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Wstęp

Niniejsze wydawnictwo zostało dość szeroko zakrojone. W  zamyśle 
autorek stanowić powinno tom pierwszy wielotomowej antologii na którą, 
złożą się materiały i opracowania odnoszące się do różnych epok i nurtów 
socjalizmu. W oddawanym do rąk czytelnika tomie zebrane zostały wypo-
wiedzi polskich badaczy dziejów sympatyzujących z  ruchem socjalistycz-
nym od momentu powstania pierwszych tego typu organizacji na ziemiach 
polskich, po rok 1918. Wyselekcjonowane wypowiedzi poświęcone życiu 
społecznemu, politycznemu, funkcjonowaniu kultury i nauki, odzwiercie-
dlają wielość sposobów rozumienia doktryny, płynność postaw i idei, bo-
gactwo oraz zróżnicowanie nurtów polskiego socjalizmu. 

Reprezentanci wybranej grupy zawodowej prezentujący światopogląd 
lewicowy (tzw. lewica niepodległościowa) popularyzowali bliskie sobie idee 
wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Celem autorek było zarówno przy-
pomnienie postaci, jak i próba prezentacji wyznawanego przez nie zespołu 
wartości. Nie analizowano teorii i przemian dokonujących się w myśli so-
cjalistycznej, nie śledzono też pojawiających się w łonie ugrupowań partyj-
nych podziałów i wyodrębniających się nurtów. Autorki interesował sposób 
recypowania idei, jej krytyka, złożoność interpretacji oraz stopień oryginal-
ności poglądów polskich socjalistów spod znaku Klio. 

Zanim zaprezentowana zostanie konstrukcja wydawnictwa, kilka uwag 
natury definicyjnej. Pierwsza dotyczyć będzie tego, jakie grono osób zali-
czone zostało do zbiorowości badaczy dziejów. I tak uwzględniając kontekst 
XIX wieczny i ówczesne postrzeganie historyka, wspomnianą grupę tworzyć 
będą posiadający wykształcenie uniwersyteckie (niekoniecznie w dziedzinie 
historii), podejmujący badania związane z przeszłością, uczeni, publicyści, 
myśliciele. Wśród nich odnajdziemy wykonujących różne zawody specjali-
stów w zakresie nauk pokrewnych; historii literatury, prawników, ekono-
mistów i historyków sensu stricte (legitymujących się doktoratem autorów 
uznanych prac).

Nie mniej istotna kwestia, to sposób rozumienia pojęcia socjalizm. W ni-
niejszym wydawnictwie będzie ono miało dość szeroki zakres znaczeniowy 
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wychodzący poza ideologię polityczną czy gospodarczą doktrynę. Będzie 
to system postaw, wartości i  podejmowanych działań, zmierzających 
do  zmniejszenia nierówności społecznych (odrzucenie idei kapitalistycz-
nego wolnego rynku, dopuszczenie możliwości ograniczenia własności pry-
watnej oraz promowanie sprawiedliwości społecznej). Istotnym elementem 
jest również postulat wolności odnoszący się do wielu aspektów społecz-
nego życia oraz idea odbudowy niepodległego państwa polskiego1. Wśród 
wielu nurtów socjalizmu uwaga skoncentrowana została przede wszystkim 
na polskim socjalizmie niepodległościowym. 

Niniejsze wydawnictwo przekracza ramy tradycyjnej antologii. Poza 
edycją tekstów, zawiera również partie monograficzne, na które składają 
się: biogramy autorów (skonstruowane według schematu: 1 – imię i nazwi-
sko (pseudonimy), lata życia; 2 – miejsce urodzenia i środowisko rodzinne, 
3 – edukacja, zainteresowania naukowe, aktywność zawodowa 4 – działal-
ność społeczna i  polityczna). Każdemu biogramowi towarzyszy fotografia 
oraz zestawienie podstawowej literatury traktującej o  życiu i  działalności 
bohatera. Dodatkowo wydawnictwo zawiera rozdział wstępny zarysowujący 
portret zbiorowy pierwszych pokoleń socjalistów polskich reflektujących 
nad dziejami. Publikację zaopatrzono również w  indeks, bibliografię oraz 
zestawienie prezentujące źródła pochodzenia wykorzystanych fotografii.

Jeśli chodzi o  dobór autorów, świadomie zrezygnowano z  zajmują-
cych wysokie miejsce w hierarchii politycznej uczonych, takich jak: Bole-
sław Limanowski czy Ludwik Krzywicki. Postaciom tym poświęcono już 
sporo uwagi, ukazały się też drukiem mniej lub bardziej kompletne wy-
bory ich tekstów2. W niniejszym wydawnictwie w centrum zainteresowań 
postawiono osoby mniej znane i słabiej kojarzone, tak z socjalizmem jak 
i historiografią. Nadrzędnym celem była prezentacja ich wypowiedzi adre-
sowanych do szerszego kręgu odbiorców, w których nacisk kładli na popu-
laryzację idei lewicowych. 

Autorzy wybranych tekstów nie byli ideologami polskiego ruchu so-
cjalistycznego (choć znajdą się wśród nich i  tacy, którzy w tej dziedzinie 

1 Na temat różnych sposobów definiowania pojęcia socjalizm pisali m.in.: A. Walic-
ki, Polska, Rosja, marksizm, Kraków 2011; S. Dziamski, Zarys polskiej filozoficznej my-
śli marksistowskiej, Warszawa 1973; L. Hass, Pierwsze pokolenie aktywu socjalistycznego 
w Królestwie Polskim, „Z pola walki” 1981, nr 3–4; T. Kowalik, Wstęp, [w:] Stanisław Kru-
siński, Pisma zebrane, Warszawa 1958.

