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Podręczniki francuskie 1 ani!elskie są druko
wane poprawniej, przygotowywane staranniej i

mniej’ pośpiesznie, więcej oparte na wiadomo
ściach z pierwszej ręki, a mniej miejsca zajmują,
niż podręczniki niemieckie,

Studja wszelkie fachowe, na które młodzież na
sza wyjeżdża dotychczas przeważnie do Niemiec,
można gruntowniej i spokojniej odbyć w Szwaj
carji i Francji lob AngljL

Udział nasz w kongresach naukowych niemie
ckich także je st zbyteczny,

Na kongresach nie robi się odkryć naukowych,
a to, co tam bywa podawane do wiadomości, ł a
two wyczytać w sprawozdaniach, ogranicza
jąc w ten sposób zysk niemców do kilku mare,k,
zamiast wydania kilkuset na podróż 1 pobyt we

wrogiem nam państwie,
Gdybyśmy wszystkie te dzieła niemieckie, któ

re można zastąpić irancaskiemi i angielskismi,
wyrugowali z naszych bibljotek, zyskalibyśmy
wiole, bo przywyklibyśmy do jaśniejszego i krót
szego wyrażania prawdy. Są niektóre dzieła nie
mieckie, których zastąpić nie można, jak np.
z nowszej literatury filozoficznej pisma Usber-

wega.
Ale im gruntowniej poznamy literaturę ,nauko

wą angielską i francu,ską, tem mniej takich dzieł

pozostanie, a nadto spostrzeżemy, że niem ej
w nowszych czasach coraz mniej takich dzieł

, iszą. Twierdzenie to je st oparte na znajomości
tysięcy tomów, wydanych w zakresie logiki i

psychoiogji w ostatnich dziesięcioleciach, a także
na porównaniu podręczników niemieckich z an-

gieiskiemi i Irancaskiemi w zakresie różnych
nauk przyrodniczych.

Więc nim jakie niemieckie dzieła kupimy, za
stanówmy się dobrze, czy nam jest ono niezbędne.
W ciągu miesiąca za mniej niż sto rubli można

pojechać do Londynu i przejrzeć w Muzeum bry
tan sk iem setki dzieł o jednym przedmiocie pisa
nych w różnych językach, wybierając starannie
te, które do bibljofceki polskiej nabyć warto. Od

pięciu lat, dla ułatwienia orjentacji takim piel
grzymom naukowym, istnieje w Londynie ogni
sko Towarzystwa wszechnicy Mickiewicza, które
w obecnem swem pomieszczenia (13 Gresiey Rd
TJpper Hol!oway, London N) ma także tanie po
koje dla osób, przyjeżdżających w celu badań
.rynkowych.

Im więcej rodacy korzystać będą z tej in stytu
cji, tem wi§cej ,się uniezależnią od niemieckiej
nauki, a w miarę wzrastającej liczby pracowni
ków naukowych, rezydujących w ognisku, łatwo
będzie też listownie "otrzymywać ztamtą d infor
macje o wartości różnych podręczników niemiec

kich i o tytułach podręczników angielski oh lub
francuskich, które je mogą najlepiej zastąpić.

Wyrzeczmy się tego uprzedzenia, jakoby Niem
cy dziś jeszcze były ogniskiem myśli twórczej
naukowej, jak to było przed 1848 rokiem. Praca
naukowa płodna wymiga w dzisiejszych czasach
wolności politycznej, a polityka zaborcza, narzu
cona przez Prusy całym Niemcom, skazuje naród,
ten na bezpłodność naukową.

Szczególnie bojkot nauki praskiej powinien
obowiązywać bezwzględnie co do. studjów mło
dzieży na uniwersytet,ach niemieckich. To, co

najlepszy uniwersytet niemiecki dać może mło
dzieńcowi, z łatwością można zyskać w Szwaj
carii i Francji lub Ang]ji.

