokonanego zwierzêcia, jego kszta³tem, ruchem, wreszcie sam¹
jego czyst¹ form¹, która z czasem staje siê skrótem, schematem, symbolem i nabiera znaczenia myœli przeniesionej za pomoc¹ obrazka w czasie i przestrzeni, - czyli pisma.
I poezja pierwotna posiada w najdawniejszych swoich objawach cechy, je¿eli mo¿na tak siê
wyraziæ, u¿ytkowe. „Myœliwiec pó³nocno-amerykañski posiada pieœni, które wyprowadzaj¹
go na trop niedŸwiedzia, lub zapewniaj¹ mu zwyciêstwo nad nieprzyjacielem” 4). W poezji
pierwotnej najbardziej poziome, materialne uciechy, uczucia egoistyczno - fizyczne zajmuj¹
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bardzo wiele miejsca. Tematy drwi¹ce, wyszydzaj¹ce, okrutne, niema³¹ równie¿ graj¹ w niej
rolê. Forma pieœni posiada u plemion pierwotnych daleko wiêksze znaczenie, ni¿ ich treœæ.
S³owa wraz z ich treœci¹ s¹ tylko dodatkiem, niejako pretekstem, dla wyœpiewania melodii.
Rysem najbardziej charakterystycznym dla pieœni barbarzyñskich jest powtarzanie siê sylab,
nie posiadaj¹cych ¿adnego znaczenia. Na ka¿dym naszym pastwisku mo¿na obserwowaæ potwierdzenie tej zasady. Pastuszek, czy pastuszka wyœpiewuje ca³e œwiaty swej duszy, owijaj¹c melodyjk¹ nieistniej¹ce s³owa:
Oj,-da moja-da dyna, oj, da-da-da, da-da-da!... Dziecko, cierpi¹ce wœród ciemiêstwa ciê¿kiej
choroby, œpiewa samemu sobie piosenkê ulgi i pocieszenia, wk³adaj¹c w sw¹ w³asn¹ melodiê
w³asne swe s³owa, nieistniej¹ce w jêzyku. Dziecko szczêœliwe, kwitn¹ce wœród szumu drzew
i zapachu kwiatów, œpiewa pieœñ radosn¹, z³o¿on¹ z najcudaczniejszych wyrazów, których
nikt z „tamtych”, czyli doros³ych, nie mo¿e zrozumieæ. Drugie, wspó³uczestnik zabawy, powtarza dŸwiêk po dŸwiêku. Najznamienniejsz¹ cech¹ formy poezji pierwotnej jest harmonia
naœladowcza, czyli onomatopeja nieœwiadoma. Znacznie póŸniejszym zjawiskiem jest rytm
i rym pieœni.
Z tego œwiata ch³opów-ch³opców i rabów - rebionków sztuka sz³a w sw¹ nieskoñczon¹,
„d³ug¹” drogê. Przybiera³a najrozmaitsze kszta³ty w rêku Azteków, Japoñczyków, Chiñczyków, Indusów, Egipcjan, Greków, Rzymian, Maurów, i narodów Europy w œredniowieczu.
Kostnia³a w g³uchym naœladownictwie w kszta³ty hieratyczne perskie, egipskie, bizantyñskie,
romañskie i wyrywa³a siê na nowo w kszta³ty gotyckie, barokowe i inne. Przebywa³a olbrzymi zakres rozwoju od malowide³ Australijczyków, wykonanych na jasnych g³azach jaskini
czarn¹ farb¹ z wêgla drzewnego, ochr¹ brunatn¹ i ¿ó³t¹, a powleczonych nierozpuszczaln¹
¿ywiczn¹ gum¹, do wizerunków Mony Lizy Leonarda da Vinci i ksiêcia Norfolk Tycjana, i od postaci niewieœcich, rytych na zwierciad³ach etruskich do postaci Medyceuszów w ich
kaplicy grobowej. Od tych swoich wierzcho³ków jakie¿ to œwiaty przeby³a, zd¹¿aj¹c do nowego stadium swojego, do kaplicy, gdzie œni¹ trzy wielkie cienie œwiêtego Cezanne’a, œwiêtego Van Gogh’a i œwiêtego Gauguin’a”!5)
Poezja - od pieœni wyœpiewanej wœród dzikiego tañca przez Botokudów, od legend o Beowulfie, bohaterze, poprzedzaj¹cym zjawienie siê rycerstwa na pó³nocy, który z obna¿onym mieczem ¿eglowa³ po morzu wœród dzikich ba³wanów, burz lodowatych i zimy wœciekle szalej¹cej”, 6) - od opisów rzezi i m¹k, ¿¹dzy niebezpieczeñstw, niszczycielskiej wœciek³oœci i swawoli krwio¿erczych instynktów, których pe³ne s¹ staro¿ytne sagi pó³nocne, - przebywa olbrzymi¹ przestrzeñ, a¿ do epopei Percy Shelley’a The revolt of Islam, - która stanowi wizjê XIX
stulecia, stwierdzon¹ przez rzeczywistoœæ i wizjê pochodu ludzkoœci na drogach postêpu, oraz do dramatów Roberta Browninga o najwy¿szej potêdze s³owa, gdzie akcja zawarta w samym dialogu uwydatnia tak¹ furiê uczuæ, i¿ zastêpuje dzia³alnoœæ osób i ruch na scenie, a nawet œwiadomie skazuje na zag³adê akcjê dramatyczn¹, tak, jakoby, nieodzown¹.
W œwiecie polskim - od zaginionych pieœni historycznych, zwi¹zanych z dziejami Kazimierza
Odnowiciela, z Ludgard¹, zamordowan¹ ¿on¹ Przemys³awa, i innymi osobami, o czym wspominaj¹ D³ugosz, Bielski, Stryjkowski, - od pieœni ludowych myœliwskich, rolniczych, obrz¹dkowych i obyczajowych, jak owa o Krzysztofie Szafrañcu z Pieskowej Ska³y, co rozbojami siê
trudni³, a któr¹ to pieœñ ch³opi mieli œpiewaæ za czasów Bielskiego7) - do gigantycznych rapsodów „Króla Ducha” i scen „Lilli Wenedy”, gdzie dzieje zamierzch³e, dni obecne i przysz³oœæ
splataj¹ siê w przedziwn¹ jednoœæ widzenia ca³oœci naszego rodu. W zakresie za¿ywania rymu,

od najdawniejszych wierszopisów przed Rejem, którzy, naœladuj¹c wzory obce, kusili siê o pokonywanie przeszkód nie do zdobycia, osi¹gniête zosta³y najwy¿sze szczyty doskona³oœci
w utworach, zarówno mistrzów romantyzmu, jak ich spadkobierców nowoczesnych. Harmonia
naœladowcza, zaczerpniêta ze œwiata zewnêtrznego, nie znik³a, lecz tu i tam, w ekstazie, w jasnowidzeniu zas³yszana, daje najszczytniejsze fenomeny sztuki. Poeta umie odmalowaæ, gdy
nale¿y, walkê z niedŸwiedziem, lecz daleko odbieg³ od poprzedników swych myœliwców, napastników i morderców. Nie tylko wypuszcza na wolnoœæ soko³a, lecz porwany razem z nim
w niebiosa, otrzymuje naturê soko³a, gdy¿ zdo³a³ wyraziæ to w s³owie:
...”Skoro poci¹gnie oczyma
Po niezmierzonych obszarach b³êkitnej swojej ojczyzny,
Wolnym odetchnie powietrzem, szelest swych skrzyde³ us³yszy...”
Kiedy indziej, - wydarty z ziemi rodzinnej, odepchniêty na zawsze od domu wiejskiego na
Litwie, który kocha³, stêskniony w dalekiej ziemi i w dale-kim mieœcie za ulubion¹ przyrod¹,
stwarza sobie podœwiadomie burzê wiosenn¹ i z radoœci¹ s³ucha, jak w przepychu s³ów strzela z jego woli piorun i leci grom ponad litewskimi sio³ami:
„I anio³ burzy, na kszta³t olbrzymiego s³oñca,
Uciek³ w niebo i drzwi chmur zatrzasn¹³ piorunem”.
Nie jest to bynajmniej owoc œwiadomego dobierania dŸwiêków, jak naœladowanie galopu
koñskiego u Wirgiliusza - „Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum”, - albo
naœladowanie œwiadome powiewów zachodniego wiatru przez Shelley’a:
„O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being...
Gdybyœmy nie mieli nawet po temu wyznania samego twórcy, najprawdomówniejszego z poetów:
„Ja rymów nie dobieram, ja wierszy nie sk³adam,
Takem wszystko napisa³, jak tu do was gadam...”
to znajdujemy dowód w samym obrazie, i¿ jest on owocem podœwiadomego jasnowidztwa.
Obraz burzy, wch³oniêty jest przez wizjonera w jej ca³oœci, w jej grozie, piêknie, wraz
z trwog¹, któr¹ burza niesie z przestrzeni i nocy, wraz z przedziwn¹ rozkosz¹, któr¹ budzi,
i pospo³u ze wszystkimi dŸwiêkami, które siê w niej rozlegaj¹. Onomatopeja piorunu i gromu, najwznioœlejsza mo¿e, jaka jest w poezji wszechœwiata, stworzona zosta³a nieumyœlnie,
bezwiednie, sama przez siê, w natchnieniu.
Inny jasnowidz, Cyprian Norwid, zdo³a³ wyraziæ barwami, blaskami i dŸwiêkami sylab, naœladuj¹cych pl¹s wspania³ego rumaka, nie tylko g³uchoœæ plemiennego ¿alu na wieœæ o œmierci Bema, bohatera Ostro³êki, bo¿yszcza Wêgier, ¿o³nierza, szukaj¹cego swej s³awy i dnia
zwyciêstwa, - lecz w skrócie niewys³owionej potêgi i piêknoœci, oddaæ s³owem nieszczêœcie
ca³ego narodu, hañbê niewoli, klêskê pobitych i niez³omn¹ ¿¹dzê wszystkiej wolnoœci, zamkniêt¹ w duszach:
„Czemu, cieniu, odje¿d¿asz, rêce za³amawszy na pancerz
Przy pochodniach, co skrami graj¹ oko³o twych kolan?
Miecz wawrzynem zielony i gromnic p³akaniem dziœ polan
Rwie siê sokó³ i koñ twój podrywa stopy, jak tancerz”.
Koniecznoœæ naœladowania sposobów wypowiedzenia siê, uzewnêtrznienia, apercepcji poszczególnych wyobra¿eñ jaŸni, czyli œwiadomoœci samego siebie, sposobów ju¿ u¿ywanych
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i zu¿ytych przez poprzedników,- koniecznoœæ naœladowania metod prac, które ze swej strony
maj¹ na sobie setne i tysi¹czne œlady æwiczenia, pozostawione przez razy krytyki, - samo dziedziczenie ogromnej sumy obrazów, doskonale stworzonych wzorów œwietnych i spowszednia³ych, prawd artystycznych, uznanych za kanony nieomylne, niewzruszone,- mniemañ i upodobañ, -wreszcie koniecznoœæ przezwyciê¿enia olbrzymiej iloœci pomys³ów ju¿ zrealizowanych,
o ile siê ma wykonaæ rzecz zgo³a now¹, - obci¹¿a ramiona i wstrzymuje rêkê dzisiejszego
twórcy. Istniej¹ wyraŸne teorie: kopiuj mistrzów, dopóki sam nie staniesz siê mistrzem. Henri Matisse pracowicie kopiowa³ w muzeum Luwru i wykonywa³ niezrównane rysunki, nim sta³
siê sob¹, a Pablo Picasso kopiowa³ Puvis de Chayannes’a, nim ze sztuki murzyñskiej wysnu³
swój kubizm.
Naturalnym staje siê wreszcie odruch artysty, pragnienie odepchniêcia bogactw, które na jego
plecy wieki minione w³o¿y³y, str¹cenia ze siebie tych skarbów i wykonania w³asnego skoku
w twórczoœæ. Naturalnym staje siê pragnienie, ¿eby zamkn¹æ oczy na wszystkich mistrzów,
nie widzieæ Leonarda da Vinci, zamkn¹æ oczy na Tycjana i, jak futuryœci w drugim paragrafie
swego manifestu, decydowaæ o zniszczeniu dzie³ Rembrandta, Goyi i Rodina.
Lecz oto - istotna oryginalnoœæ twórczoœci futurystycznej wnet staje siê kanonem, wzorem,
metod¹, jedyn¹ prawd¹ artystyczn¹ i w lot zostaje pochwycona przez rzesze wyznawców.
Zamiast wznios³ego i dumnego has³a pogardy dla naœladownictwa, wykwita samo naœladownictwo, wprawdzie nie starych mistrzów, na œmieræ przeznaczonych, lecz nowych, w³aœnie
nowatorów.
Futuryœci zaznaczaj¹ sami z pogard¹, i¿ doko³a ich usi³owañ „nagromadzi³o siê mnóstwo
naœladowców i plagiatorów bez talentu”. W najrozmaitszych stronach œwiata, w krajach najodleglejszych od Ÿród³a nowego kierunku zjawiaj¹ siê, jak na komendê, ludzie obdarzeni takim samym, jak tamci widzeniem rzeczy, tak¹ sam¹, jak tamci, opanowani pasj¹ wy³adowania wra¿eñ, osi¹gniêtych ze œwiata, czy z g³êbi jaŸni, - czego dawniej nie doœwiadczali.
Szczeroœæ artystyczna, osaczona nud¹ tej nowej formy snobizmu, pchnê³a poetów z tego zaklepanego ko³a w inn¹ zgo³a stronê. Zapragnêli, pozbywszy siê dziedzictwa wszelkich autorytetów i przezwyciê¿ywszy wszelakie wp³ywy, tworzyæ swe dzie³a tak bezpoœrednio, jak
tworzy dziecko, lub cz³owiek pierwotny, zwany „dzikim”. Odczuwaæ siebie i œwiat zewnêtrzny ze szczeroœci¹ dziecka i wyra¿aæ tak po prostu i bez umówionego k³amstwa, jak wyra¿a
dziecko.
Nie reprodukowaæ umówionych, niejako, normalnych uczuæ, maj¹cych swój kurs na rynku,
nie wznawiaæ przeciêtnych powtórzeñ, nie podnosiæ ani jednej metody, ani jednego sposobu
poprzedników. ZnaleŸæ wyraz swój w³asny i swoj¹ w³asn¹ formê.
„Ja nie czytam Strindberga, ani Norwida,
Nie przyznajê siê do ¿adnego spadku”mówi poeta Bruno Jasieñski.
Czy jednak mo¿na siê zdobyæ na to, a¿eby, bêd¹c dojrza³ym cz³owiekiem, wyzuæ siê ze swej
dojrza³oœci, zawieraj¹cej ju¿ w sobie znaczn¹ sumê osi¹gniêtych, podœwiadomych, zwapnia³ych niejako prze¿yæ i doœwiadczeñ, - czy mo¿na posi¹œæ wra¿liwoœæ dzieciêc¹, czyli tê sumê
szczêœcia, jaka jest dostêpna jedynie dla nieœwiadomego i niedoœwiadczonego dziecka?
Poeta jest to odmiana cz³owieka, w której do staroœci ¿yje dziecko, - lecz sam on dzieckiem
nie jest. Suma wspomnieñ przys³ania mu ka¿dy kwiat, motyla, ma³¹ drzewn¹ ¿abkê, wiewiór-

kê i ptaka, które dla oczu dziecka s¹ nagie, nie przes³oniête niczym, nowe i jego w³asne, bracia i siostry dzieciêcej duszy. Co zaœ do murzynów i wszelkich „dzikich”, tudzie¿ egzotycznych, to z tymi sprawa jeszcze gorzej siê przedstawia i trudniejszy ma przebieg.
W olbrzymim muzeum etnologicznym w Rzymie - „Museo Kircheriano” - mo¿na siê w istocie zanurzyæ w œwiat „dzikich”, mo¿na go badaæ, przyswajaæ sobie, wch³aniaæ, - ale czy mo¿na go poj¹æ i odczuæ? Bêd¹ to studia, badania antropologiczne, etnologiczne, czy etnograficzne, wreszcie wysnuwanie pewnych nowych walorów czysto formalnych z form, u¿ytych przez
tamtejszych pracowników. Œwiata uczuæ i wzruszeñ, które tamten œwiat przedmiotów, czy
dzie³ wyda³y, cz³owiek innej strefy i kultury przyswoiæ sobie nie zdo³a³. W muzeum etnologicznym w Berlinie znaj-duj¹ siê drzwi, ozdobione rzeŸb¹ przez artystê murzyñskiego z plemienia Haussa 8). Postaci, wyrzeŸbione przez snycerza, sprawiaj¹ wra¿enie komiczne i ka¿dy
z widzów przypuszcza, i¿ komiczne wra¿enie artysta pragn¹³ wywo³aæ. Lecz czy tak jest
w istocie? Któ¿ wie, czy jego postaci nie by³y rzeŸbione w celu obudzenia uczuæ religijnych,
podnios³ych, albo tragicznych. Zbyt wielka przestrzeñ dzieli œwiat wp³ywów, jakim podlega
murzyn, od œwiata wra¿eñ europejczyka, a¿eby mog³o nast¹piæ obcowanie zupe³ne i podnieta
artystyczna kategorii dostojnej. Taniec murzyñski zapanowa³ w salonach œwiata bur¿uazyjnego. Pod wzglêdem formy samej w sobie sztuka murzynów s³u¿y za punkt wyjœcia dla artystów europejskich, poszukuj¹cych nowych konstrukcji formalnych. Dla masy filutów i snobów s³u¿y ona, jako œrodek popisu nowostk¹, b³yszczenia nowym figlem. Na jednej z poprzednich stronic tego pisma przytoczone by³y inwektywy Percy Shelleya, skierowane przeciwko Micha³owi Anio³owi za to, i¿, zaczerpn¹wszy motyw swego dzie³a ze œwiata religii
Greków, oœmieli³ siê, jako katolik, przedstawiæ boga Bachusa w postaci pijanicy i zwierzêco
pospolitego rozpustnika. Wielki poeta uwa¿a³ pos¹g pijanego Bachusa Micha³a Anio³a za
oburzaj¹ce i bardziej ponad wszelkie s³owo fa³szywe t³umaczenie ducha i znaczenia bóstwa
greckiego. Nale¿y siê obawiaæ, i¿ chwytanie niefrasobliw¹ garœci¹ samej fortuny zewnêtrznej
religijnych rzeŸb murzynów, czerpanie z tego nowego skarbca egzotycznej sztuki dla za³atania pustki i niemocy wyja³owionej inwencji europejskiej, oburzy jakiegoœ nowego Shelleya,
równie¿ szczerego, prawdomównego i bezwzglêdnego w s¹dzie i podobne wywo³a³a diatryby.
O wiele ³atwiej od pokonywania tak niezmiernych odleg³oœci geograficznych, kulturalnych
i religijnych w sprawie zap³adniania jednych organizacji twórczych przez inne, - da³aby siê ta
sprawa przeprowadziæ, gdyby skróciæ odleg³oœæ l zmniejszyæ jakoœæ l iloœæ ró¿nic. Ch³opi
polscy z ich ¿yciem i gwar¹ s¹ œwiatem równie prymitywnym, jak murzyni, a pod wzglêdem
sztuki plastycznej, - na ucho mówi¹c, - daleko prymitywniejszym. A jednak ich ca³kowita jaŸñ
dostêpniejsza jest przecie dla miejskiego przychodnia i goœcia, ni¿ jaŸñ murzynów. Gdy do
mazowieckiej równiny i do mazurów zbli¿y³ siê geniusz Teofila Lenartowicza, to zetkniêcie
wyda³o arcydzie³a, jedne z najwiêkszych w dziejach ludzkiego artyzmu. To zdanie mo¿e byæ
poczytywane za przesadê, gdy¿ zbyt bliska odleg³oœæ czytelnictwa od pewnych utworów,
obrzydliwoœæ naœladownictw, oczytanie siê i os³uchanie niweczy pierwsze wra¿enie i paczy
jasnoœæ s¹du. Doskona³e wnaœladowanie siê w T. Lenartowicza, na przyk³ad Maryi Konopnickiej, sprawi³o, i¿ ten poeta nie jest w modzie, nie jest wzd³u¿ i na poprzek obnoszony przez
snobów, gdy¿ pe³ne ju¿ mamy uszy tego „rodzaju”. Jeœli wzi¹æ najpospolitszy z utworów T.
Lenartowicza:
„Przez zagony, przez pole
Idzie sobie pacholê”...
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to mamy tutaj do czynienia w³aœnie z utworem natury „dadaistycznej”. Jest to przyk³ad owego odrzucenia wszelkich wp³ywów, przyk³adów i „spadku”, którego uroczyœcie wypieraj¹ siê
poeci nowoczeœni. T. Lenartowicz nie nale¿y do ¿adnej „szko³y” w literaturze polskiej. Tkwi³,
oczywiœcie, w pewnej grupie rówieœników po-romantycznych, ale nie nale¿a³ do niej wcale.
Jedynym czynnikiem, który nañ widocznie oddzia³a³ - by³o Mazowsze i lud mazowiecki.
Równina, rzeka Wis³a, drzewa nadwodne, szary widnokr¹g, przyziemni ludzie, - wiosna, lato,
jesieñ, zima... Oto wszystko.
„Przez zagony, przez pole”...
W istocie - najprzód pod nog¹ s¹ „zagony”, a dalej, w przestrzeni przed oczyma, dalekie,
puste „pole”. Idzie „pacholê”,-szara w ³achmanach stwora, nie wiadomo nawet jakiej p³ci,
ch³opczyñskiej, czy dziewczyñskiej. „Wicher-ulewa”, a gdy siê wszystko skry³o w osiedlach,
„to” idzie i œpiewa. „Wyszed³ z gaju gajowy”... Taki sam, jak „to”, szary cz³owiek, leœny ³azêga, do pniaka podobny, tyle tylko, ¿e ma sp³owia³y, niegdyœ zielony, lampas na zrudzia³ej
czapce, podobnie, jak szary odziemek bukowy ma nad sob¹ pod jesieñ p³owiej¹ce ga³¹zki.
Ten to, - jak gdyby zdumiony las przemówi³, - „ozwie siê w ty s³owy”... To nie s¹ miejskie,
pañskie „te s³owa”, ani brzmi¹ce w Œwiêto-krzyskim kazaniu o œwiêtej Katarzynie, zachowane na Litwie, mickiewiczowskie „ta s³owa”, lecz tutejsze „ty s³owy”, jak siê w³aœnie mówi
ponadwisilu, wœród wieskich ludzi. Rozmowa jest prawdziwa, jak ula³. Tylko takie przecie
pytanie móg³ rzuciæ zdumiony cz³owiek:
„Taka bieda na dworze, a ty œpiewasz, niebo¿ê”? S³owo „bieda” jest tutejsze, niezast¹pione,
maluj¹ce wszystko okrucieñstwo, bezlitoœæ, zaciek³oœæ przyrody w jednym jedynym dŸwiêku,-a s³owo „niebo¿ê” jest litoœciwym tchnieniem na te istoty, które s¹ na ziemi niczyje, ani
ludzkie, ani ziemskie, ani nawet nie bo¿e. Ale w s³owie pacholêcia odpowiadaj¹ gajowemu
wieki i wieki minione, próchnica, zalegaj¹ca wewnêtrzne podglebie „smêtarzów”, na których
ju¿ siê lasy wysokie wynios³y, brzozy siêgaj¹ d³ugimi ga³êŸmi do bujnej murawy, jesiennymi
kwiatkami przetkanej, - odpowiadaj¹ mu wszystkie dzieje ubo¿¹t, skrzatów chodz¹cych,
z praprawieków mieszkañców tej ziemi piaszczystej, ja³owej, gdzie cz³owiek w walce, w pracy, w trosce, - brat bratu, siostra siostrze, - katem siê staje.
„Oj, d³ugom ja p³aka³a, gdy mnie siostra wygna³a, gdy ja, biedna sierota, dr¿¹ca sta³am u p³ota”.
Lecz oto radosne rozwi¹zanie, jedynie istniej¹ce w tym ¿yciu, nie znaj¹cym odmiany:„A¿ raz w nocy niedzielnej,
Przy dzwonnicy koœcielnej,
Mróz wszelakie czucie œci¹³
I pan Jezus duszê wzi¹³”.
Zupe³nie tak mówi¹ ch³opi. Siek¹ce akcenty, w wêze³ wspomnieniowy zwi¹zane, skupione
w jeden obraz, jak gdyby œwistem kosy. Kilkoma kreseczkami, ni to nieomylnym rylcem Jakuba Callota narysowany jest ten niezapomniany krajobraz: zagony, pole, gaj i te dwie postaci. Jedyny na widnokrêgu przedmiot, rzucaj¹cy siê w oczy, który w tych polach widaæ, - to
dzwonnica koœcielna, - a nad wszystkim zatoczone wysokie niebo, - jedyna radoœæ, - gdzie
ju¿ nic z tych straszliwych koniecznoœci - jad³a, przyodziewku, legowiska, - o które ludzie
w walce dzikiej na œmieræ siê zabijaj¹, a siostra siostrê „wygania” - „nie trzeba”... Wszystkie
strzeliste ekstazy œwiêtej Teresy, wszystka niez³omna potêga wiary œwiêtego Alexego i wszystka radosna ufnoœæ œwiêtego Franciszka, co wiêcej, wszystka treœæ wszystkich religii zawarta

jest w tym najcudniejszym polskim westchnieniu: - „idê sobie do nieba”. Ta przeczysta artystycznie, wytworna i m¹drze sformu³owana sprawa, ta uriañska per³a poezji polskiej, wyrwana jest z surowizny, podjêta z piachu dróg miêdzyleœnych, wydobyta z samej istoty bytu,
z mowy tutejszego ludu, o krok od Warszawy. Ka¿de dziecko umie ten poemat na pamiêæ, o, hañbo literatury! - dziady pod koœcio³em œpiewaj¹ go ludkowi na odpustach, król musia³by
siê nad nim g³êboko zadumaæ, jaœnie pan ³zy gorzkie roniæ... Jest to bowiem si³a, rola i zadanie prawdziwej i wielkiej poezji, i¿ ludzi, których na ziemi wszystko rozdziela, ró¿ni i od siebie odtr¹ca, samym widokiem okropnoœci i skutków ró¿nic, na nowo ³¹czy w jedno, i samo
tylko ludzkie serce w nich ods³ania.
Teofil Lenartowicz jest poet¹ Mazowsza, jak Juliusz S³owacki poet¹ Ukrainy, Mickiewicz
Litwy, Kraszewski Wo³ynia, Sienkiewicz Podlasia, Adolf Dygasiñski Stopnickiego Ponidzia,
Tetmajer Podhala, Reymont Ziemi £owickiej, Kasprowicz Kujaw. Nam, którzy przecie roœniemy w dumê i nadymamy siê, niczym Malvolio w „Wieczorze Trzech Króli”, gdy nas kto
nazwie „Francuzami Pó³nocy”, wcale nawet nie chodzi o oryginalnoœæ. Chodzi o to, ¿eby byæ
do kogoœ „na zachodzie” zupe³nie podobnymi. Oryginalnoœci¹ u nas nazywa siê to, gdy ktoœ
po kryjomu przemyci na targ warszawski, czy krakowski jakow¹œ nowostkê z zachodu, czy
tam ze wschodu, wytworzy dooko³a tego towaru rumor, czyli „pr¹d”, to jest ogonek naœladowców, kopistów i plagiatorów. Skoro zaœ zjawia siê tutaj na miejscu utwór prawdziwie
oryginalny, samoswój, nowy i kapitalny, - to przechodzi w krainê niepamiêci bez wra¿enia.
Niedawno zjawi³ siê na naszym literackim „rynku” taki utwór. Jest to „Historia jednego podwórza” Zygmunta Bartkiewicza. Rzecz zupe³nie w³asna tego pisarza, pisana jêzykiem i stylem jedynym, nie posiadaj¹cym nigdzie wzoru, ani poprzednika, specjalnie stworzonym dla
wydania ze siebie tego dzie³a. Jêzyk ten wyp³yn¹³ z duszy autora, lecz jest mow¹ dworów
mazowieckich i stanowi ich, ¿e tak powiem, gwarê. Nie bêdzie to wcale przesad¹, gdy powiem, ¿e utwór ów jest epopej¹ pewnej formy ¿ycia zanikaj¹cej, schn¹cej w oczach, gin¹cej.
Dla tych zaœ, których szczêœliwe dzieciñstwo up³ynê³o na wsi, pod dachem starego dworu,
wœród starej s³u¿by, w rozmowach i g³êbokich przyjaŸniach z ró¿nymi Frankami, czy Wawrzkami, w ponocnych harcach tajemnych na ukochanym Ÿrebcu, - ta ksi¹¿ka jest wyrazem
szczêœcia dzieciñstwa i gorzkiego za nim ¿alu. Utwór ten przeszed³ bez wra¿enia, ledwie zauwa¿ony, a twórca poklepany, ¿e tak powiem, po ramieniu. Autor stoi gdzieœ z boku, czy
w k¹cie, nie nale¿y do ¿adnej literackiej parafii...
Podobny los spotka³ kilka utworów m³odego pisarza Jaros³awa Iwaszkiewicza. Jest to œwietny
prozaik i pisarz najzupe³niej oryginalny. Nie umiem inaczej okreœliæ wra¿enia pewnych opisów,
rzucanych tu i tam w utworach tego poety, jak przyrównuj¹c je do b³êkitu oddalenia. Ten to b³êkit nadaje barwê ca³ej ziemi ukraiñskiej, gdzie siê przydarzaj¹ najpospolitsze historie m³odoœci,
opowiadane ze szczeroœci¹ wyznañ Jana Jakuba Rousseau, z niewymown¹ prostot¹ poufnych
zwierzeñ do ucha ukochanej kobiety. Dwa szczeroz³ote przymioty, zapowiadaj¹ce œwietnego
pisarza, - najzupe³niejsza oryginalnoœæ pomys³ów i najbezwzglêdniejsza szczeroœæ wynurzeñ, œci¹gnê³y na Jaros³awa Iwaszkiewicza nie tylko napaœci ordynarnych dziennikarskich felietonistów, zwanych krytykami w sto³ecznym mieœcie Warszawie, ale równie¿ rozmaite szarpaniny
ze strony panów cenzorów Polski wskrzeszonej i zjednoczonej, tym œmieszniejsze i godne wyró¿nienia, ¿e zarz¹dzane przez ci-devant literatów i ci-devant pornografów.
Gdy mowa o prawdziwej oryginalnoœci w artyzmie polskim, nie mo¿e byæ pominiêty pracownik, który niedawno stan¹³ w szeregu, a ju¿ z niego ust¹pi³, - W³odzimierz Konieczny. Za45

