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Woldenberg, wrzesień 1944 r. 

 

I. 

1. Wielki rozwój nauk przyrodniczych w ostatnich czasach sprawił, że ich pojęcia 

i metody badawcze przenikają i do dziedziny nauk humanistycznych. Historycy, socjologowie 

np. pojmują zbiorowość ludzką jako pewien organizm, który według praw biologicznych 

rozwija się, wytwarza organy odpowiadające jego potrzebom, żyje pewien okres, wzrasta, 

rozwija się, wreszcie zamiera, ustępując miejsca innym tworom. Organami biologicznymi 

(narządami życiowymi) tej zbiorowości byłyby nie tylko takie instytucje, jak rząd, wojsko, 

szkolnictwo, przemysł, ustrój społeczny, ale i duchowe wytwory, jak prawo, obyczaje, nauka, 

sztuki piękne, a działalność tych organów zbiorowego bytu jest ich funkcją społeczną. Tak 

więc kolega Klimczewski parę dni temu mówił o funkcji społecznej wychowania jako o 

pewnym zespole działań i środków, przez które grupa społeczna upodabnia i przystosowuje 

młode istoty do swoich form życia… Prawa kierujące życiem społecznym, ustrój, 

sprawiedliwość społeczna są ośrodkiem zainteresowań naszej epoki, zastanowimy się więc 

dzisiaj nad funkcją społeczną literatury (polskiej, oczywiście). 

2. Podłożem, z którego twórczość poetycka wyrasta, są irracjonalne władze naszej 

jaźni, przede wszystkim intuicja, wyobraźnia, które przetwarzają odbierane wrażenia, by 

urobić z nich doskonalszą niż zmysłowo doświadczalna rzeczywistość, oczyszczoną z cech 

przypadkowych, a wzbogaconą w te, które są dla nas istotne i ważne. 

Rozum siatką swoich uogólnień stara się ująć rzeczywistość możliwie ściśle 

i przedmiotowo (choć niektórzy filozofowie twierdzą, iż rzecz sama w sobie jest 

niepoznawalna), wyobraźnia zaś ożywiona uczuciem stwarza podmiotowy tej rzeczywistości 

obraz. Jedno i drugie ujmowanie rzeczywistości jest istocie ludzkiej potrzebne: można by 

powiedzieć, że rozum to narzędzie do opanowania świata, irracjonalne władze duszy (intuicja, 

uczucie, instynkt, wyobraźnia) pozwalają go odczuć i przeżyć wewnętrznie, zestroić własny 

rytm życia z rytmem wszechbytu. Pogodzenie obu tych postaw życiowych – czynnej i biernej 

(w tym głębszym znaczeniu) – zdobywczej i kontemplacyjnej (które tak różnią kulturę 

Wschodu i Zachodu) daje dopiero pełnię człowieczeństwa. 
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3. Historycznie rzecz biorąc, artystyczna działalność człowieka jest bodaj 

wcześniejsza niż naukowo-poznawcza. Już człowiek jaskiniowy rzeźbił na kościach zwierząt, 

a później wygniatał w naczyniach glinianych ozdoby, kreślił na ścianach pieczar sceny 

myśliwskie; najstarsze podania ludów wspominają o pieśniach i muzyce (choćby greckie o 

Centaurze i mity orfickie). Bliska najgłębszym tęsknotom człowieka poezja od zarania 

dziejów towarzyszy przejawom kultu religijnego. 

Jest więc potrzebą ludzkiej duszy, jest wyrazem przeżyć i wzruszeń człowieka, który 

w natchnieniu „sobie śpiewa a muzom”, któremu „ludzkie oczy, uszy niepotrzebne”, jak 

mówią nasi najwięksi poeci, a niektórzy pójdą jeszcze dalej twierdząc, że jest ona celem sama 

w sobie, Absolutem, bo jest odbiciem Absolutu Duszy, jest panią, źródłem, z którego się całe 

życie wyłoniło, jak to głosił z właściwą sobie przesadą wódz Młodej Polski w swoim 

Confiteor przed 40 laty. 

Nas dziś zajmować nas będzie nie to osobiste, ale społeczne oblicze twórczości 

literackiej. 

4. Wrażliwą i chłonną duszę poety można by porównać do soczewki skupiającej 

(i dźwięczącego kamertonu zarazem), która skupia w sobie blaski i dźwięki otaczającego 

życia, by je uwznioślić, uwydatnić ich duchowe piękno, przedłużyć ich trwanie w idealnej 

sferze bytu. Raz brzmi głos poety jako dźwięczne echo minionych wydarzeń, prac i zmagań 

człowieka, to znów w przyszłość skrzydłem uderza, uświadamiając tęsknoty swego 

pokolenia, wytyczając mu nowe kierunki i drogi. „Organizowaniem wyobraźni narodowej” 

nazwie Norwid poezję. Wyławiać piękno ze świata zjawisk, uszlachetniać nim pracę, budzić 

do niej miłość, prowadzić przez piękno do drugiej postaci ideału, któremu Dobro na imię – 

oto zadanie społeczne poezji. 

5. Tak pojęta twórczość literacka jest jedną z funkcji zbiorowego organizmu, jakim 

jest naród czy grupa społeczna. Jest czynnością biologicznie celową, bo utwierdza życie, 

służy jego pełni i doskonałości, jego rany goi, z upadków podnosi, wysiłki i prace wspomaga. 

W chwilach wyjątkowych staje się niemal kapłaństwem, a poeci – wieszczami. Skupia w 

sobie i inne funkcje społeczne, jest ostoją bytu narodowego. „Z archanielskimi skrzydłami 

i głosem” dzierży naonczas i „miecz archanioła”. A w każdym razie jest karmą duchową 

społeczeństw i wyrazem ich samowiedzy („literatura jest wydobyciem na jaśnią bytu 

narodowego” – powie M. Mochnacki), urabia czucia, myśli, duchową postawę narodów. 

Czym poezje biblijne dla Izraela, Homer dla Greków, Szekspir czy Kipling dla Anglików, 

Tołstoj czy Dostojewski dla Rosjan, tym dla nas Kochanowski, Skarga, Mickiewicz, Prus, 

Wyspiański… 

Rozważmy tę rodzimą twórczość dokładniej. 

 

II. 

1. Z podań, rapsodów i pieśni, które kołysały nasz naród w kolebce, szczątki tylko 

zostały nieznaczne. Ni bylin takich, jak ruskie o mocarnym Siła Silanowiczu, dzielnym Ilji 
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Muromcu, ni poematów, jak Słowo o połku Igoria czy serbskie o Kosowym Polu – dziś nie 

znamy prawie. Z badań jednak dziejowych i ludoznawczych wynika, że u przodków naszych 

pieśń jest nieodłączną towarzyszką pracy, zabaw i chwil uroczystych życia: brzmi na 

postrzyżynach i weselach, przy topieniu Zimy – Marzanny i paleniu Sobótek na cześć 

wiosennego słońca, przy dożynkach czy obrzędzie Dziadów na starych żalnikach. Pieśń, 

gadka, baśń umilają długie wieczory zimowe, kołyszą rytmiką, ojców dzieje legendą 

opromieniają i przekazują z pokoleń na pokolenia (przez pięćset lat historycznych dziejów 

nam taka niepisana poezja wystarcza). 

