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ROCZYSTOSC, jakci mam dzi彡 
zagajac, nie jest zujyczajna. Jak 
nasze stosunkiu zaszczyt

na
praxuie

VVbreuj dotjjchczasoujej, niemal stalej, praktyce 
nie zainicjoiua} jej i nie przeiuodniczy na niej prof. 
Slronski. Nie b^dzie m6gl, jak zmykle, 
resujqcym zagajeniu stre彡ci6 tego tuszystkiego, 

czym majq moiui6 przetuidziani m6iucy. Nie 
kto inny, ale
luanym i b^dzie musial cicho xuysluchad tego, co o 

poiuiedz^. Jestem zdecydoiuany przecitu-
t. zuj. z

to umcum.

xu inte-

o
sam zasi^dzie dzisiaj na cenzuro-on

mm
staiui6 si^ ex praesidio luszelkim pr6bom 
galicyjska **Ziuischenruf6uj,' jubilata, 
chcial zm马ci6 nimi dostojn夺 poujagQ dzisiejszego 

Je彡li jubilat zechce, damy 
koricu, i lutedy b^dzie m6gl sobie 
To acl pi'imum.

ile byo

gJos namu 
na nas

luieczoru. uzy<5.
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Antoni Boguslaiuski

Ad secundum, muszQ zlozyc kilka podziQkoiuan. 
WiQc przede luszystkim samemu jubilatoiui, ze tym 

poziuolU clzialac naszej inicjatyiuie，nie 
robotu z rqk, przez

razem
ujyryujcu
ujalismij ten obchocl p6huiecza jego roznoroduej 
dzialalnosci pisarskiej nie tak，jak 
ale tak, jak mysmy chcieli. DziQkujQ tez, ze —— 

skromno彡ci obchodu, jedynego, na jaki 
bylo stac — zasiadl tu mi^dzy naini i poziuala 
sobie moiuic. Nast^pnie a czynig to iu imieniu 
Ziui^zku Pisarzy Polskich na obczyznie, ktory jest 
dzisiejszego zebrania inicjatorem 
zrzeszeniom naukoiuyin:

obczyznie

zorganizo-conam

on nie chcial,

nasmi mo
o

dzi^kujQ 
Polskiemu Touj. Na-

Polskicmu Touj.ukoiuemu
Historycznemu vu W. Brytanii, tudziez bratniemu 
Ziui^zkomi Dziennikarzy R.P., 
czenie si^ do naszego przedsiQiuzi^cia, co dodaje 

poiuagi i blasku. Wreszcie dzi^kujQ Instytutoiui 
Historycznemu im. gen. Sikorskiego 
nam z cahj gotoiuo彡ci马 
zas ujydaiunictiuu “Dziennika Polskiego”，zaiusze 
id^cemu nam 
kiego podania do luiadomo^ci, ze siQ ujiecz6r 
jubileuszoujy odb^dzie. Przez to nikt 
moze zarzucic, ze zabrali^my komukoliuiek 
ustalony termin. Wydaiunictujo chcialo siQ 
przylqczy<5 do uczczenia siuego tegorocznego 
laureala. DziQkujQ tez ujszysikim zgromadzonym 

tak liczne przybycie. Jest to naoczny doiu6d 
popularno^ci Stronskiego-pisarza, popularnosci, 
jakiej nie stajq na zaiuadzie zadne istniejeice

orazna

ochotne przylq-za

mu
udzielenieza

na ten iuiecz6r go^ciny

umozliiuienie szero-—— zana

nienam

za
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SLOWO VVSTePNI*

konlrciLersje xreunQtizno-polityczne. Gbjtiu 
mily nam, organizatorom — i z peunoscicj tek S£mo 
b^dzie odczuty przez jubilata.

Ad tertivm, przedstoiric pansliLU ir：usz^ po- 
rzcidek dzisiejszego irieczoiu. Pienrszy glos 
bierze prof. Wlaclyslaiu Folkierski, nicgdj;^ uczen, 
obecnie kolega jubilata, i iruSirid b^dzie o jego 
pracy pisarsko-naukou ej w zakrcsie romenislfki 
sredniciuiecznej i literclury. Drugi ir.cui^ b^dzie 
dr. Tj^iron Terlecki o Kurszcie pisarskim jubi
lata. Trzeci

lo

za-

prezes EoIesJaiu ierzbianski 
一 oirciri dziaJalno^d pL'blicysl^cyr.ci Stanislaus 
Slronskiego, stanoiriqcq odr^bny lam jego zainte- 
rcsouan luorczych. Cziuany —
Siypu^koirski 一 zajmie si^ tclentem jubilata, jako 
moircy parlamentarnego; u'^dalo nam si? sluszne i 
zasadniczo, i ziulaszcza iu lym uiypadku, zaliczyc 
krasomoiuslujo do umicj^tnosci lilerackich; syluet- 
ka jubilata, abstrahuj^c zupelnie odpolilyki, nie 
siaia by bez tego nalezycie uirydatniona. 
cie glos koncouiy zarezenuoiual sobie gen. 
rian Kukiel, jako gospodarz tcj sali, poirolany 
zarou;no do oceny luspolpracy prof. Stroriskiego z 
Instytutem, jak i do podkre^lenia jego zaintereso- 
iran historycznych. Potem —jak juz poiuiedzialem 
一 z rado^ci^ oddairy glos jubilatoiui, jezeli tego 
zechce.

Zbigniewn.ec.

zo-
Wresz-

Ma-

Koncz^c tQ porzqdkoir芎 niejako cz^sd mego 
zagajenia, chc^ jeszcze panstuja poiuiadomi^, ze 
istnieje konkretny projekt, aby drukiem utriualie 

dzi§ b^dzie pou'iedziane. Chcemy iuto, CO lu

13



Antoni 13 o yutilaiuski

ograniczonej liczbie numeroiuanych egzemplarzy 
tuydac bibliofilski tomik — jubilatoiui 
nam ujszystkim 
przy zyczliiuo彡ci i obiecanej pomocy drukarni pod 
dyrekcjci p. Marcelego Karczeiuskiego iu Neiutoiun 
oraz Oficyny Poet6iu i Malarzy zamiar ten godnie 
i nalezycie doproiuadzimy do skutku. Na ten 
cel obrocimy tez garstkQ srebra, jakq znajdziemy 

tacy po dzisiejszym ujieczorze.
A teraz prosz^ panstiua jeszcze o chiuil? 

gi. PragnQ ziurocic siou; kilka od siebie do 
szego jubilata.

Panie profesorze! Od lat paru dziesic|tkoiu 
patrz? z bliska na pan a pracQ publicznei, ba — patrz^ 
na nici niemal od zarania mlodo^ci. Przypominam 
sobie dzis, jak robiqcy u mnie u; roku 1909 uj War- 
szaiuie reiuizj^ zandarm rosyjski bral z satysfakcjci 

r^kQ komplet nie czego innego, jak stiuorzonej 
przez pana iuesp6t z r6iuiesnikami “Teki”，kt6ra 
nam byla przez tyle czasu karmem ideoujym, i jak 
przygadyiual przy lym: “A luot eto "Tiotka"... 
Da ... A my jejo zabieriom”.

Zastanaiuialem siQ nieraz, co daje panu tQ 
nadzujyczajnci dynamik^, ktorq nam pan ujszystkim 
imponuje. I ujydaje mi siQ, ze 
iuied^. Odpoujiedz jest krotka: jedna Iitera— 
“Zct”.

chiualQ, 
milq pamicilk^. Ufamy, ze

na
na

na
uiua-

na-

iu

to odpo-mam na

Nie umnicjszam oczyiui彡cie i przyrodzonego 
talcntu, ktorym B6g pana bogato obclaroiuat, i 
iuplyiu6uj do mu rodzinnego, kt6re im dalej 
zycie, tym silniej siQ

iu
ludziach odzyiuajci， Aleiu

14



SLOWO WST^PNE

s^dzQ takze, ze najmocniejszym czynnikiem po- 
kieroujania si? tu zyciu, obrania drogi, z kt6rej 
odiurdt trudno, jest 彡rodoiuisko mJodosci,彡rodo- 
ujisko roujiesne, ta zaiste ‘‘rzezbiarka, co luykuiua 
zyiuot caJyM.

o

Co to byl "Zet”？ Dla tych, mlodszych od 
nas, ktorzy by lego dokJadnie nie luiedzieli, przy- 
pomn^, ze ‘‘Zet’’ jest skrcStem tuyrazu <<Ziuic|zekM. 
”Zet” by} xuszechpolskci organizacj乓 miodziezy, 
ujszechpolskci ——to znaczy trdjzaboroiu^. Oparty 
byi u siuego szczytu o Lig^ NarodoiUc|； u podstaiu 
miai organizacj^ mtodziezy szk61 ^rednich "Przy- 
szlo^6}\ Dzialal na calq PoIskQ poprzez granice 
podzialoiu, ale kuznicami jego byJy miasta uniiuer- 
syleckie, przecle luszystkim te, gdzie mie^cily si? 
uniiuersytety polskie, ale i te, gdzie byJy obce 
klady naukoiue ujyzsze na naszych ziemiach, jak 
roiuniez te na ziemiach obcych, gdzie thimnie 
studioiuala polska mlodziez.

za-

Czy “Zet” by} organizacjci polityczn^? Nie- 
ujqtpliiuie tak, skoro polityczne sobie staiuial cele 
i doraznie polityczne osiqgal ujyniki. DziaJo si? 
tak np.
przed utrakiuizacj^ katedr; dzialo siQ tak 
szaiuie, gdzie przeproiuadziJ strajk szkolny i utrzy- 
myiuaJ uj ci^zkiej lualce bojkot szkoly rosyjskiej; 
dzialo si? tak uje Wroclaiuiu i Berlinie, skqd szlo 
haslo oporu przeciiu zasklepianiu sie 也 tualce 
jedynie ekonomicznej.

