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CYPRIAN KAMIL NORWID

Białe kwiaty
Na pewno tego nic pamiętam, gǳie wiǳiałem płaskorzeźb¹ wyobraża ący wychoǳącego z Świątyni Zachariasza², a nie mogącego otacza ącym mówić, iż zaniemiał do czasu
naroǳenia się Jana ś. Chrzciciela, syna ego; zda e mi się, że to we Florenc i, na tych
brązowych bramach Chrzcielnicy ś. Jana, o których Michał Anioł Buonarroti rzekł był,
iż oczeku ącymi ra u na ziemi bramami są, które przenieść eszcze, gǳie ra est, zaniechano.
Za pewne ednak uważam, iż tak trudne rzeczy, aką est rzeźba-chrześcĳańska, to
niewątpliwie na pięknie szy może przedmiot. Starzec niemy est — cisza wielka wokoło
— wszystkie osoby słucha ą i pyta ą razem, i odpowiada ą razem³… milcząc…
Otóż — w edne nieskończenie ważne kwestii estetyczne pod obecne czasy, u nas
i na świecie, w kwestii, dlaczego (sumiennie rzecz biorąc) nie ma nigǳie prawǳiwego
dramatu, przyszedł mi na pamięć ze względu na sztukę, mówię, ów płaskorzeźb ﬂorencki.
Kto się nic zgorszy prostotą szczere prawdy, ten zgadnie łatwo barǳo, dlaczego w literaturze nasze dramatu być nie może… Ale dlaczego w żadne inne ǳiś go nic ma? —
Na to (doprawdy, że bawi mię, iż a eden) śmiem odpowieǳieć, te kwiaty białe zapisu ąc,
aby Francuz z czasem i inny obcy literat przełożył sobie na ęzyk swó wiadomość, skąd
ta u nich nieobecność prawǳiwego-dramatu powstała.
U nas bowiem to z przyczyny niezmiernie proste , czyli iż literatura nasza nie określiła
eszcze ani ednego skończonego typu kobiety, a akoż bez kobiety dramat być ma? Nawet
sama Maria Malczewskiego to tylko krzyk eden kobiety, która kochanką nie śmiała być
eszcze, żoną nie miała i nie mogła. Aldona est to wieża śpiewa ąca — Grażyna w hełmie
swym zamkniętym nic a nic uż nie mówi nawet… Inne zaś innych kobiety są tylko przegrywkami w antraktach opery poza ich uǳiałem ǳie ące się. — Na aśnie przeto widać
przyczynę estetyczną nieobecności pełnego dramatu u nas, lubo⁴ na nie aśnie mistyczne
i realne, to est społeczne, wy ątkowego z awiska tego źródło, i zupełną naturę ego, tak
dalece, iż skrzętnie barǳo skracam to.
Ależ — u ǳisie szych pisarzów innego narodu, gǳie ze wszech miar szeroko każdy
romansista⁵ na mnie sławny na wszelaki możebny i niemożebny sposób przedmiot ten
traktu e i uprawia‼!… czemu? — mówię — tam, serio uważa ąc, pełne dramy nie ma,
tego, ile wiem, nikt dotąd niezbicie nie okazał…
Ja też nie dowiodę byna mnie po akademicku, bo tu wcale nie myślę o tym, tak dalece, iż wynikiem tylko est prawie bezwłasnowolnym ta o nieobecności dramatu u cuǳoziemców i przyczynie e główne uwaga. Powiem ednak pokrótce, dlaczego to est
tak, z powodu iż odpowiedź na to krytyczne zapytanie posłuży mi do toku główne rzeczy
w tych kilku kartkach zawarte .
Dramy prawǳiwe nie może być, ilekroć się zatraci po ęcie dramatyczne ciszy i po ęcia
e natur — czyli, jaśniej tłumacząc, albo racze szerzej tłumacząc założenie powyższe:
kiedy się zatraci basso w muzyce, a kolor biały na palecie malarza, a pion w rysunku. Cóż
zupełnego tak niezupełne środki otrzymać są w stanie? Nadanie stanowczego kierunku

¹płaskorzeźb — ǳiś popr. w r. ż.: płaskorzeźba. [przypis edytorski]
²Zachariasz (bibl.) — kapłan żydowski, o ciec Jana Chrzciciela. [przypis edytorski]
³razem — tu: ednocześnie. [przypis edytorski]
⁴lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
⁵romansista — tu: powieściopisarz. [przypis edytorski]

Milczenie

Kobieta, Sztuka

i stopnia ciszy w dramatyzowaniu est dla ǳieła te natury tym, czym w obrocie planety
niedotkliwa⁶ i niewiǳialna planety oś.