2 Zob.: Pierwsze pokolenie marksistów polskich. Wybór pism i materiałów źródłowych 
z  lat 1878–1886, t.  1–2, oprac. A.  Molska, Warszawa 1962; Kółka socjalistyczne gminy 
i Wielki Proletariat. Procesy polityczne 1878–1888, oprac. L. Baumgarten, Warszawa 1966; 
Polskie programy socjalistyczne 1878–1919, Warszawa 1975; B.  Limanowski, Pamiętniki 
(1835–1870), t.  1, Warszawa 1957; L. Krzywicki, Wspomnienia, t.  1–3, Warszawa 1958; 
S. Brzozowski, Listy, oprac. M. Sroka, Kraków 1970.
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odegrali ważną rolę np. Feliks Perl czy Ludwik Kulczycki). Trudno uznać ich 
też za przywódców czy pierwszoligowych działaczy. Stanowili raczej grupę 
zaangażowanych, niezwykle aktywnych i  zafascynowanych ideą socjali-
zmu, inteligentów. Łączyło ich podobieństwo biografii, stanowili podobne 
typy charakterologiczne, wyznawali zbliżone wartości. Przez pryzmat ich 
doświadczeń chcemy pokazać określoną formację intelektualną, przemiany 
jakie się w niej dokonywały – ewolucję postaw polskiej „postępowej” inteli-
gencji. Interesowała nas droga do socjalizmu, powody, które zadecydowały 
o popularności tej ideologii i cele jakie przyświecały jej wyznawcom. 

Publikacja stanowi przyczynek do  dziejów inteligencji, historiogra-
fii i  socjalizmu na ziemiach polskich. Autorki opracowania interesował 
związek refleksji historycznej z życiem. Historiografia ujmowana jako fakt 
społeczny, zdeterminowany czynnikami zewnętrznymi, stanowiący ważną 
część szeroko rozumianej kultury. Jednym z  celów przyświecających wy-
dawnictwu, było pokazanie zależności między podejmowanymi przez 
dziejopisów tematami i  sposobami interpretacji przeszłości a  systemem 
wyznawanych wartości i światopoglądem.

Na prezentowany tom składają się publikowane niegdyś w formie ar-
tykułów prasowych (m.in.: na łamach „Promienia”, „Krytyki”, „Sprawy 
Polskiej”) i  broszur, teksty dwóch pokoleń polskich socjalistów. Wśród 
sympatyzujących z  socjalizmem dziejopisów liczebnie przeważały osoby 
wywodzące się z Galicji i dawnego Królestwa Polskiego, toteż one skoncen-
trowały uwagę autorek opracowania3. Autorami zamieszczonych w wydaw-
nictwie tekstów byli: Zofia Daszyńska-Golińska, Ludwik Kulczycki, Feliks 
Perl. Józef Dąbrowski-Grabiec, Wilhelm Feldman, Emil Haecker, Stanisław 
Loewenstein, Wincenty Gorzycki. 

O wyborze tekstów źródłowych zadecydowała ich reprezentatywność. 
Problematyka, której dotyczą, nie ogranicza się do aspektów politycznych. 
Odnajdujemy w  nich ponadto sposoby przełożenia ideologii na codzien-
ność.

Pochodzenie materiałów zostało odnotowane w przypisie wstępnym, 
w którym podano informacje dotyczące podstawy przedruku. Zachowano 
pierwotny układ narracji, tytuły wraz z podtytułami. Ingerencje redaktor-
skie ograniczono do  uwspółcześnienia ortografii i  interpunkcji, zgodnie 
z  zasadami edycji źródeł dziewiętnastowiecznych opracowanych przez 
Ireneusza Ihnatowicza4. Niektóre formy gramatyczne nieco archaiczne 

3 Na drodze do  ponadzaborowego potraktowania tematu stanął brak popularności 
w omawianym okresie, idei lewicowych wśród historyków działających na terenie zaboru 
pruskiego.

4 I. Ichnatowicz, W sprawie zasad publikacji źródeł historycznych z XIX i XX wieku, 
„Przegląd Historyczny” 1961, z. 1.
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z dzisiejszego punktu widzenia, zostały utrzymane w celu oddania charak-
teru tekstów (np. zarobnik, fakta, szemat tkaczów, oczów, etc.). Bez zmian 
zachowano też składnię i styl oraz pisownię imion i nazw własnych (np. 
Karol Marx, zastąpione zostało współczesną pisownią Karol Marks, wyją-
tek uczyniono dla zaznaczenia oryginalnego tytułu). W przypisach podjęto 
próbę wyjaśnienia nazwisk, tytułów prasowych, podano też podstawowe 
informacje na temat przywoływanych zjawisk historycznych. Szerzej omó-
wione zostały również wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne. Przy-
pisy pochodzące od autorów oznaczone zostały gwiazdką.

Reprezentujący polską lewicę niepodległościową historycy nie mieli 
dotąd „szczęścia” do pogłębionych i w miarę bezstronnych analiz dorobku 
i  aktywności. Wydaje się, iż poza czynnikami ideologicznymi w  okresie 
PRL-u, po transformacji ustrojowej zadecydowały o  tym panujące w na-
uce swoiste „mody”, w orbicie których, brakowało socjalizmu. Niniejsze 
wydawnictwo stawia sobie za zadanie przywrócenie pamięci o postaciach, 
określonym środowisku ideowym oraz popularyzację wypowiedzi, które 
być może w jakiejś części zachowały aktualność. 



Wilhelm Feldman

Sztuka a życie1

Kaum bit du Herr vom ersten Kinderwillen,
So glaubst du dich schon „Ubermensch” genug.

Versäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen.
Wie viel bist du von andern unterschieden?
Erkenne dich, leb` mit der Welt in Frieden!

Goethe 

W głębokiej swej fantastycznej „Podróży w czasie”2, przedstawia powie-
ściopisarz Wells obraz społeczeństwa, kroczącego kilka tysięcy lat po linii 
dekadentyzmu3. „Przepaść, która dzieli świat na pokrzywdzonych i krzyw-
dzicieli”, pogłębia się tak gruntownie, że  żaden most, żadna zgoda obu 
brzegów nie łączy. Ustrój społeczny, dający jednym nadmiar przywilejów, 

1 Podstawą niniejszego przedruku jest zbiór tekstów W.  Feldmana, Na posterunku 
(szkice publicystyczne), t. I, Lwów 1902, s. 21–29. Pierwodruk ukazał się na łamach mie-
sięcznika „Krytyka”, Rok III, T. I, Lwów 1901, s. 135–142.

2 Feldman odwołuje się do Wehikułu czasu (The Time Machine) – powieści fantastycz-
nej Herberta George’a Wellsa wydanej w 1895 roku. Polskie tłumaczenie (przekład Feliksa 
Wermińskiego) ukazało się w Warszawie w 1899 roku i nosiło tytuł Podróż w czasie. Opo-
wieść fantastyczna.

3 Dekadentyzm; (fr. decadentisme) tendencje w literaturze i sztuce na przełomie XIX 
i XX wieku, oraz w obyczajowo-artystycznym stylu epoki, będące wyrazem anarchicznego 
buntu przeciw cywilizacji urbanistyczno-przemysłowej i filisterskiej moralności hołdującej 
skrajnemu estetyzmowi i indywidualizmowi, uwydatniające objawy rozkładu. Korzenie filo-
zoficzne dekadentyzmu tkwiły m.in. w myśli A. Schopenhauera, F. Nietzschego i N. Hart-
manna. Terminu tego używano już jednak w epoce Oświecenia; Monteskiusz posługiwał się 
nim określając tendencje w twórczości poetów rzymskich końca starożytności, przejawiają-
ce się w irracjonalizmie, pesymizmie i emocjonalizmie. Definiowany termin miał zdecydo-
wanie pejoratywny charakter; oznaczał schyłek, upadek, rozkład wartości oraz wyczerpywa-
nie się dawnych wzorców i idei. W XIX wieku poeci francuscy zaczęli nadawać mu jednak 
znaczenie pozytywne; odnosząc go do tendencji obecnych w twórczości symbolistów takich, 
jak Charles Baudelaire, Paul Verlaine czy Arthur Rimbaud. Wydaje się, iż autor niniejszego 
tekstu posługiwał się nim raczej w znaczeniu pierwotnym.
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drugim nadmiar ciężarów, każący jednym rozwijać się wśród rozkoszy i es-
tetyzmu na kwiaty piękne, a drugim – wśród trudów i nędzy – na maszyny 
robocze, doprowadził do tego, że świat rozpadł się na dwie części: na lud-
ność nadziemną i podziemną. Na powierzchni globu żyją ludzie-laleczki; 
od tysięcy lat odwykli od pracy – przestali się rozwijać fizycznie, zatracili 
muskuły i energię, wzrost ich jest lilipuci a mózg zdziecinniały. I oto wę-
drują po świecie jak karzełki, pielęgnują kwiaty i pieszczą je miłością, całe 
zaś życie realne, to życie trudów i owocodajnych znojów, jest im zupełnie 
obce. Przypada ono w udziale ludzkości podziemnej. Ta składa się z czar-
nych olbrzymów. Przez rozestetyzowanych próżniaków zepchnięci do nor 
ciemnych, przez nędzę i bezustanny trud w jarzmie zepchnięci do roli by-
dląt znaleźli się w podziemiach, jako cyklopy, obsługujący olbrzymie ma-
szyny świata kultury i wyrafinowania. Maszyny te funkcjonują doskonale, 
czarne olbrzymy przystosowały się już zupełnie do życia w wiecznej ciem-
nicy, w bezustannym, krwawym trudzie, dla pięknej lilipuciej nadludzkości 
– od czasu do czasu tylko zapragnąwszy pokarmu, potężne te giganty jakby 
bajeczne pająki, nocną porą wychodzą na powierzchnię i chwytają błądzące 
po niej drobne, słabe, piękne muchy ludzkie…

Do  tego doprowadził najlepszy z porządków, ugruntowany na kasto-
wości, na moralności panów i niewolników, na pozbawionym obowiązków, 
rozpróżniaczonym estetyzmie z jednej – na pozbawionym świata, kultury, 
miłości braterskiej, niewolniku pracy z drugiej strony…

Zrozumieli to dzisiaj nawet ci, których przodkowie przed stu dwudziestu 
laty powtarzali a p r è s n o u s l e d e l u g e4; dziś nie powtórzą a p r è s n o u s 
– świat Wellsa. Zrozumieli to wszyscy, którzy na starej, prymitywnej ta-
blicy przykazań dopisali Wundtowskie5: szanuj bliźniego jak siebie samego 
– i z całą świadomością zagarnęli 

Ciałom wszystkim rozdać chleba –
Duszom wszystkim myśli z nieba…

Spotykają się na tej drodze z żywiołowym ruchem milionowych mas, 
które przez same warunki nowoczesnego życia, mechanizmu produkcji, 
rozpętane z  intencji i  ciemnoty dawnej, dążą z  nieprzepartą siłą do  zła-
mania szranek między człowiekiem a  człowiekiem, do utorowania sobie 
możliwości rozwoju, do wydobycia ze swych wnętrz utajonych potęg, pod-