Ale ,4ZetM nie byl organizacjn pariyjnq.

Liuoiuie, gdzie bronil uniujersytetu
War-

me

"Zet”

15



Antoni Bogusiaiuski

mial przede luszystkim zadania ujychoiuaiucze. 
Haslem jego byio: "Siuobocla m myileniu, karno^c 
iu dziaianiuM. Karnoscici osic|gal dorazne polskie 
cele, jako zuri夺zek mtodziezy; uj siuobodzie my彡li 
nie by! przez nikogo ograniczony. Gdy przyszedi 
moment decyduj乓cy dla Polski i chodziio o ujybor 
drogi tu nadchodzqcej lualce zbrojnej, “Zet” obral 
j贫 niezaleznie od kogokoliuiek i dal ujielki procent 
lualczqcych dobroiuolnie u; szeregach. Gdy pouj- 
stanie niepodleglego pansliua zmieniio xuarunki 
bytu narodoiuego, "Zet” dai nie jednemu tylko 
stronnictuju, ale luiela stronnictiuom, ofiarnych 
dzialaczy. Od Stronaictiua Narodoiuego 
najcjc, na P.P.S.-ie koacz^c, ujsz^dzie znalezli siQ 
“zetoiucy”. Siuiadczy to doiuodaie, ze "siuobocla 

my彡leniu” nie byJa uj "Zecie” czczym sloujem, 
ale ujiodta do samodzielnego obyiuatelskiego dzia- 
iania dla Polski.

Czego
ideoiuo^ci. Uczyl nas, ze bez idei przeujodniej iu 
zyciu jest siQ tylko szarym pionkiem zycia zbioro- 
iuego, nie dajqcym zbioroiuosci tych najlepszych 
ujalorduj, jakich ona moze od jednostki xuymaga6. 
Sloiua " Ody do miodo彡ci ” byly nam ci^gle pouj- 
tarzane i byiy przez 
tyczna zycia.

Po iut6re uczyinas patriotyzmu, patriotyzmu 
^ujiadomego i czynnego, bo uczucioujy ujynosi- 
li§my przeiuaznie z dom6iu. Uczyl nas, ze pier- 
xuszym naszym oboiri^zkiem jest dzialad uj kie- 
runku odzyskania przez Polsk? niepodleglo^ci,

poczy-

iu

uczyl “Zei”？ Przede ujszystkimnas

brane serio, jako ujy-nas

16



SLOWO WSTEPNE

boiuiem bez lego zycic jej nie mozc sig toczyc nor- 
malnie. Stqd ujysokie poczucie godnosci naro- 
cloiuej, st贫cl beziuzglQdna lualka z trojiojalizmem, 
slqd radykalne i bezkompromisoiue stanoiuisko, 
<jdy szio o interes narodoiuy. slqd lualka z inter- 
nacjonalizmem, gdy oslabiat lul) zmalczal postulat 
narodoiuy. Ale nie byla to bynajmniej negacja 
tego luszystkiego, co luykraczalo za granice kraju. 
Popierali^my np. ruch sokoli, choc by} on ogolno- 
sloiuianski; z naszych szeregoiu luyszli najpieriusi 
szerzyciele i cntuzjasci mi^dzynarocloiuego skau- 
lingu. Chcielismy lylko, by Polska iu tych 
chach mi ala nalezne sobie i samodzielne miejsce.

Wreszcie uczyl nas "Zei” uspoiecznienia. 
Wla^ciiuie miesci si? 
sliuierdzcniach, ale zashiguje 
Ono boiuiem najiuyrazniej przeciiustaiuialo siQ 
samoIubstiLJU osobistemu, rocloiuemii czy klaso- 
luemu, ono kazalo caie zycie i kazde iu tym zyciu 
poczynanie podporzcidkoiuyiuad interesoiui poiu- 
szechnemu. Ono tez czynito 
demokratoiu.

VVszysikie te cecliy, ujkorzenione nam przez 
‘‘Zel’’，znajdujQ uj spolecznej karierze pana, panic 
profesorze. Od najiuczesnicjszej mlodo^ci jest 
pan dzia^aczem czoloiuyin siuego ruchu ideoiuego. 
Dziiuid si? tylko mozna i podziiuiac, jak polrafil 
pan suo anno ukonczyd studia i osiqgad takie rekor- 
dy, jak profcsura iu 27-ym roku zycia. Jest pan 
patriot^ goreicym, a oul?，ance; nie lamie pana inter- 
noiuanie, nie d«izy pan do latiuej kariery. Siuzy

ru-

praiuie iu poprzeclnich 
luyodrQbnienie.

ono
na

彡 tuiadomychz nas
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Antoni Boguslaiuski

pan temu, iu co pan ujierzy. Nic szuka pan uj tym 
korzysci osobistej; przeciiunie — piaci pan drogo 
za zainleresoiuania ogolne oderiuanicm sig ocl lego, 

pan ukochal — od pracy naukoiuej. Nie zdo- 
byiua pan orderoiu i odznaczen. Nie osiqga pan 
majqtku. Wiemy, ze potrafil pan z gestem odrzu- 
cic poiuazny czek Padereiuskiego przy likiuidacji 
pisma “Rzeczpospolita” ； miemy, ze nie przyjqi 
pan pensji, proponotuanej panu 
oddaniu komu innemu teki ministra informacji. 
Zdobyl si? pan lutedy
charakterze nieiuykiualifikoiuanego robotnika, 
satysfakcj? ujymierzy} pan sobie po siuojemu — 
doiucipnym sloiuem. Moiuiono, ze zrobil pan 
to przez lula^ciiu^ sobie przekorQ. Przekory panu 
nie brak, a takze i uporu — ale czy nie mozna tych 
odm6iu podci^gnqc pod innc\ kategoriQ, iadniejsz£|? 
Na przykiad — godnosci ludzkiej i obyiuatelskiej?

Niech mi pan poziuoli, panic profesorze, przy- 
pomniec panu peiuien drobny fakt. Nie 
pana rozgnieiuac, gdyz pan to nas uczy mieszad 

prof ana. Gdy pan ust^poiual ze siuego 
minislerstiua, przybyly do pana zairudnione 
nim pi^kne panie — a byhj na praiudQ pi^kne — 
z kiuiatami. Stat pan posrod nich, jak Pickiuick 
z rysunku Fizza, caloiuany, komplementoiuany i 
ujzruszony. ‘‘Nie zapomnimy pana, panie mini- 
slrze! — ujoialy — b^dziemy pana odiuiedzaly !’’一 
‘‘Dobrze, moje drogie — 
lylko nie

co

Londynie poiu

pojscie do fabrykina UJ
a

moze on

sacra cum
iu

odpoujiedzial pan — 
dzien i nie luszystkie razem!”

Ot6z dzi彡 zebralismy siQ
co

tylko — bo takaraz

18



SLOWO WSTEPNE

okazja
razem, by panu poiuiedziec, co potrafimy najser- 
cleczniejszego. Niech pan to przyjmie sercem, 
jak z serca jest dane. A ja chciaibym tylko jed- 
ncgo: zeby przez moje usta lurociio do pana echo 
pi^knej ksztahujcicej zycie mloclosci.

tylko zdarzyc siQ luszyscyraz moze

ANTONI BOGUSLAWSKI
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WA之 AM siuoj oboiuicizek zapoiuiedziec 
lustQpie, ze zamierzam popelnid tu 

peiunci niestosoiuno彡c, ktora luinna moze 
poci<jgncic za sobq odebranie mi glosu za luczasu 
i scicigni^cie z tego miejsca, skqcl przcmaiuiam ... 
Dlatego lula^nie, iuoI^ poujiedziec to od

Zamierzam oto przeproiuadzic tez?, ze prace 
naukoiue Stanislaiua Stronskiego, prace mlode, 
luypelniajcice pieriuszy i poczc|tkoiuy okres jego 
dziatalnosci pisarskiej, byiy takiego kalibru i takiej 
luagi, ze ujszystko, co potem nastaio iu innych 
zakresach nienaukomych, nie doroiunalo im w 
znaczeniu i dlugotriualej luarto^ci. Wynika stqd, 
jak mi si? zdaje, ze nalezy nam zaloiuad, a przynaj- 
mniej mnie luolno zaloiuac dotkliujie, iz od siuej 
pracy naukoiuej nasz jubilat odszedL Nie tiuier- 
cIzq bynajmniej, ze iu tych moich sloiuach mie^ci

u za
na

razu.
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FolkierskiW1 a d y s i a iu

siQ osqcI jego pozniejszego znakomilego dzialania 
innych polach; tiuierdzQ, ze nance polskiej 

stala siQ niepoiurotna krzyiuda.
To rzeklszy ——nie przystcipiQ od 

analizy dziela naukoiuego prof. Stronskiego. 
ScjdzQ, zc luinien jeslem, lula^nie ja, poprzedzic 
j芎 czyms, czego nikt nie przeiuidzial uj dzisiejszym 
porzc|dku dziennym, a mianoiuicie ocerici pracy 
pedaoogicznej jubilata. UczyniQ 
krotkich, ale nie bez luzruszenia.