Po ukończeniu studjów niektórzy młodzi pol
scy uczeni mogliby potrzebować krótkiego poby
tu w jakimś niemieckim uniwersytecie, jeśliby
taki uniwersytet posiadał wyjątkowo uzdolnio
nego specjalistę, którego m etoda 4otow ała% no
we drogi w nauce-lecz takich specjalistów co
raz mniej znajdujemy w zjednoczonych cesar
skich Niemczech.

Nie kupujmy też nigdy niemieckich książek
bez przejrzenia ich uprzedniego i porównania
z książkami podobnej treści aoglelskiemi i fran
cuskiemu Tę samą myśl, tę samą prawdę zawsze

lepiej będzie dla nas poznać w szacie francuskiej
lub angielskiej, niż po niemiecku.

Oczywiście, gdy kto chce ogarnąć całą litera
tur§ jakiegoś przedmiotu, nie będzie zobowiązany
pomijać pism niemieckich uczonych, ale może je
poznać, nie dając zarobi:ą niemieckim miastom,
w wielkiej angielskiej bibliotece Muzeum bry-
tańskiego, w którem dziś tak rzadko można spo
tkać polaków.
. Byłem od przeszło dwudziestu lat współpraco
wnikiem wielu pism naukowych niemieckich,
zwiedziłem prawie wszystkie niemieckie uniwer
sytety, poznałem osobiście z Mizka kilkudziesię
ciu niemieckich uczonych, wychowałem się otl
dzieoiństwa mego pod kierunkiem niemieckich
nauczycieli, potem w niemieokiera gimnazjum i
niemieckim uniwersytecie, znalazłem w Niem
czech wiele uznania dla mej pracy naukow ej-
więc znam niemiecką naukę wszechstronnie, jak
może niewielu polskich uczonych.

Właśnie _dl_atego_, cipj 2 eh 2Wiązek moralny
ostrzeżenia młodzieży polskiej, aby się nie dała
bałamucić ideologją niemiecką^ i aby nie traciła
czasu na niemieckie wydawnictwa, dopóki nie
pozna lepszych daleko francuskich i angielskich.
Kto zacznie od nich, a potem dopiero zwróci śi§
do niemieckich, ten oszczędzi sobie wiele czasu i
trudu.

j Niemcy na polu naukowera postępują jak wpo-
j Utyce, mianowicie używają dużo pomysłowości,
j aby swoim tendencjom nadać charakter bezstron-
I ności. Sami przy tem umieją ignorować najcen-
| niejsze prace angielskie i francuskie, i sobie przy-
I pisywać zasługi, gdy który spośród nich rozwał-
| kuje na tom cały to, co jaki anglik lab francuz
| przed nim krócej i jaśniej wyrazi!.
| Przykłady takiej niemieckiej ignorancji szcze-

1 gółowo podałem w dziale mem angielskie!j ,,Pia
łoś Logie", London, 1906. To, co tu szczegółowo
wykazano na polu badań nad Platonem, na któ
rem ilościowo niemiecka literatura ogromnie prze
waża, da się w podobny sposób i na innych po
lach uwydatnić, gdy ty!ko jaki bezstronny polak
poświęci kilka lat trudu, aby wyczerpująco po
znać zachodnią literaturę jakiegokolwiek bądź
przedmiotu, o którym dotychczas czerpaliśmy na
sz% wiedzę z niemieckich źródeł. Są bowiem po
wszechne przyczyny dla tej ciasnej niemieckiej,
ignorancji, zarówno Jak i dla głębokiej oryg,inal
ności myśli angielskioh 1 francuskich uczonych.

Wincenty Lutosławski.
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BAGA

...W mroku brzmi słodko śpiew baśniowo-z^oty
Odchodzącego w klechdę Lofcengrina,
Gdzie w złotej trumnie śni królewna sifta,
Niby wcielenie baśniowej tęsknoty,..

Pieśń e!cha, tęskna, sakweiona. mnisza.
Niby nić złota, przewija się w mroku...
Złocistą pianą lśni klechdy poto’ku.
Tg się, jak dziecko płaczące, ucisza...