Kto ma uszy ku wysłuchaniu prawdy, ten niech całość e wysłucha. Ja, że za wstęp
edynie użyłem e tu do prostego spisu kilku wrażeń, wspomnę tylko, dla korzystać chcącego innostronnie z wzmianki powyższe czytelnika, iż nie wiem, który by ǳiś autor, bez
potknięcia się w śmieszność, potraﬁł dociągnąć tam aż dramy pochód, gǳie Calderon
zamyka swó i wychoǳi uż sam na scenę mówiąc:
„Dale — pisarz dramatu podnieść się nie będąc w stanie… skończył.”
U Szyllera bezmowne zupełnie chwile dramy może na wyższymi są poetycznymi ego
polotami. Zda e się, że to nie inąd⁷, ale tędy drama w rzeźbę przechoǳi — co zazwycza
w tańcu racze poszukiwano, akrobatyzu ąc przeto monumentalną rzeźbiarstwa powagę.
Jakiż barbarzyński błąd tych systematyzu ących tak estetyków!…
...............................................................
.............
Gǳieżby Niobe poǳiała swo ą twarz, gdyby rzeźbiarstwo przez sam taniec z dramą
ożenione było?…
Albo — zapytanie rubaszne i beztreściwe, nic nie opiewa ące ako myśl, zapytanie
Hamleta patrzącego, gdy aktor łzy wylewa, zapytanie to: „…Co jemu do Hekuby?…” —
byłożby tak wysokie w prozie ego?…
Jakoż — słysząc dopiero natury cichości rozmaitych, przychoǳi się potem do usłyszenia dramy i głębokości wyrazów bezmyślnych, bezkolorowych, białych (że tak e nazwę),
i to zda się być wątkiem wszelkiego dramatyzowania prawǳiwego.
Tędy idąc — doszedłbym eszcze do daleko ważnie sze rzeczy — to est do mianownikowania ﬁlologicznego, i że to edynie tą drogą kres swó znachoǳić⁸ może, czego
zasłużony i genialny Kamiński nie wieǳiał eszcze, acz my przez ego zasługi położone w rozkładaniu wyrazów dowieǳieliśmy się — ale byłoby to za wiele o tym pisać —
wspomnę tylko, że-ć głąb wszelka est to i kłąb, i gołąb, ale dale … uciszam się uż ako
Calderon w dramie swe … wiadomo est wszelako, iż w te pracy to, co est ﬁlozoﬁcznym
e kamieniem, to właśnie że ta zna omość kresu, do którego, rozkładając wyrazy, objaśnia się, a od którego już, rozkładając je, zaciemnia się zamiast ob aśnienia — i ten to kres
mianownikiem a zowię.
Patetyczność nie pochoǳi od páthos (choroba). Patetyczność pochoǳi od páscho.
Tylko zdrowe-cierpienia dramatycznymi zda ą się być… choroba ma na polu wieǳy
patologię racze , nie patetyczność.
Różnice tu, na polu sztuki, są takie mięǳy powyższymi określnikami, ak na polu
życia np. mięǳy historycznym a histerycznym fenomenem akim…
...............................................................
.............
Jeżeli mówię: cisze różne, to i wyrazy one białe, bezmyślne, nie opowiada ące nic,
a których kilka tu i owǳie słyszałem, albo którym racze świadkiem byłem, bo od tła, na
którym mie sca swe zna dowały, nieodłącznymi są.