Nalezaiem oto do pieriuszej, najpienuszej, 
ekipy jego shichaczy, lutedy, kiedy jako bardzo 
mlocly, 27-Ietni docent przybyuja} do Krakoiua. 
Ja sam bylem ujtedy niniej niz o lat dziesi贫tek 
od niego mlodszy i 
(Leonem Ploszeiuskim, p6zniejszym luydavucci 
Mickieiuicza, Ferkiem-Bleszynskim, p6zniejszym 
generalem i luice-ministrem o^iuiaty, Wladys- 
laiuem Wlochem,
Bystroniem, Waclaiuem Lednickim i Tadeuszcm 
Lehr-Spiaiuinskim, kt6rzy 
zachodzili) bylem niezmiernie ludzi^czny losoiui 
za to, ze naszym noujym profesorem ——chodzilo 
nastQpsliuo po Maksymilianie Kaiuczynskim — 
miai zostac uczony tak mJody, praiuie nasz r6iuie- 
snik. Dzi^ki tej mlodo^ci, pelnej zapahi i tempe- 
ramentu, humoru i doiucipu, jego przedmiot 一 
medieiuistyka romanska 
zlimych i podbijaj^cych.

Z oiuych paru lat pracy pod kieroimiicliuem

na

dorazu

sloiuachto iu

moimi kolegamiujraz uj

tez i Janem Stanislaiuema

luyklady romanskiena

o

nabrai cech zara-

24



STRONSKI - UCZONY

Slronskiego myszedlcm jako medieiuista niezgor- 
szy i o maiy luios nie zostalem nim 
Zostaia mi si? po lych stadiach rzecz bezcenna, 
metoda filologiczna, kt6rej Stronski bj.il 
mistrzcm, ktorci 
bardzo zoboiuiqzany jestem. MetodQ nic- 
baujem zobaczymy na ujarsztacie. Ale juz iu tej 
chiuili pragn^ jq najogolniej scharakteryzoiuac.

Idzie uj niej o to, by t e k s t o uj i umiec siQ 
przyjrze<5t by uchiuycic jego eiuentualne bh^cly i 
doproiuadzid go poprzez luarianty do brzmienia 
aulenlycznego (nazyiua si^ to krytykq tekstu), 
nastQpnie — by tekstoiui nigdy na slepo nie luierzy^, 
by mycic|gnc|6 z niego tuszystko, co siQ da, ale i nic 
uji^cej . . . Jest 
zmaganie siQ z tekstem, nie pozbaiuione elementu 
dramatycznosci: luiadomo, ze mlodemu 
lualka smakuje.

Moje pozniejsze prace, juz historyczno-lite- 
rackie, nauczyJy mnie jak niezmiernego znaczenia 
jest taka troska o dobry, praiudziiuy, rzetelny tekst. 
Jest to mocny grunt pod nogami badacza, z ktorego 
dopiero luyrastac mog马 solidne, zaufania godnc 
luiqzania dalszej budoiuy rozumienia i charakte- 
ryzoiuania dziela i tiuorcy, 
prcidu i epoki. Ten mocny grunt pod badaniem — 
tekst — jest bodaj luazniejszy naiuet dla historyka 
literatury, niz dla historyka iu scislym tego sloiua 
znaczeniu, dla historyka tout court. Ten ostatni 
musi dbad o luiarogodno^c tekstu, o jego zgodg z 
praiudq historycznfi, a to jest cz^sto, jakze bardzo

cale zycie.na

zaiudzi^czam, ktorcjmu za mu

a

tym peuma lualka, pciuneUJ

zaiusze

dalszym ci^gu —a uj

25



W1 a d y s I a iu Folkierski

cz^sto, zaiuodne, zaiusze ujqtpliiue i trudne. Na- 
lomiast historyka literatury tekst interesuje 
sobie, jako cel uj sobie: czasem jest najciekaiuszy 
przecie lutedy, kiedy jest zmy彡leniem i fikcjci. Bo 

szerokiej mierze fikcja jest dla literatury 一 rze- 
czyujistosci^.

Wpiyiuoiui c z y s t o 
ujyiuiera}
ogromnie nasze przesiuiadczenie, ze mamy do czy- 
nienia z naukomcem pieriuszej ujody, kt6rego po- 
zycja uj zachodniej nauce byia ugruntoiuana i bar- 
dzo obiecujejca, mimo mlodego luieku.

I tu jedna uiuaga og6Ina: trudno luprost uiuie- 
rzy6, jak mlodziez jest krylyczna i ostrozna, mimo 
siuego entuzjazmu i poryiuti. Nie daje siQ bra6 

to zbyt 彡ujieza i zbyt mobec 
starszych nieufna. Wiadomosci o marto^ci 
ukoiuej profesora dochodzci do niej uj lot: 
na nie niezmiernie luyczulone anleny. Kazdy ujy- 
klad noiuego profesora jest rzucany 
prac naukoiuych. Zas Sti'onski miai lulasnie

dzielo, ，,Folquet’a de 
Marseilles", kt6rego pieriusza cz^^c byla mydana, 

druk drugiej siQ konczy}; korekty nieraz odbijaiy 
siQ echem i
ani trochg ich obciqzeniem, ale luiasnie aktualno- 
彡ci乓 i luproiuadzeniem jakby za zaslon? tajemnic 
naukoiuej pracoiuni.

sam tu

iu

k o uj e m u, jaki 
Stanislaiu Stronski, pomagaio

n a u
na nas

plemy. Jestna na
na- 

ma ona

iio jegona
na

luarsztacie gt6iune suje

a
naszych seminariach. Nie bylo tona
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Ale teraz ad rem.
Stronski ujyjezdzal z liuoiuskiego seminarium 

Porgboiuicza jako in spe mcdieiuista, ale nie pro- 
luansalista. W Wiedniu, 
proiuansalistci. Dlaczego? Postaiuilem mu nie- 
daiuno to pytanie i musz^ stiuierdzic — nie odpo- 
xuiedzial mi zadoiualaj巧co. WskazaJ mi, je^li siQ 
tak ujyrazic tuolno, na causa occasional is, ale nic 

efficiens. Tq przyczyn巧，jakby toiuarzy- 
szqcq，ale nie spraiuczei, bylo to, ze trafil iu Wiedniu 

starego, ale mci行z znakomitego proiuansalistc 
MussafiQ, ktorego ciuiczenia seminaryjne (przeklad 
，，De Consolatione" Boecjusza na jgzyk staropro- 
luansalski, t. zn. najslarszy bodaj tekst iu lym j^zy- 
ku) byty tak przekonyiuaj^ce, ze pozyskafy raz na 
zaiusze mlodego adepta z Polski dla proiuansal- 
szczyzny.

Ale pytanie zasadnicze, jakie tu postaiuid 
lezy, jest zgola inne. Gdyby nilody Stronski przy- 
jechai byl do Wiednia nieco pozniej i gdyby tam 
zastal Filipa Aunusla Beckcra, ktory za kilkanascie 
miesi^cy mial 
ziuiastun B^diera i jego teorii, luigc jako specja- 
lista p6inocno-francuskiej epiki, czy by przyszly 
autor znakomitych prac staroproiuansalskich dal 
siQ r6iuniez pociqgn芎c iu lym polnocnym, a nic 
pohidnioiuym kierunku?