Marzenna nuta zaklętej M !ady
Przez ciemne m,orze w ntesnaną dal płynie,
Jakby śpiew’ała o złotej feralnie.
Gdzie Niemeżebność królewicz śni blady...

Płyną pjęhucbne, fommćilpm tony,
- Niby skrzypcowe we"stchnienia — paśażó...

Jakieś baśniowe, sine lądy marzę,
Majaczejące w snów dali zamglonej...

Wacław Wolski

— Albo zrezygnowanie z Jednej przyjemności,
dla zdobycia drugiej, albo wybranie z dwu przy
krości mniejszej. To ostatnie zdarzyło się u pani.
Poświęciłaś się, bo w danej chwili gorzej było
zostać w domu, niż wyjść za mąż. Nie trzeba się
łudzić, pani Heleno, zrzucić tę aureolę fałszywe
go męczeństwa, nauczyć się przedewszystldem
patrzeć na siebie, jak na przedmiot dany do ob
serwacji. Może się pani teraz w dalszym ciągu
pbś wtę;ca dla męźa--eo?

— Nie!-szepnęła, bojąc się przyznać, źe do
tychczas z gestem ofiary myślała ciągle o swem

ustawiczn%i poświęceniu, czerpiąc z tego słodyez
niewyczerpaną, oraz z podziwem dla swej szla
chetności i zaparcia. - Chociaż...

— Chociaż co?—podjął z uśmiechem.
— Chociaż, aby wyżyć tutaj, trzeba abnegowad

z wielu rzeczy, niszczyć w sobie wszystko, co naj
lepsze, marnować młodość, siły, życie i werwę na

bezcelowe kręcenie się w kółeczko.
- Słowem:, trzeba się poświęcać, ha, ha, hal—

śmiał się świeżym, jasnym śmiechem—epidemja,
żona dla" męża, matka dla dzieci, pan dla służby,
profesor dla uczniów i bankier dla kraju: co za

idealne społeczeństwo!
— Niech się pannie śmieje, to przykro dźwięczy.

Pan nierozumie, źe, aby żyć, trzeba się czasem ubrać
w coś, choćby w złudę, fałsz, kłamstwo, trzeba
stworzyć sobie złudzenie, źe się czemś jest, źe się
coś robi, że się dla kogoś żyje.

— A... więc pani wychodzi z tego punktu. Nis ma
jąc dosyć sił, aby być sobą, szuka się usprawiedli
wienia dla swej słabości, mówiąc poświęcenie-

’

tak?
W tym przypadku tak, chociaż to nie wyłącza,

źe chciałabym zrzucić, podrzeć i zdeptać to kłam
stwo, co mi niekiedy daje coś w rodzaju zadowo
lenia.

— Jeśli tak, czegóż pani chce więcej?
— Pan pyta?

Domyślam się, ale chciałbym usłyszeć od

pani

-- Czego ja chcę? Chcę życia, choćby tutaj, w tem

otoczeniu, ale aby to życie zawierało coś więcej,
niż troska o czynsz, sługę, możliwy aw ans-eoś

więcej, niż jedno na pól roku przedstawienie
w teatrze, o którem mówi się tydzień naprzód,
niż prezent Imieninowy, na który mój mąż pracu
je nocami. Tutaj, panie Jerzy, wszystko jest we
dług starej normy, szablonu, tradycji, takie ure
gulowane, zimne, solidne, a ja. młoda jestem, i lęk
mię bierze, źe tak będzie cią_gle,, zawsze, aż do
końca.

Popatrzył na nią. poważnie.
— Pani jest taki wątły, na miejskim balkonie asa-

sadzony powój, któremu śnią się łąki. A wie pa
ni co można jedynie zarzucić powojowi?

- Co?
— Że jest powojem.
— Pąn się bawi słowami
Teraz o Cichym zmierzcha zdaje się Helenie, źe

on nietylko bawił się słowami, ale, że zabawką
była także ona. Patrzył rozmawiał, badał, pozwalał
mówić, zadawał pytania, niekiedy uczył m y śleć -

oglądał jej duszę ze wszystkich stron, a gdy przej
rzał aż do dna-odszedł.