To — pamiętam, że dawno, dawno — było to eszcze w roku około , kiedy tak
odmienne było całe tło myśli w Europie, a ǲiady pana Adama były mi potężną, jedyną
nutą myśli i uczuć, ak każdemu… te czytałem… Było to w ǳień na prozaicznie sze barwy,
ni suchy, ni dżdżysty, o dobie⁹ około południowe i barǳo powszednią barwę ma ące ,
na zagroǳie ubogie o ców moich, gǳie uroǳiłem się — na proste , bezpoetyczne ,
obwodu stanisławowskiego w Mazowszu, równe ak piaski ziemi. Szedłem wzdłuż alei,
która sad owocowy od warzywne ogrodu części przeǳielała — alei byna mnie z drzew
sęǳiwych i sadu wcale¹⁰ szczupłego — nie myśliłem o niczym w tak nĳakim mie scu
pod każdym względem — gdy naraz¹¹ ǳiewczyna, za ale ą w ogroǳie warzywnym onym
pieląc, głosem byna mnie pięknym i niedokończonym tokiem urwane pieśni zanuciła:
⁶niedotkliwy — tu: nieda ący się dotknąć. [przypis edytorski]
⁷inąd (daw.) — którędy inǳie . [przypis edytorski]
⁸znachoǳić (daw.) — zna dować. [przypis edytorski]
⁹doba — tu: pora. [przypis edytorski]
¹⁰wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
¹¹naraz (daw.) — tu: nagle. [przypis edytorski]
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Choroba

Śpiew

… a od echać od nie nudno,
a przy echać do nie trudno!…
Stanąłem ak wryty, myśląc, że głos do naczytania się w dramacie pana Adama piosenki one zastosowałem w sobie słuchem moim — ale po chwili znowu na wyraźnie też
słowa tym głośnie mię doszły:
… a od echać od nie nudno,
a przy echać do nie trudno!…
„Prosta pieśń — rzekłem — ale dobrą myśl zawiera… (widać stąd także, że Mickiewicz
z pieśni gminne ą przybrał).
...............................................................
.............
Niebieskie uroczystości cisze są w Albanoza Rzymem, nad eziorem, które odbĳa
w sobie Castel Gandolfo — tam, kiedy zaǳwonią na Angelus¹², a niebo est chmurki
nieświadome i ezioro nieświadome zmarszczki, laury wtedy wiśniowe nieporuszonymi
i szerokimi liśćmi swymi cień, ak one cichą¹³, rozrzuca ą po ścieżce kręte nad wodą,
a przy skale, ak gzyms u gmachu starożytnego, uczepione . — Po ścieżce te po echałem był raz o południu ku Grotta Ferrata i powracałem wieczór tąż samą ścieżką, a adąc
na ośle, zwłaszcza w górach, pamięta się dobrze szczegół wszelki na droǳe spotkany.
ǲwoniono na Angelus, kiedy z awił się obok mnie wieśniak włoski na ośle swoim i obadwa zd ęliśmy kapelusze, po krótkie modlitwie wraz przez toż uczestnictwo w rozmowę
wprowaǳeni. — Wiǳąc albowiem, wieśniak ów, Włoch, że katolik estem, nie myślił,
abym był obcym człowiekiem, i mówić poczęliśmy, adąc społem, o tym i o owym —
nawet o niedoperzach¹⁴, które uż świstać poczęły nam wkoło kapeluszów, że mrok zapadał… Jakoż pomnę, iż Włoch ludowym opowiadał mi sposobem starożytną ba kę grecką
o Prometeuszu i Epimeteuszu¹⁵, przetłumaczoną na ten sposób, iż Pan Bóg ptaszka stwarza ąc błogosławił mu, a zły duch, coś lepszego wymyślić chcąc, dał życie niedoperzowi…
Takie to różne rzeczy mówiliśmy, nogi ma ąc wolno w strzemionach naszych i opuściwszy cugle niepotrzebne, gdy osiołki po wąskie ak mieǳa polska, skaliste wiszarze¹⁶ —
pod spaǳistą skałą, a nad eziorem — próbowały uważnym kopytem raźno zdążać…
Naraz — osiołki stanowczo wstrzymały się, a my sieǳąc na nich poczuliśmy, że o zaporę uderzamy, lubo, dla mroku zupełnego, dostrzec od razu trudno było, co zamurowało
ścieżkę wąską, tam adąc tak dobrze uż poznaną. Był to zaiste odłam skały, tak ak szeroka droga, na którą się ze szczytu gór stoczył, wielki, zupełnie więc zamyka ący prze ście…
Kiedy przeto, siodła opuściwszy, oprowaǳaliśmy, ak można było, osły nasze, sami przez
głaz przełażąc… rzekłem do towarzysza Włocha:. „… Przed kilkoma goǳinami prze eżdżałem tędy cwałem za dnia i pamiętam na pewno, iż tego głazu nie było tu… A on chwilę
przemilczał — potem, uchyla ąc nieco kapelusza ( ak przy zaga eniu rozmowy nasze na
Angelus), wpół monologowym akcentem rzekł: „… Ten kamieni roǳa nie upada, kiedy
chrześcĳanie są na droǳe… ale… kiedy nikogo nie ma, to one się tu stacza ą z wierzchu
skał… bywało…”
*
Teatr i drama współczesna, aby sąǳić, do ila, z tego punktu wiǳenia uważa ąc e,
krytyki nie wytrzymu ą i umarłymi są, to trzeba i innej natury ciszę aką, z teatru deskami
zbliżoną, uczuć i dotknąć e .