2. Z przyjęciem chrześcijaństwa obok tej niepisanej domowej pojawia się zwolna 

piśmienna kościelna twórczość, która służy krzewieniu i pogłębianiu nowej, Chrystusowej 

wiary. Ale całe wieki upłyną, nim ukażą się pierwsze przekłady psalmów, modlitw, 

rozmyślań, żywotów świętych i pieśni. Wśród tych ostatnich najstarożytniejszy i do hymnu 

narodowego urastający poważny chorał Bogurodzicy wieje nad polskim średniowieczem jak 

sztandar jego ziemskich dążeń i nadziemskich wzlotów. 

Wiele, być może, zabytków piśmiennictwa polskiego tej pierwszej połowy naszych 

tysiącletnich dziejów spłonęło lub wdeptane zostało w ziemię kopytem najeźdźców 

przelewających się ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa przez polskie międzymorze. 

Najstarsze, jakie znamy, odnaleziono po wiekach rozpierzchłe daleko poza granicami kraju: 

w Górnej Austrii, na Węgrzech, w Petersburgu czy szwedzkiej Uppsali.  

3. Uporawszy się z wyrażeniem czterdziestu paru polskich dźwięków za pomocą 

dwudziestu czterech liter łacińskiego abecadła, przyswoiwszy sobie w dostatecznym stopniu 

kulturę zachodnią i zdobywszy należyte miejsce w Europie, powiemy wreszcie z dumą: 

Niechaj wżdy postronni narodowie znają, 

Iż Polacy nie gęsi i swój język mają – 

i zaczniemy pisać w ojczystym języku dla szerokiego ogółu i o wszystkich sprawach naród 

zajmujących: o państwie i niedomaganiach społecznych, kościelnych czy religijnych, o życiu 

sielskim, wojennym i dworskim, o wewnętrznych smutkach i radościach ludzkiej duszy.  

 

III. 

 Rok 1543. Panowanie Zygmunta Starego, którego dzwon z dział obertyńskich ulany i 

wawelski zamek – dotąd chwałę głoszą. Powstaje piśmiennictwo piękne i od razu rozkwita w 

wiek złoty: Rej, Kochanowski, Górnicki, Modrzewski, Orzechowski, Skarga! Pieśni, hymny, 

satyry, poematy, nawet dramatyczne utwory (z Odprawą posłów na czele), wielka liczba 

rozpraw, polemik politycznych, religijnych (czasy reformacji przecie), znakomite dzieła 

dydaktyczne urabiające ideały społeczne: szlachcica i obywatela, dworzanina, rycerza, 

senatora, nawet króla na modłę szlachecką stara się urobić fidelis subditus – wierny poddany 

– imć. Stanisław Orzechowski (zresztą warchoł pierwszej klasy) Regułę życia dobrego króla 

pisze. 
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 4a. Bo piśmiennictwo to jest wyraźnie narzędziem zwycięskiej w państwie szlachty do 

urządzenia po szlachecku Rzeczypospolitej. Głosi pochwałę życia ziemiańskiego, ale 

przyznać trzeba – i wady szlacheckie chłoszcze, wzory pokazuje szlachetne i nie zasklepia się 

w sobie zbyt samolubnie z początku. Liczy w swym gronie mieszczan (uszlachconych zresztą 

przeważnie), jak Łukasz Górnicki z Oświęcimia, Marcin Kromer z Biecza, Cyprian Bazylik 

z Sieradza (tłumacz Modrzewskiego), później nieco Szymon Szymonowic, Klonowic – ze 

Lwowem związani, Marcin Siennik – wydawca i popularny tłumacz powieści oraz szereg 

innych. Niejeden ze szlachty, jak stary Bielski, życzliwie się do mieszczan odnosi, nawet 

kmiecie mogą w tym wieku jeszcze synów swoich kształcić, jak ów gospodarz spod Żnina, 

ojciec uwieńczonego później w Rzymie Klemensa Janickiego, Rej, a później Orzechowski 

nawet – ten pamiętny trybun szlachecki – ujmują się za chłopem. W Krótkiej rozprawie 

między panem, wójtem a plebanem, którzy sobie nawzajem wytykają błędy, mamy np. taki 

ustęp o braku opieki prawnej dla stanu kmiecego: 

Pan się świeczki dzwonka strzeże       (wyklęcia z ambony) 

Ponoć jeszcze bardziej wieże 

Ksiądz biskupa, biskup Rzyma 

Tak w każdym stanie przyczyna 

Jedno nam zawżdy biedakom 

Zewsząd cierpieć nieborakom. 

Zagadnienie to daleko wymowniejszy wyraz znajduje w broszurach Modrzewskiego i w jego 

głównym dziele pt. O naprawie Rzeczypospolitej. Ujmować się będzie za kmiotkiem i Skarga 

w kazaniu o prawach niesprawiedliwych, i Sebastian Grabowiecki, i inni. 

 4b. Mimo to szlacheckość tej literatury jest niewątpliwa i nosi już znamiona tej 

warstwy z doby humanizmu (kwietyzmu) i późniejszego upadku, jak łatwość rozczulania się, 

pochopność do krytyki i rozdzierających, a daremnych biadań: Byś serce moje rozkroił – 

znajdziesz tam jedno słowo: giniemy! – woła Orzechowski w najświetniejszym okresie naszej 

państwowości. Narzekaniem wszej korony polskiej wieńczy Rej główne dzieło swego 

pisarskiego żywota. O nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani 

sprawiedliwość ma miejsca. Wszystko złotem kupić trzeba – wyrwie się okrzyk 

i Kochanowskiemu w Odprawie, niewątpliwie pod adresem własnej ojczyzny skierowany. 

Późniejszy Lament utrapionej matki Szymona Starowolskiego, Kochowskiego żale w 

Psalmodii polskiej, Dachnowskiego (mieszczanina olkuskiego) Trąba na rozproszonych do 

obozu przeciw Kozakom, gorzkie uwagi Opalińskiego i wielu innych – bardziej już będą 

usprawiedliwione klęskami wojennymi. Równocześnie widać pewną niezaradność czy brak 

woli do opanowania siebie i wszczynającego się rozstroju. I tu znamiennie wyróżniają się 

pisarze mieszczańskiego pochodzenia: Modrzewski, Górnicki, do pewnego stopnia i Skarga, 

stawiający wyraźną a rzeczową diagnozę polskich niedomagań i równie stanowcze 

a przemyślane środki naprawy Rzeczypospolitej: mocny rząd, prawa sprawiedliwe dla 

wszystkich, stałe dochody skarbowe i stałe wojsko do obrony granic. 