Truclno mi na to oclpoiuiedzied bez jakiej-

1903, poczul siQuj r.

na causa

na

na-

zashjn^c jako poprzednik itam
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koliuiek zachQty czy poinocy ze slrony samego 
delikiuenta. Ot, jako pon^tn^ hipotez? przydaj^, 
iz — moze — poezja trubaduroiu przycicignQla go 
nie tyle siuq poetyckosciq, ktorej nie nalezy, prze- 
sadzac (juz nie m6iuicic i o tym, ze za ujiele peiuno 
poezji nie bylo i u Sti'onskiego), ile sujym a r t y- 
z m e m. Polegalo to sztukmislrzostiuo 
byiualej uj tej noiuej srednioiuiecznej Europic 
p r e c y z j i. J^zykiem tym dziui^cznym i sk>- 
dkim, ni to xuloskim ni hiszpanskim, ale na peiuno 
nie francuskim, bo tuyraznie poludnioiuym, 
trubaduroiuie ujycyzeloujali strofy i kancony nie- 
byiuale uiykonczone, uj stylu doskonale. Strofy 
tc byty naiuet tak doskonale, ze za ich technikq 
nie nad^zala tre^c. Moiuilo si? przeciez potem 
z duzq racjq, ze nieszcz^^ciem literatury srednio- 
luiecznej a z do D a n t e g o,
D a n t e m, bylo, ze znajdoiualy si? uj niej i tresc, 
i forma, ale ze szly jakby luzem i nie mogiy siQ 
spotkac. Albo lur^cz znachodzik) siQ uj ^rednio- 
luieczu tresd gl^bokci, filozoficznq，uj roznych po- 
ematach scholastyczno-dydaktpcznych, ale nie 
byio uj nich formy {mutalis mutandis odnosiio siQ 
to i do kompozycji chansons de gesle), albo tez 
panoiuai gdzie niegdzie formalizm doskonaly 
o Tuqtlej tre^ci, jak uj caiej poezji chuornej, a przede 
luszystkim u trubaduroiu. Ale precyzja 
uj ujyrazie, uj kompozycji, uj stylislyce i luersyfi- 
kacji, a czasem i uj rozroznieniu bli- 
skich sobie p o j q c (tenzony !)，byla tam 

luieku diuunastym nieporoiunana.

na nie-

p r z e dt. zn.

iu
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Moze to xula^nie przyciqoru^o realny, dokladny, 
precyzyjny umysl Stronskiego, ktory tak bardzo 
chciai bye praiunikiem, 
st^ ...

zostai proiuansali-a

Dose, ze zjechaiuszy
parQ lat, dokladnie dziesi^c, stal siQ giosnym 
filologii proujansalskiej autorem trzech ksi^zek, 
posiui^conych trzem trubadurom, coraz to iui?- 
kszym : Eliasouji dc Barjols (Toulouse 1906,

I t. 10), Folquetoiui

1904 do Paryza, u;uj r.
iu

Bibliolheque Meridionale, 
de Marseille (Cracovie, 1910, Academic Polonaise) 
i Bertranoiui de Born (Paris 1914, Champion).

Dlaczego te ksiejzki okazaly siq tak znakomite? 
Bo —odpoiuiadam kr6tko —byly peine ^cisle nauko- 
luych noiuosci. Zmienihj metodg badan 
u;ansalskich, narzucily sujq noiua metodg calemu 
siuialu proiuansalistoiu ujszystkich narodoiuosci i, 

chyba — mija poi luicku od (ych 
czasoiu 一 zmienily aspekt i staroproiuansalskiej 

luaznicjsze, kultury iu jej his-

ser.

pro-

raz na zaiusze

literatury i, 
toryeznym obrazie.

co

Tu ujypadnie mi na clnuilkQ od naszego jubi- 
zastanoiuic si^,lata odbiec, by 

sluchaczami, czym jest u;la^ciiuie dla curopej- 
skiej kultury Proiuansja i

Sc\dz^, ze siQ nie pomylQ, jesli poiuicm, iz xv

mymiluraz z

iu l<^ kulturQ lunioshi?co
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umyslach polskich kultura i poezja proiuansalska 
przedstaiuiajci si? nadzmyczaj mQtnie. Wykazujq 
te problemy dla 
szcze gorszego niz tabula 
naszych pojQciach o Proiuansji miejsce i na u;^t- 
pliiuej bardzo proiueniencji iOmantyzm (genre 
troubadour z balladami, sentymentalizmem i sztu- 
czno^cici raczej, niz sztuk马).Jest tarn, co gorsza, 
jakie§ nieiuyra^nie zaslyszane, a dziedziczone po 
prababkach pre-romantycznych poiui行zanie 
luansalskich gai saber 
cTamour i tenzon — z jakoujym^ rajem tuolnej miio- 
sci. Cos,
troche kompromitujcicego: luino, sconce, no — i 

luolna milosc. Jak si<^ mimo jiuszystko po- 
luazny czloiuiek, jak Stronski, moze czy mogl tymi 
spraiuami zajmoiuac?

I tu dodajQ od
1. Takie

zaziuyczaj cos znacznie je- 
Jest uj lych

nas
rasa.

pro-
czy gaia scicnza, cours

ogoi xuziciiuszy, bardzo nierealnego,na

ta

diua spostrzezenia: 
Proiuansji panoiualy 

a z do b a d a n Stronskiego i po nich slaty si^ 
niemozliiue.

razu
pojQcia o

2. Jest luinq samego Stronskiego, je^li si? 
dalej takie sqdy o Proiuansji szerzci， bo 

znakomicie do ich
u nas
przyczynil siQ

literaturze naukoiuej francuskiej i ogolnej, ale 
dla siuych rodakouj nic o tym po polsku nigdy nie 
napisah

on roziuiama
UJ

A lymezasem stiuierdzic nalezy, ze zagadnienie 
poezji staroproiuansalskiej jest dla historii litera- 
tury europejskiej zasadnicze i kluczouje.

Jeste^my tuz po roku tysiqcznym. Trochg
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przesadzano z oujym 
luaniem konca siuiata. W rzeczyiuisto^ci 彡luiat 
luychodzit poiuoli z mrokouj t. 
ktore znoui takie zupelnie ciemne nigdy nie byhj. 
Dopiero
Karola Wielkiego，ale 
luciqz lylko， s线 ziulaszcza, piesni kidoiuo-epic- 
kic: Niebelungi czy Chansons de Gesle.

Nagle, jak Mineriua z gknuy Joiuisza, rodzi siQ 
poclnozy Pirenejouj, uj Langiuedocji, Limousin 

Proiuansji i Gaskonii, gotoiua

milleneryzmem i oczeki-

zuj. dark ages,

siQ skonczy} lacinski epoki 
j^zykach noiuych sa

co renesans
UJ

11
i na krancacli, 
poezja trubaduroiu. By zrozumie^, co siQ staio, 
trzeba sobie uzmysloiuic, ze bez niej nie byloby 
ani Dantego ani Petrarki. Petrarka zas proiuaclzi 

prostej linii do caiej pozniejszej Iiryki europej- 
skiej : do Ronsarcla i Kochanoiuskiego, do Marini- 
ego i Gongory, ba — do Ileinego i Victora Hugo, 
tak, jak i do Colei.iclge’a i Wordsiuorlha . . . Chyba 
dopiero vers libre i symbolizm francuski czQScioiuo 
zryiuajci z tymi luzorami strofiki i ujiersza.

Nie jest to iui^c blahostka ta kultura proiuan- 
salska : muarunkoiuaia siedem luiekoiu Iiryki 
europejskiej poprzez Minnesang, petrarkizm, mari- 
nizm，gongoryzm az do romant^zmu.

iu

UJ

Ale ujrocmy po tym namiasie, perspektyiui- 
cznym i koniecznym, do ksi^zek Stronskiego.
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Scheda trubaduroiu byfa
szerokim ^ujiecie, po bibliotekach starego i, 
coraz to tuiQkszej mierze, noiuego彡ujiata. Sliczne 
r^kopisy pergaminome, nazyujane medle litery 
alfabetu, znajdoiualy si^
(Mediolan, Florencja, Rzym, Modena), Anglii 
(Cheltenham, Oxford) i Niemczech (Wolfenbuttel). 
Nie bylo ujiedy techniki mikrofilmoiuania. 
Trzeba bylo ujQdroujac po bibliotekach i zbierac 
luarianty. Na podstaiuie zestaiuienia bi^doiu i 
ich psychologii trzeba byio ukladac teksly krytyczne 
oparte na genealogii r^kopis6iu. Robili to i inni. 
Nikt doklaclniej i precyzyjniej niz Stronski dla 
Eliasa de Barjols, czy Folqueta de Marseille. Byla 

podsiaiua zasadnicza jego pracy ; clopiero z 
takiego zestaiuienia luariantoiu poiustaiual poiuoli 
tekst ostateezny, krylyezny kazdej piesni.

Ale byla to tylko podstaiua. Nie na tym 
polegaia ghSiuna zasJuga Slroriskiego.