zwyczaj ca³a niezwyk³oœæ, fenomenalnoœæ duszy pisarza w piœmie jedynie siê uzewnêtrznia.
Strumienie poezji przep³ywaj¹ przez poetê, lecz sam on nie jest poezj¹. Daleko rzadszym zjawiskiem jest cz³owiek, któryby sam by³ niejako utworem poetyckim. Gdy dziœ spogl¹daæ na
¿ycie W³odzimierza Koniecznego, to siê mo¿e wydawaæ, i¿ on tajnym widzeniem swoim mia³
wiadomoœæ, i¿ ¿ycie jego jest bardzo krótkie, a tego pok³adów swej duszy nie mo¿e na lata
roz³o¿yæ, skarbu swego rozmieniæ na drobne i mieszaæ œwiêtoœci z brudem. W nim ci¹gle ¿y³o
œwiête dziecko. Zachwyt jego by³ wci¹¿ pierwotny i taki sam w uniesieniu. Gdy z panem Stanis³awem Witkiewiczem (ojcem), dwaj przyjaciele o takiej ró¿nicy wieku, spogl¹dali sobie
w oczy, uœmiechali siê radoœnie do czegoœ, co sami tylko oni dwaj dobrze wiedzieli. Gdy pewnego razu jechaliœmy we dwu do W³och, a W³odzio w³aœciwie pierwszy raz w ¿yciu nie do
W³och, lecz „do Pestum”, w Wenecji wysiad³ w g³uch¹ noc i podczas burzy bieg³ ku brzegowi, wskoczy³ w ³ódŸ i zgin¹³ mi z oczu, d¹¿¹c na statek, zmierzaj¹cy do Fiume, ¿eby „na
chwileczkê zobaczyæ pana Stanis³awa w Lowranie”. Nie by³o w tym wzajemnym umi³owaniu siê dwu dusz wytwornych ¿adnej zgo³a zale¿noœci, ani wp³ywu, gdy¿ Konieczny by³ nowatorem, szuka³ swej drogi, a najsilniejsza pasja artystyczna, jak¹ widzia³em, rz¹dzi³a jego
dusz¹. Zmaga³ siê z marmurem, wykuwaj¹c we Florencji kamieñ nadgrobny Zygmunta Krasiñskiego, kszta³towa³ swe pomys³y w La Ruche w Pary¿u, w takiej samotnoœci i biedzie, i¿,
gdy zapad³ na tyfus i gmina miasta Pary¿a zabra³a go do szpitala epidemicznego, nie móg³
siê nawychwalaæ rozkoszy i pañstwa bytu, jakiego w tym to szpitalu, jakoby ksi¹¿ê udzielny,
doznawa³. Wyszed³szy zaœ ze szpitala i siedz¹c któregoœ dnia w Luwrze przed pos¹giem Samotrackiej Nike, skomponowa³ wiersz og³oszony w „Krytyce”.
Nie nale¿a³ jeszcze wówczas, o ile wiem do organizacji strzeleckich. Œmiano siê wówczas pok¹tnie z owego wiersza; - jakim¿e to sposobem Nike mog³a uca³owaæ go w usta, nie posiadaj¹c
g³owy? Lecz, widaæ, dla niego jednego czaruj¹ca Nike Samotracka posiad³a, na ramiona przywdzia³a istotn¹ sw¹ g³owê i jego jedynego poca³owa³a w usta. Ten tylko wiersz napisa³, a ca³e
w nim ¿ycie. Jedyna spowiedŸ, a tak powszechna, i¿ wszystko wyrazi³a. Gdy nadesz³a wojna,
W³odzimierz Konieczny poszed³ do legionu. By³ w kilkunastu bitwach. Chwali³ wojnê, nazywaj¹c j¹ dalszym ci¹giem swego artyzmu. Mówiono, i¿ by³ nieulêk³ym ¿o³nierzem i wybitnym
oficerem. Gdy go widzia³em ostatni raz, ze œmiechem twierdzi³, ¿e nie imaj¹ siê go kule i omijaj¹ go bagnety. Lecz w ostatniej z rzêdu bitwie na Wo³yniu, kêdyœ w rowach strzeleckich, mê¿nie broni¹c swego stanowiska, zak³uty zosta³ bagnetami przez moskiewskich so³datów i wraz
z utrat¹ owego posterunku wrzucony do wspólnego kêdyœ do³u, gdy¿ niewiadomo wcale, gdzie
jest w wo³yñskiej ziemi jego mogi³a. Tam - kêdyœ - Samotracka Nike uca³owa³a go w usta.
Wydaje mi siê, i¿ tej piêknej postaci polskiego artyzmu, temu cz³owiekowi ca³kowitemu
w swej cnocie, najmê¿niejszemu z mê¿nych ¿o³nierzy Polski walcz¹cej nale¿y siê coœkolwiek
od Polski wolnej i potê¿nej. Drzewo jej chwa³y, wypijaj¹c korzeniami swymi tyle przelanej
krwi, wessa³o i tê najszlachetniejsz¹ ze szlachetnych. Gdyby to by³o w mojej mocy, nazwa³bym bez wahania imieniem W³odzimierza Koniecznego jakiœ szaniec przedmostowy, który
nie mo¿e byæ oddany, jakiœ przyczó³ek, czy fort, o który, jak o posiadanie sztandaru, na œmieræ
walczyæ trzeba, jakiœ pu³k waleczny i po rzymsku cnotliwy.
___________________________________
1) K. Kadlec.
2) Edward B. Tylor. „Antropologia”. Warszawa 1901. 40. Str. 240 i 241.
3) Ernest Grosse. „Pocz¹tki sztuki”. Warszawa 1904.
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Hipolit Taine, „Historia literatury angielskiej”.
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ROZDZIA£ 6
Je¿eli w jakiej sferze artystycznej Polski wspó³czesnej snobizm œwiêci tryumf najwy¿szy, to w teatrze, oraz w tej atmosferze, która teatr otacza. Wszystko w tej krainie jest snobistycznym tabu. Mo¿na bez przesady powiedzieæ, i¿ dziedzina teatru jest samym czystym snobizmem w stanie zgêszczonym, i to zarówno twórczoœæ sceniczna, sceniczna realizacja twórczoœci, a nade wszystko krytyka. Kto chce do tego œwiata wtargn¹æ, musi przestaæ byæ sob¹
samym, staæ siê naœladowc¹, przedrzeŸniaczem kanonów, kopist¹, trzymaæ siê kodeksu i przepisów, dodatków do przepisów i zwyczajów urojonych, których przekroczyæ nie wolno. Stan
taki panuje nade wszystko w Warszawie, która od niepamiêtnych czasów, od samego przedwioœnia romantyzmu, jest miejscem pobytu i dzia³ania i s³ynie z kutych na cztery nogi „krytyków i recenzentów”. Gdy siê jest w którymkolwiek teatrze podczas „premiery”, mo¿na nawet mieæ szczêœcie ogl¹dania twarz¹ w twarz i w³asnymi oczyma tych rozdawców ³aski lub
nie³aski dla dramato- i komediopisarzy, - owych korepetytorów w zakresie piêkna i smaku,
oraz walorów scenicznych dzie³, wystawianych na scenie, którzy pouczaj¹, pracowicie - a wed³ug ich terminologii „wychowuj¹”, niedowarzon¹, niekulturaln¹ i w ogóle ciemn¹ publicznoœæ. Publicznoœæ, pomimo tak ju¿ d³ugiej pracy krytyków i recenzentów warszawskich, trwa
wci¹¿ jeszcze w stanie czynnego, lub biernego oporu; najczêœciej nie s³ucha wskazañ, chodzi
do teatru na sztuki potêpiane i nie chce chodziæ na wychwalane. Co prawda, na obronê publicznoœci trzeba przytoczyæ tê okolicznoœæ, i¿ ogól musia³by siê chyba podzieliæ na dwa
stronnictwa, czerpi¹ce œwiat³o teatralne z tej, albo innej gazety, gdy¿ czêstokroæ siê zdarza,
i¿ œwiat³onoœca teatralny z jednego organu gani zajadle to w³aœnie, co drugi wychwala i podnosi. Ten wymyœla srodze na autora, - niech nim, dajmy na to, bêdzie Bernard Shaw, a chwali
za to wystawienie sztuki i grê aktorów, a tamten niezliczon¹ iloœci¹ przemi³ych przymiotników obsypuje, jak pudrem z woreczka, w³aœnie autora, a mia¿d¿y i piêtnuje wystawienie sztuki i grê aktorów. Jedni z tych niezrównanych wodzirejów estetycznych pisz¹ ciep³e, pe³ne
szczerego i serdecznego entuzjazmu, pe³ne niek³amanej sympatii studia o sobie, poprawiaj¹
natomiast pracowicie b³êdy inscenizacji Szekspira, koryguj¹ treœæ i ustanawiaj¹ ostateczn¹
redakcjê dramatu pod tytu³em „Hamlet”, oraz udowadniaj¹ czarno na bia³ym Wyspiañskiemu, jak dalece, bêd¹c sk¹din¹d poprawnym polskim patriot¹, nie zna³ siê na istotnej scenicznoœci, tudzie¿ na walorach œciœle teatralnych. Inni kanon estetyczny wywodz¹ z antysemityzmu, pilnie i bezsennie czuwaj¹c, czy autorem sztuki wystawianej w teatrze nie jest przypadkiem ¿yd, albo ktoœ taki, kto im jest o ¿ydostwo mocno podejrzany. Wszystkie jednak te indywidualne przymioty „bieg³ych”, jak ich pieszczotliwie nazywa³ komediopisarz Józef Bliziñski, - utopione s¹ w jednym ¿ywiole, w sumie tak zwanych „praw teatru”, których znajomoœæ ci wyj¹tkowi eksperci teatralnego interesu w pe³ni posiadaj¹. Poza kilkoma jednostkami ze œwiata poezji i literatury, które sprawê teatraln¹ dlatego obejmuj¹, i¿ jest ona jedn¹ ze

sfer poezji i literatury, plejada krytyków sk³ada siê z owych przypadkowo kreowanych przez
w³aœcicieli gazet fachowców teatralnych, felietonistów i dziennikarzy, którzy w³aœciwie s¹
poza nawiasem literatury, gdyby im odj¹æ przygodne prawo pisania o teatrze. Prawa teatru
polskiego, które biegli demonstruj¹ t³umowi, wyros³y, oczywiœcie, nie tutaj lecz „na zachodzie”. Tam istniej¹ i kwitn¹ owe prawa twórczoœci teatralnej, do których tutejszy pegaz musi
siê dopasowaæ, dostroiæ, doci¹gn¹æ i wejœæ w chom¹to, o ile chce byæ pasowanym na pegaza
w dobrym stylu. Opanowani przez przywidzenie praw teatralnych krytycy, a za krytykami
dyrektorowie teatrów, za dyrektorami re¿yserowie, kierownicy i wszystek w ogóle œwiat w teatrze miarodajny, mówi o jakimœ teatralnym tabu, którego przekroczyæ nikt nie mo¿e pod kar¹
najciê¿szych zniewag i wyzwisk. Okaza³o siê jednak, i¿ poezja ³amie z ³atwoœci¹ owe mniemane szranki, w których jedynie twórczoœæ polska ma stawaæ i pêdziæ do mety. Ju¿ dramaty
Wyspiañskiego udowodni³y, i¿ kanony, stawione przez „bieg³ych”, s¹ z³udzeniem powszechnym. Opowiadaj¹, i¿ najbieglejszy z bieg³ych, Tadeusz Pawlikowski, latami trzyma³ w biurku „Warszawiankê” Wyspiañskiego, nie decyduj¹c siê na jej wystawienie, jako utworu niescenicznego, a wiêc teatralnie nieartystycznego, nie nadaj¹cego siê do gry na scenie, gdzie
tylko utwory, nadaj¹ce siê na scenê, czyli scenicznie artystyczne, mog¹ byæ wystawiane. Lecz
sprawa ze Stanis³awem Wyspiañskim, jego przyjœcie na scenê, ca³kowity i niebywa³y tryumf
i sukces, nie naprawi³ stanu rzeczy, lecz go nawet pogorszy³. Przyby³ bowiem nowy kanon
i nowa kategoria snobizmu. Nie tylko autorzy zaczêli niewolniczo naœladowaæ mistrza, powsta³a falanga dramaturgów, pisz¹cych nie tyle po polsku, ile po wyspiañsku, zjawi³a siê
swoista moda wyspiañska, ale nadto wyros³o nowe tabu, wed³ug którego niepisanych zasad
tutaj znowu, na wy¿ynie Wyspiañskiego, znajduje siê cel drogi, ostatni szczyt, cypel i koniec
wszelkiej twórczoœci w zakresie tragedii i dramatu. O wystawieniu na scenie utworów S³owackiego i Wyspiañskiego w œwiecie dyrektorów, inscenizatorów, re¿yserów i krytyków mówi
siê z przymkniêtymi, albo przewróconymi oczyma, jako o hermeneutyce, tajnej wiedzy, której arkana posiadaj¹ niektórzy wtajemniczeni, ale która w³aœciwie nigdy i nigdzie zrealizowana byæ nie mo¿e w sposób im wiadomy, a to wobec ciemnoty publicznoœci, ko³tuñstwa
czynników miarodajnych i okropnoœci warunków dzisiejszego teatru. Ilekroæ zaœ wystawiony
zostanie jakiœ utwór tych mistrzów, nastaje larum bieg³ych, krzyki i pomstowania na winowajców, a koniec koñców skrupia siê na warszawskiej publicznoœci, która w ordynarny sposób, jak osio³ najpotê¿niej smagany i szarpany, nie chce po prostu chodziæ na sztuki mistrzów
s³owa polskiego.
Tymczasem nale¿y przyznaæ, i¿ kilkakrotnie wystawiano dzie³a zarówno S³owackiego, jak
Wyspiañskiego mo¿liwie dobrze w naszych warunkach, na przyk³ad, „Lillê Wenedê” i „Beatrix Cenci” w Krakowie, oraz w sposób œwietny „Wesele” w Krakowie i w £odzi za dyrekcji Aleksandra Zelwerowicza. Nie wszystkie utwory S³owackiego mo¿na wystawiaæ. Przypominam sobie „Beatrix Cenci”, wystawion¹ za dyrekcji Ludwika Solskiego. Wiem, na jakie
wystawiam siê zarzuty, gdy oœwiadczê, i¿ tego cudu s³owa, arcypoematu, arcywiersza - niepodobna wytrzymaæ w teatrze. Gdy siê na scenie zrealizuje, - co jest jej obowi¹zkiem i zadaniem, - owe d³ugie jêki torturowanych, nie porywaj¹ce widza i s³uchacza niczym, obojêtne
mu najzupe³niej, których on przy czytaniu poematu nie s³yszy, - dialogi, w których zatraca
siê piêkno wiersza, a uwydatnia siê d³ugoœæ i wszystka na Szekspirowskim wrzecionie osnuta niæ sztuki, ukazuje siê na scenie rzecz po prostu trudna do zniesienia. Z najpiêkniejszego
pod s³oñcem przêdziwa fantazji, wynika realnie sztuka ponura, przeci¹¿ona ja³ow¹ i martw¹
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okropnoœci¹. Wydaje mi siê, i¿ krzywdê wyrz¹dza Juliuszowi S³owackiemu teatr, wystawiaj¹cy jego dzie³a, takie, jak „Beatrix Cenci”, oparte jedynie na walorach s³owa i wiersza. Tymczasem jednym z kanonów teatralnego snobizmu jest przeœwiadczenie, i¿ wszystko mo¿na
wystawiæ. Niedaleki jest czas, kiedy „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego wkroczy na scenê, ci¹gn¹c za sob¹ jeremiady krytyków na nieudolnoœæ wystawienia, nieuctwo i obojêtnoœæ
t³umu widzów, a wyœwiecaj¹ce w d³ugich i m¹drze œci¹gniêtych wywodach znajomoœæ rzeczy ich w³aœnie, taksatorów i ekspertów, którzy jedynie wiedz¹, jak taka rzecz „powinna byæ”
wystawiona. Zdarzy³o mi siê kilkakroæ widzieæ na scenach wielkomiejskich w Polsce utwory
wielkiej poezji, wystawione w sposób godny najwy¿szej pochwa³y. Takim by³o, na przyk³ad,
wystawienie „Hamleta” w Teatrze Polskim, pod wzglêdem dekoracyjnym niezrównane, aczkolwiek niemal chybione pod wzglêdem gry aktorów. Wytworzy³ siê ju¿ zespó³ dekoratorów,
których mo¿na by nazwaæ mistrzami kulisy, Jak Karol Frycz, Antoni Drabik i niezwykle pomys³owy technik kulisy Zbigniew Pronaszko. Istniej¹ godne naj¿ywszego poklasku prace
aktorskie w „Reducie”, aczkolwiek zwichniête w swym biegu przez uleganie snobizmowi
futurystycznemu. Gdy zachodzi „okolicznoœæ” wystawienia sztuki najzupe³niej oryginalnej
m³odego autora, jak to mia³o miejsce z utworem dramatycznym Stanis³awa Ignacego Witkiewicza pod tytu³em „Pragmatyœci”, dziej¹ siê istne curiosa. Sztuka dostêpuje ³aski wystawienia, ale po godzinie jedenastej w nocy, jako pewnego rodzaju dziwol¹g, który siê pokazuje,
ale siê za to nie bierze odpowiedzialnoœci. Do wystawienia utworu, który wymaga nowych
dekoracji i nowego zgo³a uk³adu sceny, zu¿ywa siê stare p³ótna, ustawiaj¹c je ku zupe³nemu
zgorszeniu i przera¿eniu widza, w trójk¹t i paprz¹c je srodze na futurystyczno. Utwory Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, z dziwnie osch³ego, twardego i ja³owego pnia duszy wystrzelaj¹ce, s¹ jednak w twórczoœci dramatycznej naszej oryginalnymi zjawiskami i zas³uguj¹ na to,
¿eby je traktowaæ nie tak po macoszemu, jak dot¹d. Gdy chodzi o wystawienie dzie³ znanych,
dyrekcje nie szczêdz¹ kosztów i dekoratorzy ³ami¹ sobie g³owy. M³oda i oryginalna twórczoœæ
musi czekaæ „a¿ siê przedmiot œwie¿y, jak figa ucukruje, jak tytoñ ule¿y”. Przybycie do Warszawy znakomitego znawcy literatury francuskiej i teatru francuskiego dra Tadeusza ¯eleñskiego (Boya) daje wszelkie gwarancje, i¿ nasze zapoznanie siê z dramatem francuskim i komedi¹ francusk¹ bêdzie uzupe³nione œwietnymi widowiskami. Kto wie, mo¿e nawet ostatnia
przeszkoda do zupe³nego zbli¿enia siê ku kulturze i teatrowi zachodu, - jêzyk polski, - zostanie usuniêta i posi¹dziemy teatr francuski w Warszawie, jak za czasów ksiêcia Pepi na pocz¹tku XIX stulecia?.
Nie o teatr wielkomiejski dla publicznoœci stosunkowo nielicznej, z³o¿onej z rozmaitych, niejednolitych narodowo ¿ywio³ów, idzie w tym miejscu, lecz o tak zwany teatr ludowy. Poniewa¿ t¹ spraw¹ zajmowa³em siê pilnie w ci¹gu znacznego przeci¹gu czasu i zdoby³em w tej
dziedzinie niejakie doœwiadczenie, chcia³bym tutaj poczyniæ pewne uwagi. Grono rzemieœlników, ludzi najprostszych, ledwie umiej¹cych czytaæ gra³o „Dziadów” czêœæ trzeci¹ (w Na³êczowie pod Lublinem), co prawda po pó³rocznym æwiczeniu ich przez doskona³ego kierownika, artystê rzeŸbiarza G., - w szopie na polu, przeznaczonej w normalnym porz¹dku rzeczy
na sk³ad kartofli, gra³o w sposób niezrównany, wywieraj¹cy g³êbokie wra¿enie na widzów tej
miary, co Boles³aw Prus, Ignacy Matuszewski, dr Mieczys³aw Biernacki. Co prawda inne to
by³y czasy. Kozactwo, kr¹¿¹ce po okolicy mog³o lada chwila napaœæ na ow¹ szopê „na Pa³ubach” i nahajami pisaæ po plecach widzów nowy akt sztuki, a ¿andarmi, kryj¹cy siê w s¹siednich parowach i obserwuj¹cy przebieg wydarzeñ, tworzyli niejako zewnêtrzn¹ scenê tragedii

odgrywanej wewn¹trz szopy. Uprzytomnianie wiejskim s³uchaczom tych scen arcydzie³a poety w ciemnej jamie o nagim, glin¹ zlepianym murze, bez dekoracji, przy blasku lampki naftowej ma we wspomnieniu urok podwójny, tym g³êbszy, gdy siê zwa¿y, ¿e znik³a ju¿ potêga
¿andarmów i kozaków, tak wówczas niez³omna i nieposkromiona, a zosta³ i zwyciê¿y³ sens
biednego ch³opskiego i rzemieœlniczego teatrum. Grano równie¿ „Wesele” Wyspiañskiego,
oœwietlaj¹c dzie³o odczytami i wyk³adami. Ju¿ wówczas jednak przyszed³em by³ do przekonania, i¿ sam nurzam siê w snobizmie, propaguj¹c wystawienie takich utworów. Jest to postêpowanie takie, jakby ktoœ uczniowi z klasy pierwszej wk³ada³ w g³owê kurs klasy ósmej.
Po prawdzie - niema co graæ w tego rodzaju teatrach. „Dziady”, „Wesele”... Je¿eli tedy niema co graæ, niema ¿adnych organów pomocniczych, jak trupy teatralne wêdrowne - dla ludu,
- niema publicznoœci, gdy¿ dopiero znaleŸæ i urobiæ j¹ trzeba, to po co wszczynaæ tê ca³¹ sprawê teatru ludowego? Graæ w miastach sztuki kasowe, pisane wed³ug przepisów i regu³ jak
najlepszych, wystawiaæ je w sposób nale¿yty - i spokój. Zadoœæ siê stanie kulturze. „Ludowi
nie sztuki trzeba, lecz chleba”, - jak z dawna zdecydowano. A skoro zje otrzymany chleb, niech œpi, albo idzie na rozrywkê do karczmy. Od tego przecie jest „ludem”. Tymczasem niezmierna dziedzina twórczoœci le¿y wœród tego¿ w³aœnie ludu. Kto to wie, mo¿e tam równie¿
le¿y „sposób” nieznany nam jeszcze na teatr narodowy, nasz w³asny. Inteligencja tylko schyliæ siê ma, ¿eby ów sposób zobaczyæ, podnieœæ, wyœwietliæ i podaæ ludowi, jako œwietny i najzupe³niej odpowiadaj¹cy celowi teatr, przede wszystkim, ludowy. Mowa tu o ogromie legend,
podañ, klechd, historii, bajek, gadek, opowieœci, przywi¹zanych do ruin, wzgórz, uroczysk,
miejsc szczególnych, maj¹cych w ka¿dej okolicy swe dzieje w³asne, ¿yj¹ce zawsze w ustach
ludu. Ka¿da w Polsce ruina ma sw¹ baœñ, zniekszta³con¹ w sennym przepomnieniu. Ile¿ ich
jest o królowej Bonie, o Królu Kazimierzu i Esterce, o otruciu królowej Barbary! Ruin jest
sporo. Wyliczê na przestrzeni samego tylko by³ego Królestwa nastêpuj¹ce:
Bodzentyn, Bobolice, Boles³awice, Bêdzin Bobrowniki, B¹kowa Góra, Chêciny, Ciechanów,
Czarnolas, Czersk, Czerwiñsk, Czechówka, D¹browica, Drzewica, Gardzienice, Gostynin,
Horod³o, I³¿a, Janowiec, Jab³onna, Kazimierz Dolny, Ko³o, Krupe, Kry³ów, Liw, Lublin,
£êczyca, Mokrzko, Ojców, Ossolin, Olsztyn, Opinogóra, Opatów, Opoczno, P³owce, Pu³tusk,
Pieskowa Ska³a, Piñczów, Rawa, Rabsztyn, Sandomierz, Smoleñ, Sochaczew, Szyd³ów, Sto³pic, Sielec, Solec, Ujazd, Uniejów, Wiœlica, Zamoœæ... Je¿eli do tego niekompletnego i niedok³adnego spisu miejscowoœci, w których obszarze dziwne szczerby murów pradawnych wyrywaj¹ siê z p³askiej poziomoœci, spomiêdzy chat, stodó³ i chlewów, uderzaj¹c wyobraŸniê
prostego cz³owieka, jak nasz¹ niewymownie uderza³y w dzieciñstwie, dodaæ spis ruin, zamków, odwiecznych koœcio³ów i œladów minionej przesz³oœci w innych dzielnicach, to otrzymamy ogromn¹ sumê punktów na naszej historycznej mapie, gdzie niew¹tpliwie kwitnie legenda. Czêœæ tych legend zamkowych na terenie by³ego Królestwa spisa³ by³ Adolf Dygasiñski, - inne znaleŸæ mo¿na w rocznikach „Wis³y” 1) - Ale poza sfer¹ legend zamkowych, specjalnie naszych, istnieje przecie ca³y œwiat podañ z czasów nowszych, z wojny ostatniej
a wreszcie ogromna iloœæ bajek i klechd, op³ywaj¹cych ca³¹ ziemiê i ¿yj¹cych w naszym przeistoczeniu wioskowym, jak na przyk³ad, bajki z tysi¹ca i jednej nocy. Sam w dzieciñstwie s³ysza³em baœñ o pierœcieniu Polikratesa, niezrównanie przekszta³con¹, gdy¿ rzecz dzieje siê
w Kielcach, mieszkaniu króla. Prawie ka¿da bajka kaszubska, czy to przytoczona przez Stefana Ramu³ta na koñcu jego „S³ownika”, czy którakolwiek z og³oszonych w „Gryfie” organie m³odo-kaszubskim, jest dramatem, który mo¿na graæ na scenie. A dopiero¿ stare zamki
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i twierdze krzy¿ackie, których podziemne jaskinie zbroczone s¹ litewsk¹ i s³owiañsk¹ krwi¹,
mury wzniesione rêkoma s³owiañskich jeñców, - ile¿ te zawieraj¹ w sobie poezji! Katedra
w Che³mie, jakby na rozkaz czarnoksiê¿nika przeniesiona z Salerno pod nasze pó³nocne niebo, Sartawice, Chojnice i tyle innych miejsc - to¿ to krynice podañ! Oprócz legend ogólnoludzkich, znanych na ca³ej ziemi i u nas, oprócz podañ historycznych, istniej¹ jeszcze baœnie
czysto polskie na tle religijnym, rolniczym i pasterskim, baœnie leœne o zbójach, a w ziemi
krakowskiej, œl¹skiej i kieleckiej dawne ze œredniowiecza, górnicze. Jedn¹ z takich o ch³opie
Hilarym Mali ze wsi Czarnowa pod Kielcami zapisa³ ksi¹dz W³adys³aw Siarkowski.
Oczywiœcie, i¿ z tego mnóstwa legend i podañ do inscenizacji te tylko mog¹ byæ wybrane, które posiadaj¹ warunki po temu, — mniej wiêcej jednoœæ miejsca, osób i czasu, - oraz odpowiednie zalety, - piêkno wewnêtrzne i moralne, poezjê akcji, no, i ³atwe s¹ do zrealizowania.
Zdarzy³o mi siê byæ swego czasu we Fiesole w tamecznym starorzymskim teatrze, arenie na
otwartym powietrzu, gdy wystawiano „Bachantki” Eurypidesa. To niezapomniane teatrum,
jest dla mnie punktem wyjœcia, gdy siê stawia zagadnienie teatru ludowego w Polsce „Bachantki” Eurypidesa, które u³o¿eniem scen, ruchem radosnym, lub posêpnym, chórów, tak
g³êbokie sprawiaj¹ wra¿enie, to nic innego, tylko legenda, spisana i udramatyzowana przez
wielkiego tragika i ujêta w ramy starogreckiej sceny. Tak samo u nas mo¿na w porze letniej
bez budynku teatralnego w polu, pod gór¹, gdzie miejsce tworzyæ bêdzie naturaln¹ arenê, na
tle jednej z ruin zamkowych, graæ nasze baœnie i podania, Jak w starogreckim teatrze mo¿liwoœæ ujêcia w jedno skomplikowanej treœci polega na umiejêtnym rozk³adzie miejsc dla chóru, dla przewodniczek chóru, samej sceny domu królewskiego na scenie, tak samo w inscenizacji którejkolwiek z legend, miejsca powinny byæ podzielone, choæby zwyczajnym p³otem
chróœcianym, czy cierniowym, wobec czego akcja skomplikowana przez rozbie¿noœci czasu
i miejsca, mo¿e byæ jednoczeœnie uwidoczniona i zmieœciæ siê w tym samym widowisku. Zamek na nowo o¿yje, gdy w czasie przedstawienia bêd¹ z jego pieczar wychodziæ postaci legendy, a inne postaci bêd¹ siê wynurzaæ nie zza kulis, lecz z zaroœli i z op³otków przygodnych, które do ka¿dej sztuki bêd¹ mog³y mieæ kszta³t inny. W tych to op³otkach mog¹ siê
przewijaæ przed oczami widza plastyczne kszta³ty legendy, jej treœæ, rozmaita w czasie i przestrzeni, podczas gdy na g³ównej scenie bêdzie uwidoczniona najistotniejsza iœcizna dramatu,
czy komedii. Komedii równie¿, gdy¿ legendy zawieraj¹ wszelkie dramatyczne rodzaje. Rzecz
oczywista, i¿ wyborem sztuki musi kierowaæ doradca literacki fachowy, a sam¹ gr¹ amatorów - zawodowy aktor, który zarazem Wska¿e, jak robiæ tanio kostiumy i przygotowywaæ
wszelkie akcesoria niezbêdne najtañszym sposobem. Aktor równie¿ da wszelkie wskazówki
zawodowe i wyszkoli zespó³ m³odzie¿y, która zechce odgrywaæ swe w³asne dzie³o. W ten
sposób z naszych wiejskich zau³ków mo¿e wyp³yn¹æ sztuka najzupe³niej nowa, nasza w³asna
nie tylko co do treœci, ale i co do nowej zgo³a formy. Widzia³em niegdyœ nie takie, lecz podobne przedstawienie w Szwajcarii, w Rapperswilu. Miejscowy lekarz napisa³ sztukê z czasów przy³¹czenia siê mieœciny „Stadt und Republik Rapperswil” do szwajcarskiego zwi¹zku
wolnych kantonów i walki zaciek³ej z rycerzami Habsburgami, siedz¹cymi w zamczysku rapperswilskim, które by³o gniazdem rodowym póŸniejszych cesarzy Austrii z przyleg³oœciami.
Sztukê tê gra³a ca³a niemal ludnoœæ miasteczka na zwyczajnym podwy¿szeniu z desek w rynku miejskim, a widzami byli goœcie ze wsi okolicznych kantonu St. Gallen. Gdy zwi¹zkowcy
w strojach historycznych, w przy³bicach, z rogami krowimi na g³owach, z ³ukami i dzidami
zstêpowali z gór, tr¹bi¹c na rogach, uniesienie ogarnia³o widzów. Ca³a ludnoœæ episjerska

i wyrabiaj¹ca sery opanowana zosta³a przez demona sztuki i przeniesiona w odleg³e wieki.
Ziszcza³a siê w oczach jednoœæ czasu, ginê³o niegdyœ i dziœ. Na czwartym, czy pi¹tym przedstawieniu niedzielnym ju¿ literalnie miejsc nie by³o, gdy¿ przyje¿d¿a³y poci¹gi za poci¹gami,
wioz¹ce goœci z s¹siednich kantonów. Ciê¿kie Szwajcary nie s¹ entuzjastami sztuki i nie przewy¿szaj¹ naszych ch³opów, rzemieœlników i robotników w pasji teatralnej.
Zespó³ inteligencji literackiej, któryby siê t¹ spraw¹ zaj¹³, musia³by dokonaæ wyboru sztuk
i oœwietliæ klechdy odczytami, wyjaœniaj¹cymi treœæ, pochodzenie i znaczenie baœni. Pomys³y te nie s¹ czcz¹ i ja³ow¹, niepragmatyczn¹ projektomani¹, tak obecnie pospolit¹, lecz wychodz¹ w³aœciwie ze sfery najbardziej miarodajnej, bo aktorskiej. W piœmie p. t. „Teatr Ludowy” (z r. 1922) w artyku³ach pp. W. Budzyñskiego i Witolda Wandurskiego poruszona zosta³a ze strony technicznej kwestia „inscenizacji podañ ludowych” i przygotowana poniek¹d
do wystawienia baœñ o „Madejowym ³o¿u”. Jest to ju¿ pierwszy krok w kierunku realizacji
tej wielkiej sprawy, która mo¿e mieæ nieobliczalnie donios³e nastêpstwa w dziele wdro¿enia
w prosty naród polski sprawy rzeczywistego artyzmu, gdy bêdzie móg³ ujrzeæ na jawie zbiorowo zbiorowe widziad³a, co siê snuj¹ od wieków dooko³a wêg³ów jego schronisk prostaczych.
___________________________________
1) Wis³a t. I. „Dramat gminny polski” przez Karola Matyasa.