 5. Z dążeniem szlachty do znaczenia i władzy łączy się jej walka z duchowieństwem, 

które dotąd kształtowało życie polskie, jak i całej prawie Europy, w duchu chrześcijańskiej, 

teocentrycznej ideologii. Walkę tę, z naszych założeń wychodząc, można uważać za wyraz 
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dążeń świeckich stanów (rycerstwa i mieszczaństwa głównie) do podporządkowania sobie 

całokształtu życia i pokierowania nim według własnych, ziemskich ideałów, jakie niosło 

Odrodzenie i Humanizm.  

 Zapał naszej szlachty do religijnych nowinek w dużej mierze wynikał z podobnych 

pobudek (wśród nich niechęć do opłat kościelnych i sądów duchownych nad świeckimi były 

szczególnie silne). Na Zachodzie walki społeczne i religijne doprowadzały do długotrwałych 

[wojen] i straszliwego nieraz rozlewu krwi, nasze rewolucje – zarówno szlachecka XVI-XVII 

w., jak i późniejsza, wprowadzająca mieszczaństwo do życia (a da Bóg i obecna przez 

czwarty stan prowadzona) mają przebieg o wiele łagodniejszy i prawie niekrwawy (czy to z 

kresowego położenia w stosunku do ośrodków zachodnich prądów i zaburzeń, czy z 

wrodzonej ugodowości, a może i poczucia umiaru naszego narodu), dość że nam wystarczają 

potoki gwałtownych słów i – atramentu. 

 Więc i wystąpienie ojca piśmiennictwa polskiego, imci pana Mikołaja Reja 

z Nagłowic było wywołane przede wszystkim chęcią walki z duchowieństwem i szerzenia 

„czystej ewanieliej”, która dotąd była według niego i innych reformatorów „mocno 

zawikłana” przez kościół katolicki. Satyry, paszkwile na Rzym i duchowieństwo, homilie 

i postylle dające wykład nowy Pisma św., polemiki, przekłady psalmów itp. stanowią 

przeważną część piśmiennej twórczości Reja, który wiedzie za sobą cały hufiec pisarzy 

dysydenckich, jak Cyprian Bazylik, Jan Łaski (organizator kościoła w Anglii i Holandii 

i u nas upatrzony na to stanowisko), Maciej Korwicki, Grzegorz z Żarnowca, Szymon Budny, 

Piotr z Goniądza, Marcin Czechowic, w w. XVII czynni będą ruchliwi i uczeni arianie polscy 

z Moskorzewskim, Przypkowskim, Otwinowskim, Potockim (nim jeszcze powróci na łono 

kościoła katolickiego), Szczęsny Harburt – zaciekły wróg jezuitów i króla, autor gryzącego 

paszkwilu pt. Gratis, człowiek wybitnie zdolny i wykształcony, ale natura samowolna 

i nieokiełznana. 

 6. Osiągnąwszy zwycięstwo na terenie politycznym, szachta łatwo ostyga z bojowego 

zapału, dochodzi do ugody z duchowieństwem i kościołem katolickim tłumnie wracając na 

jego łono, do czego walnie przyczynią się słowem i pismem walczący obrońcy katolicyzmu 

z jezuitami na czele. Widzimy wśród nich Kromera, Warszewickiego, Jakuba Wujka 

z Węgrowca, Białobrzeskiego, dalej Nidecki, Solikowski (arcybiskup krakowski), Melchior 

z Kalisza, Sokołowski, wspomniany już ks. Stanisław Orzechowski, no i Skarga przede 

wszystkim, właściwy twórca Unii Brzeskiej, „tyran dusz ludzkich”, porywający nie tylko 

mocą swego słowa, jasnością myśli i wykładu swych kazań (sejmowych i na niedziele 

i święta), żywotów świętych, rozpraw i modlitewników (mamy tu w obozie jego Nabożeństwo 

żołnierskie), ale i osobistym przykładem swej niezmordowanej i wszechstronnej działalności 

wychowawczej, społecznej, obywatelskiej i charytatywnej (jego lombardy – montes pietatis 

dla ratowania ludzi przed lichwą żydowską, jego bractwa miłosierdzia dla wykupywania 

jeńców z rąk muzułmańskich, przetrwały całe wieki).  

 7. Wyrazem zgody między szlachtą a duchowieństwem na literackiej płaszczyźnie jest 

rosnąca od XVII w. liczba utworów treści religijnej. W wieku złotym za czasów 

Kochanowskiego renesansowe piękno i dążenia humanistyczne harmonijnie splatają się 
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z głębią myśli i uczuć chrześcijańskich; dość wspomnieć Treny, Psałterz Dawidów 

(w kongenialnym przekładzie Jana z Czarnolasu), piękne ustępy w Dworzaninie Łukasza 

Górnickiego (tam np., gdzie mamy wykład o piękności – w platońskim duchu utrzymany), 

poezje Szarzyńskiego, Szymonowica. Później stopniowe trywializowanie treści, coraz 

bardziej nieznośna barokowość formy, doprowadzą w końcu do zwyrodnienia tej literatury.  

 Choć i wiek XVII może się jeszcze pochlubić do dziś w Anglii i Belgii czytanymi 

lirykami ks. Macieja Sarbiewskiego (kaznodziei nadwornego Władysława IV), zwanego 

„polskim Horacym”, podniosłą Psalmodią polską Kochowskiego pisaną piękną prozą 

rytmiczną, pismami księdza Starowolskiego, ognistymi kazaniami ks. Birkowskiego –

dominikanina-żołnierza i paru innych. 

 8. Zwycięski stan szlachecki wyżywa się jednak przede wszystkim w sielsko-

ziemiańskich pracach i rozkoszach. Od Żywota człowieka poczciwego (Reja), pełnego 

zachwytów na ten temat i bardzo ciekawych szczegółów z codziennego życia 

(gospodarskiego i towarzyskiego), od Reja i od Sobótki Jana z Czarnolasu ciągnie się 

w naszym piśmiennictwie nieprzerwany szereg pochwał „wsi spokojnej, wsi wesołej” aż do 

Pana Tadeusza, Nad Niemnem i Chłopów Reymonta… 

 Życie sąsiedzkie, towarzyskie, któremu się Rej już z zapałem oddawał, stworzy całe 

mnóstwo obrazków obyczajowych, facecyj, fraszek, pieśni, epigramatów, żartów, anegdot; 

Naborowski, Morsztyn, Kochowski, Orzelski „pod dobrą myślą te błazeństwa kryślą”. 