A ona czekała aż do ostatniej chwili Zdawało
si§ jej, że coś musi przyjść, źe coś się stanie, że
zaświta jakaś nowa myśl czy praca, Czy cel; nie
zdawała sobie sprawy, żyjąc w przedziwnej roz
koszy czekania.. A oto nie stało się n!o, dni prze
szły, dni przyjdą zawsze jednakowo szare, mar
twe, puste.

Siedziała bez ruchu na wytartej, pluszowej ka
napce, wtulona w głąb, przeniknięta aż do głębi
zimnem z wewnątrz.

Noc zapadła już dawno. Z ulicy od latarń coś
jak światło wpadało do pokoju mętne, niewyraźne,
cień blasku. Tam na ulicach chodzili ludzie
może tak samo samotni, może tak samo, choć ina
czej ubodzy; szli, aby uciekać przed samymi sof %

aby się ogłuszyć może, aby może zapomnieć, źe

gdzieś w głębi ich ja rwie się, męczy, dławi bied- j
na, nieszczęsna, człowiecza tęsknota.

Po raz pierwszy przychodzi Helenie mi myśt
mąż. Czy ten człowiek nigdy ,nie czuł nic prócz
paragrafów, obowiązków, zasad demokratycznych^
czy nie kochał nie prócz ciszy niedzielnego popo
łudnia, kawy, cygara i jej białych ramion? Cz?y ni
gdy, przenigdy nie pragnął uciekać?

Uciekać! Teraz dopiero czuje całą młodzieńczą
naiwność tego słowa. Wszak tam, gdzie poszę -A
on, Jerzy, łkać musi takie samo pragnienie i bunt
i taka sama niemoc, tylko bardziej świadom;i.
T a m - to moźe kawiarnia, kuźnia dysput i dowci
pów, albo teatr, albo rozmowa z inną kobietą,
spór z przyjaeielew, samotność w otoczeniu k sią
żek i cieni, swoich cieni. Tam, zdaje się, to samo

00 tutaj, ale przecież inne,o! Inne, i dlatego on-od
szedł, choć nie żądała od niego miłości, i dlate
go zostawił ją, jak się zostawia taką, która.k c m

Zostawił. Helenę boli to słowo, % staje w mej
tłumiony żalem i smutkiem gniew, źe się przej
rzeć dała do głębi ufnie, tak bardzo po kobie
cemu.

Trudno, ha! trudno, trzeba iść dalej, aż by
końca.

Powolnym ruchem przechodzi pokój, a staną
wszy we drzwiach, patrzy długo na schyloną had
stosem papierów postać męża.

- Zmęczonyś?-pyta łagodnym, miękkim gło
sem.

Dwoje zdziwionych, wyblakłych, zmęczonych
pisaniem oczu spoczęło na niej z pokorną wdzięcz
nością.

- Niebardzo, Helenko, chociaż czasem trochę mi
ciężko, i takby się chciało rzucić ten cały kram
1 uciekać, gdzieś daleko, Helenko, uciekać!..

Dobry, pół-smutny, pół-żartobliwy uśmiech
i człowiek w źle skrojonym, marszczącym się na

pochylonych plecach surducie pódnoślsię odbiuA
ka i całuje Małe, z trudem wypielęgnowane ręce
żony.

- Uciekać -— szepce pani Helena - uciekać...

Ma ryla CsterJcawslta,
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!, Wyszła książka człowiek.a, którego należy wiel
bić lub zwalczać. Jeżedi bowiem kto wobec Erne-
%ą Hello pozostaje obojętnym/to dow,ód, że imię
j% o je% obojętność wk)gółe.