Olo trubaduroiuie diuunasto-iuieczni otrzy- 
ujieku juz Xlll-ym ujcale po-

rozrzucona po
ILI

Francji i Wloszechme

to

mali byli
kazne opracoiuania biografiezne {vidas) i ko- 
mentarzoiue (rajsos). Na ich podstaiuie, latiuo i 
naturalnie, bez poclejrzen ni krylpki, ziulaszcza bez 
jakiegokoliuiek sceplycyzmu naiuet metodyeznego, 
ukladano przez tuieki cale — az do Stronskiego 
—coraz to noiue opracoiuania tych zyciorys6uj, 
ujierzqc slcpo tym irzynasto-iuiecznym komentato- 
rom. Pokusa byia lym tui^ksza, ze szereg rys6iu, 
爸 ci§le biograficznych (datp urodzin, smierci, 
ujychoiuanie, pochodzenie) okazyiual si?彡cisly

iu
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przy blizszym naiuet badaniu. Wobec lego, inimo 
luidocznych nie^cislosci, daiuano ogol ujiarg
i calej reszcie, a iui?c zgola nieoczekiiuanym, 

juz jaskraujo niepraiudopodobnym ich 
opoiuiadaniom romansoujo-milosnym, niby bio- 
graficznym. Ziulaszcza niemieccy uczeni okazyiua- 
luali tu, hen az po luiek XX-y, duzci latiuoiuiernosc 
A luiadomo, 
znaczy} iaki luerdykt nauki niemieckiej ...

tuiQc luierzyc, i luierzono po 
ujszechnie, ze taki trubadur, nieraz syn kupca czy 
rzemieslnika, m6gl bezkarnie, na oczach diuoroiu 
niQzouj, ujchodzic

na

clla nas

przed pieriuszq luojiici siuialoiuaco

Kazano nam

bliskie, najblizsze, stosunk 
zonami hrabioiu i ksiqzqt, nieraz 

zmieniajcjc partnerki i rozpoczynaj贫c 
an su de tons, takie milosne przygody. Poznajemj 
lu ouj bJogosiaiuiony kraj luolnej mitosci, 
saber, po dzis dzien jeszcze tuhij马cy siQ po naszycl 
luyobrazniach. Jak moiuil znakomity historyk 
francuski z pocz^tku lego uiieku, Achille Luchaire 
moiuil lo jeszcze iu r. 1901, o Proiuancji: i( Pa trie 
cles Trubadours et de Vamour libre,\ zas drugi 
Francuz, proiuansalista Chabaneau, ostroznie, ale 

bardzo, stiuierdzal
faux, et le plus souvent ils sont V7、ais，ils sont 
tableau fiddle de le haute societe d’alors”. Mozna 
sobie ujyobrazid, jak 
zeroiuali mniej ostrozni.

Otoz, closloiunie 
latach 1906—1910, Slronski, opracoiuuj^c luyclanic 
krytyezne Folqueta dc Merseille, tnibadura, potem

iu
romansoiue z

na noiuo

(ju

o razos: vrais oume za
un

takich stiuierdzeniachna

pare 1 a t potem, iuu;
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mnicha, ujreszcie biskupa Tuluzy i luodza duchoiu- 
nego krucjaty przeciiu Albigensom, przestal xuie- 
rzyc
snych. Pocz马 1 uj^szyc po innych vidas i 
i j马i oczy przecierac. Wynikta z tego cala 
metoda, a za niq nastcipil istny przemrot uj pojQciach 
o Proujansji i definityume obalenie calego obrazu 
luolnej milosci, jako tla obyczajoujec^o kullurij 
proujansalskiej.

Poroiunujcic oto biografie Irzynasto-iuieczne z 
samymi poematami z XH-go tuieku, doszecU 
Stronski ponad ujszelkci lUcitpliiuosc do stiuier- 
dzenia, ze paralelizm by} tam tak calkoiuity, iz 
staiualo siQ oczyiuiste, ze zyciorysy poiuslaly z 
przerzucania uj zycie molyiuou; scisle literackich! 
Nie poezje odbijaly fakty biograficzne, ale fakiy 
biograficzne xuynikahj z dziela poetyckiego.

Ale bo tez niektore z tych gaf, popelnianych 
przez uczonych, ziulaszcza niemieckich, Sc| luarle 
opoiuiedzenia.

Trubadur Peire Vidal*) uiuielbial uj poezjach 
damQ, klora nazyujaia siQ Lob a (luilczyca: bylo to 
imi^ ujtedy nie niezujykle). Peire Vidal pisze — 
metaforycznie — ze ch^tnie staiby siQ luilkiein przy 
tej xuilczycy, chociazby naiuet miai od pasterzy 
dostac kijem. Biograf ujziql to poiuaznie i zmy^lii 
odpoiuiedni^ historic. Zas M. Wechsler

*) Ten ujla^nic, kl6ry uj slicznej piesni, ujjjgnany, dal luyraz 
tQsknocie, naszcj tQsknocie, za Ojczyznq:

Ab Valcn tir vas me I’aire 
Qu'ieu sen venir dc Procnza.

praiudopodobienstiuo tych spraiu milo-UJ
razos
noiua

iu
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Das Kulturproblem des Minnessangs” (Halle, 
trzy lata po “Eliasie de Barjols” Stron-1909，

skiego), pisze najuczeniej rzeczy, od ktorych 
udosy stajci na gloiuie : ze tui^c Peire Vidal cierpiai 
na masochizm (od Sacher-Masocha), ktory, zdaniem 
psychiatry Krafft-Ebinga, polega na tym, ze przy- 
jemnie jest brae uj skor^ z luoli, jesli nie z rQki, 
osoby innej plci ...

Ale tu mozna by siq zapytac jakq drogq Stron- 
ski siuci hipotezQ ugruntoujal?

Otoz tutaj zaezyna si<? drugi, bardzo mozolny, 
trud Stronskiego, interesujc|cy juz nie tylko lite- 
ratoiu, ale i historykoiu czystych, a naiuet tych 
drugich tui^cej, niz tamtych. Ponieiuaz 
niepraiudopoclobne kochanki trubaduroiu byly niby 

najiuiQkszych domouj rycerskich i ksiciz^cych 
oiuczesnej Francji pohidnioiuej, Stronski zaczql 
przyglqdac siQ blizej ich genealogiom. Prze- 
luertoiuai dziesiqtki i setki zrodel, do ktorych nikt 
nie zaglqdal: aktouj 
akloiu clonacyjnych czy spadkoiuych (archiiua 
francuskie luszyslko to zachouialy, hen, od XH-go 
tuieku!). Okazak) siQ, ze niekt6re z oiuych lira bin 
i ksiQzniczek nigdy nie istnialy! Nie byio nieraz 
na nie miejsca u; genealogii, ktorej luszystkie 
szczeble byly zapeinione kim innjjm! Pochodzihj 
one z czyslo literackiego luymyshi*). (Naiuiasoiuo 
dodajQ, ze uj ten sposob Stronski przerobil m. in.

UJ

oiue

z

cyiuilnego, metryk,stanu

II

*) Tak dalcce mialem racjQ, gdy przed chujilq, n^iuilcm, iz 
dla literatury nieraz fikcja jest istolnq rzeczyuiisto名ciq!
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genealogig rodziny . . . Talleyrand-P^rigord!).
Jest i drugie, Iqcz^ce si^ z tamiym, znalezisko 

Stronskiego, o kt6rym poiuiem lylko kr6lko :
segnals, krypto- i pseudonimoiu.t. ZUJ.spraiua

W pie^niach U'ubaduroiu znachoclzcj siQ takie 
tajemnicze przeziuiska: Aziman (magnes), Plus- 
Lial, Oc-e-No (Tak i nie). Oczyiui^cie, tiuierdzila 
luieloiuiekoiua tradycja, przeziuiska te oznaczaly 
ukryiuajcice si^ nieiuiasty. Bez trudu juz zbyt- 
niego Stronski luykryl, ze przeciiunie: trubadurzy 

sami siebie tak ujzajemnie nazyiuali, tak 
mi^dzy sobq mymicniali jakby listij poetyckie, 

ogole siQ podpisyiuali: 
siQ nieraz poznaje autorstiuo danej pie^ni.

Wreszcie ktueslia kultury klasycznej, ktorc| 
jakoby iu szerokiej mierze posiadali trubadurzy. 
Istoinie, pelno 
("Ars amandi”)，ale i innych. Czyzby juz ziuiastuni 
ujloskiego luieku XlV-go? Petrarki? Czy 
luieku XVI-go? Humanistoiu epoki Bemba? Nie: 
Stronski lupada na ti*op floriiegiow, gdzie — niczym 

naszych antologiach — ujszystko bylo 
zebrane, dla ujiQkszej ujygody poet6iu, szuka- 
j^cych cytatouj i obraz6uj.

Do§<5 tych fakt6iu. Obraz starej Proiuansji 
przed badaniami Stronsldego i jej luizerunek po 
nich ——r6znici siQ, jak dzien i 
dalej doiuodzid, zacytuj^ parQ sqdotu najiuybit- 
niejszych tuz6uj proiuansalislyki.