53

ROZDZIA£ 7
Literatura polska nie wyros³a z podglebia ¿ywota ludu wieœniaczego i robotniczego, to te¿ nie
jest zwierciad³em tego swoistego ¿ycia, czyli nie znalaz³a dla siebie formy gdzie indziej nieznanej. Jest ona literatur¹ warstw zwierzchnich, szlacheckiej i mieszczañskiej. Je¿eli zajmuje
siê ludem, to zajmuje siê, jako barw¹, Jako tematem poniek¹d egzotycznym, jako materi¹
o wartoœci spo³ecznej, lub tworzy akt mi³osierdzia, wspó³czucia, ³aski. Dla olbrzymiej, nieprzemierzonej masy ch³opstwa polskiego, gdyby nawet czytaæ umia³o i zapragnê³o oœwiaty
w duchu narodowym, literatura, tworzona niegdyœ w kole szlacheckim, w czasie niewoli,
a nawet dziœ dla nielicznej warstwy ziemian, i mieszczan, dla osobników wysoko szlachetnych i subtelnych, albo dla „pokrzepienia serc”, rozumiej¹cych i czuj¹cych, co to niewola,
a co bujna, szlachecka przesz³oœæ, - nie tylko jest dziœ nieczytelna, ale i póŸniej bêdzie obojêtna i tylko do pewnego stopnia w³asna, ulubiona, droga. Podnosi³em to ju¿ w pisemku p. t.
„Projekt Akademii Literatury Polskiej”, opieraj¹c siê na doœwiadczeniu, zebranym osobiœcie
w czytelniach ludowych „Towarzystwa Szko³y Ludowej” i innych, i¿ w czytelniach tych
œwiec¹ luki wprost przera¿aj¹ce: nie ma co daæ do czytania ludowi. Tymczasem ten lud za
kilka, czy kilkanaœcie lat, po przeprowadzeniu reformy rolnej i wskrzeszeniu powszechnego,
przymusowego i wy¿szego nauczania, za¿¹da przecie¿ ksi¹¿ki w³asnej, - co wiêcej - w³asnej
literatury, gdy¿ on to bêdzie narodem. Romantycy, poezja emigracji, nasze jêki niewoli - nie
wystarcz¹. Pisemko o koniecznoœci utworzenia Akademii Literatury Polskiej, która zajê³aby
siê ca³ym zespo³em spraw z literatur¹ zwi¹zanych, uk³adane by³o w koñcu wojny, w chaosie
spraw olbrzymiego przewrotu, a jednak dziœ jest dwakroæ aktualniejsze, gdy niepodleg³oœæ
zaczyna zapuszczaæ p³ug parowy w nowizny i ugory starego ¿ycia.
Pismo literatury polskiej jest odbiciem jêzyka szlachty i mieszczañstwa, jêzykiem wielkomiejskim, jêzykiem ma³ym, sk¹pym w stosunku do ogromu mowy ludowej, - zachwaszczonym
niebywale cudzoziemszczyzn¹, - jêzykiem, który wyrós³ z jednej, wielkopolskiej gwary, dla
olbrzymiej masy nieoœwieconego ludu, mówi¹cego swoimi gwarami, trudnym do wyrozumienia, niemal œmiesznym, który za plecami naszymi wyœmiewa, nazywaj¹c go mow¹ „cedzon¹
przez zêby”. Lud w niepomiernej swej masie mówi inaczej, ni¿ pisze jego piœmiennictwo.
Zjawisko to powtarza siê, oczywiœcie, i gdzie indziej, w spo³eczeñstwach na miejscu swym
zasiedzia³ych, wyrastaj¹cych z pni ludowych, lecz u nas, przy 50% analfabetów jest szczególnie jaskrawym. A czy sami twórcy literatury polskiej zdaj¹ sobie sprawê z tego, jakim
pisz¹ jêzykiem? Pisz¹, rzecz prosta, po polsku, - rzucaj¹ swe ksi¹¿ki w jakiœ t³um, mówi¹cy
po polsku, i na tym koniec. Tymczasem, jeœli oddaliæ siê od stolicy o kilka kilometrów, odejœæ
od miast i skupieñ fabrycznych i przys³uchaæ siê mowie ludowej, to siê snadnie spostrzega,
i¿ mowa ta brzmi inaczej, ni¿ nasza, odmiennie, czêstokroæ nie bardzo zrozumiale. Ma³o zrozumiale nie tylko w ustach Kaszuby, Mazura Pruskiego, na Spiszu, na Œl¹sku i w Tatrach, ale

odmiennie i niepodobnie w kieleckiem, na Mazowszu, w lubelskiem i p³ockiem. S¹ to gwary.
Jest to tak zwane „mazurzenie”. Ale jeœli rozejrzeæ siê w „Mapie dialektów polskich”, u³o¿onej przez Prof. Dr Kazimierza Nitscha1), to siê spostrzega, i¿ owo „mazurzenie” zajmuje ca³¹
bez ma³a Polskê, bowiem ca³e Mazowsze, g³êboko siêga w Œl¹sk, obejmuje piotrkowskie,
kieleckie, krakowskie, zapuszcza siê w Orawê, Tatry, Spisz i zatrzymuje siê dopiero na granicy Wis³oka. Przekracza lubelskie, Podlasie, bia³ostockie i suwalskie, a na pó³nocy i zachodzie
biegnie na Lec, Szczytno, Sierpc, Kutno, Turek, Kalisz. Nie „mazurzy” Wielkopolska z Kujawami, Pa³ukami, Krajn¹, Kocie-wiem, Mazurami Pruskimi, zachodni Œl¹sk i ziemie, gdzie
ludnoœæ rdzennie polska spotyka siê z ludnoœci¹ czesk¹, lub rusk¹. Ogromna tedy wiêkszoœæ
narodu musi siê uczyæ wymawiania jêzyka pisanego i drukowanego, a ucz¹c siê, chybia, kaleczy sw¹ wymowê, „szadzi”. „Sz³oñce goroñce piece w szamo co³o”. O parê kilometrów od
stolicy Warszawy wieœniak mazowiecki nie wymawia ¹ i ê, modli siê pod „Matku Bosku”
i ma w swej gwarze mnóstwo wyrazów dziwnych, które uœmiech wy¿szoœci wywo³uj¹ na
wargi mieszczanina purysty, a dowcipnych sto³ecznych felietonistów podniecaj¹ do pisania
œwietnych wykpiszowskich kawa³ów, w³aœnie niby to w gwarze, zw³aszcza w czasach przedwyborczych. Nale¿y tu zaraz zaznaczyæ, i¿ wymowa ch³opów podwarszawskich nie jest
„b³êdn¹”, a wymowa miejska i literacka „poprawn¹” w istocie swej, tylko pierwsza jest zaniedbana, a druga uprzywilejowana. Gdyby stolica Polski powsta³a by³a w prawieku w Warszawie, lub w P³ocku, to dziœ pisalibyœmy „prawid³owo” - „œmnieg” zamiast dzisiejszego
„œnieg”, „psiwo” zamiast „piwo”, „zino” zamiast „wino” i tak dalej. Przypominam sobie z lat
dawniejszych recenzjê dziennikarsk¹ o jednym z utworów Adolfa Dygasiñskiego, jeszcze
¿yj¹cego wówczas, gdzie felietonista sto³eczny zarzuca³ temu pisarzowi, i¿ jêzyk jego, - jêzyk Dygasiñskiego, - jest „zaniedbany”. Tymczasem to w³aœnie jêzyk literacki recenzenta, którego nazwisko wypad³o mi z pamiêci, by³ zaniedbany, bynajmniej nie przez jakiœ indywidualny defekt pisarski, lecz przez sk¹poœæ wyrazów, nazw rzeczy, barw zjawisk, przez
osch³oœæ, skostnia³oœæ, to¿samoœæ z osch³oœci¹ i skostnia³oœci¹ jego kolegów po piórze. Nieprzebrane zaœ bogactwo jêzyka i sposobów wyra¿ania siê Adolfa Dygasiñskiego, - który mia³
w uchu jedn¹ z najczystszych gwar, na po³udniowych stokach i roz³ogach gór œwiêtokrzyskich, - okolic Wiœlicy, Rytwian, Staszow¹, Zborowa, Kurozwêk, Oleœnicy, Stopnicy, - dziedziny Oleœnickich i Zborowskich, a prapopieliska Wiœlan, - który rozumia³ i czu³, jak nikt
inny istotê tamecznego ¿ycia, byt tamecznych ludzi, zwierz¹t, ptaków, roœlin i kwiatów, lasów i pól, - streœci³o siê w dzie³ach jedynych w swoim rodzaju, nienaœladowanych przezeñ
i nie daj¹cych siê naœladowaæ, znik¹d nie wziêtych, jacy w³asnych tego pisarza, jak w³asn¹
by³a jego dusza, jego rozum, pamiêæ, wyobraŸnia, wspó³czucie i wynikaj¹ca st¹d forma jego
dzie³a. Gdy pod koniec czteroletniego pobytu w Szwajcarii, „cniæ” mi siê poczê³o chwilami
wœród nudnych Szwajcarów, otwiera³em na chybi³ trafi³ jakiegoœ „Beldonka”, czy „Gody
¿ycia” - i kraj daleki mia³em przed oczyma, szum jego mowy i gwar jego ¿ycia mia³em
w uchu, a ¿ywe bytowanie plemienne w samej jego istocie mia³em w duszy. Nie wiem, jakiej
literackiej metodzie ho³dowa³ Dygasiñski, nie wiem, czy by³ realist¹, naturalist¹, weryst¹,
zolist¹, czy w ogóle nale¿a³ do jakiej szko³y, grupy, czy sekty pisarskiej, wiem tylko, ¿e by³
niezwyk³ym pisarzem, ¿e pismo swe zbli¿y³ do mowy ludu pewnej okolicy na bardzo ma³¹
odleg³oœæ, a jednak jest zrozumia³y dla wszystkich, od najwy¿szych do najni¿szych w spo³eczeñstwie. Ka¿dy dziad Florek i ch³opiec Beldonek, je¿eliby czytaæ umieli i dostali ow¹ ksi¹¿eczkê, - mieliby z tego pisma szczer¹ pociechê.
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Podobnie, z pe³nym artystycznym sukcesem postêpowa³ Kazimierz Przerwa-Tetmajer, W³adys³aw Orkan, Stanis³aw Witkiewicz, Feliks Gwi¿d¿ i inni co do jêzyka podhalañskiego,
W³adys³aw St. Reymont co do jêzyka Ksiê¿aków, poniek¹d Jan Kasprowicz co do swych ojczystych Kujaw. Ci poeci dowiedli utworami swoimi, i¿ mo¿na prze³amaæ obrêcz jêzyka wielkomiejskiego, a nawet, ¿e mo¿na pisaæ w jakiejkolwiek, wybranej gwarze. W mowie Kaszubów, po utworach Hieronima Derdowskiego, który miesza³ wyrazy kaszubskie z polskimi
i nie zachowywa³ akcentu, nowsi poeci, jak Woœ Budzysz 2), wprowadzaj¹c akcent ruchomy
i uwydatniaj¹c w swych utworach rozmaite gwary kaszubskie, wytwarzaj¹ nadzwyczaj ciekawe zjawisko literackie.
Nie chodzi tu jednak o pisma, podawane w jakiejkolwiek gwarze. Chodzi w³aœnie o to, a¿eby
jêzyk literacki polski, historyczny, pañski, wielkomiejski uczyniæ jêzykiem wyrastaj¹cym ze
wszystkich gwar polskich, podobnie, jak literacki jêzyk Wosia Budzysza wyrasta ze wszystkich gwar kaszubskich, albo jak jêzyk Adolfa Dygasiñskiego wyrasta z ust ludu pewnej okolicy, nie przestaj¹c byæ mow¹ wszystkich Polaków. Dzisiejszy jêzyk literacki polski jest to,
¿e tak powiem, uszlachcona jedna z gwar niemazurz¹cych, gwara wielkopolska. By³ on, zapewne, w zaraniu lat jêzykiem ksiêcia panuj¹cego, chytrego Mieszka, czy genialnego Boles³awa, gdy siedzieli w GnieŸnie, starej stolicy. By³ jêzykiem rycerzy, dworzan, w³odaczów,
otoczenia ksi¹¿êcego, œwity, wodzów, dru¿yny, - jêzykiem obozowym, wojennym, niejako
przenoœnym, gdy wielki wojennik szed³ w walce nieustannej od morza po Tatry, spada³ w niskie Morawy, pustoszy³ Czechy, naje¿d¿a³ Niemce i Rusiny. Gdy zaœ za Boles³awa Œmia³ego
Kraków sta³ siê stolic¹ króla i jego pomocników najbli¿szych, najwy¿szych co do stopnia
i najmo¿niejszych z podw³adnych, jêzyk ówczesnej arystokracji przeniós³ siê pospo³u z otoczeniem panuj¹cego i sta³ siê w nowej stolicy jêzykiem dworu, panów, dworaków, wy¿szego
duchowieñstwa, - pomimo, i¿ lud prosty w tej stronie nieco inaczej, a po swojemu mówi³.
Najdawniejszym œwiadectwem tego jêzyka jest bulla z roku 1136, któr¹ arcybiskup gnieŸnieñski dla potwierdzenia swych posiad³oœci u papie¿a wyjedna³. Bulla ta obejmuje jedynie wykaz kilkudziesiêciu miejscowoœci i kilkuset ludzi, a jednak, - wed³ug opinii prof. dr Aleksandra Brücknera, znakomitego znawcy dziejów jêzyka polskiego, - ten dokument dowodzi, i¿
„mimo wszelkich cech staro¿ytnych, jakich dochowa³, polszczyzna na pocz¹tku XII wieku
z dzisiejsz¹ w g³ównych, stanowczych rysach zupe³nie siê zgadza³a, - a nadto, i¿ „póŸniejsze
ró¿nice narzeczowe ju¿ wtedy zaczyna³y wystêpowaæ”. Jest to wiêc najdawniejszy œlad owej
mowy gnieŸnieñskiej. Drugim z kolei dawnoœci œladem tego¿ jêzyka s¹ kazania gnieŸnieñskie z koñca XIV-go wieku. Domniemany ich autor (wed³ug ks. Fija³ka) Piotr z Chomi¹¿a
pod G¹sow¹, by³by Wielkopolaninem z pochodzenia, wiêc mowa jego musia³aby byæ œladem
tamtejszej gwary. Oto urywek: „Dziatki mi³e! Nasz Chryst mi³y jest on swe œwiête aposto³y
temu-to naucza³ by³, kakoæby na tem to œwiecie miêdzy chrystyany bydliæ mieli, a przetoæ On
rzek³ jest by³ k nim, rzek¹c tako: b¹dŸcie tako m¹drzy, jako¿ s¹ w¹¿owie m¹drzy. I¿ ci napirzwe w¹¿ tê to m¹droœæ ma, i¿e gdy¿ ji chc¹ zabiæ, tedyæ wiêc on sw¹ g³owê kryje i szonuje a o ca³oœæ on nics nie dba... Wtoreæ przyrodzenie jest to w¹¿ewe, i¿e gdy¿ siê on chce odm³odziæ, tedy¿ wiêc je gorzkie korzenie a potem wiêc on wlezie w durê ciasn¹ a tako wiêc
on tam to z siebie star¹ skórê szejmie”...
Wyprawy na Niemców i Ruœ, na Czechy i Pomorzan nasyca³y ów jêzyk dawny tematami niemieckimi, i ruskimi, czeszczyzn¹ i wyrazami s³owiañskiego zachodu. Ju¿ od dziesi¹tego wieku zacz¹³ siê wp³yw niemczyzny. Nieodzownoœæ walki, podstêpów, zasadzek i przewag na

wojnie wobec nieprzyjaciela, wy¿ej stoj¹cego w tej sprawie pod wzglêdem technicznym,
zmusza³a do poznawania jego sposobów i narzêdzi wojennych, a wiêc przyswajania sobie
nazw i terminów. Obcowanie ksi¹¿¹t i panów z monarchami i wy¿szymi dygnitarzami Niemiec, Czech i Rusi, - postoje dru¿yny wojennej, nieraz tak d³ugotrwa³e, jak Boles³awa Œmia³ego w Kijowie, - spokrewnianie siê przez ma³¿eñstwa z Niemcami, Rusinami i Czechami, pobyt Niemek, Rusinek i Czeszek na dworach wielkich ksi¹¿¹t krakowskich wprowadzi³y do
jêzyka sporo wyrazów postronnych. Prof. dr Aleksander Brückner oœwiadcza, i¿ miêdzy XI
a XIII wiekiem dokona³ siê ostateczny proces tworzenia siê polszczyzny, czyli przejœcie - tie,
die, rie w cie, dzie, rze. Z tych to czasów, przed Psa³terzem Floriañskim, notuje on s³owa
zaginione o brzmieniu s³owiañskim: wrzemiê (czas, ruskie wremia, - czêdo czy cêdo (dzieciê), ruskie czado, - szurza (szwagier) - junosza (m³odzieniec), - pêporzeza (akuszerka), - czyn
(broñ), - rucho (szata), - ruszyca, (welon), - szyp (strza³a), - sk¹d zapewne dzisiejszy wyraz
szypu³ka, czyli pêd roœlinny w ŸdŸble zbo¿a, - wiodro (pogoda), - we³na (fala), - trzem (sieñ,
ostium), rosyjskie a nawet wêgierskie, od S³owian przejête terem, - skomroch (kuglarz), - wi³a
(b³azen), - samborza (sala), - zrzasn¹æ siê (przeraziæ siê) oszo³omiony, czyli ten, kto pierwszy
raz ciê¿ki szo³om przywdzia³ na g³owê. Z innego Ÿród³a prof. dr Jan £oœ przytacza nastêpuj¹ce zaginione s³owiañskie wyrazy: mzda (odp³ata) - wysprz (do góry), - uœciæ (lœniæ siê), wrêpny (piêkny), - pêga (bicz), - pop (ksi¹dz), - pog³ytaæ (po³kn¹æ).
Czy te wyrazy istnia³y w samej mowie polskiej, czy te¿ do niej wtr¹cone zosta³y z obczyzny
wschodniej? W dzisiejszym jêzyku ludowym, który tyle starego zasobu przechowa³, s³ychaæ
z nich niektóre. W zapad³ych k¹tach, jak góry œwiêtokrzyskie, zaœwieci forma pradawna: obok
nazwy „cietrzew” mówi¹ tam równie¿ „trzetrzew” („tetrao”, „teterew”), co przechowa³o siê
nawet w nazwisku rodowym Trzetrzewiñski. Do ludu siedz¹cego na roli, pierwotnym odwracanej rad³em, nie dochodzi³y wyrazy obce wojenne, przez jeŸdŸców ksi¹¿êcych wraz z ³upem
znoszone do zamków wysokich i dworzyszcz obronnych. Lud mówi³ po swojemu, po dawnemu, jêzykiem od niepamiêtnego czasu tym samym, zw³aszcza w okolicach ma³opolskich, sieradzkich, ³êczyckich i tych mazowieckich, które najdalej le¿a³y od zazêbienia siê o plemiona
s¹siednie. Jaki to by³ ów jêzyk, w³aœnie ludowy, rdzenny? Têsknota nasza za poznaniem go
na nieprzebyte natrafia zapory z powodu braku Ÿróde³ i wobec tego, i¿ nie mamy zebranych
gwar mowy dzisiejszej. Je¿eli prawd¹ jest, i¿ œwiêty Wszerad, Swerad, czy Œwirad (Zoerardus, Guerardus, ¯órawek) który ¿y³ w drugiej po³owie dziesi¹tego wieku (zmar³ w r. 1020),
pochodz¹cy z Polski6) - ze swej pustelni na górze Zabr pod Nitr¹ na S³owaczyŸnie i z drugiej
kryjówki u ujœcia Dunajca, we wsi Tropiu pod Czchowem zapuszcza³ siê w polskie puszcze,
dociera³ a¿ do ¯migroda, dzisiejszego Opatowa, - a nawet w tym miejscu i w tym czasie jakaœ
œwi¹tynia powstaje, której podwaliny s¹ fundamentem dzisiejszej7), - toæ musia³ porozumiewaæ siê z ludem miejscowym zrozumia³ym jêzykiem, zw³aszcza, ¿e sam z ludu ów-czesnego
Wiœlañskiego wykwit³, „jako ró¿a z pomiêdzy cierni”. W tych stronach ju¿ od koñca dziewi¹tego wieku wp³yw chrzeœcijañstwa, id¹cy z Moraw, od uczniów Metodiusza, dawa³ siê
odczuwaæ. Kilkunastu ksiê¿y, czy mnichów z pocz¹tku s³owiañskiego obrz¹dku, póŸniej
³aciñskiego, zapuszcza³o siê w te knieje, naucza³o lud, wznosi³o to tu, to tam kaplice, pustelnie i koœció³ki. Lecz czasy ubieg³e zawiesi³y zas³onê tajemnicy zarówno nad t¹ i spraw¹, jak
nad mow¹, któr¹ siê pos³ugiwali. Musimy poprzestaæ na zapewnieniu znawcy, prof. Aleksandra Brücknera, i¿ przed wiekiem dwunastym dokona³y siê w jêzyku polskim wszelkie ogólne
przemiany: utracony zosta³ iloczas, czyli rozró¿nianie samog³osek d³ugich i krótkich, oraz
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gin¹³ stopniowo akcent, który dziœ brzmi jeszcze najwyraŸniej w pó³nocnej kaszubszczyŸnie.
Z wieku trzynastego posiadamy zabytek mowy, który dziwnym sposobem ocala³ w po¿arach,
rabunkach, kradzie¿ach i niszczeniu, dokonywanym przez barbarzyñców, - w oprawie ksiêgi,
pochodz¹cej z klasztoru Œwiêtego Krzy¿a na £yœcu, górze u pogranicza ziemi kieleckiej i opatowskiej. Ksiêga owa, nabyta czy „smykniêta” z klasztoru œwiêtokrzyskiego do biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego, wywieziona zosta³a wraz z ca³ym bibliotecznym skarbem w roku 1831 do Petersburga. Tamto znalaz³ j¹ prof. Aleksander Brückner. Zabytek pochodzi z drugiej po³owy XIII-go wieku8) „Czechizmów wcale w nim niema, a formy jêzykowe tutaj zachowane, s¹ znacznie starsze od tych, które charakteryzuj¹ jêzyk „Psa³terza Floriañskiego”.
Jest to oryginalny utwór polski, a nie t³umaczenie z obcego jêzyka”. Oto jak brzmia³a ówczesna mowa polska:
„W œwiêtem pisani cztworakim ludziem pobudzajê je, mówi Bóg wszechmog¹cy: wstañ, pokazujê, i¿ s¹ grzesznicy cztworacy. Bo mówi to s³owo Bóg, albo siedz¹cym, albo œpi¹cym, albo
le¿¹cym, albo umar³ym. Siedz¹cy s¹, ji¿ siê k dobremu obleniaj¹; le¿¹cy s¹, ji¿ siê w grzese
kochaj¹; œpi¹cy s¹, ji¿ w grzesech za-zapieklaj¹; umarli s¹, ji¿ w mi³oœci bo¿ej rozpaczaj¹. Cso
nam przez tego niemocnego na ³o¿y le¿¹cego znamiona? Zawierne nics innego kromie cz³owieka grzesznego we z³ych skutcech przeœpiewaj¹cego, jen¿e nie pamiêtajê dobra wieku jego
obj¹za³ siê tomu, cso¿ jest wrzemiennego leniw jest ku wstaniu czyniæ ka¿dego skutku dobrego. Widzicie Boga mi³a zbawienie i idŸcie w wielikie Syna bo¿ego przyjaŸni”.
Strzêpek polskiej mowy, ujawniaj¹cej siê w Kazaniach œwiêtokrzyskich mowy czysto s³owiañskiej, jest tym cenniejszy, i¿ w tym samym w³aœnie okresie czasu, w wieku XIII-ym, nadci¹gn¹³ na Polskê pierwszy zalew miast i miasteczek przez Niemców, a co za tym posz³o, nasycenie przedmiejskiej i ma³omiejskiej mowy prostactwa, w³aœnie mowy „warstw ni¿szych”, mnóstwem wyrazów niemieckich, technicznych, których suma wynios³a kilka tysiêcy. Istnia³o niew¹tpliwie przed owym nap³ywem niemieckim, na przyk³ad, budownictwo polskie, gdy¿ dowody jego istnienia widniej¹ w naszym w³asnym jêzyku. Istnieje tedy polskos³owiañska -przycieœ, albo podwalina, piwnica, dó³, sklep, schody, dŸwigary, p³azy, pod³oga,
wêg³y, ocap, dŸwirza, zasuwa,9) próg, sieñ, trzem, œwietlica, pokój, komora, piec, ognisko,
popielnik, powa³a, polepa, sosr¹b, krokwie, albo koz³y, jêtki albo pêta, (³¹cz¹ce krokwie, z niemiecka banty, bonty -), p³atwy, dranice, gonty, gontale, gwoŸdzie, zawiasy, strzecha, g¹siory, dymnik, kalenica 10) oœcienie11), dr¹gi oparte o œciany i oblepione glin¹ dla obrony, lub
ogacenia od mrozu, podcienie, (zapewne dawniej podœcienie), - i t. d. Natomiast w kamienicy
miejskiej s³owiañsk¹, zdaje siê, jest tylko zewnêtrzna nazwa tego gmachu. Sk³adowe czêœci
wziête s¹ z jêzyka niemieckiego: komin, lufty, strych, ceg³a, balkon, ganek, kru¿ganek, ruszty,
dach, dachówka, szwele, mur, szyby, lufcik, ramy, rynny, stragarze, belki, tynk, trepy, kroksztyny, klamki, rygle, banty, rury, farda, haczyki, bruk, rynsztoki, sala, kuchnia, spi¿arnia, loch, legary, futryny, brentale, tornagle, druty, œruby, plac, rynek, ratusz, cekauz, zamtuz i t. d.
Nap³ywowa ludnoœæ niemiecka, wytworzywszy w miastach i miasteczkach naszych przemys³y i rzemios³a, narzuci³a staremu, rdzennemu jêzykowi polskiemu mnóstwo nazw nowych
przedmiotów, produktów i czynnoœci. Z czasem jêzyk polski wch³on¹³ i urobi³ wed³ug swego
prawa i upodobania te wytwory cywilizacji, a i sami przybysze ulegli gruntownemu spolszczeniu, zarówno w miastach, jak miasteczkach. Dziœ w ma³opolskich mieœcinach ludnoœæ,
ongi niemiecka, nie odró¿nia siê niczym od okolicznych ch³opów, tak samo mazurzy i nie
wymawia nosówek, - „jedzu, chodzu, piju”, - jak kmiecie rodowici. Jedynie pogardliwa na-