Ę%%’t Helia nie napisał w swem życiu ani je
dnego słowa, któreby nie wypłynęło z gorącej po
trzeby powiedzenia prąwdy." W. pędmiotowej
pra w dzie swej był zaś ,zadziwiająco jednolity.
Jednolitość ta przechodziła nawet; niekiedy wj e
%,o% n?u% ć ślepca^, W wizję stale jednej barwy
człowieka, który1si§ dobrowolnie oślepił, aby wi-

- dzięć rzeczy dalsze, niż te, które nam daje widze
nie zięmń

Jednolitością Erne!sta Helia jest potrzebą pod-
nio§łości, zarówno w ży,ciu, jak w sztuce. Ślepo
tą tego wielkiego człowieka i pisarza jest, że pod-
mosłości żądanej przepisuje granice tak ponad-
ziemskie, że człowiek nieiyłko przeciętny, lecz i

wyjątkowy posiąść jta może dopiero w chwili, gdy
przestanie być człowiekiem. Tu tkwi nieporozu
mienie wewnętrzne Ern esta Helia: całe życie wal
czył nie o abstrakt ieleowy, nie o oderwane poję

c ia sztuki, lecz o praktyczny związek dobra i

piękna z człowiekiem, a jednocześnie każde jego
apostolstwo mówiło nie do realnego człowieka,
lecz %iż do ideału. Bój i zwycięstwo - znowu -

w4błękjtacb.
KsiążAa, którą przyswojono świeżo językowi

polskiemu^ nosi tytułk ,,Ozłowidk". Pisał ją Hello

wtedy, kieł^v ojczyznii. jego, Fiśancja, przeżywała
straszne chwTile pokonania pr!uskiego w r. 1871.
Hello, żyjący 4?ałe ?ydie samotnie, choć wśród lu 
dzi, tworzący w^wpątiTz siebie pustynię, na którą
tylko przychodzimy wizje, obce wszystkim jego
rdwieśnym, Helio, mnkii kontemplacyjny, widział
w nieszczęściu ojczyzn(y rzeczy i sprawy bieguno
wo odmienne, anjżeli k%ryz zrozpaczony i Paryż
bestializujący się. Dla H elia %l§żenie stolicy by
ło nie przenośnym, lecz: realnym zjawem prawicy
Boskiej.

Tłumacz polski zamieścił na wstępie ,,Człowie
ka" pracę Henryka Łfcnsserre’a o autorze książki.
’W pracy tej czytamy ustęp, charakteryzujący
ostatecznie tego człowieka, który w wieka X IX

odważył się być apostołe!m:
.....błądząc z towarzyszem po jednym z ogrodów

wystawy powszechnej, spotkałem czfiowieka. Tak,
to był człowiek, Twarz dżLwna, rzucająca błyska
wice, oświetlona parą oczyi, których zapomnieć
nie można, włosy na g ło sie w nieładzie. Oczy
pełne tego łagodnego, a strasznego zarazem, peł
ne wyższego światła, które ludzie nazywają ge-
njuszem. Czoło miał szerokie,^jak ł%śl. Ramiona,
jak At.lasowe, lekko pochylone, jakby pod cięża
rem niewidzialnego świata, ZŃłiżył się do ranie i
ze stanowczym ruchem wyrzekł dwa tylko %owa:

Przyjacielu, dziwi§ się.
Wzrokiem go spytałem, co wywołało jego zdu

mienie, bo zdumienie widać było na jego wyra
zistej twarzy i pOciemniałych rysach.

On ciągnął dalej:
- Przechodziłem przed chwilą ohok Tuilerji, i

nie płoną jeszcze.
Z kolei ja byłem zdumiony. Spostrzegł to, ale

go to nie zmieszało. Podniósł rękę, jak dawni pro
rocy i ukazał mi miasto olbrzymie.. I jakby ujrzał
gdzieś w głębokości swej myśli, ozy gdzieś poza
widno.kręgiem jakieś tłumy w pochodzie, dodał

powoli słowa, które brzmią mi jeszcze dziwnym,
niepodobnym do określenia, tonem:

- Barbarzyńcy spóźniają się. Co się z Atyllą
dziej%

I pożegnał mię. Długo jeszcze widziałem go
w tłumie, pogrążonego w widzeniach.