 Ale najpłodniejszym z nich i najsympatyczniejszym jest pan podczaszy krakowski, 

Wacław Potocki, typowy szlachcic – sarmata, w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo 

i wojskowo służył, i dwóch synów oddał ojczyźnie, i gospodarzył z zamiłowaniem, 

i obywatelem był mądrym (choć wyśmiała go szlachta na proszowskim sejmiku, że zwalczał 

liberum veto), i gorąco był religijnym. Pisał bardzo wiele, nie troszcząc się o druk, [a jego 

dzieła] krążyły w odpisach [i po latach doczekały się druku niektóre], jak Wojna chocimska 

w XIX w. Dla zobrazowania tego sielsko-domowego żywiołu w staropolskiej literaturze 

przytoczę mniej znany i mniej piękny niż np. podobna treścią pieśń panny XII w Sobótce Jana 

z Czarnolasu, ale bardzo bezpośredni wiersz Hieronima Morsztyna zachwalający życie 

wiejskie: 

Pan to wielki co na stronie 

Dość mu na swoim wygonie 

Czegóż potrzeba gdy z gębą chleba? 

 

Najdzie w piwnicy węgrzyna 

Chmiel wystały. Do komina 

Niech przykładają 

A w dudy grają. 

 

Młyn i tracz na bystrej wodzie 

Jarzyny bujne w ogrodzie 

Chmielnik tuż w tyle 

Aż ujrzeć mile. 
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Miasto blisko, targ nie głodny 

Kościół doma, sąsiad zgodny 

Chłopków gromada 

Cóż za wsi wada. 

 

Wsi cnotliwa, bodaj tobie 

Kwitła sława ku ozdobie… 

A wy panowie siedźcie w Krakowie. 

 Obok tej wiejsko – szlacheckiej, często rubasznej poezji obyczajowej, mamy 

i dworską poezję: wykwintne sonety, madrygały, nagrobki, treny, raki-zagadki i różne 

igraszki wierszowe na temat pięknych oczu i strzał kupidyna, żarów serdecznych i westchnień 

nieodwzajemnionych. Pisał je w młodości – dworzaninem króla będąc – Jan Kochanowski, 

pisał Smolik, Grodzicki – nakielski kasztelan, ale celuje w nich zręczny dworak Marii 

Kazimiery i dyplomata, imć pan Andrzej Morsztyn (najwybitniejszy z trzech piszących w tym 

wieku Morsztynów). Ale szlachta krytycznie patrzy na dworskie próżnowanie i Rej, 

i Kochanowski… 

 9. Owo zbieranie, rejestrowanie przejawów swego życia, „uznawanie się w swoim 

jestestwie”, jakby powiedział Mochnacki, wyraża się również w kulcie klejnotu 

szlacheckiego. Już w 1585 roku Bartosz Paprocki pięć ksiąg herbarza swego szczelnie 

godłami, ich pochodzeniem i dziejami rodów wypełnił; w wieku XVII poczet herbów układa 

wspomniany już Potocki, Okólski, Kojałowicz; cel wychowawczy temu przyświeca, wzory 

cnót, zasług pokoleniom przekazać, jak to wyraźnie ks. Kuligowski pisze, od Abdanka do 

Zenowicza herby polskie, ich przedstawicieli wybitnych skrzętnie zebrawszy. Od zdrowej, 

rozumnej czci dla przeszłości i rodu droga często bliska do próżnej chwały i zarozumiałości. 

Od dzieła ks. Kuligowskiego do napuszonych (często nieźle płatnych) panegiryków, w 

tytułach już ukazujących swoje właściwe oblicze: Srebrne złotej Nałęczy zadzierzgnienie albo 

Złote runo przyjaznych chęci przez fortunną po herbowej śreniawie Jazona polskiego 

nawigacja w rodowitej tej bramie pod czułą Grzymały stażą znalezione; Pałac nieśmiertelnej 

sławy, a raczej świątnica honorów trzema trąbami prześwietnego rodu Jordanów głośna 

i ozdobna.  

 10. Spocząć na wawrzynach, zgnuśnieć w próżniactwie i dobrobycie nie pozwoli 

szlacheckiej Polsce postronny nieprzyjaciel, który ze wszech stron uderza w XVII w. na 

Rzeczpospolitą. Mimo kapitulacji pod Ujściem i szwedzkiego zalewu, pomimo haniebnej 

ucieczki strojnych i zbrojnych szlacheckich mas spod Piławiec przed Kozakami i ordą – jest 

to wiek zwycięstw orężnych i bohaterstwa. I wkład moralny, jaki zostawi dalszym narodu 

dziejom, będzie źródłem otuchy i zwycięskiej woli życia. Kircholm, Smoleńsk, dwukrotnie 

Chocim, Zbaraż, Częstochowa, Kamieniec – piszą o nich obszerne poematy Samuela ze 

Skrzypny Twardowskiego, pisze Krajewski, Kuczwarewicz, Krasiński, Białobocki, Samuel 

Leszczyński, Makowiecki, ksiądz przeor Kordecki. Wśród tych Pochodni wojennej sławy, 

Klarów męstwa, Tańców Rzplitej najwybitniejsze miejsce zajmuje bohaterski epos 

wspomnianego już Potockiego Wojna chocimska. 
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 A obok tych poematów – pamiętników, od poważnych, cezarowym piórem pisanych 

Stanisława Żółkiewskiego O wojnie moskiewskiej do Pamiętników J. Ch. Paska (wydanych 

zresztą drukiem dopiero w 1836 r.), które się czyta jak powieść (awanturniczą), nie 

wyliczając zbyt wielu innych: Maskiewicz, Niemojewski, por. Borsza i rtm. Marchocki 

(z orszaku Maryny Mniszkówny, co chciała zostać carową), Okólski, Poczobut, Zawisza, 

nawet J. O. Radziwiłł, Olbrycht i Sapieha. Od krwawych godów moskiewskich Dymitra 

Samozwańca zaczyna się ich rozwój i trwać już będzie nieprzerwanie. Kitowicz w XVIII w. 

epokę saską odmaluje, później Niemcewicz, Koźmian i wielu innych, nawet król Poniatowski 

zostawi francuskie memuary. 

 11. Dodajmyż do tego broszury, mowy, kazania, liryki związane z żywiołem wojny 

(przeważnie przeciw Turcji zwrócone) księży: Warszewickiego i Orzechowskiego w XVI w., 

kan. Starowolskiego, Falibogowskiego, F. Birkowskiego – ognistego dominikanina-żołnierza, 

wreszcie na pograniczu literatury pięknej leżące opisy podróży (diariusze) Zbylitowskiego do 

Szwecji, Lubienieckiego, Oświęcima i Bobowskiego na Wołoszczyznę i do Stambułu, 

Pielgrzymowskiego do Moskwy, Dziedurzyckiego do Holandii i Francji (gdzie fortyfikacje 

Vaubana podziwiał), listy J. O. Radziwiłła Sierotki z pielgrzymki do Ziemi Świętej – 

a dopełnimy zarysu cech literatury staroszlacheckiej. 