zwa „gulonów”, lub „mêkali”, jak¹ ch³opi obrzucaj¹ tych drobnomieszczan wskazuje na dawne okrutne „mêkalskie” „majdeburskie” prawo, które do ostatnich niemal lat istnienia Rzplitej w wieku XVIII-ym mia³o w wielu z tych mieœcin si³ê wykonania. Akta jednego z tych
miasteczek, Oleœnicy pod Stopnic¹, og³osi³em by³ swego czasu w Wiœle. Okrucieñstwo procedury, przy u¿yciu tortur, oraz wyroków uwidocznione jest w tych „wyrokach” przy samym
ju¿ koñcu panowania Stanis³awa Augusta.
Po niemieckim, który wt³oczy³ do naszego jêzyka kilka tysiêcy wyrazów, nasycaj¹c nimi pró¿niê w mowie cechów, rzemios³, zak³adów, zwi¹zków, przemys³ów - drugi z kolei nap³yw
obcy, - czeski, - objawi³ siê równie¿ w trzynastym wieku. Wczeœniej o stulecie zasobni od
nas w utwory pisma i kultury, Czesi narzucili siê Polsce, jako nauczyciele i wyrocznie w sprawach s³ownej elegancji. Na przeci¹gu dwu wieków jêzyk polski pos³uguje siê czeszczyzn¹
zw³aszcza w dziale koœcielnym, w przek³adach Pisma Œwiêtego, w pieœniach nabo¿nych
i kancjona³ach. Oko³o roku 1280 w S¹czu powstaje Psa³terz, pisany dla Kingi, która, w dzieciñstwie swym z Wêgier do Polski przewieziona, modli³a siê po polsku. Psa³terz ten najmniej
posiada wp³ywu czeskiego. PóŸniejszy od Psa³terza Kingi Psa³terz Floriañski z pocz¹tku XIV
wieku 12) - (rêkopis znajduje siê w bibliotece klasztoru kanoników lateraneñskich w St. Florian w Austrii Wy¿szej pod Linzem), - „nosi na sobie cechy wp³ywu czeskiego, wiêc prawdopodobnie z tekstu czeskiego pierwotnie zosta³ prze³o¿ony „13). Psa³terz Pu³awski, wydany
z rêkopisu ksi¹¿¹t Czartoryskich (w opracowaniu Stanis³awa S³oñskiego), oraz tak zwane Modlitwy Wac³awa, stanowi¹ce inn¹ redakcjê tego samego przek³adu psa³terza powsta³y w Krakowie w drugiej po³owie XV wieku. Pisownia tych zabytków odznacza siê dok³adnym oznaczaniem zmiêkczeñ, a nade wszystko starannym odró¿nianiem ¹ i ê. Z biegiem czasu roœnie
zale¿noœæ od czeszczyzny. Powstaj¹ zabytki o jêzyku mieszanym. Biblia Królowej Zofii, trzeciej ¿ony W³adys³awa Jagie³³y, t³umaczona jest nie z ³aciny, lecz z jêzyka czeskiego, sk¹d
pochodzi, ¿e tekst polski zdradza wci¹¿ swe czeskie pochodzenie. T³umacze katechizmów
i postyl luterskich wprost utrzymuj¹, i¿ polszczyzny nie starczy dla wyœwiecenia terminów
i osi¹gniêcia celów teologicznych, a wiêc formu³ami i terminami czeskimi nale¿y siê pos³ugiwaæ. Ma³ecki, wspó³zawodnik Jana Seklucjana w dziele t³umaczenia Pisma Œwiêtego na jêzyk polski, a w³aœciwie wspó³zawodnik Stanis³awa Murzynowskiego, - w replice, któr¹ ks.
Ignacy Warmiñski znalaz³ w Archiwum Pañstwowym w Królewcu, tak charakteryzuje ówczesny
(oko³o roku 1551) stan jêzyka polskiego:
„Dlaczegó¿ ty sam u¿ywasz czechizmów, których ani nasz lud, ani nawet ksiê¿a polscy nie
rozumiej¹, jako to: poniewa¿ (na pocz¹tku zdania), uprzejmie, zrzetelnie, frasunek, rachunek
i t. d.? Zreszt¹ jakim¿e cudem Polak mo¿e siê obejœæ bez jêzyka czeskiego? Przecie sam
wiesz dobrze, ¿e nikt nigdy nie zdo³a prze³o¿yæ wiernie i dok³adnie Ksi¹g Œwiêtych na jêzyk
polski bez pomocy jêzyka czeskiego i Ksi¹g Œwiêtych po czesku wydanych; toæ jêzyk polski
jest wielce zepsuty, do tego stopnia, ¿e nikt dobrze i nale¿ycie w³adaæ nim nie mo¿e, kto nie
zna jêzyka czeskiego; móg³bym ci przytoczyæ wiele wyrazów ³aciñskich, których ani jeden
Polak nie prze³o¿y wiernie i dok³adnie na swój jêzyk, jeœli jest jêzyka czeskiego nieœwiadom,
jako to: pius, impius, beatus, benedictus, gloria, laus, laudamus, benedicamus, adoramus,
glorificamus”.14)
W zaginionym kancjonale Przeworszczyka z roku 1435 istniej¹ ju¿ teksty czeskie z wtr¹conymi s³owami polskimi. W pieœniach nabo¿nych, przek³adach Pisma Œwiêtego i w ca³ym
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dziale koœcielnym widnieje jêzyk czeski na przestrzeni dwustu lat, jako wyraz kultury wy¿szej. W pismach œwieckich mniej widaæ tego wp³ywu, lecz Miko³aj Rej nie by³ wolny od
u¿ywania wyrazów czeskich, jak honiec, bohaty, zho³a, hardy, pohaniec, hañba, hnet, pra¿en
zamiast pró¿en, upe³ny zamiast zupe³ny i t. d.
Na dworze królewskim i w sferach dworskich „szczebietliwy”, jak go nazywa £ukasz Górnicki, jêzyk czeski by³ mow¹ pañsk¹, miêkk¹, pieszczotliw¹, subteln¹, spe³nia³ rolê, jak¹ dziœ
w ustach arystokracji spe³nia jêzyk francuski, albo angielski. £ukasz Górnicki wyœmiewa³
Polaków, co ledwie za granicê Œl¹ska przejechali, ju¿ mowê czechizmami pstrzyli. To te¿
w wieku XVI, jak stwierdza prof. A. Brückner, „zrywa siê jednolitoœæ jêzyka polskiego; jêzyk ludzi piœmiennych od mowy ludowej, grubej, ch³opskiej, a przepaœæ dziel¹ca jêzyk i narzecza pog³êbia siê coraz bardziej. Wytwarza siê ró¿nica miêdzy jêzykiem szlacheckim
a miejskim i gburskim, - mo¿emy œmia³o o szlacheckim mówiæ, gdy¿ przez trzy wieki jeden
stan wy³¹cznie panowa³, zakrywaj¹c sob¹ inne. Ró¿nice zaczyna³y siê wczeœniej, lecz teraz
wystêpuj¹ w ca³ej jaskrawoœci”.
Pisarze unikaj¹ wyrazów przestarza³ych i gminnych, lecz nie wahaj¹ siê wci¹gn¹æ do polszczyzny wyrazów obcych ze wszystkich stron œwiata, na co narzeka Rej w „Zwierciadle”,
mówi¹c: „Prawiechny jêzyk swój tak byli zat³oczyli a zniszczyli, ¿echmy mu czasem sami
w³aœnie nie rozumieli”. Jêzyk Miko³aja Reja ma jeszcze na sobie œlady mowy ludowej. Wys³owienie siê poetyckie Jana Kochanowskiego, odrzucaj¹cego wyrazy cudzoziemskie, gwarowe, rozwlek³oœæ, trywialnoœæ i prostactwo Rejowe, hiperbolê ludow¹ i symplistyczn¹ przenoœniê stworzy³o wzór mowy klasycznej, wy¿szej, górnej, pañskiej. Sekretarz Króla Jegomoœci skodyfikowa³ niejako jêzyk polsko-krakowski. Jêzyk ten p³ynie z biegiem Wis³y, zalewaj¹c mazowieckie i pomorskie krainy, - jako wart œrodkowy w rzece gwar samoistnych. Wylewa siê, - ju¿, jako mowa ludowa, - na Kociewie, na Mazurach Pruskich, na Podlasiu, na Litwie, na Rusi Czerwonej i na po³udniowym Œl¹sku.
Lecz w tym¿e czasie, wraz ze wzrostem oœwiaty inny nieprzyjaciel zagra¿aæ pocz¹³ jêzykowi
polskiemu. To ³acina. Humanistyka by³a popleczniczk¹ monopolu ³aciny. Szlachta i bogatsze
mieszczañstwo, garn¹c siê do oœwiaty, wyje¿d¿a za granicê i wraca, œwietnie w³adaj¹c ³acin¹.
Ponad pokoleniami brzmi zachêta królewska: „Disce, puer, latine”. Poeci osi¹gnêli w ³acinie
wysoki stopieñ doskona³oœci: Janicki, Krzycki, Dantyszek, Kochanowski, Sarbiewski. T³um
szlachecki ³ata³ mowê pospolit¹ wyœlizganymi komuna³ami ³aciñskimi, oraz spolszczy³ niezliczon¹ iloœæ wyrazów. £acina zubo¿y³a jêzyk narodowy, skazuj¹c go na bezczynnoœæ, biernoœæ i zdrewnia³e trwanie. Tu snobizm polski w³óczenia siê wydeptanymi szlaki, wyje¿d¿onym ³aciñskim ³o¿yskiem rozpanoszy³ siê niebywale. Pocz¹wszy od wyrazów szkolnych ka³amarz, atrament, temperowaæ pióro, bibu³a, arkusz, okulary, - koœcielnych - parafia, dziekan, biskup, pleban, o³tarz, msza, nieszpory,- poprzez nieprzebrane mnóstwo wszelakich afektów, despektów, suplik i rewerencji, akomodowania siê, responsów, amorów, impetów, ans,
submisji i wszelkich, jakie tylko w œwiecie polskim byæ mog³y, interesów,- a koñcz¹c na poddawaniu siê w piœmie najlepszych autorów szykowi wyrazów i sk³adni ³aciñskiej:-”Widzicie
Hozyusza kardyna³a presidentem byæ koncylii”.- Wp³yw ³aciny niewidzialnymi, zaiste ciemnymi ³o¿yskami sp³yn¹³ nawet do ciemnego ludu. Zawêdrowa³y tam rozmaite jankory i despety, tredie (intermedia), frukta (w³oszczyzna ogrodowa), fondus (fundusz), zdefecieæ (zbiednieæ), medykowaæ (medytowaæ), a nawet i sam s³awetny accusativus cum infinitivo. Gdy zakopiañski konik, ci¹gn¹c ku KuŸnicom furkê, wskutek nag³ego wypadu samochodu z zakrêtu

ulicy, przestraszy³ siê, skoczy³ na bok i wóz w rów obali³, a pasa¿erka roœci pretensje do woŸnicy, ten powiada z godnoœci¹:
- A wy byœcie siê to, pani, nie zlêkli, kiebyœcie tak z nieobacka postrzegali same portki bez
ch³opa po drodze chodziæ?
Pokolenia za pokoleniami uczy³y siê w szkole, któr¹ mo¿na by nazwaæ ³aciñsk¹.
„Naszych dziadów ch³ostali Jezuici starzy,
Naszych ojców æwiczyli ojcowie Pijarzy,
A nam siê bazyliañska rózga przypomina,
Albo dominikañska twarda dyscyplina”,
mówi z rozrzewnieniem W³adys³aw Syrokomla. £acina wyrugowa³a przynajmniej czeszczyznê. Obok niej wywiera³y swe wp³ywy jêzyki romañskie, - wioski od czasów Bony, nios¹cy
ze sob¹ kulturê wyrafinowan¹, pa³acow¹, ogrodow¹, sto³u, ubiorów, konnej jazdy, w szermierce, w muzyce, wreszcie w poezji, - nastêpnie francuski od czasów królowej „Marysieñki”.
Panowanie króla Stefana narzuci³o jêzykowi, wraz z kontuszowym strojem szlachty, wyrazy
wêgierskie - czaprak, orszak, puhar, anta³ek, ferezya, delia, forga, hajduk i t. p. Walki na pograniczu wschodnim napêdzi³y wyrazów wo³oskich, jak czucha, góralskie cucha, do³oman,
albo do³man i inne, - tureckich, tatarskich i ruskich.
Przed ukazaniem siê w druku „Ogródka dusznego”, t³umaczonego z ³aciny (Hortulus animae)
przez utalentowanego pisarza Biernata z Lublina w r. 1512, - pierwszej ksi¹¿ki polskiej 15), skromna iloœæ liter alfabetu ³aciñskiego nie mog³a ogarn¹æ obfitoœci dŸwiêków mowy polskiej, wiêc w ci¹gu wieków poprzedzaj¹cych ów pierwszy druczek radzono sobie najrozmaiciej, wyra¿aj¹c g³oski nieistniej¹ce w ³acinie przez g³oski mniej wiêcej przypominaj¹ce
brzmienie polskie, albo splataj¹c i przestawiaj¹c litery. Niestrudzone prace naszych badaczy
prof. Malinowskiego, Nehringa, Brücknera, £osia, £opaciñskiego, U³aszyna, Kaliny, S³oñskiego i innych zdo³a³y odtworzyæ i ods³oniæ przed naszymi oczyma, spod sztucznej pl¹taniny i nieudolnoœci pisarzy i skrybów, stary a istotny tekst pieœni „Bogurodzica”, oraz tak, jak
ona, czysty jêzyk s³owiañsko-polski, niewymownie bliski naszemu uchu i sercu. Wielekroæ
w tych dawnych czasach usi³owano uj¹æ pismo polskie w jakieœ przepisy gramatyczne. By³y
to gramatyki ³aciñskie Parkoszowica i Stanis³awa Zaborowskiego. Ostatni, wyraŸnie zaznacza i to w dwu miejscach16), ¿e siê wymawia Cêstochowa, Cas³aw, to jest przez c, a nie cz, co
razem z Parkoszowym „cyzem” wskazuje, ¿e tak zwane „mazurzenie” w jêzyku literackim
wtedy (r. 1514) rozpowszechnione by³o bardziej, ni¿ w czasach póŸniejszych”, Widaæ z tego
œwiadectwa, ¿e mowa ludowa otoczenia usi³owa³a przebiæ siê i wedrzeæ do piœmiennictwa,
a nawet nadaæ mu sw¹ przewagê. Niema³o tutaj musia³o zawa¿yæ pochodzenie samych gramatykarzy z ludu, czy ze sfer bliskich ludu i jego mowy. Mistrzowie i baka³arze krakowscy
Balcer Opeæ, Biernat z Lublina, Jan z Szamotu³ Paterek, Jan z Koszyczek, Hieronim z Wielunia, Hieronim Spiczyñski i inni, którzy pospo³u z drukarzami pierwsze ksi¹¿ki polskie na
œwiat puszczali, tworz¹c te¿ pierwsze zasady ortografii, bliscy byæ musieli mowy ludowej.
Lecz, wbrew temu stanowi rzeczy, innymi drogami potoczy³y siê dzieje jêzyka. Przysz³a czeska terminologia dogmatyczna, nawali³a siê ca³ym swoim ogromem miejska, rzemieœlnicza
i techniczna nomenklatura niemiecka, powtórnie przysz³a moda literacka czeska w kancjona³ach i psa³terzach, t³umaczonych dla osób mo¿nych,- zapanowa³a z kretesem ³acina, z jej olbrzymim, nieprzebranym zasobem i bogactwem naukowym, kulturalnym i literackim, - wtar61

gnê³y wp³ywy w³oskie, opanowuj¹c polski pa³ac i salon, a wœród mocowañ siê ze wschodem
wesz³y do jêzyka rozmaite „basa³yki”.
Oprócz wymienionych wy¿ej, Parkoszowica i ks. Stanis³awa Zaborowskiego, opracowywali
gramatykê polsk¹, „in gratiam exterorum” przewa¿nie, nauczyciele jêzyka - Miko³aj Volkmar w Gdañsku (4594 r.), spolszczony francuz Piotr Stojeñski w Krakowie (1568), Kazimierz
Malicki (1699), Jan Karol de Jasienica Wojna, (1690), Szylarski (1770) i inni.
Dopiero jednak ks. Onufry Kopczyñski, aczkolwiek mia³ na oku jêzyk ³aciñski i wedle trudnoœci w nim napotykanych dzieli³ przedmiot jêzyka na trzy klasy, - aczkolwiek nie zwraca³
uwagi na jêzyk „w starych ksi¹¿kach” zawarty, czyli na jêzyk „starodawnych Polaków”, a ¿ywi³ lekcewa¿enie, granicz¹ce z pogard¹ dla jêzyka ludowego i dla dialektów, oraz pomija³
zupe³nie jêzyki s³owiañskie, - uj¹³ w zasady mowê polsk¹. Nie mog¹c wdawaæ siê w ocenê
pracy ks. Onufrego Kopczyñskiego, muszê przecie¿ zaznaczyæ, ¿e on to utworzy³ nazwy polskie dla czêœci mowy i terminy, którymi do dziœ dnia pos³ugujemy siê wszyscy jak - imies³ów, przyimek, przys³ówek, spójnik, wykrzyknik, cudzys³ów, dwukropek, iloczas, nawias,
odcinek, odsy³acz, przecinek, przenoœnia, samog³oska, spó³g³oska17). Nadto, - co stanowi jego
nadzwyczajn¹ zas³ugê, wprowadzi³, a raczej stwierdzi³, - mo¿e na pó³ œwiadomie, gdy¿ sam
tej zasady niezbyt œciœle siê trzyma³, - rozró¿nienie rodzajów mêskiego i nijakiego w narzêdniku liczby pojedynczej przymiotników i zaimków, - dobrym ch³opcem, dobrem dzieckiem.
Rozró¿nienie to, istniej¹ce w gwarach tak dobitnie, i¿ nawet na rodzaj mêski przenosi zmiêkczenie nijakie - „Ros³a kalina z liœciem szerokim”, - „a co ja te¿ mam za k³opot z tym ch³opcem!” - „by³em na polowaniu z panem Jasieñskim”, - w poezji musi byæ zachowane ze wzglêdu na prawa i dobro rymu, a w prozie ze wzglêdu na mo¿noœæ ³atwego i przejrzystego konstruowania zdañ okreœlaj¹cych.
S³ownik, a zw³aszcza zbiór przys³ów Grzegorza Knapskiego, wynik olbrzymiej wiedzy i niezmiernej pracowitoœci, dzie³a nadzwyczajnej wartoœci, które dziœ i zawsze mog¹ byæ przedmiotem lektury nieustannej, zawsze œwie¿ej i pe³nej uroku - gramatyka ks. Onufrego Kopczyñskiego i S³ownik jêzyka polskiego, u³o¿ony przez Samuela Bogumi³a Lindego, zawieraj¹cy ujêcie mowy szlacheckiej, ogarniêtej przez druk od pocz¹tku XVI do koñca XVIII stulecia, - s¹ to trzy wielkie stopnie, prowadz¹ce do poznania siê w swym jestestwie, jako w materiale i tworzywie pisarskim.
Gdy armaty Prusaków bi³y w umocnienia Koœciuszki, wzniesione wokó³ Warszawy, Niemiec
czy Szwed, przypytany do polskoœci (a gotowy j¹ równie¿ sprzedaæ za dobr¹ monetê), Samuel Bogumi³ Linde, uk³ada³ pracowicie i niewzruszenie kartki S³ownika polskiego. Z tym zasobem od³amu jêzyka warstw, które Polskê stanowi³y na zewn¹trz, zawartego w S³owniku
Lindego, ojczyzna nasza schodzi³a do kostnicy swego niewolniczego bytu. Przeœladowania,
zakazy, cenzura, wygnanie ze szkó³ i urzêdów, - wreszcie wypêdzenie najlepszych obywateli
i najœwietniejszych pisarzy na obczyznê i w Sybir, mia³o byæ odt¹d losem mowy szlacheckiej. Przy koñcu osiemnastego stulecia, przewa¿nie pod wp³ywem piœmiennictwa francuskiego, zajaœnia³a literatura polska pod piórem poetów i prozaików epoki stanis³awowskiej. Poezja wybuja³a na emigracji, nieznane, nowe œwiat³o wykrzesa³a z mowy wyniesionej z kraju.
Jedno i drugie zjawisko dalekie by³o od ¿ywej masy i ¿ywej mowy ludu. Jak¿e trafnie, jak
genialnie, jasno, skoñczenie, z jak matematyczn¹ dok³adnoœci¹ wyrazi³ stanowisko emigracyjne Juliusz S³owacki w bezcennej perle, wydobytej z morza bytu i niedoli poszarpanego
i porozdzielanego narodu:

„Anio³y stoj¹ na rodzinnych polach,
I chc¹c powitaæ, lec¹ w nasze strony, Ludzie, schyleni w nêdzach i niedolach,
Cierniowymi siê k³aniaj¹ korony,
Id¹ i szyki witaj¹ podró¿ne,
I o miecz prosz¹ tak, jak o ja³mu¿nê”...
Gorsze dla jêzyka polskiego nadesz³y czasy, gdy po upadku powstania szeœædziesi¹tego trzeciego roku, musia³ staæ siê wyrazem pobrzêku ³añcuchów w ciê¿kich robotach sybirskich, gdy
wyra¿a³ szept spisku i zimny ostro¿ny rachunek pracy organicznej. Wygnany z urzêdu i szko³y w dwu dzielnicach, skazany na zeszpecenie i zepsucie przez obce wp³ywy, zawis³ w powietrzu, jako mowa warstw wykszta³conych ponad ch³opstwem, którego sympatiê nieprzyjaciel zdoby³ darowizn¹ gruntów, ponad mas¹ robotnicz¹, któr¹ miêdzynarodowa wspó³walka
proletariatu ca³ej ziemi odcina³a od narodu i wci¹ga³a do swego rewolucyjnego obozu. Dyba³
na to wróg, a¿eby go wygnaæ wreszcie i z koœcio³a. Zaprzaniec polskoœci, wyrodny potomek,
s³u¿¹cy moskwicyzmowi, wielkorz¹dca carski Josif W³adymirowicz Hurko, tym podlejszy, ¿e
id¹cy z rodu, z którego drugiej ga³êzi wyszed³ Tadeusz Koœciuszko, - ¿¹da³ swego czasu od
arcybiskupa Wicentego Popiela, ¿eby siê zgodzi³ na wykonanie przez naród przysiêgi wiernoœci w koœcio³ach polskich w jêzyku rosyjskim. Gdy zaœ arcybiskup opiera³ siê stanowczo,
satrapa carski nazwa³ jêzyk polski - „jêzykiem kucharek”. Chybi³ w istocie sprawy, chybi³
w usi³owaniu zniewagi, a nade wszystko w z³¹ dla siebie godzinê rzuci³ to s³owo. Jeden syn
tego zdrajcy zosta³ bandyt¹, a uwiêzionemu z racji w³amania w Pary¿u, drugi syn, brat bratu,
zawióz³ do wiêzienia z Warszawy proszek trucizny. Trzeci syn, komisarz w³oœciañski, rusyfikator i dzia³acz moskiewski, po upadku jego przybranej ojczyzny carskiej, tu³a siê poza jej
granicami, zaznaj¹c, co to byæ wzgardzonym, wszêdzie nêdznym, w³óczêg¹, co to byæ bez
opieki i pomocy, co to byæ bez ojczyzny.
Znakomity pisarz, mistyk (a mo¿e nieco i mistyfikator) rosyjski, Dymitr Mere¿kowskij,
w którego œwietnych pismach, znanych powszechnie i dok³adnie przed wojennymi i socjalnymi przewrotami, niewiele, po prawdzie, znalaz³by kto sympatii, - ba! odrobiny wspó³czucia, - dla Polski, uciemiê¿onej przez pañstwo carów tak niew¹tpliwie i oczywiœcie, - który
w obcowaniu towarzyskim z poetami i literatami polskimi, nie chcia³ ongi zgodziæ siê na taki
sposób dyskusji, a¿eby s³uchaæ, jak rozmówca wyk³ada rzecz sw¹ po polsku, a odpowiadaæ
po rosyjsku, gdy¿ twierdzi³, ¿e jêzyk polski to jest po prostu „iskowierkannaja russkaja riecz,
- teraz, uszed³szy ze swego prawos³awnego ogromu, pañstwa i ziemi, zapewnia³ o dr¿eniu radosnym serca na widok szarych mundurów ¿o³nierzyków polskich, stoj¹cych na stra¿y polskiej granicy...
Co wiêcej - wdrapa³ siê w Pary¿u na wysokie piêterko przy ulicy Guenegaud N. 7, do siedziby niegdyœ innego tu³acza i rzeczywistego mistyka, Adama Mickiewicza, twórcy ksi¹g nieœmiertelnych po wszystkie wieki Pielgrzymstwa Polskiego. Nie wiedzia³, zapewne, id¹c po
tamtych schodach, i¿ w tej jego wêdrówce, w tym tak dziwnym wydarzeniu, lœni zaiste mistyczny uœmiech niepojêtej sprawiedliwoœci.
___________________________________
1) Rozprawy Akademii Umiejêtnoœci. Wydzia³ filologiczny. Seria III. Tom. I. Kraków 1910. „Próba ugrupowania gwar polskich”. Str. 336-365.
2) Woœ Budzysz. „Nowotne Spiewe”. Poznañ 1910.
3) Prof. dr Aleksander Brückner. „Dzieje jêzyka”.
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4) Z „Rozmyœlania o ¯ywocie Pana Jezusa”. Rêkopis z pocz¹tku XVI wieku w Przemyœlu.
5) Prof. Jan £oœ „Pocz¹tki piœmiennictwa polskiego”.
6) Prof. Karol Potkañski - „Kraków przed Piastami”. Str. 98 i 99.
7) Prof. Tadeusz Wojciechowski „Szkice z jedenastego wieku”
8) Prof. Jan £oœ. „Pocz¹tki piœmiennictwa polskiego”. Str. 175.
9) klucz, izba, a wiêc i przyzba==wyrazy gockie.
10) Ks. W³adys³aw Siarkowski.
11) Boles³aw Œlaski.
12) Prof. Aleksander Brückner „Dzieje jêzyka polskiego”.
13) Prof. Jan £oœ. „Pocz¹tki piœmiennictwa polskiego”
14) Prof. Ignacy Chrzanowski. „Wœród zagadnieñ, ksi¹¿ek ludzi”. 1923, „Ksi¹¿ka o Samuelu i Seklucjaninie”. Str, 65.
15) Dr. Ludwik Bernacki. Pierwsza ksi¹¿ka polska.
16) Prof. Jan £oœ. „Pocz¹tki piœmien. polsk.” Str. 106.
17) P. Kopko. Krytyczny rozbiór gramatyki narodowej O. Kopczyñskiego. Rozprawy Akad. Umiejêt. Wydz. filolog. Seria
III. T. I.