Tym człowiekiem był Hello.
-- To szaleniec - rzekł mój towarzysz.
A oto Atty]a przyszedł i Tuilerje pożarł

ziemski ogień. Słowo szaleńca było prorocze i dó^
kładnie się spełniło.

R. P. 1870 i 1871.
Hello w pogromie swojej ojczyzny widzi po

przez rozwarte ,serce obywatela - r jakiś straszny
odwet, Sprawiedliwości. Odwet za pozszalenie
mierności, rozpanoszenie pospolitości, za wszech
władzę materjaUzmu.

J ak ą zaś ma wyostrzoną - chorobliwie niemal,
dodać by można - czujność na objawy tego, co

Człowieka ciągnie ku ziemi i błotu, świadczą
wstępne słowa pana Lassere V

Spotkanie moje z Hello miało miejsce wówczas,
przed rokiem 1870 ,,kiedy francuzów uważano za

pierwszy naród świata,, kiedy pycha ludzka, jak
ż wieży Babel wołała tysiącem głosów: Możemy

obejść się bez Boga! Wszystkie ambicje były za
dowolone, apetyty nasycone, wszystkie rozkosze
na zawołanie każdego; na chodnikach ulic, na sce
nach teatrów, na świetnych estradach kawiarni pa
ryskich, ciała ludzkie, błyszczące jedwabiem, ka
mieniami, złotym szychem i nagością; sprzedawa
no i robiono na ciałach swych majątki; bezmyślna
chuć rzuciła w błoto 50 miljonów, za które mo
żna by wyżywić przez rok krocie ubogich rodzin,
rzuciła je, aby wybudować olbrzymi gmach, zwa
ny Operą, Oirce, skryta w skrzypcach Offenba
chów, St:raussów j. Mu sardów, g’rałą tłumowi to
warzyszy Ulissesa i uczni Epikura. A między n i
mi skalana sztuka nurzała się z lubością w błocie
i przechwalała się swym upad }dem. Galerje i mu
zea stawały się przedsionkami bezwstydu. Przed
stawicielem religji był Proudbon — czyli niena
wiść, Renan — to znaczy zdrada’"

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Lassere pisze
te słowa pod auspicjami samego Hello. Tak jest:
tylko z umysłu Ernesta Hello mogło wypłynąć
pojęcie: Renan — to zdrada, to jego rycerskie,
nie baczne na wrażenie, na zgodę z opinją prze
świadczenie własne. Hello pozostaje w niezgodzie
z instynktem latyńsklm swoich współbratymców:
francuz może być wrogiem wniosków Renana, ale

? nie przestanie mu imponować bogata, zwycięska
djałektyka Renana, francuz delektuje się nią i u-

p.aja. T,ak samo francuz, nawet socjalista nie w y
powie nigdy ,otwarcie swojego protestu przeciw
50 miljonom, jeśli społeczeństwo rzuciło je na zbu
dowanie - areny! Circenses! okrzyk ten rozpiera
i dziś pożądaniem pierś francuza.

Hello jest odszczepieńcem ojczystych instyn
któw. ’W jego nieubłaganiu tkwi raczej serce kel-
ta-druida, który śpiewać może tylko o Bogu i o

wielkości, albowiem je st wróżem i kapłanem,
I śmieszne są słowa pana Lassere, gdy tym ra
zem od siebie powiada: ,,jest de Maistre’m i Pa
scal’em", Nie tylko de Maistre, ale nawet Pascal
ma coś z bezwiednej ,,polityki myślenia", umieję
tności dobierania przesłanek dla wniosku, z góry
powziętego - i choć trochę, choćby źdźbło: efe
ktownego. Hello wyrzuca swoją myśl z serca,
A gdybyś serce jego rozkroił, nic tam nie znaj
dziesz okrom myśli o Bogu...

Myśl ta wypełnia serce tak wszechwładne, że
"czasami braknie tam już miejsca ,na... IJtźntego,
Tak jest: czytając d zieła Hello, nie można się
Oprzeć wrażeniu, że temu kochankowi niebios nie
siarczyło już uczucia dla człowieka. Człowieka
mierzy Hello miarą Boga i nie przebacza nam n i
gdy, żeśmy tylko ludźmi.