4 (fr). po nas potop (tłum. własne).
5 Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920) – niemiecki psycholog i filozof, uznawany 

za twórcę psychologii eksperymentalnej. Profesor uniwersytetów w Heidelbergu (od 1864) 
i Lipsku (od 1875), gdzie założył pierwsze w dziejach laboratorium psychologii eksperymen-
talnej.
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noszących godność, rozkwit, twórczość ducha ludzkiego, do skruszenia hi-
storycznych hierarchii i  zasiania pola dla nowej ludzkości. Ten ruch jest 
treścią, zadaniem, celem współczesnej demokracji i musi być drogim wła-
śnie wszystkim tym, którzy „nie o szczęście własne pytają, lecz o dzieło”, 
wszystkim jednostkom wybranym, wolnym od egoizmu interesu, każącego 
stawać w  obronie przywileju; wszystkim tym, którzy „strzałę swej tęsk-
noty” kierują ku celom odległym, do wyrwania większości świata z nędzy, 
upokorzenia, kałuż bytu, do  dźwignięcia jej ze stopnia zwierzęcości na 
stopień człowieczeństwa, bez czego nie ma mowy o nadczłowieczeństwie. 
Aliści w ostatnich czasach zaczynają przeciw temu ruchowi występować 
reprezentanci sztuki. 

I oto w imię tej garstki kapłanów sztuki, pragnących konicznie dzielić 
ludzkość na nad- i podziemną, śniących spóźniony sen o arystokratyzmie 
i  znaczeniu hierarchii, kasty, świętego n u m e r u s c l a u s u s, występuje 
nowo założony w  Warszawie organ estetów „Chimera”6. Dziecię bogów, 
twór czystej wyobraźni, który podług mitu z przodu jest wprawdzie lwem, 
ale w środku kozą, a z tyłu smokiem – „Chimera” spojrzała w oczy rzeczy-
wistości i przeraziła się. Zobaczyła się otoczoną przez stado drapieżników, 
pragnących ją rozszarpać i w błoto wrzucić. Sztuka upada, wielkie natchnie-
nia giną sponiewierane, nigdy może jak dzisiaj, geniusz nie był tak deptany 
i  osamotniony – a winna temu tylko demokracja. „Rewolucja francuska 
– biada „Chimera” – stawiając zasadę równości i znosząc różnicę klas, znio-
sła zarazem wysoką kulturę stanów uprzywilejowanych, a dała je stanom 
wyzwolonym, schłopiła szlachtę a nie uszlachciła ludu. Skazując pierwszą 
na brutalną, cielesną walkę o byt, odebrała jej możność, chęć a z czasem 
i  zdolność odczuwania głębokich, subtelnych rzeczy duchowych, pozba-
wiając drugi prostoty, ciszy, elementarności pierwotnego człowieczeństwa, 
które pozwalało mu odczuwać a czasem i wydawać wprost z siebie „wielkie 
imperatywy” Nietzschego, dała mu za to poziome jeno pragnienie wygod-
niejszego żywota, płaskie zazdrości i niechęć do wszystkich niepojętych mu 
uskrzydleń duszy. Stopniowy, coraz szerszy zalew demokracji prowadził da-
lej to dzieło”. 

Konsekwencja? Znana. Jest nią „Pathos der Distanz”7, apoteoza tego, 
raz się nazywa „die soliter Raubthier – Species-Mensch”8, raz: „die blond 

6 Chimera: miesięcznik poświęcony sztuce i  literaturze – czasopismo literacko-arty-
styczne wydawane z przerwami w  latach 1901–1907 w Warszawie. Redaktorem pisma był 
Zenon Przesmycki. W „Chimerze” publikowali m.in.: Wacław Berent, Antoni Lange, Bolesław 
Leśmian, Feliks Jasieński, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski, Władysław Stanisław Reymont, 
Stanisław Przybyszewski, Leopold Staff, Stanisław Wyspiański i in.; szerzej zob. G. Bąbiak, 
Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego, Warszawa 2002.

7 (niem) – patos dystansu (tłum. własne).
8 (niem.) – samotny, drapieżny gatunek człowieka (tłum. własne).
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Bestie mit den rothen Backen”9, co prowadzi do przykazań, „das es eine 
Rangordung zwischen Mensch Und Mensch, f o l g l i c h auch zwischen 
Moral und Moral gibt”10, do apoteozy hierarchii w społecznym i politycz-
nym znaczeniu, jak ją rozumiał Barbey d’ Aurevilly11 i de Villiers de L’isle 
Adam12, do wszystkich tych zboczeń, u których się znalazł geniusz Nietz-
schego, gnany wielką tęsknotą ku ludzkości bohaterskiej, na przekór udrę-
czonej nerwozą naturze własnej.

Chimery

Stawiać Francję i Europę przed rewolucją, społeczeństwo oparte na róż-
nicy stanów i na przywileju, jako jedyną atmosferę wielkiej sztuki – zna-
czy to wprost policzkować prawdę, drwić z elementarnych faktów historii. 
Gdzie jest ta sztuka, ta otchłań, ta świątynia duchów, którą rewolucja miała 
zburzyć. Mieści się ona istotnie w wielkich tych a śmiesznych lupanarach, 
które stanowiły dwory ostatnich Ludwików, dwory Katarzyn i Poniatow-
skich, dwory wszystkich książątek niemieckich, z  których jeden tylko 
przytulił plebejów z plebejów, co osiadali „kulturę duchową” o całe morze 
nieskończoności większą od  wszystkich, tak wielbionych przez Chimerę 
„stanów uprzywilejowanych”? 