Kiedy-o południu, wśród tłoku i gwaru, na wschodach¹⁷ do izby poselskie wiodących
¹²Angelus — Anioł Pański. [przypis edytorski]
¹³cień, jak one cichą — ǳiś popr.: cień, ak one cichy. [przypis edytorski]
¹⁴niedoperz — ǳiś popr.: nietoperz. [przypis edytorski]
¹⁵Prometeusz i Epimeteusz (mit. gr.) — dwa bracia, pierwszy z nich podarował luǳiom skraǳiony bogom
ogień, drugi, chcąc ich obdarować, otworzył wypełnioną nieszczęściami puszkę Pandory. [przypis edytorski]
¹⁶wiszar (daw.) — skała, urwisko. [przypis edytorski]
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Śmierć, Księżyc

śmiercią Cezara¹⁸ upadł minister Rossi, a krew wstęgą krzywą od szyi mu się na ścianę
zatoczyła, do odpasane szar podobna… nadszedł po niewielu goǳinach i on harmonĳny
wieczór włoski, i księżyc za nim o chwili sobie właściwe wytoczył się na niebo, tylko że
przesłoniony (pamiętam) chmurą wąską, ak kiedy prosty człek rękawem ociera czoło
swo e — albo oczy przysłania…
Minister miał był zwycza w znanym kącie loży, czerwonym aksamitem wybite , emu tylko należne , w teatrze o spóźnione goǳinie siadywać; a ktokolwiek uczęszczał na
operę, pamiętał mimowolnie, że medalowe czystości rysów proﬁl, z wiadome strony,
od wchodu do sali, o pewne goǳinie należy mu się wiǳieć. Nocy te — takim, ako
się rzekło, księżycem oświecone — czemu grano po pierwszy raz na operę przerobionego Macbetha… to kazuistyczne¹⁹ tylko ǳie ów teatru ﬁliac e²⁰ wytłumaczyć by (nie
na zupełnie na próżno) może i potraﬁły.
Pamiętam — że przez ciche, bez pieśni i mandorlinów²¹, i rozmów zazwycza raźnych,
ulice — może i nie a eden dlatego się udałem do teatru, aby publiczność wiǳieć…
Chwila otworzenia kortyny²² wedle coǳiennego programu gdy nadeszła, znaczna liczba wiǳów w przysionku teatru nie na aśnie oświeconym i po kawiarniach bliskich, gǳie
nikt ǳiennika ze stołu nie podejmował, nieporządnie przechaǳała się… Po nie akim czasie weszła garstka, a połowa e wyszła i weszła znów — muzyka rozpoczęła uwerturę…
W wyższych lożach, tu, owǳie, parę osób niestro nych albo niespoǳiewanie stro nych
dam parę pokazało się. Niektórzy wychylali się i oglądali naokoło, akoby afektu ąc²³,
iż wiǳieć chcą oblicze i liczbę publiczności; nareszcie za rozwinięciem opery sformowała się pewna całość gości używa ących teatru z nawyknienia, ak gdy o pewne dobie
higienicznie kto nawykł w wiadomym kierunku bez celu przechaǳać się…
W miarę ednak ak opera przez treść swą w dramę i tragedię przechoǳić z czasem
zaczynała, pusta loża ministra Rossi, nie oświecona ako inne (iż familĳna była), ciemnopurpurowe, aksamitne wnętrze swo e ku światłu, ak wielka rana, odmyka ąc, uprzeǳiła
wrażeniem magiczną oną Shakespeare’owskie tragedii chwilę, kiedy cień zasztyletowanego Banka na pustym krześle przy uczcie teatralne zasiadać ma… I poczęło się grać
pomięǳy publicznością a sceną to, co Shakespeare w Hamlecie obmyślił był, aby zagrać
tragedię na dworze, scenę na scenie da ąc… i kto wtedy publiczność a scenę wiǳieć tam
przyszedł był, to w czasie, kiedy aktor Banka cień przedstawia ący wynika z trapy swe ,
ranę czerwoną pokazu ąc, zna dował się sam pomięǳy teatru pełnią a pustką loży ministra, ako Hamlet u nóg Ofelii… i nie dowierzał sobie sam, że wiǳem przytomnym²⁴
est, albo: i tu, i tam Shakespeare’a tylko aktorów gra ących wiǳąc, baczył, azali²⁵ sam
eden Shakespeare chyba wiǳem prywatnym gǳie nic stoi…
...............................................................