Oto senior i nestor proiuansalistyki, znako- 
miiy Alfred Jeanroy:

czasem

rezultacie taktak UJ iu

nich ech ziulaszcza OiuidiuszaUJ

moze

razemUJ

Zamiast tegonoc.
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llLc tres rcmarquablc ouvrage de M. Stroiiski 
(idzie o **FolquetaM)f qui temoigne non sculement 
(Tune aujourd1 hui bien 
poesie des troubadours et de r his to ire meridionale, 
tnais aussi d'une singuliere vigeur d，esprit” 
("Romania “，1913).

de lacormcnssance rare
iii

dura lata pozniej (ibid., 1915—17), tenze 
Jeanroy o "Bertranie de Born” pisal, co nast^puje 
(lutedy ujiasnie, gdy Slronski, 
noiuany byi przez Austriakouj iu Miirzzuschlagu):

"... materiel tres riche et en partie 
On connatt la prudence de M. Stronski et la grande 
pratique quit 
travail de menue erudilion a urxe portee generate ... 
Nalezalo by zbadac reszl^ vidas : 
plus dcsigne que M. Stronski pour les poursuivre.''

Oto Saalvarda de Grave, znakomity romanista 
holenderski (‘‘Annales du Midi”，1914), o luydaniu 
Folqueta de Marseille:

Monsieur Stronki joint 
profonde de la poesie des troubadours une grande 
indepenciance d'espi'it, et, par la, il 7'eussit phi a 
d'une fois u renouveler des questions quon croyait 
definilivement rdsolues ... la critique historique 
de M. S. est vraiment excellentc ; il sc renseigiw 
a fond sur tous les cvenements auxqucls se ral- 
lachent les podmes，et ses digressions historiques 
inspirent loutc confimice.”

Oto zncjiu Alfred Pillet, profesor z niemieckicgo 
lutcdy Wroclaujia (“Litci'aturblaU fur aerinanischc 
und romanische Philologic，’’ 1907) o najpieriuszej,

A UJ

ujojny, inter-czasu

nouveau.

dc genre de ..a ce .ce

Nul riest

a une connaissaticc
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najmiodszej ksi 芎 zee Stronskiego, posiui^conej 
Eliasouji de Barjols:

‘‘ Die vorliegende Ausgabe ist cine wertvolle 
Bereicherung der den Troubadours gewidmeten 
Literaiur . . . Der Kommentar ist 
Denkmal

sc ho tiesein
Belcsenhcit und Scharfsinn. Ob der 

Verfasser die hislorischen Auspielungen erkldrt 
oder liter arische Zusammenhdnge zeigt, ob 
metrische Schemata erorleri oder 
Slylistik, Lexicographie eine Fuelle 
ausschuettet, stets wircl man 
mit In ter esse und Nulze folgen, wird man die 
Vielseiiigheit und Gruendlichkcit der Belehrung 
anerkenneny

von

er
Syntax,
Notizen

zur
von

Aus fuehr ungensemen

Oto lureszeie z peiunych ujzg^douj luymoiuna 
“Folquet’a”，pi6ra J. Anglade ("Revue des 

Langues Romanes’’，1913):
"... rihesitons pas a feliciler chaudement 

le jeune savant elvanger qui
interessants de noire ancienne poesie pro- 

vengale un monument avssi remarquable. II y 
la beaucup cle travail, bcaucoup de metliode, beau-

et d'ingeniosite. El feli-

ocena

clesi aa consacre un
noms

a

decoup
cilons aussi la vieillc Universile des JageUons 
d’ avoir fait pour noire lit ter a Lure meridionale 
que peu cl1 xtt liver sites frangaises ont pu faive 
jusqii ici . . . Je ne sais si jamais VUniversile 
frangaise pourra rendre pareille poiitesse a t'Uni- 
versite polonaise •’ mats quen attendant notre recon- 

lui soil acquise.”
Naiuiasem poiuiedziaiuszy, ten dhig Francji

connaissances

ce

iiaissancc
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luobec Polski zostai od tego 
kami: Cazina o Krasickim, Joberta o Komisji 
Edukacyjnej, Fabre’a o Stanislaiuie Augu^cie, nie 
moujicic o daujniejszych jak Berga’i o Skardze i 
Langlade’a o Kochanoiuskim.*)

Chyba bije uj oczy jak luielkcj, jak niepoiueto- 
luarici strata poniosla nauka polska luskutek przej- 
彡 cia dzialalno^ci pisarskiej Stanishuua Stron- 
skiego na inne tory.

Dodam juz tylko jedno. Tymi sujoimi pier- 
tuszymi 一 i ostatnimi — ksiqzkami rzucai lulasci- 
tuie Stronski dopiero podiualiny pod lulasiicj 
dzialalno^c naukoiucj. Byly to filologiczne podsta- 
wy; nie byly to jeszcze tula^ciiue badania history- 
czno-literackie. Wiem, ze obiecyiual sobie lutedy 
napisa^ ksicizk? o kulturze tuieku XH-go, a naiuet 
i Xlll-go, co oznaczak) ujyj^cie poza Proiuansj^, 
gdzie luszystko skonczylo si^ z rokiem 1209, z 
tuojnq przeciu; Albigensom. Ksiqzki tej Stronski 
nie napisaJ.

Jezeli idzie

spmcony ksiqz-czasu

poezjQ proiuansalskci, 
rzucil on dopiero pytanie i postaiuii zagadnienie. 
Oto ujyszla ona, jak siQ juz ujyrazilem, gotoiua i 
doskonala, jak Mineriua z gloiuy Joiuisza. Jest to 
wci^z jeszcze zagadka, cho6 poczyna dzi彡 §iuita<5 
jej roziui芎zanie. Ostatnie, iusp6iczesne nam bada- 

tropie zastanaiuiaj^cych zbieznosci

o samq

nia sq na

*) Jakzez jaskrairic ubogo luyglqda polonistyka angielska 
luobec francuskiej! Nie napraiuiq tego ujrazenia i diua tomy 
"Cambridge History of Poland0.
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formalnych (rym, strofika) z poezjc| arabskq, 
raczej mozarabskc| (chrzescijansko-arabskq) z 
p6huyspu pirenejskiego. Sc| i 
sliua mi^clzy ideaiem rycerskim niektorych szkol 
my^li i poezji Islamu — ziulaszcza uj Iliszpanii — 
a idealem courlois i poezji daiunq Proiuansji.

...Gdyby, jak Faustoiui, profesoroiui Stron- 
skiemu danq byla cl ruga mlodosc, zakladam, ze nie 
zajqfby si? zadnq Maigorzatq, ale lula^nie filologi^ 
orientalno-iberyjskci !*)

Bc\dz jak bqdz — radujemy siQ lym, cosmy 
dostali. Mloclo^c Slronskiego byia hojna. Po 
Iatach praiuie pi^ddziesi^ciu jego przej彡cie przez 
filologi? proiuansalskc\ jest iuci贫z zyiue. Ilez 
razy musiaiem z zakiopotaniem odpoiuiadad 
staiuiane mi przez cudzoziemcoiu pijtanie o dalszej 
iiuorczo^d naukou;^ Slronskiego. Zacz^Io siQ 
一 pamiQtam doskonale 一 ocl mojej luizyly 
Beclicra: "Et Monsieur Slvonski qu’a-t-U 
chan tier ?M Odpoiuiedz byia latiua 
1913: Berti'ana de Born! Ale polem byto gorzej; 
‘‘ Der geschiedene Professor Slronslci\ jak siQ 
ujyrazii jakis Niemiec, tym razem dajqc zle ^tuia- 
deciiuo doWadno^ci niemieckiej nauki. A 
Anglii drugiego jeszcze tylko Polaka po dzi彡 dzien 
otaeza taka pami^c: Wincentego LutosJaiuskiego, 
o kl6rym nie chcej ujierzyd, by sig zajmoiual 
czym innym, a nie Platonem ...

podobien-znaezne

na

to
ii
lesur

tym rokuUJ

UJ

*) Tu rozlegly siQ na sali glo^nc protesly jubilata.
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Chcialbym zakonczyc tak, jak zaczqlem: 
naiurotcm do I at mtodych.

...Kiedys, byio
chlodnych kruzgankach Biblioteque Nationale, 
Paryzu. Spolkalem si^ tam ze Stronskim, ktory 
lulasnie co przyjechai z Krakoiua. By} usposo- 
biony marzycielsko: przyjczdzal konczyc Bcrtrana 
cle Born, a mial malo 
dopiero namiestnik Bobrzynski, i obecnosc siu^ 
muazal tam Stronski za polrzebnq. Wtedy to 
poiuiedzial mi takie oto luazkie sloiua, ktore zapa- 
miQtaiem lepiej peiuno od niego:

“ Widzi pan, ile razy tu jestem, nad siuoim 
luarsztatem naukoiuym, iu Paryzu, luydaje mi sip, 
ze mam do czynienia z piQknq a uczciiUci, cnotliiUc\ 
nieiuiastci. Ale ja muszQ zajmoiuad sig politykq, 
to znaczy ... 一 (Slroriski, jak to luszyscij luiemy, 
jest
iuyraz6uj sprosnych a zelzyiuch) — ... to znaczy, 
kobietci lekkich obyczajoiu.M

Taki byi niekiedy — przekazujQ to historii ku 
pamiQci, a nastQpnym moiucom ku roziuadze 
一 Sc\d Stanislauja Stronskiego o polityce i jej pisar- 
skim ramieniu, dziennikarstiuie.