Jeśli sztuka wielka ma komu coś do zawdzięczenia, to tylko owemu 
duchowi, którego jednym z wyrazów była rewolucja; złamaniu przywileju 
i skostniałej w kłamstwach konwencjonalnych bezdusznemu sztuki dwor-
skiej. Szekspir był ostatnim wielkim poetą rycerstwa – na nim łamie się 
feudalne rycerstwo i  jego sztuka. W całej Europie wstępuje na widownię 
stan nowy, tries état i niesie z sobą nowe soki, nową kulturę i sztukę, praw-
dziwą, wielką sztukę, której wydać nie mogło ani rozbójnicze, z analfabe-

9 (niem.) – Blond bestia z czerwonymi szczękami (tłum. własne).
10 (niem) – które tworzy hierarchię między człowiekiem i człowiekiem, jak również 

między moralnością i moralnością (tłum. własne).
11 Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808–1889) – francuski pisarz, poeta, publicysta 

i krytyk literacki. Postać kontrowersyjna i ekscentryczna, autor powieści i nowel o mrocznej 
tematyce, nawiązującej do fantastyki, literatury grozy i satanizmu. Jego książki prowokowa-
ły; podważały normy obyczajowe i religijne. Uchodził za teoretyka dandyzmu i prekursora 
dekadentyzmu, miał znaczny wpływ na życie kulturalne Francji w drugiej połowie XIX w.

12 Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de L’Isle Adam, hr. de Villiers de 
L’Isle Adam (1838–1889) – pisarz francuski, naturalista, autor powieści kryminalnych (nie-
zwykle popularnych Opowieści okrutnych, 1883); poeta, symbolista.
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tów przeważnie złożone rycerstwo, ni glebae adscriptus13, na chroniczny 
głód i prawo prima notis skazany, dlatego w „ciszy i elementarności” po-
grążony chłop… Nie na posadzkach dworskich, ni „wśród wysokiej kultury 
stanów uprzywilejowanych” wyrosło malarstwo Albrechta Dürera, poezja 
szewca Hansa Sachsa14 i  mistyka drugiego szewca Jakuba Boehmego15; 
tylko wśród wolnego, radującego się myślą swobodną i pełnią życia miesz-
czaństwa, mogła powstać sztuka Rubensa, Rembrandta, Ruysdala16, jak i fi-
lozofa Kartezjusza i Spinozy. Tylko w republikańskich miastach włoskich 
albo na zależnych od ludu dworach tamtejszych, mógł powstać duch, który 
natchnął Boticellego, Michała Anioła. W atmosferze dworskiej mogła kwit-
nąc co najwyżej zimna, fałszywa, konwencjonalna tragedia Kornela i Ra-
syna i  wychodziły takie kwiaty niemistyczne jak utwory Węgierskiego17, 
Trembeckiego. Pierwszym warunkiem wszelkiej sztuki jest wyzwolenie in-
dywidualizmu, uniezależnienie go od niewoli ciała i niewoli ducha – a to 
rozkajdanienie człowieczeństwa jest właśnie jedyną treścią wielkiej rewo-
lucji. I owoce jej długo nie dały na się czekać– oswobodzona od opieki dwo-
rów i  bezdusznych konwencjonalizmów kultury klasy uprzywilejowanej, 
sztuka doszła rozkwitu o jakim poprzedni wiek fraków haftowanych, har-
copów, aleksandrynów i trzech jedności, nie mógł i marzyć. Daleki chyba 
od uwielbienia rewolucji Hipolit Taine widzi w niej źródło tego napięcia 
i  wzlotu twórczego ducha, który przetłumaczony na język sztuki, wydał 
nieskończony szereg arcydzieł. Śledząc go – mówi Taine – „zobaczycie jego 
znamiona w  wielkim rozwoju sztuki filozoficznej, lirycznej i  smutnej, 
w Anglii i we Francji, w Niemczech, w przeistoczeniu i wzbogaceniu ję-
zyka, w wynalezieniu nowych rodzajów i nowych cech, w stylu i uczuciach 

13 (łac.) – przypisani do ziemi; tzw. przypisańcy.
14 Hans Sachs (1494–1576) – niemiecki poeta i dramaturg. Był synem krawca, praco-

wał jako czeladnik szewski. Sławę zyskał na początku XVI stulecia. Napisał ok. 2000 wier-
szy, bajek i sztuk teatralnych. Skomponował (autor muzyki i słów) ok. 4300 pieśni religij-
nych i świeckich. Jego utwory cieszyły się ogromnym powodzeniem u współczesnych. Sława 
Sachsa odrodziła się w okresie „burzy i naporu”, głównie dzięki Goethemu, uważany jest 
za największego poetę niemieckiego XVI. w. W utworach osnutych na tle własnych przeżyć 
i wrażeń ujmował świeżością, humorem i żywością opisu oraz ciętością dialogu. Pierwsze 
krytyczne wydanie zbiorowe jego dzieł miało miejsce w latach 1870–1903 (23 tomy).

15 Jakub Böhme (1575–1624) – niemiecki mistyk, gnostyk i filozof religii; szerzej zob. 
Józef Piórczyński: Absolut, człowiek, świat: studium myśli Jakuba Böhme i jej źródeł, War-
szawa: PWN, 1991.

16 Jacob Izaakzsoon van Ruisdael lub Ruysdael (1628–1682) – holenderski malarz, pej-
zażysta i  grafik. Malował przeważnie lasy, wodospady, rzadziej widoki morskie, równiny, 
krajobrazy zimowe. Cechą charakterystyczną dla tego malarza jest dominacja drzew w uję-
ciu dramatycznym.