.............
Takich to cisz akordy straszne są samą głębokością sądnych kombinac i swych, przytoczyłem zaś on²⁶ powyższy zarys na to, aby Białe kwiaty stosowny sobie miały cień, lubo
nic tu się nie pisze, co by nie było uszczknięte, że tak powiem, z niw natury rzeczy, i eżeli
mnie sza est cokolwiek nieobecność stylu, aką użyłem w Czarnych kwiatach, to o tyle
tylko, o ile est wcale niemożebnym uniknąć sztuki, owszem, o ile ta w te sferze sprawu e
prawdę przedstawienia.
Błogosławiony i szczęśliwy pisarz, który prawǳiwe patetyczności bezbarwne słowa
zna i strzeże — pisarz i człowiek każdy! — lubo często te nieledwo wcale od nas zależeć
nie zda ą się. — A są tym pięknie sze, z tego e stanowiska ceniąc, im mnie ako idea
i myśl zawiera ące w sobie — im nĳaksze…
¹⁷wschody (daw.) — schody. [przypis edytorski]
¹⁸śmiercią Cezara — t . zasztyletowany w zamachu. [przypis edytorski]
¹⁹kazuistyczny — (o argumentac i itp.) skomplikowany, drobiazgowy, zależny od konkretnego przypadku.
[przypis edytorski]
²⁰ﬁliacja — związek oparty na pochoǳeniu. [przypis edytorski]
²¹mandorlin — ǳiś: mandolina. [przypis edytorski]
²²kortyna — ǳiś popr.: kurtyna. [przypis edytorski]
²³afektować (daw.) — starać się o coś, pożądać czegoś. [przypis edytorski]
²⁴przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
²⁵azali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
²⁶on (daw.) — ten. [przypis edytorski]
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Słowo

Często: że e określać trudno, zapominane są i mało baczone²⁷… zaiste — nie kry ę,
iż uprzytomnianie ich sztuką pisania baczne barǳo pilności wymaga…
Mniemam wszakże, że byłoby zarówno pięknie, ak, zdaje mi się, koniecznie prawie,
aby sztuka polska, pod tym względem pierwszą się w europe skie ǳisie sze literaturze
awiąc, słupy swe żelazne zakopywała stanowczo i wyraźnie. Nowego budynku estetyki
niebezpieczna est systematami, na bezpiecznie sza prostotliwą parabolą²⁸, z życia bezstronnie przy ętą uczuciem, utwierǳać… A zaś świadomość paraboli sama przez się coraz
dalsze pokaże kresy, braki, dobytki…
Pamiętam kilka słów zaszłych mi w drogę tu i owǳie, które na dobitnie uprzytomnieć mogą ogólny zarys moralny i estetyczny tych notatek. A przytacza się e ( ako każdy
dobre woli czytelnik zauważyć potraﬁ) z wǳięcznością nawet, iż za wskazówkę poszukiwań prawd estetycznych posłużyły. Żadne myśli nie określa ące słowa powieǳiał mi
raz eden z na poważnie szych obywateli w Europie, kiedy w onych niedawnych, łunami rewoluc i świetnych latach przybyłem z Rzymu do Paryża. — Starzec ów znakomity,
pogodnie rozmowę zagaiwszy, pytał mię o Rzym starożytny: ile? — gǳie? — ako?