ROZDZIA£ 8
Obróci³o siê ko³o dziejów, to te¿ z tego u¿yczenia losu, trzeba co tchu korzystaæ, nie trac¹c
czasu na czcze przechwa³ki i napawanie siê pych¹. Oto na jêzyk polski tych, co zostali poza
lini¹ graniczn¹, nastaje Niemiec na Œl¹sku, nieodkupionym jeszcze œwiêt¹ powstañcz¹ krwi¹,
- na Mazurach, w Malborskiem, Sztumskiem, w GdañszczyŸnie i za granic¹ zachodni¹,- pobratymiec Czech w Cieszyñskiem i Litwinisko tak stare, a tak wci¹¿ g³upie. Ale ju¿ drugi
swój Grunwald przemoc niemiecka znalaz³a i nigdy ju¿ Moskal nie nast¹pi na Polskê. Mo¿na wiêc, nie lêkaj¹c siê pos¹dzenia o szerzenie rusycyzmów, cofn¹æ siê wstecz i podejmowaæ
s³owiañskie nazwy i formy, brzmi¹ce w „Bogurodzicy” i w tych szcz¹tkach, które uczeni nasi
niestrudzon¹, a prawdziwie zbo¿n¹ prac¹ nam ods³onili i wci¹¿ ods³aniaj¹. Nie chodzi o to,
a¿eby te wyrazy i formy na gwa³t i ogó³em wcielaæ do mowy potocznej, - lecz o to, ¿eby te
wyrazy, nieznane Lindemu, mieæ w zasobie jêzyka i u¿ywaæ ich w dzie³ach naukowych i literackich, jako synonimów, tudzie¿ dla wype³nienia braków nazw i pojêæ, a zw³aszcza, jako
zastêpstwo wyrazów, póŸniej wtr¹conych, niemieckich. Nie chodzi równie¿ o to, a¿eby rugowaæ z jêzyka jakikolwiek wyraz niemiecki, który weñ wrós³ i przysta³ do rzeczy jako jej znak
widomy, przyrós³ do tego miejsca i ma ju¿ swe dzieje po prostu z tutejszymi rzeczami i sprawami. Nie rugowa³bym takich nawet koczkodanów, jak od czasu wprowadzenia poczty przez
Austriaków w „Zachodniej Galicji”, grasuj¹cy wci¹¿ jeszcze w Kielcach bryftrygier (listonosz), banhof, tudzie¿ foksal (dworzec kolejowy), zdobi¹ce s³ownictwo innych okolic, i mnóstwa nieprzebranego germanizmów na Pomorzu, w Poznañskiem i na Œl¹sku. Maj¹ one swe
miejsce w dziejach jêzyka. Lecz jeœli ktoœ u¿yje zamiast wyrazu kielnia (die Kelle), nazwy
starej korzkiew, - zamiast wyrazu dyszel (die Deichsel, dolno-niemieckie die Diessel) starej
nazwy oje, - zamiast wyrazu sala (der Saal) wyrazu samborza, (który, zapewne, jest Ÿród³em
nazwy wsi sandomierskiej Samboborzec, czyli dworzyszcze pe³ne sal), - zamiast, a raczej
obok wyrazów, baæ siê, lêkaæ siê, postawi trzeci stopieñ, najwy¿szy - zrzasn¹æ siê - (Krzysztof Radziwi³³ pisze do króla, przedstawiaj¹c mu sytuacjê polityczn¹: „Najjaœniejszy panie,
trzeba siê nie tylko baæ, trzeba siê lêkaæ...”), - a¿eby tego rodzaju nowacje nie by³y poczytywane za wykroczenia przeciwko czystoœci jêzyka, za neologizmy, rusycyzmy i t. p. Gdy wyjdzie s³ownik mowy staropolskiej, opracowywany i przygotowany ju¿, pono, do druku przez
prof. Jana £osia, niezmierzone bogactwo, przepych, piêkno i dostojeñstwo starych wyrazów
stanie przed literatur¹ polsk¹.
Od chwili wskrzeszenia niepodleg³oœci stoi otworem przed spo³eczeñstwem i jego piœmiennictwem drugi skarbiec, stokroæ obfitszy, to jest gwary, objête ju¿ granicami pañstwa. Nie
potrzebuje ju¿ teraz jêzykoznawca i zbieracz przemykaæ siê chy³kiem, kryæ za pseudonimem
swych prac czcigodnych, jak musia³ to czyniæ nieod¿a³owany Hieronim £opaciñski, który sw¹
naturê, instynkt i cnotê wrodzon¹ pszczo³y, a zdobyt¹ wiedzê, - istny promieñ Roentgena, 65

musia³ chowaæ, jako wystêpek, wobec kierowników pañstwowego gimnazjum w Lublinie,
gdzie dla chleba wyk³ada³ ³acinê. Wewn¹trz kraju mo¿na zbieraæ s³owa w bia³y dzieñ, jak ¿yto
na polu. Trudno by tu by³o wyliczyæ ca³y zastêp poprzedników, którzy od dawna pracowali
nad zgromadzeniem s³owostanu gwarowego. Nieocenione zas³ugi po³o¿yli: Oskar Kolberg,
prof. Lucjan Malinowski, Karol Appel, P. Bykowski, Jan Kar³owicz, Dr Aleksander Brückner,
Zygmunt Gloger, prof. Jan £oœ, Stanis³aw Ciszewski, Józef Grajnert, Stefan Ramu³t, Andrzej
Podbereski, Dr Nadmorski, Dr Lorentz, Antoni Kalina, J. S. Ziemba, Edward Rulikowski,
Stefania Ulanowska, Adam Zakrzewski, Józef Muszyñski, Karol Matyas, Jan Sembrzycki,
Seweryn Udziela, Aleksander Petrow, Prof. Zawiliñski, prof. Juliusz Zborowski, prof. Lehr,
M. Witanowski, ks. W³adys³aw Siarkowski i wielu innych. Niektóre okolice cieszy³y siê specjalnymi wzglêdami badaczy. Do tych nale¿a³y przede wszystkim Kaszuby. Posiad³y one specjalny s³ownik Stefana Ramu³ta1), a nadto jêzyk Kaszubów by³ badany przez ca³y szereg
uczonych, jak Aleksandra Berka, dr Lorentza, prof. Baudouina de Curtenay, Kar³owicza, prof.
Nitscha i innych. Nadzwyczajne zas³ugi dla gwaroznawstwa po³o¿y³ Jan Kar³owicz. Nie tylko doprowadzi³ do wydania „S³ownika gwar polskich”, lecz umia³ znaleŸæ i zachêciæ ca³y
szereg pracowników, którzy, dziêki jego inicjatywie i kierownictwu, poczêli gromadziæ materia³y i spisywaæ s³owniki miejscowe. Za czasów Jana Kar³owicza istnia³ formalny ruch umys³owy, widaæ by³o „pr¹d”, d¹¿¹cy w kierunku ludo-znawstwa i gromadzenia gwar ludowych.
Wychodzi³y pisma specjalne, jak „Wis³a”, „Prace filologiczne” skupiaj¹ce szereg ludzi œwiadomych donios³oœci tej sprawy. Dziœ pr¹du ¿adnego nie ma, wœród inteligencji panuje do
ch³opów zdecydowana nienawiœæ, jako do „paskarzy” i „chamów”, a najœwietniejsi publicyœci ca³y lud polski obryzguj¹ jadem wzgardy i obrazy. Je¿eli gdzie panuje œwiadoma i ¿ywa
praca, to jedynie wœród nielicznego grona specjalistów, którzy po dawnemu prowadz¹ rzecz
swoj¹. Przede wszystkim niestrudzony prof. dr Kazimierz Nitsch, ten geograf wyrazów, który obiega granice i sieciami osnuwa krañce nazw, niczym pracowity paj¹k, maj¹cy w sobie
sw¹ w³asn¹, wewnêtrzn¹ wiedzê o potrzebie takich a nie innych zabiegów i takich a nie innych kierunków swych m¹drych nici i sieci. Inteligentny ogó³ nie interesuje siê tymi sprawami. Literatura nie kwapi siê wcale do poznania tych tam poczynañ. ¯adnego wra¿enia na
„³amach” pism literackich nie wywo³a³ artyku³ Prof. Kazimierza Nitscha w t. VIII. „Rocznika Slawistycznego”2), zajmuj¹cy siê w³aœnie geografi¹ wyrazów polskich. Prof. Nitsch przedstawi³ w tej pracy rezultat swych badañ, które umo¿liwi³y mu nakreœlenie kilku map Polski
z zaznaczeniem granic rozmaitych nazw i terytorium, gdzie rozmieszczone s¹ synonimy:
1) wilga, (wywielga, zofia, boguwola, ¿o³na); 2) nietoperz, (mêtoperz, szêtoperz, latoperz,
gacoperz, gacek, wieczorek, zaskórlak, cholewiarz); 3) kogut, (kokot, kohot, kogut, piejak,
kur, krrak); 4) przycieœ, (podwalina, spodek, tram, podr¹b, próg, szwela); 5) krokwie, (koz³y,
koŸliny); 6) banty (jêtki, pêta, hemba³ki, kokoszki)i; 7) kalenica, (kalonka, warst, siod³o,
strop, wierzch); 8) klepisko, (bojowisko, bojewica, gumno); 9) zapole, (przyczó³ek, zastronie, zasiek, s¹siek, æwieræ, wach, zab³¹¿e); 10) sworzeñ, (sierdzeñ, zworzeñ, szpernal); 11)
ryczan, (obartel, kierownik, ko³owrót, dreszmel).
Zakreœlaj¹c na mapie kraju specjalnym zabarwieniem i najdogodniejszymi dla oka znakami
teren i granice ka¿dego z jedenastu g³ównych wyrazów, oraz dzielnice jego synonimów, jêzykoznawca daje plastyczny, jasny, dogodny obraz obszaru zasadniczego brzmienia danej nazwy i jego równorzêdników, czyli u³atwia widzowi dokonanie wyboru, rysuje drogê dziejow¹
ka¿dego wyrazu, jego pochód, zakres w³adania, sk¹d wyszed³ i dok¹d zabrn¹³, - przedstawia

w tablicy graficznej materia³ do historii kultury rodzimej i wp³ywu obcego na terytorium Polski. Oczywista rzecz, i¿ jeden badacz nie mo¿e tak cyklopicznej roboty wykonaæ co do
wszystkich wyrazów i ca³oœci jêzyka. Dla narysowania map dwunastu rzeczy-wyrazów i ich
synonimów musia³ on przejœæ, czy przejechaæ setki i setki miejsc, zbadaæ, jak dany przedmiot w danym miejscu nazywaj¹ - wilga, boguwola, zofia, czy ¿o³na, - znaleŸæ granicê na
pó³nocy kura i koguta, a na zachodzie zazêbienie kokota i koguta, a wiêc nie tylko przemierzyæ ogromne przestrzenie, lecz zbaczaæ na prawo i na lewo dla znalezienia linii demarkacyjnej. Pomaga³a mu w tej pracy - wojna, a raczej wytworzone przez wojnê obozy jeñców, - oraz
korespondencja prywatna, prowadzona z rozmaitymi ¿yczliwymi zbieraczami na prowincji,
odpowiadaj¹cymi na kwestionariusz, og³oszony w tej materii. Jêzykoznawca powinien w³aœciwie tylko segregowaæ zebrane materia³y. Sam¹ pracê notowania topografii rzeczy-wyrazów
powinna wykonywaæ inteligencja polska wszystkich dzielnic, na wzór inteligencji poznañskiej, która ju¿ na kwestionariusze prof. Nitscha odpowiada³a, oraz na arcywzór inteligencji
niemieckiej, która w³aœnie swój wielki s³ownik narodowy w taki sposób zbiorowo prowadzi.
Rzecz jest prosta i ³atwa. Ktokolwiek styka siê z ludem: ksi¹dz, organista, lekarz, aptekarz,
weterynarz, geometra, budowniczy, rolnik, kierownik sklepu, urzêdnik pocztowy, administracyjny, powiatowy, gminny, a nawet sam wszechobecny agitator przedwyborczy, s³ysz¹c z ust
ludu autentyczn¹ nazwê swoist¹, mo¿e j¹ przecie zapisaæ na kartce korespondencyjnej z podaniem dok³adnym miejscowoœci, gdzie przebywa jego rozmówca, który tak oto dany przedmiot,
w kwestionariuszu wymieniony, nazywa. Oczywiœcie musia³by byæ sporz¹dzony przede wszystkim kwestionariusz co do porz¹dku zbierania wyrazów, plan tej pracy i biuro centralne odbiorcze, do którego nale¿a³oby dla u¿ytku jêzykoznawców ca³y zebrany materia³ adresowaæ.
Nastrêcza siê pytanie, czy ta praca jest tak dalece pilna, a¿eby j¹ w sposób zbiorowy i masowy prowadziæ. Otó¿ tak jest niew¹tpliwie. NajeŸdŸcy zagra¿ali ca³oœci jêzyka i rugowali go
za pomoc¹ szko³y, wojska, s¹du i urzêdów przewa¿nie na okrainach. W œrodku kraju polskiego wp³yw rosyjski i niemiecki na zanikanie gwar by³ nieznaczny. Przeciwnie, nêdzny stan
szkolnictwa pod zaborem rosyjskim konserwowa³ istnienie dawnego ch³opskiego sposobu
mówienia. Niepodleg³oœæ Polski przynios³a w tej dziedzinie „niebezpieczeñstwo” zasadnicze:
szkolnictwo wy¿sze i ni¿sze, mowê narodow¹ w s¹dzie, urzêdach, wojsku i na zgromadzeniach publicznych. Gdy wprowadzona zostanie w ¿ycie reforma rolna, powstanie typ rolnika,
zbli¿ony pod wzglêdem obszaru ziemi posiadanej i normy ¿ycia do typu wielkopolskiego,
pomorskiego i sztumskiego gospodarza, zwanego z niemiecka gburem (Gebauer). Podobnie,
jak tam, gdzie synowie gburów stanowi¹ ca³¹ niemal now¹ inteligencjê, - ksiê¿y, adwokatów,
lekarzy, notariuszy, dziennikarzy i t. p., - dziatwa wieœniaków, czy rolników tego nowego typu
na ca³ym obszarze Polski zape³ni tysi¹ce tysiêcy szkó³, a póŸniej urzêdów i stanowisk spo³ecznych, kulturalnych i oœwiatowych. Jêzyk krakowski, historyczny, wielkomiejski, pañski,
którym obecnie mówimy, stanie siê jêzykiem tej przysz³ej warstwy, nowych zastêpów nowej
kultury polskiej. Przez snobizm w³aœnie, o którym wy¿ej tyle by³o mowy, ta nowa fala inteligencji, wychodz¹ca z ³ona ch³opstwa, wstydz¹c siê, naturaln¹ kolej¹ rzeczy, swego prostactwa domowego i gardz¹c mow¹ nieokrzesanych ojców, bêdzie kultywowa³a z przesad¹ pañski, miejski, wielkoœwiatowy sposób mówienia, a tym sposobem, przy ogólnym podniesieniu
siê stopy ¿ycia wiejskiego, spowoduje, je¿eli nie zupe³ny zanik, to g³êbokie przyæmienie
gwary. Tak w oczach naszych, w oczach jednego pokolenia, stopnia³a gwara kaszubska w objêciach kulturalnej niemczyzny, przechodz¹c do stanu pó³-mowy, mieszañca kaszubsko-nie67

mieckiego. Kaszub wstydzi siê swej mowy wobec Polaka, który tê mowê oœmiesza, jako zepsut¹ polszczyznê, woli tedy mówiæ poprawnie po niemiecku, gdy¿ wtedy nikt nie traktuje
go, jako typu ni¿szej kategorii. Teraz na tê resztkê gwary kaszubskiej nap³ywa wielkomiejski
jêzyk polski i do reszty wytrzebi gwarê. W szko³ach kaszubskich dzieci wyœpiewuj¹ krakowiaki i ucz¹ siê czystej polszczyzny. Jest to proces, z pewnoœci¹, nieunikniony, lecz tym te¿
gorêtsze i szybsze musi byæ notowanie zasobów gwarowych.
Drugim powodem koniecznoœci jak najszybszego spisywania gwar jest tworzenie s³owników
specjalnych. Pragn¹c wydŸwign¹æ jêzyk z objêæ terminologii fachowej niemieckiej, w najrozmaitszych dziedzinach techniki poczêto tworzyæ s³ownictwo, spisywaæ s³owniki i og³aszaæ je
drukiem. Te spisy narzêdzi i czynnoœci, wyra¿one po polsku, o ile mia³em mo¿noœæ zapoznaæ
siê z nimi, w przewa¿nej mierze sk³adaj¹ siê z neologizmów. S¹ to zbiory nazw, ukutych nieraz bardzo trafnie i pomys³owo, nawet w zgodzie z jêzykiem, ale maj¹ to na sobie piêtno, i¿
s¹ nowotworami, nieistniej¹cymi w mowie polskiej. Dobrze jeszcze, gdy nowa nazwa jest
imioniskiem nowego zgo³a przedmiotu. Tymczasem wiêkszoœæ wyrazów tak wyrobionych
z niczego,- na przyk³ad w budownictwie, ciesielstwie, stolarstwie,- istnieje od wieków w mowie ludowej, lecz, wskutek swego ukrycia w mroku ¿ycia jest nam nieznana. Ju¿ ta cz¹stka
wyrazów w geografii prof. K. Nitscha, któr¹ og³osi³ w „Roczniku Slawistycznym”, wskazuje, czego mog³aby dokonaæ masowa praca inteligencji. Có¿ uczyniæ z wyrazem, który przez
wieki istnia³ w dialekcie, gdy nowy wyraz, neologizm, wt³oczony zostanie w pamiêæ ucznia
szko³y technicznej? Na nowo skazaæ go na zapomnienie? Logicznie przedstwia³a by siê ta
sprawa w ten sposób, by cz³owiek, uk³adaj¹cy jakikolwiek s³ownik techniczny, mia³ przed
oczyma wyrazy ludowe, okreœlaj¹ce przedmiot, który on ma do s³ownika, a przez s³ownik do
szko³y i warsztatu wprowadziæ,-a z liczby synonimów, uwidocznionych na mapie kraju, wybiera³ ten, któryby by³ najbardziej odpowiedni, naj³atwiej wpada³ w ucho, najpiêkniej brzmia³
i najobszerniejsze terytorium obejmowa³ w ¿ywej, gor¹cej mowie.
A¿eby tê sprawê raz poruszyæ, nale¿a³oby zacz¹æ od jakiejœ czynnoœci. Uwa¿am, i¿, na przyk³ad, wêdrówki po kraju skautów, studentów i starszych uczniów mog³yby sobie obraæ za cel
zbieranie wyrazów, jak siê zbiera kwiaty, lub motyle. Mo¿na by przebywaæ kraj od Warty po
Wiliê, notuj¹c nazwy poszczególnych czêœci wozu w ka¿dej okolicy i ta jedna próba da³aby
ju¿ pewien obraz. Gdy siê bowiem taki zebrany materia³ czêœci wozu oprze o dane, zawarte
w zbiorze p. t. „Rationes curiae Vladislai Jagiellonis et Hedvigis regum Poloniae”, wydanym w Krakowie w r. 1896 przez prof. Piekosiñskiego, gdzie uwidocznione s¹ takie nazwy
czêœci wozu, jak - oœ, maŸ, maŸnica, po³uba (przykrycie wozu), przykoszki, albo pó³koszki,
podk³ady, podoœki, szyny, barczce, czyli wagi ( - liczba pojedyncza barczcza, bartcza, barcza), ³anwie (niemieckie Lanne), postronki, pok³ad i t. d., - to otrzymalibyœmy pewien rys
historii wozu w Polsce i jego obecnego bytu. W podobny sposób mo¿na by zbieraæ nazwy
czêœci sk³adowych narzêdzi rolniczych, najprostszych i najpierwotniejszych: - cepów (dzier¿ak, bijak, g¹zwy) p³uga (klêk, trzus³o, lemiesz i t d.), motyki, kosy, grabi, siekiery, wide³.
Inne grupy zbieraczy mog³yby gromadziæ synonimy nazw przyrz¹dów rybackich, opar³szy siê
o prace Boles³awa Œl¹skiego 3). Spotykaj¹c na swej drodze nazwê odmienn¹ od podanej ju¿,
jak gdyby zasadniczej i niejako normalnej, zanotowaæ na kartce pocztowej dok³adne brzmienie rzeczy-wyrazu z podaniem miejsca, wsi, osiedla, przysió³ka, gdzie taka nazwa ¿yje
w ustach ludzkich, i wys³aæ kartkê pod nastêpuj¹cym adresem: Kraków. Akademia Umiejêtnoœci. Ulica S³awkowska dla prof. dra Kazimierza Nitscha. Niektóre gwary, jak to ju¿ zazna-

czy³em, dost¹pi³y tego zaszczytu, i¿ dawniej ju¿ spisane zosta³y, zbadane umiejêtnie przez
si³y fachowe, dope³niane starannie, a nawet wywy¿szone ponad wszystkie inne, ponad sam
jêzyk ogólno polski przez poetów i literatów, którzy w tej gwarze w³aœnie pisali utwory o wysokiej artystycznej wartoœci. Tego zaszczytu dost¹pi³y gwary kaszubska i podhalañska. Co do
ostatniej, to nale¿y nadmieniæ, i¿ w samej ju¿ nazwie tej gwary widaæ wp³yw obcy, gdy¿
wyraz „hala” nie brzmi po polsku, lecz ze s³owacka. Gdy po raz pierwszy (po Stanis³awie
Staszicu) zawitali z dólskiego œwiata do Tatr poeci polscy Seweryn Goszczyñski i Wincenty
Pol, góry i lud, ¿ycie pasterskie i obyczaje wywar³y na nich tak wielkie wra¿enie, i¿ wys³awiali te strony w swych piêknych dzie³ach. Dzie³a te pisane s¹ jêzykiem nizinnym, dólskim,
krakowskim. Gwara góralska nie przemówi³a wcale do S. Goszczyñskiego, choæ j¹ s³ysza³.
Patrz¹c na górali i s³uchaj¹c ich mowy, w istocie nie widzia³ ich i nie s³ysza³. Przyniós³ ze
sob¹ nie tylko jêzyk, którym niby to jego górale przemawiaj¹, oraz wyobra¿enie jakichœ górali, których mo¿na by nazwaæ wyœnionymi. W poemacie p. t. „Sobótka” S. Goszczyñski
przytacza niektóre wyrazy góralskie, jak smerek, juhas, juhaska, guñka, ¿êtyca, koszary, baca,
gêœle, gazda, - lecz bohaterowie jego poematu przemawiaj¹ iœcie operowymi ariami i prowadz¹ dialogi w sposób najzupe³niej wymyœlony z g³owy. Mowa ich jest to najczystsza wielkomiejska polszczyzna, a treœæ ich przemówieñ to zacne myœli belwederczyka i czcigodne sny
towiañczyka. Tak to jêzyk krakowski pop³yn¹³ nawet w górê rzek, Dunajcem i dosiêgn¹³ do
szczytu Wy¿ki. Gdy zaœ przed laty Zakopane „odkryte” zosta³o przez Dra Cha³ubiñskiego,
a grono mi³oœników gór rzuci³o siê do badania sprzêtów, zdobnictwa i budownictwa góralskiego (p. Bronis³aw Dembowski, dr W³adys³aw Matlakowski, Stanis³aw Witkiewicz), - podniesiono gwarê podhalañsk¹ do wy¿yny jêzyka pra-polskiego, entuzjazmowano siê nim i stawiano na miejscu naczelnym. Stanis³aw Witkiewicz t³umaczy³ na gwarê podhalañsk¹ „Fioretti” œw. Franciszka z Asy¿u, a Kazimierz Przerwa-Tetmajer w gwarze wyrzeŸbi³ swe arcydzie³o „Na skalnym Podhalu”. O ile pierwsi poeci tatrzañscy za ma³o przy³o¿yli uwagi do
poznania i wci¹gniêcia w swe pisma mowy góralskiej istotnej, o tyle póŸniejsi pisarze uczynili na odwrót: - za wiele. Dla kogó¿ bowiem Stanis³aw Witkiewicz t³umaczy³ Lwa To³stoja,
albo œwiêtego Franciszka na dialekt tatrzañski? Ani jeden góral tych przek³adów nie czyta³
i nie móg³by czytaæ, umiej¹c czytaæ jedynie po polsku, a garstka snobów zna³a przecie i bez
gwary utwory œwiêtego Franciszka i Lwa To³stoja, Ogó³ zapozna³ siê z mow¹ górali i przyswoi³ sobie z niej bardzo wiele wyrazów. Wszyscy wiedz¹ ju¿, co znaczy pazdur, p³azy, rysie, skrzy¿al, ¿abica, krzesanica, up³az, a nadto nauczyli siê na pamiêæ od górali wielu wyrazów obcego pochodzenia, jako niby rdzennie polskich: cucha (rumuñskie), watra (rumuñskie),
siklawa (wêgierskie), kierpce, wirch, kierdel, baca, juhas i t. d. (s³owackie).
Same nazwy miejscowoœci wskazuj¹ wyraŸnie na to, i¿ Tatry by³y wêdrowiskiem pasterzy
rozmaitego pochodzenia: Rumunów, S³owaków, Wêgrów, oraz górników, czy przemys³owców Niemców, a ta rozmaitoœæ przychodniów w te doliny górskie uwidoczni³a siê w jêzyku,
który zosta³, - w jêzyku sta³ych mieszkañców Podhala. Obok nazw rdzennie polskich - Osobita, Koœcieliska, Guba³ówka, Œwinnica, Koœcielec, KrzyŸne, Miedziane, M³ynarz, Dolina
bia³ej wody, Morskie Oko, Czarny Staw, wreszcie Zakopane i t. d. s³yszymy nazwy zupe³nie
obce: Giewont, Gierlach, Waksmundska polana, Matlary, Szaflary, a nadto - Hruby, Hawrañ,
Krywañ, Zubsuhe, Murzasichle i tym podobne. Jêzyk podhalañski nie jest tedy czystym wzorem jêzyka staropolskiego, jak utrzymywano, lecz jest jedynie nadzwyczaj ciekawym obrazem zazêbienia siê wzajemnego mowy rozmaitych banitów i pasterzy, którzy ze swymi kier69

delami, pod wodz¹ baców i przy udziale juhasów przybywali w te polskie od wieków pustkowia.
Pragn¹c odnaleŸæ idealnie polsk¹, to znaczy mo¿liwie najbardziej woln¹ od wp³ywów zewnêtrznych gwarê - macierz, nale¿a³oby szukaæ jej nie na pograniczu, lecz w³aœnie w g³êbi,
niejako w ³onie, macierzystego kraju. Nale¿a³oby wynaleŸæ w Polsce krainê, po³o¿on¹ z dala
od wszelkich granic, a wiêc od wp³ywu niemieckiego, czeskiego i ruskiego, iœcie s³owiañsk¹
od samego pocz¹tku, wreszcie nieobfituj¹c¹ w miasta i ma³o uprzemys³owion¹. Takim krajem, wed³ug mojego rozumienia, bêdzie obrêb terytorium, na którego jednym krañcu le¿y
miasto Opatów, na drugim miasteczko Przedbórz, - na pó³nocy Il¿a, na po³udniu Stopnica.
Jest to wiêc mniej wiêcej obszar gór i lasów œwiêtokrzyskich. Okolica ta ma, - w przeciwieñstwie do Tatr, które reprezentuj¹ pasterski sposób ¿ycia mieszkañców z niejak¹ domieszk¹
rolnictwa (owies, grule),- wszystkie stopnie rozwoju: pasterski i leœny w okolicy samych
£ysogór, rolniczy, jak we wszystkich innych okolicach kraju, (uprawa wszystkich zbó¿ i nasion, z wyj¹tkiem pszenicy), ogrodnictwo, wysoko postawione na po³udniowym zboczu gór
œwiêtokrzyskich (w Bielinach, Por¹bkach, S³upi, Krajnie), oraz w œredniowieczu wszczête,
w jednych miejscach zamar³e, legendarne, w innych do dziœ istniej¹ce kopalnictwo rud ¿elaza, miedzi, marmurów w Miedzianej Górze, Karczówce, Chêcinach, Suchedniowie. Ten to
leœny kraj, przegrodzony trzema równoleg³ymi ³añcuchami wzgórz i wynios³oœci œwiêtokrzyskich, by³ w zamierzch³ych czasach granic¹ naturaln¹ dwu plemion macierzystych - Wiœlan
i Mazowszan. Mazowszanie „zajmowali 4) doln¹ Pilicê, œredni¹ i doln¹ Sandomierzê, ostatnie ich placówki siêga³y a¿ po doln¹ Chotczê. Stykali siê z nimi od po³udnia Wiœlanie, - ale,
zdaje siê, pierwotnie nie bezpoœrednio. Góry Œwiêtokrzyskie, które id¹ w tym kierunku, co
i osadnictwo mazurskie, dzieli³y ich od siebie. Dziœ, potomkowie owych Wiœlan - Krakowiacy i Sandomierzanie, przeszli i na pó³nocne ich sk³ony. Nie s¹dzê jednak, aby w plemiennej,
przedpolskiej jeszcze dobie. Zgodnie z tym przypuszczeniem widzimy stoki po³udniowe
Œwiêtokrzyskiego pasma silniej i dawniej zaludnione, pó³nocne zaœ, szczególniej od wschodu, jeszcze w XV i XVI wieku by³y prawie puste. Mo¿na wiêc z tego wywnioskowaæ, ¿e
Wiœlanie dopiero w czasach historycznych zajêli je, posuwaj¹c siê od silniej zaludnionego
po³udnia. W ka¿dym razie byli oni pierwszymi ich osadnikami i ubiegli Mazowszan, którzy
od pó³nocy szli ku nim, - ale do nich nie dotarli. Pasmo gór owych, widocznie stanowi³o niegdyœ miêdzyplemienn¹ puszczê. Grzbiet ich, naje¿ony gêstym, czarnym lasem d³ugo, dla obu
plemion niedostêpny, podnosi³ siê pusty i bezludny. Wiœlanie jednak post¹pili bli¿ej ku niemu i zaczêli go przechodziæ na drug¹ stronê, podczas kiedy Mazowszanie bardziej siê z daleka trzymali. Trzeba wiêc przyj¹æ, jako granicê pó³nocn¹ Wiœlan w dobie plemiennej: Ÿród³a
Warty, czêœæ przynajmniej, jeœli nie ca³¹ górn¹ Pilicê i góry Œwiêtokrzyskie, które id¹ skoœnie
z pó³nocno-zachodu ku po³udnio-wschodowi. Za ich wierzcho³kami mieszkali Mazowszanie.
Przeszli oni dalej za Wis³ê i znaleŸli siê na prawem jej porzeczu”. Widzimy z tego rozmieszczenia pierwotnego osadnictwa tych okolic, i¿ œwiêty Œwierad, id¹c w kierunku dzisiejszego
Opatowa, spotyka³ na swej drodze lud, mówi¹cy tym samym co on „wiœlañskim” jêzykiem.
Szczep wiœlañski wdziera³ z po³udnia w g³êbokie jod³owe lasy, bukiem i dêbem przetykane,
z siekier¹ i soch¹, wyr¹bywa³ polany, na których, lasem ze wszech stron otoczone, istotnie
osadnicze do dziœ stoj¹ sio³a, jak na przyk³ad, Klonów na po³udniowym zboczu góry Klonowej. W obrêbie elipsy, któr¹ zaznaczyliœmy na mapie kraju, jedno tylko le¿y miasto - Kielce,
- równie, jak wsie tej strony, lasami otoczone, które niemal do jego przedmieœæ docieraj¹.