 12a. Była ona, jak widzimy, ściśle związana z naszym życiem, była – mimo dużego 

wpływu obczyzny – wyrazem samowiedzy narodowej, jeśli mieć na myśli naród szlachecki, 

choć w początkach i żywioł mieszczański bierze czynny udział w piśmiennictwie i życiu 

umysłowym – przypomnę braci Zimorowiców i Klonowica związanych ze Lwowem, autorów 

pięknych sielanek, pieśni, poematów satyrycznych i opisowych (np. bieg Wisły i życie 

flisaków) – i dramat mieszczański, owe przedstawienia na tematy biblijne, które ożywiano 

scenkami obyczajowymi w czasie przerw, czyli intermediów (nasza szopka ludowa 

z typowymi postaciami od nich bierze początek), mamy nawet całe komedie obyczajowe, jak 

Scyrulus Jurkowskiego lub Z chłopa król Piotra Baryki, wystawioną po koronacji Władysława 

IV. Autorami owych dramatów, scen i komedii byli zazwyczaj bakałarze pochodzenia 

mieszczańskiego.  

 Nawet i lud w tej szlacheckiej literaturze od czasu do czasu występuje (Janicius), wójt 

z panem i plebanem dyskurs prowadzi u Reja, dziewki w biel ustrojone śpiewają w Sobótce 

Jana z Czarnolasu, żeńców opiewa Szymonowic, ujmują się za ludem niejedni.  

 Oczywista, według dzisiejszych stosunków i pojęć rzecz oceniając, jest to wszystko za 

mało. Owo „wydobycie na jaśnię bytu narodowego” jest mocno jednostronne. Odrobią to 

późniejsze wieki: XIX i obecny, w którym żyjemy. 

 12b. A jak się ma rzecz z drugim zadaniem społecznym literatury: z jej duchowym 

przewodnictwem, z kształceniem wyobraźni i uczuć, z wytyczaniem kierunków życia 

zbiorowego? 

 I na to pytanie trzeba odpowiedzieć z pewnym zastrzeżeniem. Była to twórczość 

przeważnie mądra i szlachetna, trafnie na ogół oceniała życie, wskazywała drogi właściwe 

społeczeństwu i wywierała wpływ niemały. „Kochaniem wieku” nazwą Kochanowskiego 
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współcześni, wiele dzieł pożytecznych zaczytają nasi przodkowie po prostu, że dziś nie ma 

ich w żadnej bibliotece, wiele utworów krążyć będzie przez długie lata w odpisach, bawiąc, 

podnosząc na duchu i zachwycając, ale zdarza się i odwrotnie. Taki pisarz, jak Skarga – ten 

wieszcz i nasza świętość narodowa – dzisiaj musi tłumaczyć się przed szlachtą, że nie 

zachwalał wcale w kazaniach sejmowych absolutum dominium, a nawet w dalszych 

wydaniach musi usunąć kazanie szóste o monarchii (szlachecką anarchię piętnujące) pod 

naciskiem interpelacji sejmowej. Najwybitniejszego pisarza w w. XVII, Wacława Potockiego, 

wyśmieje szlachta na sejmiku proszowskim, że śmie powstawać na źrenicę wolności – 

liberum veto. 

 Niech te krótkie wzmianki wystarczą do wyjaśnienia, że literatura ma ograniczony 

zakres oddziaływania, że jest tylko jednym z wielu czynników dziejowego rozwoju 

społeczeństw, a zrozumiemy, dlaczego po dniach rozkwitu i chwały, i względnego zdrowia 

narodu nastąpił później upadek, zwyrodnienie żywiołu szlacheckiego i jego tworu 

państwowego, ruina miast, polskiego handlu i rzemiosła, bezbronność kraju przy 

fantastycznych mundurach i szarżach pańskich i hetmańskich straży (przysłowie: „dwa 

dragany cztery kapitany” zdaje się – z tych czasów pochodzi) upadek szkół, nauk, rozpicie 

całego niemal społeczeństwa, upodlenie ludu wiejskiego grozę budzące.  

 

IV. 

 1. Po średniowiecznym i szlacheckim omówmy z kolei trzeci okres dziejów polskiego 

życia i związanej z nim twórczości literackiej. Podział to może nie podręcznikowy, ale 

z naszych społecznych założeń wynikający. 

 Okres, w którym my może się jeszcze znajdujemy, okres nowych, wielkich przemian 

społecznych, w którym nowa grupa społeczna, stan trzeci, mieszczański, a zaraz po nim 

i czwarty, tzw. świat pracy, przystępują do tworzenia na gruzach dawnego – nowego cyklu 

kulturowego. 

 Przygotują go nowe prądy umysłowe: racjonalizm, empiryzm w oświeceniu, będące 

zresztą dalszym ciągiem świeckich ideałów humanizmu i odrodzenia, i rozpoczną – wśród 

krwawych przewrotów, które burzą świat stary. 

 U nas (może dlatego, że leżymy na kresach zachodniej Europy albo wskutek pewnej 

łagodności charakteru i roztropnego umiaru czy też z powodu lenistwa i bierności, jak chcą 

drudzy) – przemiany te, pozostając w ścisłym związku z tym, co się w Europie dzieje, znów 

mają przebieg daleko łagodniejszy niż na Zachodzie.  

 2. Owo odrodzenie duchowe upadającej Polski, przyznanie mieszczaństwu praw 

politycznych, a chłopom przynajmniej – osobistych, rzecz dziwna, przygotują ludzie 

z warstwy szlacheckiej.  

 Magnaci – „owa zguba Polski”, jak woła w oburzeniu Staszic – nie wszyscy ugrzęźli 

w sarmatyzmie, pysze i prywacie. Szereg wybitnych postaci rozpoczyna król Stanisław 
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Leszczyński, a z nim Jabłonowscy, Radziwiłłowie, Rzewuscy, Wiśniowieccy, Sapiehowie, 

Wielopolscy, król Stanisław Poniatowski, także Tyzenhaus, a później Czartoryscy, Potoccy, 

Chreptowicze i inni utrzymują ścisły kontakt z Zachodem, gromadzą bogate księgozbiory, 

kształcą się, piszą, zajmują teatrem, rozwojem przemysłu, dróg handlowych. Podobnie 

duchowieństwo wyższe – świeckie i zakonne: Konarski, Piramowicz, Krasicki, Naruszewicz, 

Kołłątaj, Jezierski. Odradza się szkolnictwo, nauki (zwłaszcza przyrodnicze i historyczne), 

oczyszcza się język, zjawiają się po dwustu prawie latach nowe wydania Kochanowskiego, 

Skargi, Górnickiego, nowy wiek złoty w literaturze nastaje. Powstają czasopisma 

z zasłużonym „Monitorem” Bohomolca na czele, „Gazeta narodowa i obca”, „Zabawy 

przyjemne i pożyteczne” – piszą w nich Mostowski, Weysenhoff, Niemcewicz, Krasicki, 

Naruszewicz – powstaje teatr stały, w którym wystawiane komedie szerzą propagandę na 

rzecz stanu trzeciego, a tragedie budzą wzniosłe uczucia patriotyczne. 