Scjd ten byi zapeiune — boutade'q.

r. 1913, latem, iuto iu
iu

W Kraju ustapil coczasu.

doborze shSiu uiuazajqcy i unikazaiusze iu

WLADYSLAW FOLKIERSKI
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STRONSKI PISARZ





DY przychodzi dzisiaj moiui(5 o sztuce 
pisarskiej Stanislaiua Stroriskiego, trzeba 
ujprzod dotknqd siuoi^cie polskiego zabo- 

bonu. Jak w naszym zyciu praktycznym, tak i 
siuiecie literackim ten zabobon, raczej noiuo- 
czesny, niz starodaiuny, luyujyzsza gatunki, ktore 
Sc| luyrazem luzruszenia, ocliuohijci siQ do

niekorzy^c tych, uj kt6rych dochodzi do 
glosu roiuniez inlelekt. Francuzoiui i Anglikoiui 
nic postanie iu gloiuie mysl, ze essay jest czyms 
galunkoiuo gorszym od poiuie^ci czy luiersza 
lirycznego, bajka od erotyku czy elegii. Ta arcy- 
polska zabobonnosd staje luysokiego d^ba ziula- 
szcza przed publicystykq. Publicystyka mydaje 
si^ jej po prostu przeciiuieristiuem literatury. 
Gdyby przeproiuadzid konsekiuentnie to iuy§iuie- 
canie poza mury literackiego miasta, trzeba by

G
UJ

uczucia
na
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z niego usun^d takie arcydziela, jak ‘‘ Kazania 
Skargi, ‘‘ Proujincjalki ’’ Pascala,
Neiumana. A kt6z przy zdroiuych zmyslach by 
si? na to poiuazyi?

Sprauja, o ktorej moiuiQ, mynika z umysloiuego 
niedoiuladu i pomieszania postaiuy dziennikarskiej 
i pisarskiej 
tuarszaiuski ’’

Apologia M

publicyslyce. T.
sposob obja^nia luyraz 

jest to ‘‘ literal, clziennikarz, 
spraiuach biezqcych，xu lauestiach 

dobie, ziulaszcza natury polilycznej, spolecznej i 
ekonomicznej To okreslenie nie budzi 
strzezen, pytanie tylko, jak odr6znic xu publicyscie 
pisarza i dzienriikarza. SqdzQ, ze roznica nie 
jest trudna do ujyiuiedzenia. Publicysta-dziennikarz 
chce o czym彡 poiuiadomic, uzyiuajcjc j^zyka tylko 
jako narzQdzia porozumienia. Publicysta-pisarz, 
poiuiadamiajqc, chce oddziaiac takze form<i 
poujiadomienia, inslynktoiunie lub siuiadomie 
poshiguje siQ jQzykiem jako materialem do ksztal- 
toujania arty sty cznego.

Stqd publicystyka Chaleaubrianda, Victora 
Hugo, Bourgeta, Mickieiuicza z okresu “Pielgrzy- 
ma” i “Trybuny Lud6uj”，SiuiQtochoiuskiego, Prusa 
i Noiuaczynskiego jest cz^sciq ich pisarstiua. 
Benjamin Constant uiuazai si? sam bodaj 
tuyzszym stopniu za pisai'za-publicystQ, niz 
pisarza lout court. Odludek Noriuid, poeta jakoby 
zamkniQty na siedem pieczQci, ‘‘ciemny’’ i irudny, 
marzy} o tym, oczyiui^cie bezskutecznie, aby miec 
dziennik i upraiuiaC publicystyk^. Ostatni laureat

''Slomnikiu ziu.
xu ten

‘‘ publicysta” 
piszcjcy iu na

za-

xu
za
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Nobla Mauriac, znakomity poiuiesciopisarz i 
znakomity publicysta (byl lez publicystci najoso- 
bliiuszego obrzadku jego tuielki ryiual Bernanos), 
niedaiuno temu poiuiedziat, ze nie odroznia 
jednego dzialania od drugiego, ze pisze artykul do 
"Figaro” tak, jak stronic? poiuie^ci, slronicQ 
zyiuota Rasyna czy stronic? szkicu o poiuic^ci 
katolickiej i postaiuie pisarza katolickiego.

Inna to rzecz, iz pisarstiuo publicyslycznc, 
publicystyka, pojQta jako sztuka, to czy ryzykoiun^ 
grQ z czasem. Przede luszystkim dlatego, ze 
luspolzaujodnictiuo 
lui^ksze. Po ujtore dlatego, ze sluzy chiuili 
biezcjcej i czgslo mija z nic\ bez sladu. Wreszcic 
dlatego, ze przez male, czeistkoiue a czgstotliiue 
luy^acloiuania jest publicystyka literalurQ niejako 
iu stanie rozpylonym. Ta pokora publicysty- 
ki lilerackiej, ta jej samoofiarnosc nie upoiuaznia 
do jej Iekceiuazenia. Przeciiunie nakazuje 
cunek cl la niej, mimo iz rzadziej ocala sig ona 
polkach bibliotek i rzadziej trafia na karty historii 
literalury. Ze stanoiuiska kulturalnego publicy- 
slyka o znamionach artystycznych jest roumic 
luazna, jak Iileratura t. 
codziennie, a nie od ^ujiQta, bo tuchodzi iu duchoujy 
knuiobieg

niej jest luielkie i coraziu

sza-
na

pigkna, bo oddzialyiuaziu.

oddechem, bo kaze my^lec 
rzeczach dobrze ujyrazonych. W ten sposob 

podnosi ogolny poziom kultury estetycznej.
Publicystyka Stanisiaiua Stronskiego jest bez 

zadnej iUcitpliiuo§ci pisarstiuem. 
siQ ono zresztci tylko do publicystyki. Mie^ci

luraz z
o

Nie ogranicza
iu
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obr^bie klasyczny essay, jak rzecz o 
Stratach kultury polsldej”,

siuoim
Noiuaczynskim 
jak nieujydane dotqd osobno pamiQtniki, jah, 
moiuicic ze staropolska, ‘‘m6umictiuo pi^knc”. 
Sztuka pisarska Slronskiego oddzialyiuata 
peine p61 mieku; uj peiunych okresach, ziulaszcza 

pocz^tku niepodleglo彡ci, iu czasie zrastania sig 
trzech zaboroiu, trudnego odnajdyiuania si? 
luspolnocie, oddzia^jjiuala barclzo szeroko.

O stylu pisarskim Slronskiego mozna by 
poiuiedziec, ze jest to jeden z najbardziej francus- 
kich styloiu, jakimi poshigiiuano siQ iu polszczyz- 
nie, ze jest to sfyl prozy praiuie do lego stopnia 
francuski, jak francuski jest styl luierszy Krasic- 
kiego. Mysl? jednak, ze takie uogolnienie, 
blyskotliiue, byloby dosyc poiuierzchoiune, nie 
trafiaioby iu istotQ zjaiuiska. MjjsIq, ze nalezy si? 
bronic przed jego pon^tnci pokus^.

Styl, cala postaiua pisarska Slronskiego da sig 
o luiele bardziej przckonyiuajcico luyproiuadzic 
zrodlisk ojczystych, da sig 
ziuiqzad nie tyle z krajem lat dziecinnych (luiem o 
nim ma^o), ile z krajem lat miodzienczych. Ten 
kraj to——Lvuoiu. Stronskiego-pisarza, Stronskiego- 
stylistQ iciczq

iu

przez

na
iuc

moze

ze
siuoim rodoiuodziciu

Liuoiuem liczne i mocne ujiQzi. 
Najpieruj uniiuersytet. Gdy 

ski luszedl iu jego starosiuieckie pojezuickie mury, 
ujsrod kt6rych 亡luierd luieku pozniej i ja chodzilem, 
depcqc te
niecki, ocieraj苟c siQ o te same cliropauie sciany, 
bielone sinym luapnem i g^sto zaciqgniQte nie-

ze
1900 Slron-iu r.

schocly xuyzlobione, jaksame czarne
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czytclnymi hieroglifami — diuaj ludzie musieli 
zaiuazyd na jego my^Ieniu i po彡rednio 
stylu pisarskim: romanista Ediuard Por^bomicz i 
filozof Kazimierz Tiuardoujski. PorQboiuicz (zna- 
iem go juz jako na pol 彡lepego starca, pi^knego, 
jak gohib) by} filologiem i poet<i, uczonym i arty- 
stc| iu jednej osobie: przekiada} poetoiu proiuansal- 
skich, dramaly Calderona, liryki Leopardiego, 
luspaniale przysiuoil polszczyznie “Bosk芎 KomediQ** 
i napisal mqdrci ksic|zkc| o Dantem. Tiuardoujski, 
nauczajqcy lue Liuoiuie od r. 1895 przez lat z 
gorc| trzydziesci, luychoujai kilka pokolen ucznioiu. 
Jego szkohi gtosila skromny, ale plodny ideal 
porzqdnego myslenia, zajmoiuala siQ jQzyki°.m, 
WacUa nacisk na analiz? pojedynczych poj?6, 
unikaia moiuy szkolnej, dost^pnej tylko ujtajem- 
niczonym, iu siuoich trzezmych rozbiorach po- 
shigiiuala sig moiuq codzienn贫，przez u^cislenie 
podnosila jq do godno^ci momy filozoficznej.