17 Tomasz Kajetan Węgierski (1756–1787) – polski poeta epoki oświecenia, podróżnik, 
tłumacz, satyryk i wolnomularz.
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wszystkich wielkich pisarzy nowoczesnych od Chateaubrianda do Balzaka, 
od Goethego do Heinego, od Cooper18 aż do Byrona, od Alfieriego19 do Le-
opardiego20. Objawy podobne znajdą się także w malarstwie, a najsilniejszy 
może i wyraz przebija się w najestetyczniejszej i najbardziej uduchowionej 
ze sztuk– w muzyce, odpowiadającej pojawieniu się nowego geniusza… Na 
progu tego wielkiego wzburzenia dusz, które się nazywa rewolucją francu-
ską… Do tej pory Beethoven, Mendelsohn, Weber przemawiali….

Wszyscy oni są dziećmi rewolucji nawet wówczas, gdy się jej wyrzekają, 
wszyscy są dziećmi demokracji bo nie do salonów, lecz do  ludu przema-
wiają i wszyscy też trafiają do serc tego ludu, gdy uprzywilejowani dziedzice 
wielkiej kultury wypędzają z ojczyzny Byrona i pięścią traktują seraficznego 
Shelleya. Literatura i sztuka demokratyzują się, stają się dobrem powszech-
nym i  uważają lud za trybuna. Wagner widział przyszłość muzyki tylko 
w ludzie i w rewolucji. Poeci nie są utrzymankami magnatów, nie opisują 
za pieniądze „Zofiówki”, sterują duszą narodową. Śmiesznie brzmią bada-
nia na zapoznanie geniuszów artystycznych w wieku, w którego zaraniu 

18 James Fenimore Cooper (1789–1851) – powieściopisarz amerykański, autor po-
wieści przygodowo-awanturniczych oraz marynistycznych, esejów politycznych i  książek 
historycznych. Jego dorobek liczy ponad 60 dzieł. Największą popularność przyniósł mu 
cykl z serii Leather – Stocking Tales (1827–1841) w Polsce znany jako Pięcioksiąg przygód 
Sokolego Oka. Na wspomniane wydawnictwo składały się powieści: Pogromca zwierząt, 
Ostatni Mohikanin, Tropiciel śladów, Pionierzy i Preria. Utwory te cieszą się niesłabnącą 
popularnością; od blisko dwustu lat są wznawiane na całym świecie. Kilka z nich zostało 
sfilmowanych. Prezentują wyidealizowany obraz osiemnastowiecznej Ameryki Północnej, 
zamieszkujących ją Indian i osadników. Twórczość Coopera zalicza się również do katego-
rii publicystyki społeczno-politycznej. Za najlepszy utwór w tej dziedzinie uznawany jest 
jego Paluch szatana (1845). Jeśli chodzi o światopogląd Coopera, cenił ziemię i hołdował 
ziemiaństwu, jednocześnie krytykował oportunizm klasy średniej i  rozwój nowoczesnego 
kapitalizmu.

19 Vittorio Alfieri (1749–1803) – pisarz, dramaturg uznawany za ojca włoskiej szkoły 
dramatycznej. Autor poezji i pism politycznych.

20 Conte Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi, znany jako 
Giacomo Leopardi (1798–1837) − włoski filozof i poeta romantyczny, zaliczany do grona 
największych klasyków XIX-wiecznej literatury światowej. Prekursor pesymizmu filozoficz-
nego. Cała twórczość Leopardiego przesiąknięta była cierpieniem. Stanowiła wyraz skrajnej 
rozpaczy. Poczucie głębokiego osamotnienia, nadwrażliwość i społeczna alienacja zaważyły 
na kształcie jego liryki przedstawiającej ludzką egzystencję w  kategoriach „niekończące-
go się cierpienia” i „bezlitosnej natury” (poezja leopardiańska). Wczesną myśl Leopardiego 
przepełniały pesymistyczne wizje historiozoficzne oraz kosmogoniczne, oparte na w anali-
zie stosunku między naturą a cywilizacją. Poeta krytykował tzw. „nowoczesnego człowieka” 
z jego nadmiernym przywiązaniem do „rzeczywistości” oraz oderwaniem od śródziemno-
morskiej tradycji mitologicznej. Ważną dla poety była w  tym okresie kultura antyczna, 
etyka chrześcijańska, renesansowy humanizm oraz idea religijności. W późniejszym czasie 
światopogląd Leopardiego zaczął ewoluować w kierunku empirycznego pojmowania świata 
w duchu myśli Johna Locke’a.
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obok Napoleona prowadził hufce do boju poeta, dźwiękami Marsylianki, 
w którym ogień „Ody do młodości” zapalał naród cały, w którym poeta 
Lamartine został powołany do  kierowania losami wielkiego państwa21… 
Czy wieki przedrewolucyjne, w których artysta odgrywał mniej więcej rolę 
błazna nadwornego, istotnie widziały większe tryumfy, większą chwałę re-
prezentantów sztuki?