 3. Mieszczaństwo (z wyjątkiem może stołecznej Warszawy), zubożałe od dawna, 

zobojętniałe długoletnim upośledzeniem, zdobędzie się teraz na jedną zaledwie postać 

wybitną w dziedzinie życia umysłowego i literatury – na ks. Staszica. Ale też postać to 

wyjątkowa i wywierająca wpływ olbrzymi na całą epokę. Wybitnie zdolny i wykształcony 

(studiował m.in. w Paryżu), pismami racjonalistów i Rousseau przejęty, nieskazitelny 

i niestrudzony w pracy, patriota żarliwy, człowiek ten – Skarga XVIII wieku – nie może jako 

mieszczanin bezpośrednio brać udziału w pracach sejmowych i rządu nad reformami 

społecznymi i ratowaniem państwa. Mimo to pisma jego, malujące całą grozę położenia 

politycznego Polski i społeczne niesprawiedliwości, wstrząsają sumieniem całego narodu, 

przyspieszając znakomicie dzieło odrodzenia. 

 Po zaprzysiężeniu przez króla konstytucji majowej w warszawskiej katedrze 

przedstawiciele najznakomitszych rodzin szlacheckich wpiszą się na listy mieszczańskie. Ten 

symboliczny akt zbratania stanów będzie testamentem dla dalszych pokoleń. 

 4. Literatura stanisławowska prowadzi równocześnie walkę na froncie obyczajowym, 

gromiąc tak wady sarmackie z lenistwem ducha i nieśmiertelnym pijaństwem na czele (dotąd 

słyniemy zeń za granicą), jak i wady modne, które daleko szerszą strugą lały się do kraju niż 

twórcze myśli i zdrowe dążenia: cynizm i mędrkowanie, szalbierstwa, nierząd i karty (stają 

się drugą naszą „cnotą” narodową), bezmyślne naśladowanie obczyzny. Całą galerię typów – 

fircyków i żon modnych, oszustów, szulerów, pijaków i zabobonników ośmiesza ówczesna 

komedia, satyra, powieść: Bohomolec, Zabłocki, Bielowski, Węgierski, Naruszewicz, 

Niemcewicz, no i książę ówczesnych poetów – książę biskup warmiński. Dydaktyzm, chęć 

urobienia społeczeństwa, podobnie jak w wieku XVI, tylko już na modłę pojęć 

racjonalistycznych – są znamienne dla tego okresu piśmiennictwa. Ideałem takim jest np. pan 

Podstoli (z powieści Krasickiego), rozumny i oświecony człowiek, idący z postępem zarówno 

w gospodarce rolnej, jak w wychowaniu dzieci i w sprawach społecznych, ale nie zrywający 

z przeszłością: to, co w niej dobre i cenne, otacza czcią i zachowuje. 

 Literatura stanisławowska walnie wpłynęła na odrodzenie polskiego społeczeństwa, 

ale państwa już uratować się nie dało. „Padnie słaby i lęże, wzmoże się wspaniały” – hasło 
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Krasickiego wyraża zbudzoną wolę życia i mocy, której nie stłumi nawet śmierć polityczna 

narodu. 

 5. Długa i bolesna epoka niewoli stwarza dla poezji wyjątkowe warunki i zadania. 

Gdy ustało działanie rządu, armii i tylu instytucji społecznych i państwowych, gdy zbrojne 

wysiłki pierwszych lat czterdziestu nie dadzą wyników, energia narodowa znajdzie sobie 

twórcze ujście w czysto duchowej sferze bytu i w niej przede wszystkim – w poezji – toczyć 

się będzie dalej walka o prawa narodu do życia i praca nad dalszym jego rozwojem. 

Powstanie cały mit, wzniosły bardzo i pożyteczny (wynikający zresztą z logiczno – 

uczuciowych przesłanek, jakie jeszcze w wieku XVII, a nawet w XVI tkwią w polskiej duszy, 

że wspomnę tylko Starowolskich, Kochowskich), mit szczególnego powołania – w dziejach 

ludzkości.  

 I jako dzieło sztuki, i jako z głębin narodowej duszy wydobyta idea, i jako wyraz 

instynktu samozachowawczego wzmagającego wiarę w siebie i w sens własnego życia, stanie 

się on źródłem sił niespożytych. Z wielkich uczuć wyłonione wielkie idee – to wielkie 

dążenia, a wielkie dążenia – to potężny motor życia. Mesjanizm polski przez romantyczną 

poezję stworzony, odegrał wyjątkową i twórczą rolę w epoce niewoli. Nie stłumi go nawet 

klęska styczniowa ani rewizjonizm historyczny krakowskich stańczyków, ani trzeźwy 

empiryzm pozytywistów warszawskich. Odżyje w bohaterskim patosie Sienkiewicza, 

odezwie się nawet u Wyspiańskiego (który zwalczał jego usypiające wtórne przejawy), gdy 

jako nowy Konrad woła w Wyzwoleniu: 

 O Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków, 

 Ty nie wiesz, czem być może straż polska u Twych znaków! 

Z niego wreszcie rósł będzie heroizm ostatnich walk o niepodległość. 

 6. Obok wielkiej poezji wieszczej rozwija się w czasach porozbiorowych twórczość 

zbierająca skrzętnie obrazy tego świata, który przeminął, by choć pamięć po nim została: 

staroszlacheckie gawędy Pola, Rzewuskiego, Chodźki, później Kondratowicza, 

Kaczkowskiego, komedie Fredry, powieści Kraszewskiego i innych. 

 Towarzyszy jej wielka ruchliwość na polu badań przeszłości, gromadzenie jej śladów 

i pamiątek w bibliotekach, zakładach naukowych, muzeach: Raczyńskich, Ossolińskich, 

Działyńskich, Zamojskich, Czartoryskich, Krasińskich (rody magnackie znów chlubne 

zapisują karty). I arcydzieło naszej poezji – Pan Tadeusz – z tejże wyniknie dążności, jest 

(genialną tylko) wizją dawnego świata, który w przeszłość odchodzi. „De mortuis nisi bene” 

– stąd wielka łagodność i optymizm w ocenie przeszłości, mimo „wieprzowatości” jej życia, 

jakby powiedział Słowacki, mimo warcholstwa, burd i zajazdów. 