odkopywanie starożytności postąpiło… Odpowiadałem był ako osobie dotykalnie rzecz
zna ące i ako się mówi z kimś, co w rozmowy celu niknie przez to, iż przedmiot szczerze
zna. — Że taka rozmowa w sobie same żywot ma, wypadło mi na proście dla porównania postępu prac zapytać: „A kiedyż książę jegomość ono Forum-Romanum wiǳiałeś?…”
Odpowiedź była na proście sza, którą ednak w notatki słów onych powyże określonych
zamieściłem — odpowieǳiał mi był książę: „To było w przeszłym stuleciu.” Trzeba być zaiste wywikłanym z fałszów estetyki schorzałe formułek, aby śmieć wytykać i poszukiwać
dróg odbudowania szkoły nowe w sztuce czy to w literaturze-sztuce, wszelako coraz bliże
(śmiem to zapowiadać) zobaczycie uż w Europie kierunki te na aw wychoǳące; trzeba
więc, aby młoda szkoła polska baczną była.
A inne znowu słowa, w Londynie np. które przytraﬁły mi się, dały mi to dostrzec,
ak est łatwo poddać się formułkom czczym bezpatetyczne dramy.
Artysta, też i ludowego pierwiastku czciciel, mieszkałem tam w na uboższym prawie
domku na uboższe miasta części. — Wieczorem raz, przy świetle sam zosta ąc, nie uważałem, iż ktoś wszedł, zwłaszcza iż angielski klimat wilgocią swą przygłuchnięcie mo e
chwilowe zwiększył… Mąż postaci zacne (i rycerskie nawet twardością rysów swych)
stał przede mną, laskę grubą trzyma ąc — wstałem i przywitałem. „Nie wiem — rzekł
gość — ak się odezwać mam: obywatelu, ziomku, rodaku czy panie.” Dekorac e te sceny
były więce niż zaniedbane, a a mnie starannie od gościa osłonięty.
„Proszę usiąść” — odrzekłem. „Nie! — na to przychoǳień — pierwe niech wiem
odpowiedź…” „Otóż — rzekłem — wiǳi pan, można powieǳieć panie i powieǳieć
bracie, powieǳieć bracie i rzec przez to panie, i wszystko w tym (wedle estetyki polskie ) zależy od tego, ako się powiada albo słyszy — a k’temu, aby wiǳiano, dotykano
i słyszano słusznie, toć są sztuki piękne odpowiadające wzrokowi, dotykaniu, słuchowi… tych
sprawiedliwe uprawianie czyni……….a muzyka uż u nas przecie kwitnie…”
Tak oto coś począłem mówić — gdy przychoǳień pięknym męskim głosem rzecze:
„To na lepie : rodaku!” — ale przycisk²⁹ taki był na literze pierwsze , iż w głuchocie me
dalsze mi zniknęły, światło przy tym mdłe i postawa, i laska gruba uczyniły razem, iż
zdało mi się nie rodaku, ale rrrobaku! usłyszeć.
Że bez śmiechu to notu ę, ako potrzebny odcień w zarysie tym, proszę również tak
przy ąć; nie celem mi tu śmiech, ani środkiem nawet. Innych, pewnie szych środków bliskie
est to pisemko z siebie samego. Biały-ć i to kwiat!… bo zarysem ego było serio i drama,
ale widno, do ila³⁰ własnego tu wyrobu estetycznego i po ęcia patetyczności własne zbywa³¹! Może w innych poszukiwaniach innych dróg na innych polach posłużę i a komu za
ob aśnia ące śmiesznością swą światełko… wszyscy służymy… estetyka zaiste że narodowa
polega na tym…

²⁷baczony (daw.) — zauważany. [przypis edytorski]
²⁸parabola — przypowieść. [przypis edytorski]
²⁹przycisk — tu: akcent. [przypis edytorski]
³⁰do ila — do akiego stopnia. [przypis edytorski]
³¹zbywać (daw.) — brakować. [przypis edytorski]
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Grzeczność

...............................................................
.............
Kto by myślił, że poszukiwania świadome nowych estetyki zdobytków byłoby na polu
szerszym, po ancusku na przykład, stosownie wypowieǳieć, myli się. Swobodnie tu
est i przystępne wszystko w tym wielkim i zacnym naroǳie, dla którego szacunek mam
świadomy siebie, ale… może by trzeba właǳę pierw mieć albo systemat sławny na to,
a obie te rzeczy wprost przeciwne są celom takowe i mo e pracy. — Mistrze zaś wielcy
w sztuce, choć to i usłyszą, i zrozumie ą, cierpieć będą, że nic k’temu nie uczynili, a nie
uczynią nic!… czeka ąc zawsze, aż uczeń mistrza, a pokolenie zakasu e pokolenie, skąd
ciągu nic ma i mieć nie może tak rozwĳana sztuka… Konkurencja na polu postępowi edynie
dostępnym est na prostszym absurdum, a emulację³² zabĳe zawsze konkurencja i energię
twórczą wyniszczy.