Koniec wieku, co prawda, inny przedstawia widok, niż jego początek. 
Okres bohaterski mieszczaństwa dawno minął tak w polityce, jak i sztuce. 
Dzisiaj jesteśmy świadkami jego rozkładu. Jak niegdyś feudalizm i absolu-
tyzm w stanie dekadencji, tak dziś burżuazja przemienia w płaskość, try-
wialność i spekulację wszystko, czego dotyka. Patrzę – woła Ruskin – na 
krajobraz, zeszpecony przez industrializm i pytam: coście zrobili z natury? 
Patrzę na robotnika wynędzniałego i zeszpeconego przez system pracy i py-
tam: coście zrobili z człowieka? Tak samo patrząc na znikczemniałe w treści 
i w formie dziennikarstwo, na mody w literaturze i produkcji artystycznej, 
na zniżenie tworów pióra i pędzla do roli afrodyzjaków i narkotyków, trzeba 
pytać: coście wy zrobili ze sztuki? I pytanie to się stawia i różne padają na 
nie odpowiedzi. Zjawił się cały szereg pisarzy (Guyau i jego szkoła), któ-
rzy – kontynuując niejako myśl Szyllerowską – chcą sztukę uczynić środ-
kiem wychowania i uspołecznienia ludzkości. Najdalej w tej idei dochodzi 
Tołstoj, który ignoruje zupełnie znaczenie estetyczne sztuki i pragnie wi-
dzieć w niej narzędzie budzenia między ludźmi sumienia ewangelicznego 
i  uczuć braterstwa. Nie ulega wątpliwości, że  pogląd Tołstoja jest nielo-
giczny i ciasny: odbiera sztuce specjalny jej zakres, co ją czyni sztuką, tj. 
zasadę piękna, i zamyka ją w obrębie jednego tylko uczucia: sympatii „bra-
terskiej”. Ale jeszcze fałszywszym, jeszcze ciaśniejszym jest skrajny pogląd 
przeciwny, który chcąc uratować sztukę – odrywa ją od życia, czyni ją celem 
samym w sobie, a własnością nielicznego grona wybrańców, arystokratów 
ducha, hierarchii umysłowej, niedziwnym trafem identyfikowanej z  hie-
rarchią społeczną, własnością rasowych geniuszów, nadludzi. Wszystkie te 
objawy są nie siłą, lecz słabością, bojaźnią „złego sumienia”, tchórzostwem 
przed zaglądaniem w  oczy wielkiemu, prawdziwemu światu. Dlatego 
sztuka ta więcej kocha niebyt, niż byt, przeszłość, niż przyszłość, noc niż 
słońce. Sztuka to ludzi nieuleczalnie chorych, d’Aurevillych i Huysman-
sów22, upiorów między żywymi. Sztuka to – która brak ideału zastępuje 

21 Alphonse de Lamartine; Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790–1869) − 
pisarz wybitny reprezentant francuskiego romantyzmu. Feldman odnosi się do jego działal-
ności politycznej, szczególnie zgłoszenia kandydatury w wyborach prezydenckich w 1848. 
Lamartine wystąpił wówczas przeciw bratankowi Napoleona; Ludwikowi Napoleonowi Bo-
naparte, w ostatniej chwili wycofał się jednak z wyborów.

22 Joris-Karl Huysmans; Charles-Marie-Georges Huysmans (1848–1907) – francu-
ski pisarz, skandalista, krytyk sztuki. Karierę literacką rozpoczął na gruncie naturalizmu, 
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formą, dla jednostek i  klas młodych i  zdrowych – zwodnicza i  niema. 
Do niej to odnosi się przepyszne porównanie Morrisa. „W jednym – mówi 
– ze swych opowiadań Edgar Allan Poe, przedstawia położenie grupy majt-
ków na ginącym statku. Są oni ofiarą wściekłego głodu, gdy naraz widok 
okrętu, który z dala się do nich zbliża, napełnia ich niewymowną radością. 
W  miarę jednak tego, jak okręt jest coraz bliższym, zdaje się, jakby był 
kierowany w sposób dziwny i sprzeczny z zasadami marynarki; chwilami 
rzec by można, iż nikt nim nie kieruje. Ale oto jeszcze bardziej się zbliża 
i radość rozbitków jest zbyt żywa, by mogli zwracać uwagę na anomalię jego 
ruchu. Wreszcie mogą rozróżnić majtków, a zwłaszcza jednego, który jakby 
spoglądał na nich z głęboką ciekawością. Daje on im znaki głową, jakby 
chciał ich skłonić do cierpliwości i uśmiecha się wciąż do nich, pokazując 
wszystkie swe zęby niesłychanej białości. Jest widocznie niespokojny o los 
zgłodzonych marynarzy gdyż nie zwraca żadnej uwagi na to, iż czapka czer-
wona, którą miał na głowie, spadła do wody. 

Lecz naraz, gdy okręt jest jeszcze bliższym rozbitków i serce ich ska-
cze z radości na myśl o szybkim wyzwoleniu, straszny i niepojęty fetor 
dobiega do nich i widzą – o nędzo, o ohydo – iż okręt ten jest okrętem 
umarłych. 

Człowiek, który się pochylał jest osuwającym się trupem, jego czapka 
– kawałem skóry – którą ptak morski zeń zerwał; jego uśmiech zaprasza-
jący – wywołany był widokiem obnażonych szczęk, które nadawały zębom 
wyraz nieustannego szyderstwa. I tak przepłynął okręt umarłych, oddalając 
się w ocean bezmierny i pozostawiając biednych rozbitków ich rozpaczy. 

„Okręt umarłych” – woła Morris – to wizerunek cywilizacji naszej 
epoki. Widma, które nam się kłaniają, pochylając głowę na znak zachęcają-
cej otuchy, są rezultatem śmierci i rozkładu i przedstawiają sztukę i filozofię 
tak wychwalaną bogaczów i klas wydelikaconych naszego społeczeństwa”. 