 7. Z synowską wyrozumiałością wobec ojców łączy się u Mickiewicza (i w tym jego 

wielkość) postępowa myśl demokratyczna i nakaz odrodzenia się moralnego zawarte w 

pokucie Jacka Soplicy i w pierwszym akcie prawnym syna jego, Tadeusza – uwłaszczeniu 

włościan. Generał wznosi ludu zdrowie, wolnych, równych Polaków i staropolskim toastem: 

„Kochajmy się”, zbrataniem wszystkich stanów kończy się to arcydzieło rodzimego ducha 
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i kultury. Przeszłość w nim podaje rękę przyszłości, duch wolności i bohaterstwa 

przewodniczy. Konieczność społecznej przebudowy głosi poezja porozbiorowa nieustępliwie 

od Nie-boskiej komedii do Róży i Ludzi bezdomnych, od wykwintnego arystokraty 

Krasińskiego do Żeromskiego – ubogiego szlachetki. I wszystkim prawie – czy to Prus, czy 

Konopnicka, Asnyk czy Orzeszkowa – ogromnie leży na sercu, by się ta przemiana dokonała 

mądrze i roztropnie bez straszliwych wstrząsów i zniszczenia tworzonej przez wieki kultury.  

 8. Jako wyraz narodowej samowiedzy literatura nasza z czasów niewoli jest 

oczywiście daleko pełniejszym i bardziej wszechstronnym niż staropolska obrazem życia 

narodowego. Zwłaszcza ojczysta przyroda i lud, dotąd w cieniu stojące, znajdą pełnię 

artystycznego wyrazu. Od nadniemeńskich pól, „malowanych zbożem rozmaitym”, jezior, 

gajów i uroczych Tatr granitowych, hal szałaśnych, w których drzemią (…) stawy, 

ukrainnych i podolskich jarów, prastarych wzgórz kieleckich z Puszczą Jodłową poprzez 

mazowieckie równie i srebrne Gopło kujawskie aż po dalekie, mitem długo będące – 

bursztynowe morze. Jak Polska długa i szeroka, jak barwna w stroju, a w tańcu zamaszysta, 

w śpiewie ochocza, w pracy zawzięta, a w obyczaju odwiecznym dostojna – wszystko poezja 

polska promieniowaniem swoich blasków objęła i jako własność całego narodu umieszcza 

w skarbcu rodzimej kultury.  

 9. Służbie społecznej w ściślejszym tego słowa znaczeniu oddaje się poezja polska po 

klęsce styczniowej i zachwianiu się ideologii romantycznej. Liryka programowa tego czasu 

wzywa do pracy od podstaw – materialnych – do młota i kielni. Świdliński np.: 

Bo nie żadnym błyskiem stali 

Nie natchnionych tonów mocą 

Ludy czoła swe ozłocą, 

Tylko pracą i mądrością 

 

Nie daj się upajać pieśni 

Bo choć w pieśni często chwała, 

Nieraz pieśnią człowiek pieści 

Chwilę, w której inny działa. 

 Nowela, dramat, ale głównie powieść pozytywistyczna rozwija te hasła i programy 

w obszernych obrazach społecznych. A więc rozwój nauk i oświaty ludu, handlu i rzemiosła, 

higieny społecznej i eugeniki, opieka nad talentami wśród ludu, współpraca wszystkich 

warstw społecznych, zbliżenie wsi i dworu, szlachty i mieszczaństwa, zwalczanie stanowych 

uprzedzeń i przywilejów, nędzy, ciemnoty i zabobonu – oto tezy, które znajdujemy 

w najlepszych nawet utworach tego czasu (zresztą już przed powstaniem pisali w tym duchu 

Korzeniowski, Kraszewski). Poeta, szlachcic, wojownik ustąpił przed kupcem, lekarzem, 

inżynierem, chłopem i robotnikiem, którzy stają się teraz bohaterami utworów. Idealne, zbyt 

romantyczne stylizowanie życia ustępuje na rzecz trzeźwego i bardziej bezpośredniego 

ujmowania rzeczywistości. 

 10. W tym bardzo już pospiesznym skrócie zasług społecznych piśmiennictwa 

w czasach porozbiorowych nie można pominąć sprawy kobiecej. Towarzyską pozycję 

zdobywa sobie kobieta polska już w wieku XVII, zwłaszcza od czasu królowych z Francji 
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i napływających z nimi tłumnie rezolutnych i ambitnych Francuzek; po literackie wawrzyny 

sięgają już w początkach XVIII wieku. Pani Franciszka z Wiśniowieckich Radziwiłłowa pisze 

i wystawia u siebie w Nieświeżu komedie własne i tłumaczone. Pani Elżbieta Drużbacka, 

skarbnikowa żydaczowska, autorka pięknych poematów, wyraźnie już stawia postulat 

równouprawnienia: 

W Polszczem zrodzona, w Polszcze wychowana 

W wolnym narodzie mnie też wolność dana 

Mieć głos, że i ja na to nie pozwalam, 

Co mi się nie zda. 

 Księżna Wirtemberska Czartoryska, Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska, a zwłaszcza 

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa – to dalsze wybitne postacie kobiece w literaturze. Po 

nich Narcyza Żmichowska (autorka Poganki), Jadwiga Łuszczewska (Deotyma) –

najznakomitsza z entuzjastek warszawskich, zdolnościami improwizatorskimi obdarzona, 

w której salonach spotykała się elita umysłowa stolicy, no i Eliza z Pawłowskich Orzeszkowa, 

jedna z legionu tych dzielnych kobiet polskich, co w ogniu walk stoją niezłomnie z pomocą 

walczącym (osobiście przekradała Traugutta do Warszawy wśród kozackich patroli), a po 

klęsce muszą w kraju spustoszonym przez wroga zastąpić brakujących mężów, ojców i braci, 

jak to i dziś jest Polki udziałem. Przezwyciężywszy w osamotnieniu (mąż na Sybirze) 

piętrzące się trudności moralne i materialne, staje się znaną i w Europie bojowniczką 

i błogosławioną przewodniczką naszych babek walczących o byt, o prawa człowieka 

i obywatela, z klątwy „anielstwa i niewolnictwa” je wyzwalając. Typy lal salonowych lub 

zhisteryzowanych pod wpływem francuskich romansów marzycielek pod wpływem jej 

działalności zaczęły znikać z polskiego życia – na rzecz dzielnych towarzyszek u boku 

mężów i pożytecznych pracownic. Młodsze jej siostry – Maria z Wasiłowskich Konopnicka 

i Maria Rodziewicz – otwierają rosnącą wciąż plejadę kobiecych talentów i twórczych 

pracownic w różnych dziedzinach życia.  

 Wiek XIX – wiek mieszczańskiej kultury, okres wielkiego przemysłu i kapitalizmu, 

rozwoju techniki i nauk przyrodniczych, wiek parlamentaryzmu i ruchów narodowych – 

mimo swych wielkich zdobyczy, a może dlatego właśnie, wyczerpuje się i zużywa szybko. 