To jest jedna z tragedji druida X IX stulecia.
Są i inne,

Hello walczy z miernością. W życiu, w nauce,
W sztuce, Musiałby być istotą, wyzutą ż ludzkich
słabości, gdyby ta walka nie dawała mu zadowo
lenia. Kto tak jak on potrafi nie gorzej od Rena
na, właśnie poddać rozmiażdżającei analizie psy-
cbdlogj§ up. skąpstwa, ten choć przez sekundę,
cbeć przez część sekundy musi czuć wobec uło
mności coś w rodzaju uczucia wdzięczności za to,
że ono istnieje, że daje jego umysłowi możność
skrystalizowania tylu świetnych spostrzeżeń.

Powiedżiałem: ,,coś w rodzaju wdzięczności".
Albowiem jeżeli u kogo, to u Ernesta Hello cień.

takiego zadowolenia nie przechodzi nigdy w zde
cydowane zadowolenie, a tern bardziej zakochanie
się artysty w objekcie zła.

Zakochanie takie jest udziałem natur twórczych.
Szekspir przeżywać musiał bakchiczne radości
z poznawania zła, z chwilą gdy poznanie to przei
staczało się przezeń w wiecznotrwały znak sztuki.
Hello pod tym. względem jest przeciwieństwem
Szekspira. Nienawidząc autora ,,Romea i Julji",
w zgodzie jest z samym sobą.

Pier’wiastek twórczy, owo upajające rzucenie
sio w bezlogikę wyobraźni — obce jest Ernestowi
Hello. W człowieku tym więcej jest genjusza, niż
talentu.

To jest jego tragedja wtóra: pisma jego impo
nują, nie bratają się z uczuciem czytelnika. Na
wet, gdy się jest jego wielbicielem. Eliksirem
przyjaźni w sferze literatury i sztuki jest bowiem

tylko talent, Będziemy kochali satyrę, napisaną
na nas samych, gdy satyra ta napisana”jest z ta
lentem.

Stokroć jednak większą tragedją Helia jest to, co

powstać w nim musiało jako prosty skutek walki
ze złem, z miernością, Hello przeczulony jest swo
ją ideą. Nie zna żadnego odstępstwa od wzniosło
ści, opętała jego umysł manja prześladowcza m ier
ności; szuka jej wszędzie, wyszukuje, wynajduje

tam, gdzie jej może i niema. To opętanie za
czyna w nim stwarzać niebezpieczny stan myśle
nia tylko o źle i mierności ludzkiej. Zło i mier
ność z biegiem czasu stają się atmosferą jego in

telektu. I oto on, apostoł podniosłości, skazał sam

siebie na obcowanie wyłączne z brudem i pospoli
tością! Nie zaznaje ani chwili odetchnienia!

Apostoł Hello upada w sposób zwykły każde
mu agitatorowi,

Jest to jednak upadek jego szczęścia osobiste
go, jego zadowoleń-nigdy jego ducha.

Duch ten, brodzący i roztrącający małość ziem
ską,mie odwrócił ani na chwilę wzroku od gwiazd.
Tam, w miljardach świateł, dalszych od słońca,
szukał bez wytchnienia istnień, wzorów. W tym
wzroku, w światło utkwionym, streszcza się idea

przewodnia i znaczenie typu Helia.
Jakże piękny jest w swej zwięzłości, jak głę

boki w zestawieniu znaczeń ten ustęp z jego
Złotego cielca, gdzie mówi:

,,Mojżesz, pasąc stado, ujrzał krzew gorejący—
i tam u stóp Horebu zapytał o imię Pana - tam
Pan dał mu swe I m ię-i Mojżesz uniósł je, jako
pancerz wojownika. I rozwarło się przed Imie
niem. Boga struchlałe Czerwone M:orze, a Mojżesz
niósł przez pustynię Tetragrammaton, i zwierzę
ta padały przed nim, poznając Anioła Stróża S tra
szliwego Imienia. S:inai rozgorzało, i Mo]żesz pe
łen był chwały na płonącej górze. Aliści w tej
chwili w serce ludu, który stał pod tą samą górą
i czekał na Mojżesza, obcującego z B o g ie m -

w serce ludu wżarło się bałwochwalstwo."
W serce ludu wżarło się bałwochwalstwo... P o

czął każdy z nich uznawać innego boga. Stało
_

.