Lubo — nie ma co się tam przecie ścigać, gǳie dróg est nieskończona liczba — to
tylko, ak się edną drogę wiǳi, ścigać się może est koniecznym, i to eszcze: może!…
Przy tym nieświadomość wartości elementów komiki i satyry wyniszczy tu zawsze siew te
niwy…
...............................................................
.............
Ciszy w na kolosalnie szym słowa tego tonie nie doznałem nigǳie eszcze wyższe nad
ciszę o edne nocy, acz zimowe , na Oceanie… że słów na to nie ma, mimo iż twarda to
i prawie głodna podróż dwumiesięczna przeszło była i uprozaiczniała dobrze… pomnę, iż
obe rzawszy się wkoło ani modlić się nawet słownie miałem — i zapłakałem tylko… że
może być tak wielka cichość… a przecież tyle mórz pierw innych znałem…
Izraelicie, towarzyszowi podróży, którego raz w życiu napotkałem, i to na okręcie,
patetyczne rzeczywiście winienem także słowo. Był to młoǳieniec światły, w ﬁlologii
i ﬁlozoﬁi także niemieckie biegły, historię też znał i o sztuce miał wyobrażenie — umiał
on i po polsku parę wyrazów, bo, acz za granicą wzrósł, pamiętał, że ǳiecięciem w Polsce
był; ak to mówi się czasem u nas szlachty: był to żyǳiak.
Jedliśmy nieraz razem z ednego naczynia ryż gotowany, zwłaszcza kiedy trudno było
gotować, z powodu iż burze kuchnię rozbĳały, a fale wyższe masztów przechodniem na
statku pomiatały. Bo to była też niebezpieczna żegluga: dwa okręta współpłynące rozbiły
się, eden rozbity wiǳieliśmy na własne oczy.
Wiele razy na zwo ach sznurów z Izraelitą owym całe noce rozmawialiśmy po ancusku o polityce, historii, ﬁlozoﬁi, estetyce, o Religii Chrystusa Pana, i o Talmuǳie³³,
i o Mo żeszowym prawie, i o nie wiem uż czym. Gdy nadeszła nieǳiela ( edna z tylu
nieǳiel!), że, ubiera ąc się w ka ucie, przymknąłem nieco drzwi, patrzę, aż ręka się przez
szparę z niedomknięcia drzwi wynikłą wsuwa, poda ąc mi różową ﬂaszkę olejku do włosów
i bieliznę świeżą: rzeczy, domyślić się łatwo, ak kosztowne i rzadkie tam, gǳie uż wodę
barǳo oszczędnie rozdawano, i przy broni nabite , aby luǳie się o wodę nie pobili…
Izraelita wszakże, przynosząc mi te rzeczy, wieǳiał z innych nieǳiel, po same książce do
nabożeństwa spotykane u mnie, iż ǳień ten wyróżniać zwykłem. Otóż mówiłem z nim
wiele, wiele różnych rzeczy…
Jednego razu, wpodłuż³⁴ statku miotanego ogromnymi falami choǳąc, że spoǳiewano się znacznie sze burzy w nocy, ruch był wielki i krzyki rozkazów szczególnie sze niż
dotąd… a że choǳąc tak przed oną oczekiwaną burzą mówiliśmy żwawo coś o Bożoczłowieczeństwie Chrystusa Pana naszego, interlokutor³⁵ mó przymilkł akoś na chwilę, i a
za nim; potem, wskazu ąc mi na fale, rzekł: „A więc wierzysz i w to, że Mes asz choǳił
po falach, ak po ziemi?…”
„Wierzę” — odpowieǳiałem…
...............................................................
.............