Hasło mieszczańskie: „Bogaćcie się” doprowadza szybko do dobrobytu tej warstwy, ale i do 

przesytu, przerafinowania kulturalnego, znużenia czy wyjałowienia duchowego, które w 

literaturze nazywa się fin de siècle, schyłkiem epoki, dekadentyzmem. Mieszczaństwo 

wojujące przemieniło się w filistrów, jego rozmach twórczy w zbytek, nieróbstwo, 

pasożytnictwo (podobnie było kiedyś ze szlachtą). W poezji chaos różnorodnych 

i sprzecznych często kierunków ideowych i artystycznych: naturalizm demaskuje śmietniki 

i brudy kultury, obnaża bestię ludzką z całą ohydą jej instynktów, impresjonizm podnieca się 

wrażeniami, czuciami, odruchami – odrealizowanej rzeczywistości, parnasizm wytworny 

ucieka od niej, uwielbiając czyste piękno i uprawiając sztukę dla sztuki, wreszcie – 

ekspresjonizm nurtuje głębię i tajemnice świeżo odkrytej „nagiej duszy” z jej seksualizmem, 

demonizmem i satanizmem. Oto obraz anarchii i rozkładu, obraz miotania się ducha 

pozbawionego wielkiej i twórczej idei. Objawy tego dekadentyzmu u nas to sataniczne 

powieści Przybyszewskiego, to liryka Tetmajera, przerzucająca się od lubieżnych szałów do 
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czarnej melancholii i tęsknoty za nirwaną (z typów literackich – wiedzący o wszystkim, a w 

nic nie wierzący Płoszowski z satyrycznej powieści Sienkiewicza, inż. Korzecki z Ludzi 

bezdomnych, obaj kończący samobójstwem). Ale te odpryski zachodniego pesymizmu 

i przerafinowania kulturalnego dotyczą raczej drugorzędnych postaci, najwybitniejsi – 

Sienkiewicz, Prus, Asnyk nie ulegną mu wiele; młodsi: Kasprowicz, Wyspiański, Żeromski 

otrząsną się z niego szybko, by wskazywać zdrowe drogi społeczeństwa prowadzące do 

bliskiej im wolności.  

 Oceniając ogólnie dorobek społeczny literatury rozbiorowej i porozbiorowej, musimy 

stwierdzić, że mimo ucisku zaborców i niszczenia przez nich żywych sił narodu – funkcję swą 

społeczną wypełniła idealnie – ocaliła naród i uzdrowiła go wewnętrznie; zachowując 

łączność tę, uniknęliśmy krańcowości i brutalizmu wielu prądów europejskich, dzięki 

uszlachetniającemu wpływowi poezji wieszczej, dzięki mądremu umiarowi najwybitniejszych 

talentów – duchowych przewodników (ze wszystkich warstw pochodzących) narodu – 

i odrodzeni wewnętrznie, stopniowo i organicznie, w myśl wskazań wielkiej konstytucji, 

zrastaliśmy się w zdrowe i żywotne społeczeństwo, świadome swoich wartości i celów – 

i przygotowane do odbudowy utraconego niegdyś państwa.    

 

V. 

 1. Wielkie wstrząsy i przemiany w kulturze europejskiej w XIX wieku są następstwem 

i egoizmu warstwy rządzącej, tj. wzbogaconego mieszczaństwa, które zdobyło z kolei 

wpływy i władzę – i braku wielkich idei, mądrze i harmonijnie organizujących całokształt 

zjawisk życia. Wśród krwawych i niszczących rewolucji, na olbrzymią skalę zakrojonych 

eksperymentów, wkracza na widownię stan czwarty – proletariat miast i wsi. W pochodzie 

mu towarzyszy nowa poezja: apoteoza maszyn i motorów, hymn pracy i cierpienia, kult masy 

i społecznego człowieka. Żeromski, Strug, Daniłowski – z późniejszych Czerwiński, 

Markowska, Brodowska, Świdwiński, Jasieński, Wat, Młodożeniec, Wolica, Wandurski, 

Broniewski i Kubiniec. Ale porzućmy ten wąski i ciasny, klasowy punkt widzenia na 

twórczość.  

 2. Jak w odrodzonej Polsce spełniała literatura swą służbę społeczną? Z odzyskaniem 

tego, „co jest wszędzie”, jak żądał Wyspiański, energia narodowa mogła w pełni wypowiadać 

się we wszystkich przejawach swego państwowego bytu. Wyjątkowe stanowisko literatury 

musiało, oczywiście, zniknąć. Zrozumiałe to zjawisko pociągnęło za sobą wcale nie pożądaną 

degradację twórczości literackiej. Wyczerpały się czy znudziły wzniosłe dziedziny, zamilkł 

nie tylko wzniosły patos, ale i ustało zdrowe, krzepiące utwierdzanie życia. Prawem reakcji 

może, a może pod wpływem obcych nam rasowo sił zaczęto na gwałt odbrązawiać dawne 

wartości i nicować prawdy. Nazbyt ulega się modnym teoriom psychoanalitycznym 

i filozoficznym, relatywizmowi, które burzą dawny ład w myślach. Skomercjalizowanie 

twórczości pcha pisarzy do ulegania niskim popędom zbarbaryzowanych mas powojennych. 

Przedstawiciele tzw. nowego realizmu grzebią się znów, jak za czasów „moderny”, w brudach 

i śmietnikach  życia, ukazują znów bestię ludzką w człowieku, uważając jego działanie za 

wypadkową zwierzęcych instynktów.  
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 Podobne zjawisko lubowania się w patologii, deformacji i rozkładzie daje się 

zauważyć i w innych gałęziach sztuki – w muzyce i malarstwie – w pogoni za nowym 

wyrazem piękna. 

 Zwolna jednak przemija ten okres chaosu i niepokoju, będących przeważnie wynikiem 

obcych nam sugestii. Twórczość polska powraca do pięknych tradycji przeszłości, do źródeł 

siły rodzimej.
2
 Wzbogacona prężnością świata pracy, tężyzną i zdrowiem polskiej wsi (która 

szeroką ławą wkracza już czynnie w dziedzinę literatury) – ogarniająca szerokie widnokręgi 

świata, jakie umożliwia pełny byt państwowy, roztropnie korzystająca z doświadczeń obcych, 

poezja polska zaczęła i w odrodzonej Polsce spełniać swą normalną funkcję społeczną: 

wyławiać piękno z świata zjawisk, uszlachetniać, uwznioślać, utwierdzać w nim życie – 

i poprzez Piękno prowadzić je do drugiej postaci ideału, któremu Dobro na imię.   

   

                                                           
2
 Nazwiska Ohoynowskiego, Iłłakowiczówny, Morcinka, Wiktora, Dąbrowskiej, Roztworowskiego, Ejsmonda, 

Lieberta, Kossak-Szczuckiej. (przyp. autora) 