By³o to miasto biskupów krakowskich, nie posiadaj¹ce ludnoœci nap³ywowej, niemieckiej,
a nawet nie dopuszczaj¹ce poza swe bramy ¯ydów, którym a¿ do pocz¹tków XIX stulecia
(do 1819 r.), nie wolno by³o osiedlaæ siê w tym mieœcie. Stercz¹ po górach ruiny zamków,
w Bodzentynie, Chêcinach, Podzamczu, I³¿y, Mokrzku. Kryj¹ siê po leœnych wynios³oœciach
ruiny ariañskich œwi¹tyñ, jak miêdzy Gruszczynem i Krasocinem. Lasem gêstym tak otoczone, i¿ na drogach, prowadz¹cych ku szczytowi, grube jod³y stanê³y, ziej¹ mchem i tarnin¹
zaroœniête przepastne otwory porzuconych kopalñ rozmaitej rudy, a nawet pod ozdob¹ z dzikiej ró¿y rozsypuj¹ siê w gruzy dawne, poniechane fabryki. Tam i sam istnieje dworzyszcze,
przerobione z ariañskiego koœcio³a, jak w Jelenowie pod Now¹ S³upi¹, - albo w ¿ydowskiej,
piaskami od œwiata odgrodzonej mieœcinie Rakowie - snuje siê niewiarygodne wspomnienie,
i¿ pracowa³y tutaj niegdyœ liczne ariañskie drukarnie, wyrzucaj¹c na œwiat w polskiej mowie
bezcenne dziœ polemiczne pisemka.
Ludnoœæ tego obszaru jest do dziœ dnia najrdzenniej polsk¹, gdy¿ nigdy nie by³a wystawiona
na ¿aden wp³yw oœcienny. Ca³kowite stuletnie panowanie rosyjskie nie zostawi³o w mowie
ludowej prawie ¿adnego œladu, oprócz mo¿e kilku „kriepkich” wyrazów, które z wojska przynieœli ch³opcy wziêci do ¿o³nierki z tych wiosek. Pamiêtam ch³opa z Mochowic, Piotra Dulêbê, który „na Kapkazie” za Miko³aja pierwszego dwadzieœcia piêæ lat wys³ugiwa³, jak
w dworskiej stodole miarowym g³osem wylicza nazwy miesiêcy - Janwar, Fiewral, Mart,
Apriel, - a wszyscy inni, opuœciwszy na boisko cepy, z podziwem niezmiernym s³uchaj¹ tej
cudzej mowy. Wyraz s¹dowo-policyjny - wzyskat’, czyli pobraæ, a najœciœlej po polsku mówi¹c, wyegzekwowaæ, ch³op œwiêtokrzyski przerobi³ na swojskie a zrozumia³e, no, i narodowe - wyiskaæ. „Przyjecha³ wójt z pisarzem, stra¿nikami i wyiska³y ze mnie ostatnie trzy ruble”. Kraina ta, daleka od œwiata, wskutek nadzwyczajnej pierwotnoœci swych dróg, ocali³a
swe lasy nawet przed najbardziej ostr¹ i podcinaj¹c¹ w korzeniu, austriack¹ siekier¹ w czasie
wojny ostatniej. Jak za czasów legendarnego królewicza Emeryka, który w borach pod Kielcami, spotka³ œwiêtego jelenia, - przepuszcza wonny, wiosenny wiatr, w przedwioœnie z po³udnia lec¹cy, poprzez sp³awy swych jode³ w ³ysogórskiem paœmie, ko³ysze zimowe chmury
i mg³y w œwiatach buków £ysicy - oby¿ na wieki! Jak dalece polsk¹ by³a i jest ta dziedzina,
œwiadcz¹ nazwy gór: Królewska, Ksi¹¿êca, Witos³awska, Jeleniowska, albo Zamkowa,
Che³m, £ysiec, £ysica, Miejska, Strawczana, Kamieñ, Radostowa, Bukowa, Klonowa, Stró¿na, Józefka, Œwiêta góra,
Wietrznia, Karczówka, Kadzielnia, Zgórsko, O³owianka, Miedzianka, Kozi grzbiet, Miedziana
Góra, Che³mce i t. d. Jak daleko siêga³ las, g³ucha puszcza rozpostarta po garbatej ziemi miêdzy dolinami Pilicy i Wis³y, - œwiadcz¹ nazwy osad ludzkich, przypominaj¹ce bór, jego dzieje
i sprawy: Bieliny, Brzezinki, Brzezie, Bukowiny, Cisów, D¹browa, Dêbno, Gaj, (dziedzictwo
niegdyœ Wespazjana Kochowskiego), Garbacz, (filozofa Józefa Go³uchowskiego), Grabków,
Jaworzno, Jeleniów, Klonów, Leszczyny, £omno, Napieñków, Nowiny, Ociesêki, Podleszany,
Por¹bki, Psary, Siekierno, Œniatka, Strawczyn, Tarczek, Trzcianka, Wilków. Inne nazwy
o brzmieniu dawnym wskazuj¹ swymi imioniskami na pierwotnoœæ ma³opolskich dziejów: Bodzentyn, Bogoria, Chêciny, GnieŸdziska, I³¿a, Jachowa Wola, Kurozwêki, Lechów, £agów,
Ma³ogoszcz, Oblêgor i Oblêgorek, Oleœnica, Piekoszów, Radoszyce, Radlin, Rytwiany, S³upia,
Strawczyn i Strawczynek, Szczukowice, Swiêtomarza, Staszów, Szyd³ów, Zborów i inne.
Niektóre z tych miejscowoœci maj¹ swe legendy dawnoœci, jak Œwiêty Krzy¿, Tarczek, Swiêtomarza. Koœció³ w Tarczku mia³ powstaæ w roku 1067. Osada ta, nale¿¹ca wraz z ca³kowit¹
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niemal ziemi¹ œwiêtokrzysk¹, z górami, puszczami i osadami do biskupów krakowskich, po³o¿ona wœród g³êbokich lasów, w zaraniu organizacji pañstwa posiada³a dworzyszcze biskupie, gdzie ci potê¿ni w³adcy, poœrednicz¹cy miêdzy ziemi¹ a niebem, potr¹caj¹cy nieraz
dynastów krakowskich i rywalizuj¹cy z nimi skutecznie, a¿ do zegnania ze stolca w³adzy
i wypêdzenia w kraju, - zabawiali siê w sposób ówczesny myœlistwem, a mieszkali zbrojno,
wspaniale i ¿yli hucznie. S¹siaduj¹ca z Tarczkiem Swiêtomarza, której nazwa w wieku XV
brzmia³a Szwiantha Marza, czyli Œwiêta Maria, posiada koœció³ na czeœæ Matki Boskiej, któr¹
dawna mowa tutejsza zwa³a Œwiêt¹ Marz¹.
W samem pobli¿u œwiêtokrzyskiego trzonu wzniesieñ najwy¿szych, obok £ysicy i £yœca, czyli £ysej góry, nazwiska wieœniaków maj¹ brzmienia rodzime: Janic z Krajna (zdrajca spisku
ksiêdza Œciegiennego), Marek, (ch³op dowódca w³asnej jego partii powstañczej ch³opskiej
w roku 1863-im), Bozowski, Ko³omañski, Szafraniec, Cedro, Boœ, Kozio³, Michta i Michcik,
Kmieæ i Kmiecik, Dulêba, Obara, Pi¹tek, Radek, £akomiec, Pulut, Zalesiak, Zagozda 5) i t. d.
D³ugie wsie, „kolonie”, o chatach du¿ych, niebielonych z zewn¹trz, dachu gontowym, oknach
szerokich, z pod³og¹, niekiedy u zamo¿niejszych w³oœcian przybieraj¹ce postaæ dworków
z gankami (w Psarach), - wr¹ba³y siê w lasy biskupie, wtargnê³y na same prze³êcze gór i rozpostar³y siê na ich zboczach, zw³aszcza po³udniowych, jak Bieliny, Por¹bki, Krajno, Bêczków, Mochocice, D¹browa i wiele innych. Ludnoœæ w tych zdrowych, zaiste kuracyjnych,
osiedlach ¿yje d³ugo. „Pod sto lat” wieku to nie dziwota w tej stronie. Dwa klasztory na £yœcu
u jednego krañca gór i u podnó¿a £ysicy, rozszerzy³y tu sztukê czytania od dawna, a tak dalece, ¿e za moskiewskiego panowania, gdy szkó³ nie by³o niemal wcale - (jedna szkó³ka
w Psarach pod Bodzentynem na ca³e te góry)- wszyscy w koœciele trzymali w rêku ksi¹¿ki do
nabo¿eñstwa. U podnó¿a £ysej góry w Bielinach i Por¹bkach zaprowadzone zosta³y przez
mnichów benedyktyñskich najrzadsze i najpiêkniejsze drzewa owocowe przy chatach. Kwitn¹
tam równie¿ najpiêkniejsze zapewne w Polsce dziewczêta i kobiety, o oczach po³yskuj¹cych,
jak u W³oszek, kruczych w³osach i regularnych rysach.
Osady te siedz¹ na przedwiecznych popieliskach. Miêdzy wsiami Radlinem, Wol¹ Kopcow¹
i Leszczynami znaleziono swego czasu w wydmie piaszczystej cmentarzysko, które bada³
i opisywa³ ks. W³adys³aw Siarkowski.
W niektórych miejscach tej okolicy rozwiniête by³o od dawien dawna kopalnictwo rud, oraz
dzia³a³y fabryki swojskiego typu. Potê¿ni biskupi krakowscy, w³adcy olbrzymich przestrzeni
leœnych od Kielc niemal po Opatów, zaprowadzili w Bodzentynie rozmaite fabryki i sprowadzali specjalistów. Potê¿ne figury, jak Bodzanta, Florian Jelitczyk Morski, Zbigniew Oleœnicki, Jan Radlica, Jakub Zadzik i inni szerzyli tutaj wed³ug zachcenia, dzie³a kultury. Florian
Morski sypa³ zamkami, w Mokrzku, w Bodzentynie, - jak wstêgi wysnuwa³ mury doko³a tego
grodu, który mia³ wówczas fabryki luster, blachy i ¿elaza, posiada³ bruk, wspania³y ratusz
i potê¿n¹ kolegiatê, pe³n¹ dzie³ sztuki a dziœ jest zapomnian¹ pe³n¹ b³ota, nêdzn¹ mieœcin¹.
Rozmaite miejsca w górach œwiêtokrzyskich nosz¹ nazwy Ruda, lub Huta, wskazuj¹c na istnienie swojskiego przemys³u. Za naszych czasów istniej¹ce kopalnie marmuru w Chêcinach
i fabryki ¿elaza w Suchedniowie, Bia³ogonie i Sielpi zatrudnia³y i dawniej ludnoœæ okoliczn¹.
Je¿eli do Bodzentyna sprowadzeni byli przez biskupich w³adców jacyœ obcokrajowcy-specjaliœci, to siê spolszczyli i zostali na miejscu, wytwarzaj¹c ludnoœæ miejsk¹ zwan¹ przez okolicznych ch³opów „gulonami”, lub „kaszkieciarzami”. Nazwiska tych gulonów, nieraz s³awne, jak Szermentowski, albo, przewa¿nie, ksiê¿e, proboszczowskie: Matyskiewicz, Pa³ysie-

wicz, Zegadlewicz i t. p., nie wskazuj¹ na obce pochodzenie. Ludnoœæ ta, jak ca³a zreszt¹
ch³opska ludnoœæ tych gór, odznacza³a siê w ci¹gu panowania rosyjskiego ¿arliwym i gor¹cym patriotyzmem. Jednym z najwznioœlejszych epizodów powstania szeœædziesi¹tego trzeciego roku by³a bohaterska obrona mieszczanina bodzentyñskiego Zegadlewicza we w³asnym
domu i jego œmieræ mêczeñska w walce z Moskalami. W lasach tych ¿yje nieœmiertelna legenda tego powstania, gdy¿ tu g³ównie mia³o ono najpiêkniejsze swe dzieje. Ca³y lud sprzyja³ powstaniu. Nie by³oby w tak strasznych warunkach przetrwa³o, gdyby nie pomoc ludowa.
Strój wieœniaków z okolic Suchedniowa jest w³aœciwie dawnym strojem górniczym. Sk³ada
siê z czapki, otoczonej aksamitnym ko³nierzem ciemno-granatowego koloru z amarantow¹
wypustk¹ i wyobra¿eniem dwu skrzy¿owanych m³otów nad daszkiem. Pewne wyrazy ze sztolni i szybów, oraz od pieców fabrycznych musia³y wp³yn¹æ na mowy mieszkañców wsi najbli¿szych, jak fryæ (fryc), gruba (piec), szorc i t d. Jêzyk dzisiejszych osiedzicieli tych okolic,
który mo¿na by nazwaæ gwar¹ œwiêtokrzysk¹, ró¿ni siê od mowy w krakowskiem i sandomierskiem, czyli od mowy powiœlan i radomiaków. Przypominam sobie z czasów m³odoœci,
i¿ do przysio³ka Mochocice sprowadzi³ siê by³ cz³owiek „obcy”, ch³op z dala, spod samej
Wiœlicy. Kupi³ „koloniê” od jednego z posiedzicieli i zamieszka³ wœród wsi zgo³a cudzej. Ów
„Krakowiak”, jak go nazywano, chatê sw¹ bieli³ starannie z zewn¹trz i wewn¹trz, czego
w tamtych stronach nikt nie robi, nasadzi³ w ogródku od drogi moc kwiatków, ora³ inaczej,
sia³ inaczej, inaczej siê ubiera³ w bia³¹ sukmanê z chwaœcikami i czapkê rogat¹, na której
widok jego s¹siedzi pêkali ze œmiechu. Otó¿ „Krakowiaka, cz³owiek jak z³oto, œpiewa³ przy
¿niwie takie same krakowiaki, jak tamtejsi poeci wioskowi, lecz po swojemu, odmiennie.
Inaczej te¿ nazywa³ niektóre rzeczy i sprawy. St¹d wnoszê, i¿ œwiêtokrzyscy ch³opi tamtych
okolic (górskich) musz¹ byæ przychodniami z bli¿szych osiedzisk, z samego œwiêtokrzyskiego lasu, nie ze s³onecznych dolin urodzajnego powiœla.
Nad ca³ym tym krajem i nad dolnymi stronami - p³askowzgórzem sandomierskiem, radomskiem i zawiœlem a¿ po Tarnów góruje klasztor niegdyœ benedyktyñski na £yœcu czyli £ysej
górze, zbudowany na jakichœ starych popieliskach przez Boles³awa Kêdzierzawego w wieku
XII-ym. W latopisie wo³yñskim znajduje siê pierwsza wzmianka o tym miejscu - „W 1261
roku Buranda z Tatarami, gdy mu siê Che³m nie podda³, odszed³ do Lublina, a potem do Zawichosta. Zdobywszy Sandomierz... Tatarzy... poszli do grodu £yœca, w lesie na górze, gdzie
murowany koœció³ Œwiêtej Trójcy i wziêli ten gród i wysiekli wszystkich od „ma³a do wielika”. W r. 1286 Leszek Czarny w przywileju dla tego miejsca zeznaje, i¿ „Koœció³ Œwiêtej
Trójcy zbudowali jego przodkowie”. St¹d widaæ, ¿e klasztor przetrwa³ zniszczenie tatarskie
i ¿e go zmurowa³ monarcha polski. Tym monarch¹ by³ Boles³aw Kêdzierzawy”6). Lecz miejsce to otaczaj¹ wieñcem stu-barwne odwieczne legendy. Jedn¹ z nich mo¿na czytaæ na tablicy marmurowej, wprawionej w œcianê koœcieln¹ w roku 1806. G³osi ona: „Koœció³ na £ysej
górze z nastaniem wiary do Polski. R. P. 966 przez Mieczys³awa i D¹brówkê ma³¿onków,
pierwszych polskich chrzeœcijañskich monarchów, na miejscu os³awionej ba³wochwalni
trzech bo¿yszcz ku czci Trójcy Przenajœwiêtszej zosta³ wzniesiony, aby gdzie dla potrójnego
biesa Œwist, Poœwist i Pogoda bluŸniono, tam wieczyœcie Bóg trójjedyny. Ojciec, Syn i Duch
Œwiêty chwa³ê bezustann¹ odbiera³. Naprzód z D¹brówk¹ przyby³ych szeœciu Benedyktynów
otrzyma³o tu fundacje. PóŸniej w R. P. 1006 Boles³aw Chrobry, poprzednich w³adców syn,
a pierwszy król Polski, powiêkszy³ koœció³, klasztor i uposa¿enie, gdy zaœ pierwsi zakonnicy
mêczeñstwo ponieœli, innych dwunastu Benedyktynów z Cassino sprowadzi³. Œwiêty Emeryk,
73

syn œwiêtego Stefana, wêgierskiego króla, za wol¹ bo¿¹ a rozkazaniem anielskim, drzewo
¿ywota, Krzy¿, krwi¹ Chrystusow¹ skropiony, temu miejscu darowa³”...
Przyczynia siê do szerzenia legendy D³ugosz, pisz¹c: „Dla zape³nienia klasztoru nowej fundacji uda³ siê król Boles³aw (Chrobry) przez umyœlnych pos³ów do opata góry Kassynu,
i przys³anych stamt¹d dwunastu braci, pochodzeniem i jêzykiem W³ochów, z ³askawoœci¹
przyj¹wszy, w klasztorze ³ysogórskim osadzi³. Od owego czasu, a¿ prawie do naszego wieku,
na zast¹pienie ubywaj¹cych, nowi bracia na £ys¹ Górê do Polski z Góry Kassynu przybywali, nim wreszcie zarzucono stary zwyczaj, a Polacy zaczêli wstêpowaæ do klasztoru i nim rz¹dziæ”, D³ugosz tedy poczytywa³ koœció³ na £yœcu za dzie³o Boles³awa Chrobrego i nadmienia³, ¿e koœció³ by³ niewysoki, gruby, sztuk¹ dawn¹ greck¹ z kamienia postawiony. ¯ywa legenda utrzymuje, i¿ z Wêgier, przez ksiêcia Emeryka, przyniesiony zosta³ Krzy¿ Œwiêty.
Oprawa piêciu u³amków drzewa œwiêtego by³a z kszta³tu nie³aciñska. By³ to krzy¿ podwójny.
Struktura dawnego koœcio³a bizantyñska, a podobno i ubranie przy mszy d³ugo przez mnichów u¿ywane, nie ³aciñskie, lecz wschodnie - gmatwaj¹ sprawê. Istniej¹ przypuszczenia, i¿
pierwotnie na £ysej górze osiedlili siê Benedyktyni sazawscy, czyli s³owiañscy, a do nich
Boles³aw Krzywousty sprowadzi³ Benedyktynów ³aciñskiego obrz¹dku. Istnieli wówczas Eremici w s¹siednim Opatowie - ¯migrodzie7). Jeden z mnichów ³ysogórskich zapisa³ podanie,
i¿ pierwsi zakonnicy œwiêtokrzyscy mieszkali w pustelniach i na wzór pustelników ¿yli, ¿e
ponosili przeœladowania od kap³anów pogañskich, wybiegali wszelako do miast i wsi na opowiadanie wiary œwiêtej. Jacy to byli „kap³ani pogañscy” i do jakich „miast” wybiegali pustelnicy ³ysogórscy? Nie by³o w okolicy miast, a pewnie i „kap³anów pogañskich”, gdy¿ sama
religia pogañska wydaje siê mocno w¹tpliw¹, lecz musieli byæ wró¿e, guœlarze, znachory,
(znachor == noscibilis, nobilis), gdy¿ ci przetrwali a¿ do chwili dzisiejszej. Sam widzia³em
wró¿a ze wsi Bêczkowa, który odczynia³ uroki i uzdrawia³ chorych, pos³uguj¹c siê rzucaniem
na wodê roz¿arzonych wêgielków, zamawianiem chorób i t. p. Wdro¿enie chrzeœcijañstwa
musia³o siê dokonaæ bez trudu i protestu, tak jak to przestawia Ks. Kamil Kantak w swoich
„Dziejach Koœcio³a Polskiego:” „Ze zdziwieniem i z niedowierzaniem lud patrza³ na nabo¿eñstwa nowe, równie niezrozumia³e, jak dawne pogañskie. Nowe koœcio³y kamienne stanê³y, jakich nie mieli dawni bogowie. W nich odprawiali jakieœ nabo¿eñstwa i modlitwy nowi
kap³ani obcy, przybrani w paradne szaty, wspanialsze od stroju dawnych. Onieœmielony lud
patrza³ na to, co siê dzia³o wewn¹trz owych murów, pod dachem, który tak¹ przes¹dn¹ obaw¹
przejmuje cz³owieka pierwotnego. Widzia³ doko³a siebie jakieœ potê¿ne czary. Nowy Bóg,
widaæ, mocniejszy by³ od dawnych bogów. Sam ksi¹¿ê pok³oni³ siê nowemu Bogu. A przed
majestatem, jaki rozwija³ najwy¿szy kap³an tego nowego Boga, sam ksi¹¿ê jakoby w cieñ
ustêpowa³. Ci kap³ani obcy znali przeró¿ne czary: „tajemnicz¹ sztukê czytania i pisania”. Có¿
dopiero mówiæ o przepychu i wspania³oœci w³adców, którzy zje¿d¿ali w leœne strony, o których mowa, zbrojno i hucznie, a w swym dworzyszczu w Tarczku polowali i hulali na wzór
Paw³a z Przemankowa i Gamrata! Osadnicy leœni, poddani biskupów krakowskich z Woli Jachowej, Radlina, Krajna Górna, Napieñkowa, Psar, Leszczyn i tak dalej - byli pos³uszni na
ka¿de skinienie. Przywilej Leszka, ksiêcia krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego,
z dnia 26 lutego 1286 roku za opactwa mnicha Racibora bierze wszystkich cz³onków zgromadzenia (familiam) i konwersów, czyli nie braci, lecz w zakonnej odzie¿y zostaj¹cych
w klasztorze, pod szczególn¹ monarsz¹ opiekê... Wed³ug œwiadectwa Krzysztofa Warszewickiego, które ze znacznie póŸniejszych pochodzi czasów, przy koœciele œwiêtokrzyskim osia-

dali pustelnicy, prowadz¹cy ¿ycie ostre, wstrzymuj¹c siê po lat kilka, w najwiêksze nawet
œwiêta od pokarmów miêsnych, nie ³atwo przyjmuj¹cy, i to czasem, ja³mu¿nê.
W roku 1490 opat klasztoru ³ysogórskiego Maciej z Pyzdr, mistrz nauk wyzwolonych i filozofii, - „dom emerytów, czyli osobny klasztor œw. Katarzyny, wraz z koœcio³em darowa³ Bernardynom z obowi¹zkiem, aby w wiêksze uroczystoœci przybywali do œw. Krzy¿a dla s³uchania spowiedzi. Takie jest podanie Szepiñskiego”8).
Jakich¿e to „emerytów” dom, czy nawet osobny klasztor, móg³by istnieæ u œw. Katarzyny „By³
to dom, czyli osobny klasztor „eremitów”, o których mówi³ Krzysztof Warszewicki i inni.
Unikaj¹c ¿ycia, doœæ zgie³kowego, które siê wytwarzaæ zaczê³o wokó³ klasztoru œwiêtego
Krzy¿a, eremici, czyli ludzie poszukuj¹cy dla siebie „¿ycia ostrego”, uchodzili w coraz
g³êbsz¹ puszczê, poza najwy¿sz¹ z gór, £ysicê. Dolina, która od stóp £ysicy rozci¹ga siê a¿
do Zagnañska, a le¿y miêdzy górami - £ysic¹, Strawczan¹, Bukow¹ i Klonow¹ z jednej strony, a Kamieniem kraiñskim, Radostow¹ i Kamieniem mochockim z drugiej, zamkniêta ze
wszech stron, przer¿niêta wodami Czarnej Nidy, co ze Ÿród³a œwiêtego Franciszka na £ysicy
wyp³ywa, a bierze w siebie strumienie ze wszystkich gór okolicznych i, wy³amawszy ujœcie
dla siebie miêdzy górami Radostow¹ i Kamieniem mochockim, uchodzi ku Leszczynom by³a wówczas pokryta jednostajnym g³uchym borem, rosn¹cym na „gozdach”, mokrad³ach
i smugach. Za mego dzieciñstwa ta dolina, najœciœlejsza moja ojczyzna, pokryta by³a œladami
dopiero co wytrzebionego lasu, wykarczowanych „odpadków” leœnych, albo pniakami po lesie niedawno wyr¹banym. Opowieœæ ludzka mówi³a o starych borach, które okrywa³y sob¹
ca³¹ tê przestrzeñ, jako o widowisku niedawnym. W wieku XV i dawniej, dolina ta by³a dzikiem, jednolicie leœnym, posêpnym, zimnym, mokrym pustkowiem. Œrodek jej zajmowa³o
uroczysko, zwane Wilków, dalej Ciekoty, Miêdzyrzecze. W pobli¿u jedynej drogi, prowadz¹cej ze œwiata do dziedzin biskupich w Bodzentynie i Tarczku, by³a jakowaœ osada Wzorki,
œwiadcz¹ca o pierwszej próbie worywania siê w puszczê. Droga, któr¹ mo¿na by nazwaæ biskupi¹, prowadzi³a ze stolicy tych stron i stolicy mo¿nych arcykap³anów krakowskich, z Kielc na ich dworzec myœliwski - Wolê Kopcow¹, przebywa³a rzekê Czarn¹ Nidê w bród
w miejscowoœci Cedzyna, i sz³a na Leszczyny, obok odosobnionej góry, wysuniêtej na po³udnie z ³ysogórskiego pasma, a nosz¹cej nazwê Stró¿na, do Krajna, rozleg³ej wsi biskupiej. Tu
teren gwa³townie podnosi³ siê w górê, a droga wdziera³a siê na prze³êcz górsk¹ pod £ysic¹,
zni¿a³a siê ku owym Wzorkom i wilgotn¹ dolin¹ miêdzy górami Strawczan¹ a £ysic¹ zmierza³a do Bodzentyna. A¿eby dziœ przebyæ tê drogê, trzeba byæ przyzwyczajonym do dróg polskich, mieæ zdrowe koœci i nerwy, gdy¿ i dziœ na niej Ÿle osadzone w zêbach plomby wylatuj¹. Za czasów biskupa Lamberta, który z królewiczem Emerykiem mia³ nieœæ z Kielc drzewo Krzy¿a Œwiêtego na £ysiec, by³ to, zapewne, korzenisty i pe³en wybojów szlak wœród
puszczy. W miejscu, gdzie dziœ stoi klasztor œwiêtej Katarzyny, drogi rozwidlaj¹ siê: jedna
d¹¿y w stronê Bodzentyna, a œlad drugiej wdziera siê na sam¹ górê £ysicê. I dziœ jeszcze
mo¿na rozpoznaæ w lesie kierunek drogi, id¹cej w zakosy ku szczytowi góry, a póŸniej jej
grzbietem a¿ do œwiêtego Krzy¿a na £yœcu. W tym rozwidleniu dróg od niepamiêtnych czasów sta³ jakiœ dom dla pielgrzymów9) oraz kaplica. Tutaj tak¿e musieli siê przytuliæ eremici
œwiêtokrzyscy. Wyraz „emeryci” w podaniu mnicha Bonifacego Szepiñskiego jest najwyraŸniejszym b³êdem przepisywacza. Nie mog³o byæ „emerytów” w klasztorze œwiêtokrzyskim,
gdzie w wieku XIV by³o wszystkiego dziesiêciu zakonników, a najwy¿szy ich zastêp dosiêga³ w wieku XV do liczby dwudziestu. Darowizna Macieja z Pyzdr mówi o domu i koœciele.
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Istnia³ wiêc tutaj w koñcu piêtnastego wieku niewielki koœció³ i klasztor. W miejscu tak dzikiem i nara¿onym na napady „zbójów œwiêtokrzyskich” eremici byli w ka¿dej chwili gotowi
na œmieræ, to te¿ za patronkê sw¹ obrali mêczennicê aleksandryjsk¹, œwiêt¹ Katarzynê, z trzeciego wieku po Chrystusie, któr¹ cesarz Maksencjusz kaza³ zamordowaæ ko³em, naje¿onym
no¿ami, a gdy to ko³o samo siê rozprys³o, mieczem œci¹æ kaza³. ¯e miejsce to, jako siedlisko
pustelników, od najdawniejszego czasu mia³o kult dla œwiêtej Katarzyny, œwiadczy utrzymanie nazwy ca³ej okolicy przez Bernardynów, gdy im koœció³ i klasztor podarowano. Inna wersja, podana przez £êtowskiego, zaznacza, i¿ pustelniê u œw. Katarzyny pod Bodzentynem
za³o¿y³ Wac³aw Polak Jest to potwierdzenie wiadomoœci, i¿ pustelnia w tym miejscu istnia³a
od dawien dawna i nosi³a miano œwiêtej Katarzyny. Po przybyciu do Polski Jana Kapistrana,
ucznia i przyjaciela œw. Bernardyna Seneñskiego, po rozszerzeniu siê niezwyk³ym kultu religijnego zw³aszcza w kierunku zakonnym, biskup krakowski Jan Rzeszowski, w³aœciciel £ysicy i lasów tej czêœci kraju, „zmurowa³ koœció³ u œwiêtej Katarzyny i odda³ go Bernardynom,
którzy wystawili sobie klasztor, a drogê od siebie na £ys¹ górê wyr¹bali. Opat Maciej z ca³ym zakonem bernardyñskim zawi¹za³ filadelfiê, czyli uczestnictwo zas³ug duchownych”10).
Wywód o dawnoœci pustelni œwiêtej Katarzyny pod £ysic¹ i ³¹cznoœci z klasztorem œwiêtego
Krzy¿a na £yœcu wydawa³ mi siê koniecznym ze wzglêdu na „Kazania œwiêtokrzyskie” znalezione w bibliotece petersburskiej przez prof. dra Aleksandra Brücknera. W obszernym objaœnieniu tekstu tych kazañ uczony badacz z ostro¿noœci¹ zaznacza: „Rysów jakichkolwiek,
maluj¹cych spo³eczeñstwo, w którym siê obraca autor kazañ nie przytacza: lakonicznoœci jego
tekstu, pisanego nie odpowiada³yby wycieczki i docinki, jakie w kazaniach gnieŸnieñskich
znajdujemy, Nie umiem te¿ nic powiedzieæ o osobie, - mo¿e to by³ ksi¹dz œwiecki, bo nic na
mnicha nie wskazuje, - ani o miejscu, w którym przepowiada³ (!) s³owo bo¿e”11).
Ks. Józef Gacki w swej ksi¹¿ce o klasztorze ³ysogórskim pisze o ubytkach z biblioteki tego
zgromadzenia: „Pierwszy Za³uski, co tylko mog³o byæ rzadszego, sobie przyw³aszczy³. Rêkopiœmienna kronika klasztoru œw. Krzy¿a z XIII wieku przesz³a miêdzy innymi w jego posiadanie. Czacki przy pomocy Go³êbiowskiego i Juszyñskiego, a Ossoliñski za spraw¹ Lindego potworzyli znakomite zbiory z bibliotek, mianowicie klasztornych”. Prof. Aleksander
Brückner zaznacza w przedmowie do tekstu kazañ w „Pracach filologicznych”: Z bogatej biblioteki klasztoru Piastowskiego przeniesiono rêkopisy do biblioteki uniwersytetu warszawskiego, a st¹d przewieziono je po roku 1831 do Petersburga. W roku 1831 skatalogowa³ ten
rêkopis, jak wszystkie inne uniwersytetu warszawskiego, £. Go³êbiowski”. Rêkopis, w którym znalezione zosta³y kazania, nosi³ tytu³ „Codices latini theologici”. Na paskach pergaminowych, podk³adanych we œrodku ka¿dego z papierowych zeszytów tego kodeksu pod sznurek, by ten papieru nie nadwerê¿y³, prof. A. Brückner spostrzeg³ wyrazy polskie, pisane niezwyk³¹ ortografi¹. Wyjêto osiemnaœcie owych pasków, z których trzynaœcie tworzy jedn¹ kartê
podwójn¹, a pozosta³e piêæ doln¹ po³owê drugiej karty podwójnej. Jedna ze stronic pergaminowych kodeksu zawiera notatkê historyczn¹ o wybudowaniu w roku 1411 w koœciele œwiêtokrzyskim o³tarza przez opata Micha³a. Nie rzemieœlnik w mieœcie oprawia³ ów kodeks - (w
wieku XV12) - lecz braciszek zakonny, wiêc w klasztorze œwiêtokrzyskim ow¹ kartê pociêto
na paski. Pierwszy raz biblioteka œwiêtokrzyska spalona zosta³a przez Tatarów w roku 1260.
Drugi raz sp³onê³a wraz z ca³ym klasztorem w roku 1459.
Je¿eli zapiska, po³o¿ona na koñcu kodeksu „Codices latini theologici”, pochodzi z roku 1411
- „Sub anno domini 1411 ecclesia antiqua s. Crucis dicta lissecz est reconciliata etc. - zna-