³²emulacja (z łac.) — konkurowanie z czyimiś osiągnięciami poprzez ich twórcze naśladownictwo. [przypis
edytorski]
³³Talmud — obszerne ǳieło stanowiące podsumowanie doktrynalno-religĳnego, pobiblĳnego dorobku
udaizmu. [przypis edytorski]
³⁴wpodłuż — ǳiś popr.: wzdłuż. [przypis edytorski]
³⁵interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis edytorski]
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Konﬂikt

Po nie akim przestanku obustronnym, wiǳąc, iż mó interlokutor izraelskiego est
wyznania, a światły człek, dodałem:
„Przypominasz sobie zapewne moment i okoliczność, w których Pan przez morze szedł
(boć czytu esz Ewangelię ze mną razem, kiedy mi hebra skie czytanie na tłumaczeniu
Nowego Testamentu w wolnych chwilach pokazu esz), był to więc moment, kiedy uż
rzesze całe w na wyższym stopniu zaczęły się za Chrystusem Panem porywać w zapale
tłumnym — lada chwila królem uż ziemskim mógł być okrzyknięty… otóż uchaǳał w ten
czas drogami na mnie od rzeszy znanymi… w takim to położeniu raz przez powierzchnię
morza szedł… akt był logicznie naturalny, wynikł z rzeczy same , eżeli, ako wiǳisz,
na maleńkiej ziemi syry skie zostawszy Panem, to wystarczyło uż, aby panem oto był
wszechziem — tam więc, gǳie owa ziemia maleńka, kończyła się też i cała ziemia z lądami
swymi, a zaczynało się morze… Powiesz mi (lubo³⁶ ﬁlozof esteś): „A czemu to tak nie
pó ǳiesz, bracie, aby pokazać mi, że tak est? — Zmierz-że pierwej proporcję moją do Pana
mego, tuǳież uważ, azali³⁷ on, aby pokazać to, czynił tę sprawę, czy nie racze , aby ukryć
dostojność swą…”
„To jedno ci powiem — (mile tu wspominany, a raz spotkany) Izraelita rzecze mi —
że jużci Chrystus wasz był to może najidealniejszy człowiek…”
...............................................................
.............
Książę pewny, z zacnego a wielmożnie historycznego szczepu (bo hetmanów rycerskich mięǳy swymi ǳiady ma ący), był też od nie akiego czasu w Ameryce, obywatelem Rzeczypospolitej zostawszy, i na pięknym przedmieściu miasta New-York, które to
przedmieście zowie się Brooklyn, zamieszkiwał. Wiele mu winienem chwil przy emnych
i przy acielskich usług, a usługi mówię dlatego, bo est rzadkie uprze mości serca człowiek. Kiedy wielkim smutkiem dotknięty po onym wybrzeżu przechaǳał się raz ze mną,
a słońce właśnie ku zachodowi miało się, chmurą mocnymi promieniami przeszytą osłonięte, widać było opodal wzgórze małe, zielonym wówczas porosłe żytem, w kłosach
właśnie będącym — dale szeroka rzeka srebrzyła się pod słońca asnością, fortecy małe
mury na brzegu e i okrętu tuż resztka czerniły się…
Nie pamiętam, o czym mówiliśmy… ale mówiąc rzeczy rozmaite pamiętaliśmy, dokoła spoziera ąc, że okręt ten zachowała do ǳiś Ameryka na pamiątkę męża, co na nim
przypłynął z Europy…
Wzgórze zielone i forteczka pamiątkami są narodowymi, kędy³⁸ mąż ów Anglików
zbił, a cofa ących się żołnierzy swych utrzymał tam nieraz odwagą osobistą… I pamiętaliśmy eszcze, że towarzysz przechaǳki me , z poważnie historycznego a książęcego
rodu pochoǳąc, liczył pomięǳy żeńskimi przodki swymi właśnie że onego wsławionego
w Ameryce polskiego bohatyra na ukochańszego ulubioną…
Bohater ów — łacno³⁹ est wieǳieć, że Kościuszko, a zaś [książę Marceli Lubomirski,
powinowaty] ulubione wielkiego wygnańca tego (przez ród e niegdyś wzgarǳonego)…
był właśnie ze mną tam wygnańcem i zamieszkałym nieledwie⁴⁰ że na pobo owisku, które
sławę Kościuszce z ednało!
Książę obywatel Rzeczypospolitej Amerykańskiej przy mował radośnie to wet za wet po
wieku…

³⁶lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
³⁷azali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
³⁸kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
³⁹łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
⁴⁰nieledwie (daw.) — prawie. [przypis edytorski]
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