Poznano to już u narodów, które wyższe niż u nas, rozwinęły formy 
życia i  typy człowieka. Nowej i  wielkiej sztuki nie próbują też zaszcze-
pić na starych, spróchniałych drzewach. Przyszłość wyrwana z banalności 
i szwindli mieszczańskich, zreformowanej sztuki widzą jedynie w wyrwa-
nym z kleszczy mieszczańskich, zreformowanym społeczeństwie. Między 
sztuką a kwestią społeczną istnieje ścisły, nierozerwalny związek! Nie ma 

dziełami takimi jak Marthe czy Histoire d’une fille (1876). Jego najsłynniejsza powieść, 
À rebours (1884), wyłamała się z konwencji naturalizmu i stała się przykładem literatury 
dekadenckiej. Złą sławę zyskała podczas procesów Oscara Wilde’a w 1895, kiedy to oskar-
życiel odwołując się do niej użył określenia „sodomiczna”. Rozgłos zyskała również opu-
blikowana w 1891 Là-Bas, w której Huysmans opisywał zjawisko satanizmu we Francji. 
Późniejsze jego prace inspirowane były katolicyzmem. W latach 1899–1901 pisarz mieszkał 
jako świecki mnich w benedyktyńskim opactwie Ligugé.
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wolnej sztuki bez wolnych ludzi, nie ma pięknej sztuki wśród szpetnego 
życia, nie ma wzniosłej sztuki, gdy ciężary życia przykuwają do nizin bytu! 
Zasada monizmu i w  tej sferze panuje, i oto nawiązuje się na nowo nić 
łączna między sztuką a ludem. Przez tę nić Ruskin i Morris, Walter Crane23 
i Meunier24, Gerhard Hauptman i Fritz von Uhde25… U nas wspaniale re-
prezentuje ten kierunek Prus, Żeromski. Nie poświęcają nic ze sztuki, ro-
bią wszystko dla życia. Uprawiają kult arystokratyzmu, możliwego tylko 
w  braterstwie z  ludem. Malują ideały i  są zawsze pięknem. Poznają to 
najsubtelniejsi artyści i uczeni we Francji: cały obóz intelektualistów łą-
czy się ze sprawą ludową. Poznał to także najwyrafinowańszy współcze-
sny nerwowiec z duszą na wpół antyczną D’Anunzio26 i wstępuje do klubu 
czerwonych, wołając: „Zgrzybiali, robaczywi, pełni napoju i jadła, ustąpcie 
młodym, zgłodniałym i silnym”.

W imieniu więc Sztuki, w interesie Sztuki – precz z wszelkim wstecz-
nictwem społecznym! Mógł Arystoteles twierdzić – jak dziś Chimera 
– że hierarchia jest potrzebna, ba, że niewolnictwo jest potrzebne, aby ist-
niała klasa ludzi wolnych, uprawiających sztukę i naukę. Dzisiaj obrócili-
śmy w niewolników parę, elektryczność, siły natury – człowiek musi być 
wolnym. Zbyt dużo przemyślał, zbyt dużo krwi przelał, by dopuścić do ode-
rwania od swego łona tych, „co żywią i bronią”, do podzielenia ludzkości 
– jak w fantazji Wellsa – na podziemną i naziemną. Wszyscy chcą silną, 

23 Walter Crane (1845–1915) – angielski grafik i  ilustrator należący do  ruchu arty-
stycznego prerafaelitów (ang. The Pre-Raphaelite Brotherhood; stowarzyszenia artystyczne-
go założonego w Londynie w 1848 roku przez studentów The Royal Academy of Art., wystę-
pujących przeciwko wiktoriańskiej, czysto akademickiej sztuce, głoszących program sztuki 
odrodzonej moralnie, wzorowanej na twórczości mistrzów wczesnego włoskiego renesansu. 
Program grupy oparty był na poglądach Johna Ruskina oraz idei odnowy sztuki poprzez 
sięgnięcie do twórczości włoskich mistrzów wczesnorenesansowych oraz Williama Blake’a. 
Z jednej strony marzyli o powrocie średniowiecza, z drugiej starali się zmierzyć z problema-
mi swoich czasów). Uczestnik ruchu artystycznego Arts and Crafts, członek założyciel Art 
Workers Guild oraz Arts and Crafts Exhibition Society. Znany jako artysta zajmujący się 
zdobnictwem książek oraz popularyzator secesji. W 1898 został dyrektorem Royal College 
of Art.

24 Constantin Meunier (1831–1905) – rzeźbiarz i malarz belgijski. Początkowo upra-
wiał realistyczne malarstwo o przesłaniu społecznym, od 1885 roku zaczął rzeźbić. Tworzył 
kompozycje całopostaciowe, głowy, popiersia i reliefy przedstawiające górników, hutników, 
dokerów oraz chłopów.

25 Fritz von Uhde (1848–1911) – niemiecki malarz oscylujący między realizmem a im-
presjonizmem. Autor obrazów o tematyce religijnej.

26 Gabriele Michele Raffaele Ugo D’Annunzio (1863–1938) – włoski poeta, dramaturg 
i  prozaik. Znany dzięki bestsellerowej powieści z 1894 Triumf śmierci. W swoich utwo-
rach wyrażał panteistyczną radość życia (wedle Jana Tomkowskiego był włoskim odpowied-
nik Przybyszewskiego). Wpływ na jego twórczość wywarła filozofia Artura Schopenhauera 
i Friedricha Nietzschego, interesował się również twórczością Dostojewskiego i Tołstoja.
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spokojną nogą stać na ziemi, a głową sięgać nieba. Jednym ze skrzydeł tego 
wzlotu jest i musi być sztuka, tętniąca całą żywiołową potęgą, jaką posiada 
„wieczny rewolucjonista– pod męką ciał leżący duch”. Taka sztuka nie bę-
dzie uciekać przed ludem, ani wygrażać matce wszelkiego życia– Wolności, 
ani tęsknić do protekcji gnijącej w przywilejach swych hierarchii. 

Wie się ona przeznaczoną
Do noszenia tu korony –
Lecz jedyną tu koroną
Wylać ducha na miliony!
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