czy³oby to, ¿e kodeks ów ocala³ z po¿aru 1453 roku. Je¿eli kodeks pochodzi z czasów póŸniejszych, to sama karta pociêta na paski mog³a ocaleæ. Stanowi³a ona przecie¿ rodzaj konspektu d³u¿szych przemówieñ, kaznodzieje mieli j¹ w rêku, przy sobie. Mog³a nie byæ wcale
w bibliotece i dopiero póŸniej tam siê dosta³a, a jako wzór kazañ przestarza³ym pisanych jêzykiem, mog³a siê wydaæ, jako strzêpek nieu¿yteczny, zas³uguj¹cy tylko na to, a¿eby byæ
materia³em os³aniaj¹cym sznurki oprawy.
Prof. A. Brückner przypuszcza, i¿ autorem kazañ nie by³ mnich, „bo nic na mnicha nie wskazuje”. Tymczasem benedyktyni ³ysogórscy trudnili siê w³aœnie kaznodziejstwem. „Kiedy coraz liczniejsze zebrania pielgrzymów do relikwii Krzy¿a œw. przybywa³y na £ys¹ Górê, wtedy benedyktyni tutejsi pracê rêczn¹ zamienili na pracê duchown¹, na przemawianie do ludu,
na s³u¿enie mu œw. Sakramentami. Co dzisiaj wierni pozyskuj¹ w Czêstochowie, - takich¿e
pos³ug- religijnych doznawali tu niegdyœ na £ysej Górze”13). Zgromadzenia ludu by³y tak
wielkie, zw³aszcza na Zielone Œwi¹tki, i¿ król Kazimierz w r. 1468 wydaje specjalny przywilej na proœbê opata œwiêtokrzyskiego Micha³a, a¿eby jarmark doroczny przenieœæ do S³upi,
gdy¿ tam (na £ysej górze) „co rok na Zielone Œwi¹tki bez przywileju i ze zwyczaju zbiera³o
siê mnóstwo obojga p³ci ludu, ¿e tr¹by, bêbny, piszcza³ki i inna wrza³a muzyka, ¿e tañce i krotochwilne odbywa³y siê igrzyska, a obok tego zdarza³y siê mnogie kradzie¿e, zabójstwa ³otrostwa i rozpusta, co nieraz dziennemu i nocnemu nabo¿eñstwu wiele przeszkadza³o”14). Prof.
A. Brückner i prof. Jan £oœ uznaj¹, i¿ „Kazania œwiêtokrzyskie musz¹ byæ dzie³em wieku XIII
i mog¹ byæ odniesione do drugiej jego po³owy”15). £acniej mo¿na przypuœciæ, i¿ te utwory
powsta³y w klasztorze benedyktyñskim, który utrzymywa³ stosunki z kongregacj¹ w Tyñcu
i Sieciechowie, a przez tamte ze œwiatem zachodnim, ni¿ na ówczesnym polskim probostwie.
Prêdzej „Z³ota legenda”, która w tym samym w³aœnie czasie (1255 roku) powsta³a i by³a przepisywana powszechnie, mog³a dojœæ do r¹k benedyktyna na £yœcu, ni¿ do r¹k parocha na
odludziu. Jakub de Voragine by³ wprawdzie nie benedyktynem, lecz dominikaninem, ale jego
dzie³a zarówno „Dzieje Lombardzkie”, jak „Zbiór Kazañ” za¿ywa³y takiej wziêtoœci i s³awy,
i¿ mog³y byæ wzorem dla benedyktyñskiego autora na £yœcu.
Zachowa³y siê nastêpuj¹ce kazania: O anio³ach w dzieñ œwiêtego Micha³a (koniec), o œwiêtej
Katarzynie (ca³e), o œwiêtym Miko³aju (pocz¹tek). Na Bo¿e Narodzenie (koniec), Na Trzy
króle (pocz¹tek i koniec bez œrodka), Na Gromniczn¹ (pocz¹tek). Dziwnym zrz¹dzeniem losu
zachowa³o siê kazanie o œwiêtej Katarzynie w ca³oœci, to w³aœnie, o którym mo¿na by przypuœciæ, i¿ by³o napisane dla eremitów pustelni Œwiêtej Katarzyny i tam¿e, zw³aszcza 25 Listopada w dniu œw. Katarzyny wyg³aszane w pierwotnym, pustelniczym koœció³ku. Kult œwiêtej Katarzyny musia³ byæ ¿ywy wœród benedyktynów ³ysogórskich, skoro tak dalece rozszerzy³ siê wœród ludu okolicznego i skoro tê nazwê nadali pustelni, zaludnionej przez swych
eremitów, z którymi ci¹g³e i ¿ywe utrzymywali stosunki. Oto ca³kowite brzmienie kazania,
które byæ mo¿e rozlega³o siê w XIII-ym wieku miêdzy jod³ami pustelni pod £ysic¹:
„Surge, propera, amica mea et veni. (Cant. 2. 10). Te s³owa pisze m¹dry Salomon, a s¹ s³owa syna bo¿ego tê to œwiêt¹ dziewicê Katarzynê w s³awê królestwa niebieskiego wabi¹cego.
Wstañ, prawi, pospiej siê, milutka moja i pojdzi. I zmówi³ syn bo¿y s³owa wielmi znamienita, jim¿ ka¿dê duszê zbo¿n¹ pobudza, ponêca i powabia. Pobudza, rzeka: wstañ; (ponêca),
rzek¹ tako: pospiej siê; powabia, rzeka; i pojdzi. I (mówi tako): Wstañ, otb¹dŸ prawi stad³a
grzesznego, pospiej siê w (lepsze z dobrego), pojdzi tamo do królestwa niebieskiego. I (mówi): wstañ, ale w œwiêtem pisani cztworakim ludziem pobudzaj¹ je, m(owi Bóg) wszechmo77

g¹cy: wstañ, pokazujê i¿ s¹ grzesznicy cztworacy. Bo mówi to s³owo (Bóg) albo siedz¹cym,
albo œpi¹cym, albo le¿¹cym, albo um(ar³ym). Siedz¹cy s¹, ji¿ siê k dobremu obleniaj¹; le¿¹cy
s¹, ji¿ siê w grzese kochaj¹; œpi¹cy sa, ji¿ siê w grzesech zapieklaj¹; umarli s¹, ji¿ w mi³oœci
bo¿ej rospaczaj¹. A tym wszem tento bóg mi³oœciwy mowi rzeka: wstañ. I mowi pirzwej siedz¹cym: wstañ, ji¿ siê k dobremu obleniaj¹ cztworadla, i¿ na bêd¹ce dobro nie gl¹daj¹, i¿
wrzemiennem dobrze lubuj¹, i¿ czego jim dojæ niepamiêtaj¹, i¿ o sobie ni jedne piecze nie
imaj¹, a togo dla...... i¿eæ k dobremu wstaæ siê obleniaj¹ przeto przez (œlepego) dobrze siê
znamionaj¹, o jem¿e pisze œwiêty £ukasz Coecus sedebat i œlepy, bo na bêd¹cê dobro nie gl¹da³; siedziesze, bo w dob(rze wrzemiennem lubi³); podle drogi, bo czego jemu by³o dojæ nie
pamiêta³, (ubogi), bo niczs dobrego nie imia³. A przeto i œwiêta Katerzyna (czujnego?) s¹mnienia by³a, ku g³osu syna bo¿ego wstaæ (skora?) by³a. A wtore mowi bog mi³oœciwy le¿¹cym, ji¿ siê we z³em kochaj¹. A tacy dobrze s¹ przez inego niemocnego paralityka trudn¹
niemoc¹ ura¿onego znamionami, O jem¿e pisze œwiêty £ukasz: Offerebant ei miserum paraliticum iacentem in lecto... Czso nam przez tego niemocnego na ³o¿y le¿¹cego znamiona?
Zawierne niczs inego, kromie cz³owieka grzesznego we z³ych skutcech przeœpiewaj¹cego,
jen¿e nie pamiêtajê dobra wieku jego obj¹za³ siê tomu, czso¿ iest wrzemiennego, leniw iest
ku wstaniu czyniæ ka¿dego skutka dobrego, qui propter momentancum (non ti) met aeternum
supplicium... quo cruciatur. Œwiêta Katerzyna nie mieszkaci jest sta³a, we z³em nie le¿a³a, asi
i ty (?) (ji¿ s¹) w b³êdnem stadle le¿eli, ty jest swoj¹ nauk¹ otwodzi³a, jako¿ siê czcie w je
œwiêtym ¿ywocie... (Karta b verso) A trzecie toto s³owo wstañ mowi bog œpi¹cym, ji¿ siê
w grzesech zapieklaj¹. Bo grzesznik w grzesech zapieklony jest jako k³odnik w ciemnicy skowany... (A czwarte) mowi bog wstañ umar³ym, ji¿ w mi(³oœci bo¿ej) rozpaczaj¹... Surge stad³a grzesznego, propera, w lepsze z dobrego ac veni do królestwa niebieskiego Amen16).
Jêzyk tego kazania jest jeszcze jednym dowodem, i¿ mog³o ono powstaæ w benedyktyñskim
klasztorze. Nie jest to jêzyk ludowy. Mnisi klasztorów benedyktyñskich w Polsce nie pochodzili z ludu. „Bulla dla Tyñca r. 1229 pozwala³a przyjmowaæ do benedyktynów tylko wolnych lub wyzwolonych, zale¿ni zatem w jaki-b¹dŸ sposób od panów ludzie w zakonie miejsca nie mieli. Ma³o wiêc z krajowców mog³o do zakonu wstêpowaæ”17). Nieliczni krajowcy,
ludzie „urodzeni”, a wiêc œwiatlejsi, „nobiles” w najlepszym znaczeniu tego wyrazu, byli zakonnikami na £ysej górze. ¯e byli to w g³ównej mierze Polacy, œwiadcz¹ imiona opatów ³ysogórskich - oko³o roku 1260 - Stanis³aw, 1286 - Racibor, 1327 - Strzesko, 1351 - Œwiêtos³aw,
1372 - Minogniew, 1393 - Sandko i t. d.
Prof. A. Brückner w komentarzu do wydania kazañ œwiêtokrzyskich zaznacza, ¿e „Psa³terz
Floriañski, pomnik ma³opolski, krakowski powsta³ w dziedzinie odmiennej tradycji ortograficznej i nieco odmiennej gwary. Wobec tego pozostaje do porównania pomnik wielkopolski,
kazania gnieŸnieñskie; miêdzy nim a œwiêtokrzyskim istnieje zwi¹zek niezaprzeczony, wyra¿aj¹cy siê tê sam¹ tradycj¹ ortograficzn¹ i tê sam¹ niemal gwar¹...”
Ten tak dawny zabytek jest tedy dowodem istnienia owego jêzyka królewskiego, pañskiego,
obozowego, który p³yn¹c, jak rzeka po kraju, trafia³ oto nareszcie do ucha s³uchacza z ludu.
Je¿eliby prawd¹ by³o, ¿e kazanie o œwiêtej Katerzynie mog³o byæ wyg³aszane w klasztorku,
nosz¹cym imiê tej œwiêtej u podnó¿a £ysicy, dla s³uchaczów ze wsi Œwiêta Katarzyna, Wzorki, Krajno i Wilków (o ile ostatni ju¿ wówczas istnia³), - to nasuwa siê pytanie, jaki te¿ by³
skutek przemówieñ, - co s³uchacze rozumieli z egzorty? Jak dalece ró¿ni³a siê mowa ch³opska od mowy kaznodziei? Kazania œwiêtokrzyskie maj¹ formy nieznane naszemu „literackie-

mu” jêzykowi: - w³odanie, w³odyczstwo, imaj¹ i ima³, wie-liki, po³aj¹cy zamiast pa³aj¹cy,
s¹mnienie, pirzwej, odzier¿eli, sirce, mi³osirdnyj, cyrckiew, cztworo, cztworaki, tegdy, kiegdy, fala i faliæ w znaczeniu - chwaliæ, dziñsia zamiast dzisiaj, nieustawiczstwo, bogaæstwo,
œwiadeczstwo, cz³owieczstwo, Niko³aj, królewaæ i królewanie, w grzese i w grzesech, na stolcy, na morzy, na ³o¿y, w pisani, wabieni, czakani, narodzeni, czynieni, w skutcech, w królech,
na trojakiem mieœcie w znaczeniu - na trojakiem miejscu, boga mi³a, nabo¿nym modlenim,
s³owa wielmi znamienita, ta ista s³owa, w nasza sirca, togo i tomu, ty to króle, w kakie wrzemiê, kilko w znaczeniu staros³owiañskiego koliko, pod obrazem trzy mê¿y, albo - trzech królew, za trzynadzieœcie dni, cztworo i cztworaki, wstani, dowiedzi, pojdzi, pobudzajê je mówi
bog, nie pamiêtajê, kaj¹c idziech¹, us³yszew to król Ezechiasz, biesze i siedziesze poczech¹
i idziech¹, pospieszych¹ siê, zap³akach¹, wzdach¹, przysi¹g³ jeœm, jeœcie wzdawali, bychom
pokutê czynili, i¿bychom w jego mi³oœci nierozpaczyli, ¿adaæ siê, ¿ada³ siê przyj¹æ - w znaczeniu wzdraga³ siê przyj¹æ, - podle, kromie, tamo, kamo, s³owa zmowiona oæcem œwiêtym,
dziewic¹ porodzonego, otb¹dŸ stad³a grzesznego, i¿by grzecha osta³, sto tysiêcy oœmdziesi¹t
tysiêcy, i piêæ tysiêcy czyli sto oœmdziesi¹t tysiêcy, wrzemiê, k³odnik w ciemnicy skowany,
lichota w znaczeniu biedy, tajnica czyli misterium, tajemnice apokalipsis, pod obrazem barañca œmirnego i t. d. Czy w dzisiejszej gwarze wsi Krajna, Wzorków, Œwiêta Katarzyna,
Wilkowa, których ludnoœæ do tego¿ koœcio³a stale uczêszcza, nie zosta³a którakolwiek z tych
dawnych form mowy? Mam tê gwarê w uchu z dzieciñstwa i m³odoœci, jest to moja mowa,
która ka¿d¹ myœl i czucie osnuwa sob¹, lecz dawno ¿ywo brzmi¹cej nie s³ysza³em, to te¿ nie
móg³bym daæ odpowiedzi. Muszê siê pos³ugiwaæ s³ownictwem pilnego zbieracza mowy, obyczajów, pieœni podañ i wierzeñ kieleckich, ks. W³adys³awa Siarkowskiego.18) W mowie ludowej tamtejszej ten zbieracz notuje takie wyra¿enia, jak - „ty koni jesce ze stajnie nie wys³y, ty co nocowa³y wyjecha³y ju”, analogicznie do „ty to króle” z „Kazañ Œwiêtokrzyskich”. Formy stare w mowie ludowej, jak: „wo³a³emzem ciebie, aby przysedeœ do domu, wywa³kowa³amzem” - profesor Lucjan Malinowski t³umaczy, jako star¹ formê, z³o¿on¹ z imies³owu
wo³a³, ze s³owa posi³kowego jeœm, do którego dodano po raz drugi jeœm. Jest to wiêc w ludowej wymowie podane: wo³a³ jeœm ¿e jeœm. U¿ywanie czasu zaprzesz³ego: „poszed tatuœ
be³ wczora z nam, - liczby podwójnej - wa, naju, waju, nama, wama - „¿eby wa nie znalaz³a,
dla waju, z wama. Starymi zdaj¹ mi siê byæ takie wyra¿enia, jak - nikiedy w znaczeniu nigdy,
- dowolnie w znaczeniu dostatecznie, - lichy w znaczeniu s³aby, biedny (lichota - bieda w Kazaniach), barsy - gorszy, - bia³og³owa, - okrzyk potwierdzaj¹cy biedyæ-ta! (bie-dyæ-tak!), bluzieñstwo - bluŸnierstwo, - bojazyæ - panoszyæ siê, - buiæ == bujnie rosn¹æ, - burzawa ===
zawierucha, - chacho³y = okrycie pasterskie ze s³omy przed deszczem, - okrzyk, wyra¿aj¹cy
pragnienie - o, gdyby¿! zaprawdê! - który brzmi w tamtej okolicy - duskus! - w mowie staropañskiej duszko¿! - godziæ == czyhaæ, gryzisko == cierpienie wewnêtrzne, - grzalas == koœlawiec, - ineli == równy, - kady? == gdzie? (Kady moje pieni¹dze? - kneie == do³y po drogach, nape³nione wod¹, - krasiwo === omasta, - lachy == g¹szcze, zaros³e leszczyn¹, - lutowaæ == mieæ mi³osierdzie, - mi¹z == odwil¿, - neta! == macie! - okez! - o kês (Markotno mi,
okez mi serce nie pêknie!) - orzesotka== ¿o³na, - ozegle, ozydle = ko³nierz koszuli pod szyj¹
(gz³o, ogzle, ozgle), - pa³¹ki == niziny zaros³e traw¹ miêdzy gruntami zbo¿a, - pasieka ==
p³ot pleclak z ja³owca, - pecyna == bry³a ziemi, - pociosek = kij do wygarniania ognia z pieca, kilkoletnie drzewko œwierkowe lub ja³owcowe, które le¿y na ziemi po ciosie siekierk¹, po³anek == czêœæ ziemi miêdzy miedzami, - poskuta === pos³uga, - po¿ywio³ == ¿ywnoœæ, 79

przegoñ = œcie¿ka miêdzy krzewami - przegorzaæ siê == swarzyæ siê, k³óciæ siê, - przy³ug =
ugór, - rzedlica == miejsce na Ÿród³o, trzêsawisko, - rzydlina == na polach zbo¿a zalewiska
wiosenne, - œcib³o = ŸdŸb³o, - seremno == smutno, trwo¿no (Szed³em ko³o smêtarza w nocy
i zrobi³o mi siê seremno), sieroga = ma³e chmurki, rozwleczone nad ziemi¹) - skie³ki = plotki, bajki, - œkumo == rzekomo, rzkomo 19). (Zalecali mi siê œkumo na ogólach. Przyje¿d¿ali
do mnie we zgrzebnych kosulach), - sp³awa = wierzcho³ek drzewa, - sp³awina == ga³êzie
drzew do ogacenia chaty, - sumce == kloce drzewa do budowy, - widma, albo wydma (nie
wiedŸma!) === czarownica, nierz¹dnica, - wybiegaæ === rosn¹æ bujnie, - wyniki = mokrad³a
na ³¹kach, - wyrzut === przypadek w drodze, - wyscernik == przeœmiewca, - zagadziæ ==
wœciec siê (Pies zagdzony, czyli wœciek³y), - zdanie == spryt, talent, zdolnoœæ, - zmacha ==
olbrzym, zwiernica == gwiazda wieczorna.
Przytoczy³em tutaj nieco luŸnych wyrazów ze s³owniczka mowy œwiêtokrzyskiej, zebranego
przez ks. W³adys³awa Siarkowskiego, który to s³owniczek jest ma³¹ i u³amkow¹ cz¹stk¹ bogatej mowy tamtejszej. Sam pamiêtam ¿ywe wyrazy, zas³yszane z ust ludu, których nie ma
w spisie ks. Siarkowskiego, jak - p³awina czyli pêd, latoroœl kaliny, albo akacji, osypana m³odziutkimi listkami i p³awi¹ca siê w wiosennym powietrzu, - sp³awy - wielkie ga³êzie jod³owe
grube, obwieszone mnóstwem igie³, - œniat (Ÿród³o nazwy wsi Œniatka) - wielki pieñ bukowy,
- sarn == rodzaj mêski od sarna, - wciórnastki, wciórnaœci == wszystek i wszyscy, u¿ywane
w przekleñstwach w po³¹czeniu z diab³ami, - i t. d. Widaæ, i¿ niektóre ze starych wyrazów
sp³ynê³y z mowy pañskiej, miejskiej, w danej okolicy —kieleckiej. „Duskus, okez, œkumo” to poobtr¹cane i obdarte resztki górnej mowy. Lecz jak¿e przeolbrzymie mnóstwo wyrazów
powsta³o w tej gwarze z szumów, szelestów, ³oskotów, wrzasków i ryków, zas³yszanych
w przyrodzie, - ile wyskoczy³o z gor¹ca pracy, z potu wysi³ków! Ile oddaje w³asnym swym
sposobem wewnêtrzne mêki, troski duszy! Wiêkszoœæ wyrazów i okreœleñ tego ¿ywego jêzyka powsta³a w drodze onomatopei nieœwiadomej. Armacyæ, arkotaæ == naradzaæ siê t³umnie,
- beceæ, be³kotaæ, biegn¹æ do wyryptu == biec co tchu, - chamraæ, pochamraæ == poszarpaæ,
- chlaæ == piæ, - chlustaæ, - ch³opotaæ == dokuczaæ, - ækaæ = ¿reæ, - cioraæ === walaæ, - cmêdziæ == myœleæ o czymœ dokuczliwym, - g³êboœciæ === niepokoiæ siê, - kurzac = wêglarz, lgi == przyrz¹d drewniany na sanie do podtrzymania drzewa, - ³upn¹æ == uderzyæ, == obdziabaæ == obedrzeæ, obciosaæ drzewo, - obrykn¹æ == z³ajaæ, - ocha³aciæ == obci¹æ brzozê
z ga³êzi, - omuskaæ = obieliæ dom, obsiepaæ == spaœæ zbo¿e w polu, - perkaæ, perkotaæ ==
warzyæ kaszê, - piokaæ = dychaæ, - poterpaæ == poszarpaæ, - rudawina == plwocina suchotnicza, - szczyk == pierwsza trawa na wiosnê, któr¹ byd³o szczypie, - trzun¹æ == ruszyæ t³umnie
z miejsca, - ukrzyæ === oderwaæ, - upsn¹æ siê == wyœlizn¹æ siê, - w³oscyna == ³upina zewnêtrzna na orzechu laskowym, - wytrzesc == ciekawski, - zaskrzyæ == dokuczyæ, - ziugaæ =
wpadaæ, (ko³a ziugaj¹ z drogi rozmiêk³ej do rowu) - i t. d.
WeŸmy najpierwotniejszy i najzwyklejszy przedmiot: kamieñ. Mieszczanin, patrz¹c na swój
„bruk”, tworzy wyraz - „brukowiec”, zupe³nie wieœniakowi nieznany. Oprócz tego zna nazwy takie, jak kamieñ, g³az, cios. Góral zakopiañski ma kilkanaœcie nazw na najrozmaitsze
formy, rodzaje i kszta³ty kamienia: wanta, krzesanica, skalina, skole, piarg, skrzy¿al, ¿abica,
kamiusek i t. d. Ch³op œwiêtokrzyski najrozmaiciej okreœla rzuty kamieniem: cisn¹æ spod rêki,
¿eby furcza³, warcza³ w powietrzu - to frygaæ, - odrzuciæ z drogi miêdzy chwasty i pokrzywy,
gdy wydaje jakby syk tych roœlin, - to sygaæ, - rzucaæ z ramienia w drzewo, w mur, - to rypaæ
- biæ z ca³ej si³y w nieprzyjaciela - to praæ, - odrzuciæ wielki g³az w wodê, czy w dó³, - to

buchn¹æ, - nag³ym ciosem zdzieliæ - to trzepn¹æ i t. d. Gwara ta ma wielorakie nazwy nie tylko na wyra¿enie czynnoœci fizycznych, metafory wyskakuj¹ce z pracy, jak iskry z ¿elaza rozpalonego i le¿¹cego na kowadle pod m³otem, — onomatopeje tak nieraz lotne, przejrzyste
i wonne, jak same zjawiska przyrody, ma ona równie¿ nazwy swe w³asne dla okreœlenia stanów duszy, zw³aszcza cierpieñ wewnêtrznych, ch³opskich stanów cierpliwego trwania, czekania, przewlek³ych a bezradnych smutków, na których wyra¿enie jêzyk warstw górnych nazwy niema wcale. Niektóre pieœni tamtejsze zawieraj¹ w sobie wspomnienia histo
Jedwabn¹ wst¹zeck¹,
Nie p³ac, moja, nie p³ac,
Bedzies kochaneck¹”.
Mi³osne:
„Kary konik, kary,
Siode³ecko niesie,
Cekaj mie, Marysiu,
W kalinowym lesie.
Potocê, potocê
Jabko po paproci,
Niech ze ja siê doznam
Marysi dobroci.
Cy ja carowany,
Cy kóniki moje?
Nie mogê przejechaæ
Bez brzeziñskie pole”...
Ks. W. Siarkowski oœwiadcza w swej pracy o czarach i gus³ach, o za¿egnaniach i modlitwach,
i¿ strony kieleckie, zw³aszcza w okolicach gór œwiêtokrzyskich „uwa¿aæ mo¿na za g³ówn¹
dziedzinê guse³ i zabobonów, wiernie po dziœ dzieñ z czasów pogañskich przechowywanych”
„Czarownice 20), - zaznacza, - dziel¹ siê na dwa rodzaje, jedne, które od samego diab³a wyuczy³y siê czarów; drugie zaœ od czarownic, mistrzyñ w swoim rzemioœle. Ma siê rozumieæ,
¿e w zebraniach czarownic uczennica czartowska, a zw³aszcza taka, co szereg lat spêdzi³a na
wyprawianiu gracko ludziom psikusów, ma wiêksze powa¿anie i znaczenie, ni¿ inne jej kole¿anki. Jej to przed innymi przynale¿y siê pierwszeñstwo na bankietach, czyli go³dach diabelskich, odprawianych na ka¿dym nowiu ksiê¿yca w ogrodzie zaczarowanym na szczycie £ysicy. Do niej te¿ z odleg³ych stron gromadz¹ siê inne adeptki, by otrzymaæ zio³a, które li tylko
na grzbiecie gór œwiêtokrzyskich rosn¹. Czarownice od £ysicy pochodz¹ce maj¹ ogromn¹
wziêtoœæ u wspó³towarzyszek, rozproszonych po ró¿nych zak¹tkach kraju, bo one s¹ w ustawicznym sojuszu z diab³em. Im to wy³¹cznie s³u¿y przydomek - ciota bo inne nazywaj¹ siê
widmy, widŸmy. Ka¿da ciota mo¿e przelaæ swoj¹ moc na inn¹ nowicjuszkê, ale nie wczeœniej, jak na œmiertelnym ³o¿u; dzieje siê to wtenczas, kiedy umieraj¹ca poda nowej kandydatce swój œredni palec do poci¹gniêcia (Brzezinki)”. W podania, legendy, klechdy o wiekoludach czyli zmachach, o prastarych koœcio³ach, których wybudowaæ z³y nie dozwoli³, obfituj¹ wsie Leszczyny, Kopcowa Wola, Bieliny, Jachowa i Szczygie³kowa Wola. „Ka¿da prawie wieœ tamtejsza ma guœlarza, inaczej zwanego wró¿em, lub kobietê wró¿kê, zabawiaj¹c¹
siê guœlarskim rzemios³em. Godnoœæ guœlarska przechodzi w spadku u mê¿czyzn: z ojca na
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jednego z synów, zwykle pierworodnego, (jeœli do tego uzdolniony), u kobiet: z matki na
jedn¹ z córek. Charakter guœlarski wy³¹cznie polega na znajomoœci pewnych formu³ wierszowanych, w których nieraz trudno dopatrzeæ siê jakiej b¹dŸ myœli, a które w pojêciu ludu posiadaj¹ moc lekarsk¹, to jest, ¿e wymówione nad z³o¿onym chorob¹ cz³owiekiem lub zwierzêciem, przywracaj¹ zdrowie. W formu³ach tych... wspominane s¹ góry, jak Szklanna góra,
Perzowa, Ulianowa, które w czasach pogañskich musia³y byæ przedmiotem czci religijnej.
Formu³y te... wymagaj¹ pewnych przyborów: splotów w³osów wide³ek nietoperza, kawa³ków
odzie¿y z wisielaka, mchu z krzy¿a, stoj¹cego na rozstajnej drodze, wody wrz¹cej, chleba,
wêgli i t. d. Lud tutejszy wielkim szacunkiem otacza guœlarzy i guœlarki, uwa¿aj¹c ich za
swoich dobroczyñców, którzy radz¹ w ró¿nych okolicznoœciach, oddalaj¹ choroby i ró¿ne nieszczêœcia od biednego cz³eka”.
Materia³y, gromadzone pracowicie i starannie przez ks. W³adys³awa Siarkowskiego, co do
okolic kieleckich s¹ pierwszorzêdnej wagi, lecz s¹ niekompletne, stanowi¹ dopiero pocz¹tek
ca³ego zadania. Nie jest to,- co do gwary, - materia³, o który przede wszystkim chodzi, mowa
ludzi u podnó¿a £ysicy i £ysogór, lecz gwara parafian kieleckich, gdy¿ ks. Siarkowski przez
szereg lat by³ w Kielcach wikariuszem i przede wszystkim mowê ludow¹ wsi najbli¿szych
spisywa³. Pragnieniem ca³ego mego ¿ycia by³o wydanie ksi¹¿ki zbiorowej p. t. „Nida”, gdzie
znalaz³yby siê materia³y z pierwszej rêki i wed³ug najnowszych metod naukowych zebrane
z zakresu geologii gór œwiêtokrzyskich, - z zakresu hydrografii tych okolic, gdzie by³yby podane na podstawie opisów szczegó³owych Ÿród³a, strumienie i strumyki i dop³ywy Nidy, gdy¿
teraz wszystko jest ba³amutne we wszystkich informacjach. W ksi¹¿ce tej mog³aby byæ uwidoczniona roœlinnoœæ tych okolic, opisane przecudne lasy jod³owe, które nale¿y dla przysz³ych
pokoleñ zachowaæ, jako narodowy rezerwat, park ma³opolski. Nastêpnym punktem mia³y byæ
wykopaliska pod Wol¹ Kopcow¹ i Radlinem. Dalej - cz³owiek historyczny w jego ¿yciu na
tym obszarze, osadnictwo pocz¹tkowe, pochodzenie i historia wsi dawnych. Pierwotne apostolstwo œwiêtego Œwierada, Benedyktyni z ich autentyczn¹ histori¹, Bernardyni u œwiêtej
Katarzyny, Bernardynki w tym samym klasztorze, na miejscu Bernardynów, w³adza i dzia³alnoœæ biskupów krakowskich. Gwara ludowa w szczegó³owym s³owniku, obyczaje, klechdy,
podania. ¯ycie mieszkañców tych stron - myœliwskie, pasterskie, rolnicze, przemys³y rolne,
kopalnictwo, górnictwo, przemys³, miasto.
¯ycie szarpane w okresie moskiewskiej niewoli nie da³o tej pracy ani podj¹æ, ani wykonaæ.
Dziœ jest ona do zrobienia. Da³aby pierwszy mo¿e wzór ksi¹¿ek do czytania dla wszystkich
ludzi w danej okolicy, oraz pierwszy przyk³ad ³¹czenia nauk w ca³oœæ harmonijn¹. Dziœ rzeczy naukowe s¹ rozszarpane, porozdzielane, niedostêpne, jedne dla drugich obce i odtr¹caj¹ce siê wynios³oœci¹. Chc¹c jakikolwiek szczegó³ znaleŸæ, trzeba wertowaæ biblioteki, zdobywaæ niedostêpne wydawnictwa, staæ siê badaczem. Nikt nie mo¿e byæ oœwieconym cz³owiekiem, który po trudzie zawodowym czyta m¹dr¹, po¿yteczn¹ i piêkn¹ ksi¹¿kê o swojej ziemi.
Badanie okolic kieleckich od Przedborza do Opatowa i od I³¿y do Stopnicy powinni zacz¹æ
sami kielczanie. Inteligencja, nauczyciele, ksiê¿a, m³odzie¿. Zbieraæ s³owniki gwarowe
w ka¿dym zak¹tku i przy ka¿dej sposobnoœci, najlepiej podzieliwszy sobie zadanie, jak to
czyni znakomity zbieracz Stanis³aw Ciszewski21), gromadz¹cy, na przyk³ad, „Terminy, u¿ywane do oznaczenia zag³êbieñ i wydr¹¿eñ ziemnych przez lud okolicy S³awkowa i Ska³y
w Olkuskiem” Ka¿da dziedzina ¿ycia ludowego - pasterstwo, rybo³ówstwo, uprawa roli, myœlistwo, przes¹dy, legendy, medycyna ludowa, religijnoœæ - ma swe nazwy. Te zbieraæ, noto-