to w chwili, gdy genjusz-Mojżesz odszedł od nich

precz, aby zdała od ludzi, właśnie zdała od tej mier
ności ludzkiej, módz obcować z Bogiem.

Aby rzesza ludzka mogła żyć życiem twdrożeni,
musi żyć zespolona jedną wielką ideą. W ykładni
kiem takiej idei dla żydów bezdomnych był ge
niusz-”-Mojżesz. Któż w tych słowach Helia nie

doczyta się wiary Carlyle’a w bohaterów? Kto nie
wyczuje harmonji Hel!a z przekonaniem Oarlyle’ą,
źe na dzieje ludzkości składają się, przynajmniej
w połowie, czyny i myśli genjuszów. Wiełobó-
stwem, chaosem ukoehań - mówi do nas przy
powieść Helia - ? cierpią społeczeństwa, od któ
rych genjusze i prorocy muszą odchodzić wzwyż,
na osamotnione skały Syna!, bo serca rówieśnyeh
niezdolne już ze swoich zapałów usypać żywej
góry uniesień, takiej, z której już widać Boga!

Sypcie z serc waszych wyżyny Syna! żywej! - -

mówi do nas przypowieść Hel!a:—żeby prorocy
i genjusze nie musieli szukać gór samotnych^

Rośnijcie sercem i miejcie żądzę gorącą dorów
nywać genjuszom, a wtedy genjusz narodu, g e
njusz epoki nie odejdzie od was, i będziecie mieli

pośród siebie tego, który jednern błyskawicznem
słowem podoła rozświetlić przed wami drogę
przez odmęt morza, gdy się stanie, źe histerja z a
wiedzie was na brzeg morza, tamującego pozornie
dążność waszą.

Strzeżcie genjuszów!—mówi nauka Helia,
Słuchajcie wieszczów! — woła do nas Słowacki,
Znaczenie historyczne Helia jest to, t% pocho

dzi On z tej samej rodziny, która w jeden pień po
winowactwa łączy Carlyle’a, Nietzschego, Słowac
kiego.
’

Imię tej rodzinie: ukochanie utopji.
Gdy marzeniem nazywamy myśl o rzeczach nie

wykonalnych, myśl przychodzącą z niczego i nic
po sobie nie zostawiającą, utopją jest wia ra w rze
czy niewykonalne, wiara, która zmienia bieg
żyoi a.

Utopją było odkrycie Ameryki w chwili, gdy
Kolumb odbijał od brzegów Europy.

Utopją jest ,,zjadacz chieha". przemieniony
,,w anioła". A jednak wiara w to przemienienie
uszlachetnia tysiące serc, tysiącom pragnień przy
pina skrzydła,

Utopją są myśli i wierzenia Ernesta Helia. Czy
to im odbiera wartość realną? Bynajmniej. Gdy
by ich dzieje były płonne, płonnein musiałoby być
bohaterstwo, płonną i świętość.

A. Grzymała^ Siedlecki.

Źródło było zwierciadłem srebrnej mej kochanki %
Tu, gdy przyszła napełnić swoje oba dzbanki,
Nim zd,rój zmąc)iła czysty—Wkrys zta!nej przezroczy
Widziała twarz swą słodką i niebiańskie oczy,
Odbite, jako w lustrze, w chyżej fali wody...
Tu blask swej młodocianej widziała urody:
Krągłość ramion i przepych utoczonej szyi.
A pewna, że jej śmiałość źrenicy ni czyjój
Nie doścignie w tym gąszczu, drżąc od wi%du cała,
Nagość piersi dziewiczych skromnie odsłaniała,..
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