waæ, uk³adaæ w alfabet, przytaczaj¹c œciœle miejsce, gdzie nazwa istnieje. Ka¿da nazwa z podaniem miejscowoœci przyda siê do wielkiej geografii wyrazów prof. dra Kazimierza Nitscha
i ka¿da jest przyczynkiem do wielkiego dzie³a p. t. „Nida”, które wczeœniej, czy póŸniej ukazaæ siê powinno. Je¿eli móg³ samotny uczony w obcym œrodowisku, - za co nale¿y mu siê od
nas niewymowna, narodowa wdziêcznoœæ, - wynaleŸæ strzêpek pergaminu pociêty na paski,
ocalony z po¿arów, z r¹k barbarzyñców, z r¹k kacapów, którzy go z kraju ukradli i na kraj
œwiata zawlekli, a z tych zuchelków odtworzyæ jakoby logarytm przeœwietnej i przecudnej
mowy polskiej trzynastego wieku, to chyba my wszyscy, ludzie wolni, nie skrêpowani w naszej pracy niczym, mo¿emy zgromadziæ ¿yw¹ i ogromn¹ mowê ludu, je¿eli nie tak¹ sam¹,
jak tamta w wieku XIII, to najbardziej do tamtej zbli¿on¹. Jesteœmy na progu wiedzy o naszym narodowym jêzyku, ale nie przekroczymy tego progu, jeœli szeroki ogó³ nie uœwiadomi
sobie przy dobrej woli koniecznoœci powziêcia i wykonania pracy powszechnej w tej dziedzinie. Zadaniem wiedzy jest poznanie siê w swoim jestestwie i mo¿noœæ postawienia zasady
ogólnej. To zaœ, w zakresie, o którym mowa, mo¿liwe jest jedynie za pomoc¹ zebrania, zbadania i celowego zu¿ycia szczegó³ów. Mamy w przesz³oœci jedno ogniwo tajemniczego ³añcucha mowy narodowej, w pró¿ni wisz¹ce. Drugim ogniwem bêdzie ta praca zbieraczy, która
siê winna rozpocz¹æ. Znajd¹ siê nieomylne rêce, które sczepi¹ te ogniwa.
___________________________________
1) S³ownik jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego, w Krakowie 1893-4, przez Stefana Ramu³ta.
2) Rocznik Slawistyczny, wydawany przez Jana £osia, Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego. Kraków. 1918. Tom
VIII.
3) Boles³aw Œl¹ski. Rybo³ówstwo i rybo³ówcy na Wiœle dawniej i dziœ. Warszawa 1917. Z dziejów marynarki polskiej. Poznañ 1920. Sp³aw i sp³awnicy na Wiœle. Warszawa, 1916.
4) Prof. Karol Potkañski. „Kraków przed Piastami”. Str. 5.
5) Nazwisko Zagozda oznacza przybysza zza gozdu. Gozd nazwa w³asna miejscowoœci obok £¹cznej w pobli¿u Suchedniowa, w kilku miejscach, z tej i z tamtej strony pasma górskiego powtarza siê jako imiê pospolite. Oznacza ³¹kê podmok³¹,
zakis³¹, otoczon¹ lasem. Przypuszczam, i¿ musia³ istnieæ rzeczownik gozd dla oznaczenia w³aœnie takiej niecieczy, kwiecistej, wilgotnej ³¹ki, uroczyska zas³anego traw¹. Widaæ to Ÿród³o w nazwie kwiatu- goŸdzik, w nazwie herbie - Gozdawa,
w nazwie miejscowoœci Gozd i GoŸdzików (w Radomskiem), wreszcie w nazwie rodowej wieœniaków na kraiñskiej górze
pod £ysic¹ - Zagozda.
6) Ks. Józef Gacki. „Benedyktyñski klasztor na £ysej górze”. Warszawa 1873. Str. 22.
7) Ks. Kamil Kantak. Dzieje Koœcio³a Polskiego. Pocz¹tki metropolii. Gdañsk 1912. Str. 244.
8) Ks. Józef Gacki. Benedyktyñski klasztor œwiêtego Krzy¿a na £ysej górze. Warszawa 1873. St. 84.
9) S³ownik Geograficzny. Œwiêta Katarzyna.
10) Ks. Józef Ga³ecki. Benedyktyñski klasztor Œwiêtego Krzy¿a na £ysej górze, Warszawa 1873. Str. 85.
11) Prace Filologiczne. Tom III. Zeszyt I. Warszawa 1889 Str. 704.
12) Prof. Dr £oœ. „Pocz¹tki piœmiennictwa”... Str. 175.
13) Ks. Józef Gacki. „Benedyktyñski klasztor... Str. 149.
14) Str. 215.
15) Prof. Jan £oœ. „Pocz¹tki piœmiennictwa...” Str. 176.
16) „Prace filologiczne”. Warszawa 1889 t. III. Str. 716 - 717.
17) Ks. Józef Gacki. „Benedyktyñski klasztor...” Str. 29.
18) Zbiór Wiadomoœci do antropologii krajowej. Kraków 1878, 1879, 1880. t. II, III,IV. Materia³y do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. Zebra³ ks. W³adys³aw Siarkowski.
19) Miko³aj Rej w Postylli - „Pieniêdzy rzkomo w go³¹ rêkê braæ nie chce, ale do mieszka daj przedsiê”.
20) Zbiór wiadomoœci do antropologii... Kraków 1879. Tom III. Str. 33.
21) Prace Filologiczne, 1891. Tom III. Star. 71.
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ROZDZIA£ 9
Jaki¿ przypuszczalnie móg³by byæ stosunek literatury „piêknej” do poczynañ ogó³u w dziale
powiêkszania s³owostanu mowy znanej i dostêpnej dla wszystkich? Czy cechowaæ go bêdzie
zupe³na obojêtnoœæ? Czy praca powszechna dla dobra w³aœnie literatury mo¿e siê odbywaæ
bez wiedzy, bez udzia³u, jak gdyby poza plecami literatów? Stworzenie w tych czasach „Akademii Literatury Polskiej” jest niemo¿liwoœci¹ wobec absolutnego braku mieszkañ i zupe³nej
obojêtnoœci zainteresowanych w tej sprawie, czyli literatów. Ale mo¿e ¿ywio³y literackie zechcia³yby utworzyæ Akademiê bez lokalu, zapraszaj¹c do wyg³aszania odczytów tak niezwykle znakomitych pracowników, jak prof. Brückner, prof. £oœ, prof. Nitsch, prof. Rozwadowski, prof. Baudouin de Courtenay. Panowie ci dokonali nadzwyczajnych rzeczy w dziedzinie
poznania i rozszerzenia granic jêzyka polskiego, maj¹ w rêku donios³e prace dla dobra tego
jêzyka podjête, a w sferach literatury „piêknej” szerzy siê w dobie obecnej niebywa³e barbarzyñstwo, widoczne choæby w dziedzinie przek³adów z obcych literatur. Obok t³umaczeñ niezrównanych, œwietnych, równych dzie³om oryginalnym, a jednoczeœnie wchodz¹cym w sk³ad
naszego literackiego skarbca, dokonanych przez klasyka mowy polskiej Leopolda Staffa,
Miriama, dra Tadeusza ¯eleñskiego, Jana Kasprowicza, Stanis³awa Wyrzykowskiego, Mariê
Grossek, Józefa Jankowskiego, Antoniego Langego i innych ukazuj¹ siê istne monstra, straszyd³a, przera¿aj¹ce ogromem zbrodni jêzykowych. By³oby tedy bardzo na czasie zetkniêcie
siê i obcowanie uczonych ze sfer¹ literack¹. Mamy œwietnych poetów, nadzwyczaj dowcipnych satyryków i przeœmiewców, zgrupowanych w czasopiœmie „Skamander”, mamy interesuj¹ce i ciekawe grupy m³odych pisarzy, wydaj¹cych czasopismo „Ponowa”, „Czartak”,
„Nowa Sztuka”, „Zwrotnica”, a nawet mg³awice literackie na prowincji - w Lublinie, Poznaniu, Wilnie. Grupy te nie maj¹ w sobie ani pasji, ani si³y, która by przypomina³a ¿ycie poetyckie we Francji, wrz¹ce zawsze od XVI wieku a¿ do dnia dzisiejszego. Lecz samo ich istnienie mo¿e stanowiæ glebê podatn¹ dla pracy podstawowej nad rozszerzeniem i urobieniem
literackiego jêzyka w Polsce. Zgromadzeni na ma³ej przestrzeni miasta, czy miast, w stosunku do ogromów kraju wiejskiego, - pisz¹cy dla niewielkiej iloœci czytelników miejskich lub
dworskich, podczas gdy nieproporcjonalna wiêkszoœæ narodu pogr¹¿ona jest w analfabetyzmie, w prostactwie upodobañ, w parafiañszczyŸnie myœlowej, w nieuctwie, literaci skazani
s¹ na poszukiwanie nowych tematów, a¿eby czymœ niezwyk³ym, fajnym, wprost niebywa³ym
zaimponowaæ swej wybrednej klienteli, która ju¿ wszelkie „kierunki” prze¿u³a, wszelkie cudeñki widzia³a i wszystkim siê znudzi³a. St¹d poszukiwanie cudacznych efektów, chwytanie
wszystkiego, co ktokolwiek, gdziekolwiek wymyd³kowa³. Zjawisko to przypomina ¿ywo
wystawê „Niezale¿nych” w Pary¿u. Gdy siê zwiedzi³o d³ugie nieskoñczenie szopy, zawieszone obrazami nadzwyczaj przejaskrawionymi w barwie, ekscentrycznymi w rysunku, najdziwaczniejszymi w pomyœle i formie, oczy przestawa³y w ogóle widzieæ i odró¿niaæ fenomen

od fenomenu, doœwiadcza³y tylko utrapienia i znu¿enia, a farby dr¿a³y we wzroku po prostu,
jako pasy, plamy i iskry. Skoro siê z tej wystawy nareszcie wychodzi³o, wzrok z radoœci¹
i rozkosz¹ wita³ nie tylko nieefektowne niebo i pospolite chmury, ale tak¿e proste i szczere
sosnowe sztachety, grube, mocne, solidne przês³o mostu, zacny stragan z rzeczywistymi jab³kami, fale rzeki, barwê tramwaju i nareszcie nieefektown¹, pospolit¹ i jednostajn¹ masê kamienic. Nigdy wyraz „sztuka” w znaczeniu zabawy w sztukê, mistyfikacji snobów i filutów
za pomoc¹ cudactw, nie œwiêci³ wiêkszego tryumfu.
Nowoœci¹ niew¹tpliw¹ w dziedzinie literatury by³oby, wzbogacenie jêzyka co najmniej dziesiêciokrotnie s³ownictwem gwarowym i starem, nazywaj¹cym po imieniu dziesiêciokroæ od
naszego obszerniejszy zasób rzeczy, zjawisk, pojêæ i czynnoœci, ruchów i odczuwañ, które
cz³owiek naszego rodu przez tyle wieków w walce z dzik¹ przyrod¹ i w trudzie niezmiernym
utworzy³, wci¹gaj¹c do swojej mowy nazwy tych rzeczy i pojêæ. Prof. K. Nitsch utrzymuje,
i¿ „S³ownik gwar polskich” Kar³owicza jest to zaledwie indeks tych gwar, rodzaj katalogu
ludowej mowy polskiej. Jesteœmy tedy w przededniu poznania samych siebie. Jak¹ by³aby literatura, u¿ywaj¹ca mowy tak bogatej - któ¿ wiedzieæ mo¿e? Nie bêdzie to przecie¿ pismo
w jednej jakiejœ gwarze lecz mowa wzbogacona o wszystkie dialekty. Pisano ju¿ w gwarach
poszczególnych, - i to by³o zrozumia³e, tolerowane, nawet modne. Czemu¿ mia³oby raziæ
wci¹gniêcie do istniej¹cego, historycznego jêzyka szeregu, czy szeregów wyrazów gwarowych, niezbêdnych dla okreœlenia rzeczy, spraw i pojêæ, które siê inaczej, ni¿ wyrazem ludowym okreœliæ nie dadz¹. Nie idzie równie¿ o to, a¿eby stronice wyrazów nieznanych wpakowywaæ do istniej¹cego jêzyka i niezrozumia³ym go czyniæ dla osób, nie znaj¹cych dawnej
gwary, pochodz¹cych z miasta, lub okolic uprzemys³owionych. Je¿eli jednak mo¿na by³o
w ci¹gu wieków przyswoiæ sobie szeœæ tysiêcy wyrazów niemieckich, dwa tysi¹ce czeskich
i innych niema³o, to i tych rodzimych ³atwo bêdzie wyuczyæ siê przy dobrej woli i odrobinie
pob³a¿liwoœci dla literackich wyskoków. Wyrazy te bêd¹ nap³ywa³y same. Wyrazy niemieckie, zakwaterowane w naszym jêzyku, same przyschn¹, gdy ich siê nie bêdzie zbyt zajadle
u¿ywa³o. Nikt ju¿ nie zdo³a wydrzeæ z jêzyka ceg³y, ani zerwaæ dachu, bo niema co na ich
miejsce postawiæ, lecz s¹ wypadki szczególne, kiedy mo¿na wyraz niemiecki skutecznie polskim zast¹piæ. Oto przyk³ad. W zamku kieleckim, wzniesionym przez mo¿nych krakowskich
biskupów, istnieje sala wspania³a, ozdobiona portretami w³adców niegdyœ tej okolicy i tego
pa³acu. Sala jest to wyraz niemiecki. W starym jêzyku polskim istnia³ wyraz samborza, oznaczaj¹cy to samo, co sala. Taka niezwyk³a, dostojna œwietlica, obejmuj¹ca z ³atwoœci¹ dwa
gimnazja, mnóstwo urzêdników i s³uchaczów, gdy nas w dniu rocznicy Cyryla i Metodego
usi³owano tam w³aœnie maniæ po moskiewsku na jakiœ kacapski s³owianofilizm, - mog³aby
nosiæ, choæby w tym jednym wypadku, miano samborza. Jest w przesz³oœci imiê Sambor,
nazwa miasta Sambor, nazwa wsi Samborzec, mo¿e istnieæ nazwa jednej sali zamku w Kielcach - samborza zamkowa. Ale i wielka izba sejmowa mog³aby nosiæ miano samborza. Czy
nazwa izba, oznaczaj¹ca biedne pomieszczenie w ch³opskiej cha³upie, nazwa o nies³owiañskim pochodzeniu i stanowi¹ca najniew³aœciwsze t³umaczenie terminu francuskiego chambre
jest odpowiedni¹ dla zbiorowiska kilkuset pos³ów sejmowych? I to jest samborza sejmowa.
Co wiêcej - „gabinet ministrów” jest terminem bardzo niew³aœciwym, gdy¿ wyraz gabinet ma
rozmaite znaczenie, nie wy³¹czaj¹c jednego o niedyspozycyjnym charakterze. Tymczasem istnieje pras³owiañski termin trzem, oznaczaj¹cy pokoje górne, tajemne, niedostêpne. Nie powinno by siê mówiæ „gabinet ministrów”, lecz „trzem pe³nomocników” bo i s³owo minister
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jest wyœwiechtanym liczmanem europejskim, podczas kiedy pe³nomocnik jest naszym w³asnym i przepysznie rzecz maluj¹cym okreœleniem tego urzêdu. Mówi siê nawet o ambasadorze, czyli poœle: minister pe³nomocny. Tak tedy wysokie urzêdy nasze mog³yby otrzymaæ polskie nazwy: 1) naczelnik, 2) pe³nomocnik, 3) trzem pe³nomocników, 4) samborza poselska.
Za czasów Stanis³awa Augusta mówiono jeszcze sesya, a wkrótce potem sesja usch³a i wesz³o w u¿ycie - posiedzenie. Mog³oby to samo byæ teraz z samborz¹, trzemem i pe³nomocnikiem. Mog³oby, - lecz stoi na przeszkodzie najtkliwszy ze snobizmów, snobizm urzêdniczy,
któ¿by siê zdo³a³ wyrzec tytu³u - „pan minister” i zamieniæ to na ordynarne okreœlenie „pe³nomocnik”? Jak w Anglii, wed³ug œwiadectwa Tackeray’a, cia³o i krew zmusza snobów do
naœladowania lordów, tak u nas cia³o i krew zmusza nas do naœladowania zagranicy.
Tak tedy bêdziemy mieli w dalszym ci¹gu nienaruszony „gabinet ministrów”. Podobnie¿ w literaturze bêdziemy mieli w dalszym ci¹gu wdra¿an¹ œwiadomie w utwory literackie teoriê nonsensu. Zabawne to jest widowisko, gdy teoretycy, propaguj¹cy wdra¿anie w utwory literackie nonsensu pisz¹ d³ugie i najskrupulatniej logicznie sformu³owane wywody o koniecznoœci pisania nonsensów. Praca ta jest najzupe³niej zbyteczna. Wybijaj¹ oni drzwi otwarte.
Poezja, osobliwie liryczna, jest, by³a i bêdzie ufundowana prze-de wszystkim na nonsensie.
Od piosenki ¿niwiarza na polu do liryki Stefana Malarme’go, a od tych liryk do nowel i liryk
Edgara Poego, ba - do epopei o Orlandzie Szalonym, - do Boskiej Komedii i Dziadów wszystko, po prawdzie, jest grubym nonsensem. Poezja nie wyp³ywa z logicznych, przes³anek, lecz z nielogicznych emocji, z nieœwiadomych wzruszeñ, z cierpieñ, z ekstaz, marzeñ,
snów, dywagacji, ob³êdów. Po có¿ udowadniaæ, i¿ poezja musi byæ nielogiczn¹, skoro ona
nie mo¿e byæ inn¹? Czasami utwór liryczny ma sw¹ szczególniejsz¹ wiernoœæ, pasuje do czegoœ, - na przyk³ad, do szalonego, ob³¹kanego bicia serca i w s³owach bez³adnych, nieœwiadomie, bezwiednie o tym, odtwarza bicie serca,-jak ten oto wiersz rosyjskiego poety:
„Ja cie³owa³ jejo,
Ja jej skaza³: pridiosz?
- Da - da, pridu. I niet jeja i gasniet swiet
I nocz’ nieprewozmocz’...
Niet - niet! Kuda idti mnie, gdie kanut’?
Niet - niet!”
Jaki¿ „sens” zawiera siê w ¿a³osnych wylewach, najzupe³niej logicznego w swych przejawach, w swym rozwoju, w swych wybuchach uczucia têsknoty u naszego wielkiego poety?
„Sk¹d pierwsze gwiazdy na niebie zaœwiec¹,
Tam pójdê, a¿ za ciemnych ska³ krawêdzie,
Spojrzê w lec¹ce po niebie ³abêdzie,
I tam polecê, gdzie one polec¹”.
Lecz jakikolwiek brak logicznego sensu zawiera³by w sobie utwór poety, s³owo jego by³o
aktem logicznym, skoro stosowa³o siê do zasad niez³omnych, którym podlega nieœwiadomie
mowa cz³owiecza. S³owo, umieszczone we w³aœciwym miejscu, w obrêbie zdania, zbudowanego nale¿ycie, cokolwiek by wyra¿a³o, by³o ostoj¹ rozumu. Wyrwane ze zdania, jak to czyni
Marinetti i jego naœladowcy, jest jak roœlina wyrwana z ziemi.

Po³¹czone znakiem dodawania z innymi s³owami, nie wyra¿a ¿adnej elektrycznoœci zjawisk,
jak mniema w³oski futuryzm, lecz tworzy stosy bez³adnego i zwiêd³ego chwastu, a nawet
kupy nawozu. S³owo jest tajemnic¹, piêknoœci¹, bytem subtelnym. Ma swe dzieje g³êbokie,
w otch³ani czasu zgubione. S³owo - przysiêga - oznacza siêganie, przysiêganie rêk¹ do ognia,
lub do sztaby rozpalonego ¿elaza, póŸniej do krzy¿a mi³osiernego Chrystusa, na œwiadectwo
prawdy. S³owo- oszo³omiony - oznacza cz³owieka, który po raz pierwszy przywdzia³ szo³om,
he³m ¿elazny na g³owê i nie bardzo jest pewny siebie z niepomiernym na ciemieniu ciê¿arem. Okrzyk - pal go szeœæ! - to rozkaz sêdziego do kata, a¿eby przypieka³ po raz ostatni, po
czym nastêpowa³a przerwa, zdjêcie z ko³a cierpieñ. A ile¿ takich tajemnic zawiera ka¿dy rzeczownik, ka¿de nasze s³owo! Przeznaczone do doskonalenia siê w znaczeniu estetycznym, do
nabierania mocy, zapachu, barwy, jak kwiat od starannej uprawy i pielêgnowania, - do przeistaczania siê w dŸwiêk muzyczny, skoro siê po³¹czy na zasadzie prawa doboru z innymi s³owy, poszukuj¹cymi tego¿ doboru, a¿eby wydaæ naj¿ywsz¹ piêknoœæ, harmoniê naœladowcz¹,
- spychane jest do rzêdu osamotnionych œwistów, lub zgrzytów. Poezja, wielkie spoid³o osamotnionych ludzi na ziemi, wielka pociecha dusz nieszczêœliwych, staje siê nieszczeroœci¹,
udawaniem, powtarzaniem, fa³szem - i nie mo¿e liczyæ na odczucie intelektu najbardziej
sk³onnego do najchêtniejszego odczucia.
Dzie³o artysty uzupe³nia siê przez zrozumienie go i odczucie. Jakie¿ mo¿e byæ odczuwanie
utworów, które s¹ jedynie produktem snobizmu i jedynie na snobów licz¹? Chc¹c myœleæ,
czuæ, wzruszaæ siê przy czytaniu, trzeba siêgaæ do dzie³ nieliterackich, pozaliterackich. Tam
siê, o dziwo! znajduje poetyckie wzruszenie. Albo¿ nie jest ksi¹¿k¹ pe³n¹ poezji wielkie dzie³o prof. Ludwika Birkenmajera o Koperniku, - gdzie wszystko jest przedziwnie potrzebne,
jasne, œcis³e, wydobyte z nicoœci, wyrwane z pró¿ni, wyszperane z niewiedzy, z ciemnoty,
myœl¹ wyæwiczon¹ i m¹dr¹ dosiêgniête w roku czasów? A¿eby podj¹æ dzie³o takie, jak zbadanie geniuszu Kopernika, wyœledzenie dróg jego myœli, sposobów jego odkryæ, samotnych
jego mocowañ siê z opornym wszechœwiatem i wzlotów a¿ do siedliska tajemnicy, trzeba
posiadaæ tyle¿ zapewne pasji, nieustaj¹cej podniety, furii wewnêtrznej i natchnienia wysokiej
miary, co do napisania poematu, dramatu, lub powieœci. Albo¿ nie zawieraj¹ poezji pisma
Tadeusza Wojciechowskiego, gdzie siê pospo³u z nim odzyskuje wzrok sowy, czy kota i widzi coœ niecoœ w dali zagas³ej, gdzie ju¿ nic niema dla wiedzy? Z luŸnego wyra¿enia kronikarza, przez umiejêtne zestawienia i pracowite porównania, od znanych do mniej znanych
zjawisk, jak od uderzenia krzesiwa o krzemieñ, iskra b³yska i przez chwilê oœwieca mroki.
Czy¿ nie s¹ pe³nymi poezji pisma Karola Potkañskiego, gdy bada, roztrz¹sa, gdy s¹dzi? Gdy
s¹dzi sprawê Wincentego z Szamotu³, czyni to z takim samym ogniem ducha, sprawiedliwoœci¹, z tak¹ sam¹ oglêdnoœci¹ i ostro¿noœci¹ gentelmana, jakby rozstrzyga³ pos¹dzenia straszliwe ¿ywego cz³owieka i honor jego w rêce piastowa³. Poezja ta wytryska z olbrzymiej pracy,
z jasnoœci myœli, z surowych naukowych zasad, a nade wszystko z tej g³ównej zasady - nowoœci i postêpu, któr¹ ka¿de z tych pism zawiera, szerzy i któr¹ oddycha. Czy¿ nie jest poezj¹ tworzenie niew¹tpliwej prawdy filozoficznej, ujmowanie w ostateczny, nieodmienny sylogizm zasady, d³ugo wewn¹trz wa¿onej i opracowywanej? Zmar³y niedawno myœliciel
Edward Abramowski mówi³, i¿ znalezienie pewnych formu³ dla pewnych prawd dawa³o mu
chwile zachwytu, chwile szczêœliwe, które poeci nazywaj¹ w swym s³ownictwie natchnieniem.
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ROZDZIA£ 10
Tyle z³ego powiedziawszy o snobizmie, nale¿y w chwili rozstania siê rzuciæ mu i cieplejsze
s³owo. Je¿eli postêp podobny jest graficznie do linii prostej, to snobizm przypomina³by swym
kszta³tem liniê falist¹, na p³ask rozpostart¹, b³¹dz¹c¹ we wszelkich kierunkach dooko³a linii
prostej, swojego wzorca. Snobizm nasyca now¹ treœci¹ ja³owe pustki, zakamarki, schowki,
dziury, wype³nia now¹ b¹dŸ co b¹dŸ mod¹ najobskurniejsze podwórka barbarzyñstwa, oœwieca zapad³e œcie¿ki i dro¿yny banalnoœci, stroi najostatniejsz¹ parafiañszczyznê w szateczki
inne, ni¿ przedtem nosi³a, a¿ do odwo³ania przez obrzydzenie powszechne i wybuch nowego
naœladownictwa. Snobizm jest postêpem dusz wtórnych, ja³owych, martwych w sobie, ryf,
ko³ków, naœladowców. Nie nale¿y snobizmu do szczêtu wytrzebiaæ, aby snadŸ nie zosta³ sam
szczyrek bezdenny i sam ugór, samo jeno barbarzyñstwo. Nale¿y go jednak oœwietlaæ latarniami Thackeray’a, ¿eby siê znowu zbyt nie rozbija³ w Sarmacji i po wawrzynowy liœæ postêpu nie siêga³.
B³ogos³awiony jest postêp nieustanny, nieustêpliwy przed niczym, dok³adny, œciœle œwiadomy swego rozwoju i biegu, postêp, który siê zacz¹³ w naszej ojczyŸnie z chwil¹ wyzwolenia
jej z obcej niewoli! Ma³o go jeszcze, jak ma³o szczerego z³ota w skarbcu polskim. Ale siê
z dnia na dzieñ powiêksza, jako i z³oto. Postêp nie mo¿e siê zamkn¹æ w ¿adnej doktrynie,
wyrywa siê z objêæ ka¿dej, szukaj¹c w swych przemianach formy coraz doskonalszej, a zu¿ywszy poprzedni¹, przeistacza siê w inn¹, bardziej zbli¿on¹ do wzorca wyœnionego. Nie
mo¿e siê zmieœciæ w szrankach ¿adnej politycznej, czy spo³ecznej partii, gdy¿ jego zadanie
polega na przekszta³caniu cz³owieka, skrêpowanego powrozami doczesnoœci, na ducha wolnego, syna bo¿ego i brata synów bo¿ych. Nie mo¿e siê zamkn¹æ w granicach jednej warstwy
spo³ecznej, jednej kasty i jakiegokolwiek zespo³u, - nie poprzestaje nawet na jednym narodzie, lecz narody oœcienne, które w dziejowym zazêbieniu siê o naród polski w granicach
Rzeczypospolitej zosta³y, obejmuje w jedno wspólne pracowisko. Nikogo nie spycha w dó³,
nikogo nie str¹ca do ciemnicy, zalanej krwi¹ ofiar, wszystkim na oœcie¿ otwiera ten sam
ustrój, zagarnia w kluby tego samego rozwoju, który zd¹¿a w kierunku najlepszego stanu
posiadania. Postêp ma w³asnoœæ œwiat³a, biegn¹cego w dal wiekuiœcie i ma naturê linii prostej, która w swym niepowstrzymanym rzucie naprzód nigdy i nigdzie niema koñca. Etapami
jego drogi s¹ - praca wspólna w jasnoœci dnia, dŸwiganie wszystkiego ku dobremu, poœwiêcenie dla dobra braci, ofiara ze siebie i bohaterstwo, bohaterstwo tak wspania³e, wielkie
i wznios³e, jak hetmana ¯ó³kiewskiego i tak ciche, pokorne i nikomu nieznane, - nobilitas najwy¿szej miary, - jak W³odzimierza Koniecznego.