Por^boiuicz byl lagodnym i bezbronnym 
estetci. Podejrzeiuam, ze Tiuardoujski nie mial 
poczucia humoru; przynajmniej za moich czasouj 
by} to staruch autokratyczny i dosyc dokuczliujy. 
Chce mi si? przypu^cic, ze do tych oddziaiyiuan 
gloiunych doiciczylo sie jeszcze oddziahjiuanie 
uboczne, ze do tygla, iu kt6rym mieszali oni obaj, 
kazdy na inny sposob, jakby ukradkiem dosypai 
soli attyckiej filozof-amator, pisarz raczej-grafo- 
man，luielki pan i xuielki kpiarz, tiuorca legendar- 
nych bon-mots i legendarnych odparoiuan, fryiuol- 
nie u^miechni^ty, galicyjsko-lodomeryjski Sokra-

na jego

49



y m o n T t* r 1 e c k i

tes，moze roiuaiez troch? galicyjsko-loaomeryjski 
Shauj — Wojciech Dzieduszycki.

Inny kr^g kt6ry, jak przypaszczam, urabial 
Stronskiego-pisarza — to oiuczesna literatura Iiuouj- 
ska. W pi^knym ujspomnieniu o przyjacielu lat 
mlodych i dojrzatych, Ediuardzie Dubanoiuiczu, 
sam Stronski pisze: "Stykali彡mjj siQ blisko 
czQsto z Kasproiuiczem, nieomal codziennie spoty- 

Staffem i Riifferem.” Mioda

i

kali^my siQ
Polska liuoiuska ——o czym si? na ogol nie luie i o 
czym obszerniej nie pora tutaj moiuic — stanoujila 
odr^bn^ odmianQ naszej literatury z pocz夺tku 
biezcicego stulecia. O ile Krakouj byl patelycz- 
nie luizjonerski, Zakopane kochaio si? iu folklorze, 
Warszaiua estetyzoiuaia, to miodopolski Lujouj byl 
—intelektualistyczny. VVydal takie m6zgi jak 
Irzykoiuski i Ortiuin. Przybysz z Kujauj Kaspro- 
luicz otrzymat uj nim katedrQ literatury poroiu- 
naiuczej, bodaj jedyaq uj Polsce, i luiasnie uj tym 
okresie, uj dobie tiuorzenia “Hymn6iu”，zdobyiual 
olbrzymie obszary ujiedzy, pQtal siuoj^ xuybucho- 
ujo§6 dyscyplinq intelektualaq. Przede iuszy- 
stkim zas btyszczai lu odrQbnym siuiatlem rodo- 
xuity liuoiuianin Staff, moze najuji^kszy poeta 
refleksyjny, jakiegosmy mieli, liryk intelektuali- 
styczny, “ filozof liryki ’’， jak go naziual przy- 
jaciel i inspirator Ortiuin.

Wreszcie trzeci krqg oddzialyiuania: ujspol- 
literatura polity czno-spoleczna, ktorq 

Stronski zaproszyl sobie gJoujQ xucze^nie i na 
W ksi^zkach Balickiego i Dmoiuskiego

ze

czesna

zaiusze.
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akcentouala ona lrzezuc^c, poczucie rzeczyui- 
sto^ci, rozumouci ocen? zjauisk i drog dziaJania. 
Popraiuke do lej posteuy unosili fopkirski i 
Stanislaiu Szczepanouski. Ten ostatni n^yslerie 
pojQciemi gospodarczymi, xrykszlalcone uj Arglii, 
umial poJeiczyc z lurazliiuo^cici uczuciou^, ze 
zrozumieriem irniych si}, rzqdzcicych zyciem 
gromadnym; szukajqc srodkoiu zaradczych 
"Nedzg Galicji”，nie zarzekal si^ w “Idei polskiej” 
dziedzictuia naszych luielkich poet6iu, by} — jc^li 
mozra tak poiuiedziec 一 romaniycznym realist^.

W tych trzech kr<^gach, pod tym potrojnym 
promienioiuaniem ukszialtoiua} si^ styl pisarski 
Slroriskiego, siuoisly, prauiie od 
cicigu pi^cdziesi^ciu lat praiuie nie ulegajacy 
zmianie, mimo uplyiuu piQ^dziesieciu lat zadzi- 
tuiaj^co nilody i luspolczcsny. Jego nilodo^6 i 
luspolczesno^c tkimaczy si? luyiuiedzionyin tutaj 
rodoiuodem. Po przeloir.ie 1918 r. tylko odmiana 
liuoiuska Mlodej Polski nie uzbudzila oporoiu i 
zaprzeczen : Staff i Irzykoirski dzialali tiuorczo 
przez caie nicpodlegle dirud'ziestolecie. Z Iujoiu- 
skiej szkoly Tirardoiuskiego iDyszlo luszyslko lub 
niemal luszystko, co bylo noiuoczesne i zdobyiuczc 

filozofii polskiej, co stanoiui jcdnfi z niespornych 
clilub okresu nicpodleglosci, dorobek o znaczeniu 
europejskim i siuiatoirym.

Jak luidac z tego iryiuodu, rzekonio "fran- 
cuski’’ styl Slronskiego jest —
Studia romanisiyczne 
mic| francuskci, zzycie si^ z francusk<\ kuIlurQ

na

gotouy, inrazu

UJ

luskros polski. 
Paryzu, zzycie si<? z zie-

na
iu
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duchom^ mogly ugruntoiuac 
bylo luytiuorem rodzimej atmosfery. Nie musialy 
tego tiuorzyc.

Uderza to

mszystko,to co

najbardziej zeujnQtrznej, j(^zy- 
koiuej xuarstiuie pisarstiua Stronskiego. Polsz- 
czyzna, ktor^ pisze, jest uj najmyzszym mozliujym 
stopniu polska. Jest to polszczyzna purysty, moze 

szlachetnego szoiuinisty. Stroriski t^pi 
zapami^tale sloiua obce: pisze n.p. “stanoujy’’ 
zamiast “klasomy”, chod to nie jest to 
tym trudzie, oczyiui^cie godnym pochiualy 
oczyiuiscie syzyfoujym, zdarzajc| 
to Stronski ujproiuadzil 
,<stycznoscM
sloiuo “rozprauja” zamiast “debata”. Ale 

tym dqzeniu takze nieiuinne skrajnosci. Nie- 
daiuno iu peiunym gronie, uj ktorym mialem 
czyt uczestniczyc, Stronski najniespodzianiej 
^luiecie, zapeiune niespodzianie dla siebie samego, 
uzyl okreslenia "uczeA zeumQtrzny” ； trzeba bylo 
zgadn^d ze szlo

Mozna by o polszczyznie Stronskiego poiuie- 
dziec, ze jest to polszczyzna kanoniczna. Mozna 
by tez, uzyiuajqc terminu bliskiego jego mlodosci, 
naziuac — “luszechpolskq’’. W ciqgu pohuie- 
cza czy ——jesli odliczyc xuygnanie ——czterdzie- 
stolecia, Stronski przezyl czynnie i bujnie dhizsze

trzech

UJ

naiuet

\\samo.

si? zdobycze: 
obieg sliczne sioiuo 

miejsce obrzydliiuego “kontaktu"，

mu
UJ

UJ
sn

UJ
zasz-

UJ

eksterna czy eksternistQ.mu — o

srodo-lul) ki'otsze okresy 
ujiskach:

rozn;UJ
arszaiuie.Liuoiuie, Krakoiuie ilue

siuoje odr^bne iuJa-Kazde z tych srodoiuisk 
sciiuosci j^zykouje, ale clarmo ich szukac w

ma
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j^zyku Stroriskiego. Na sze彡ciuset slronicach 
ksicjzki “Pierujszych lat dziesigc” mozolnie xuytro- 
piJem jeden jedyny proiuincjonalizm: ‘‘zadzier- 
zysty”. Tak sig mouji i naiuet pisze 
zadziornym, kreiukim, skorym do luypitki i 
ujybitki, ale u Stronskiego jest to najpeumiej ... 
blcid druku.

Jego stosunek do j^zyka stanouji skrajne 
przeciiuienstiuo stosunku Noiuaczyriskiego. Stron-

step, po ktorym 
zna hulac, jak si^ zachce myobrazni i kaprysoiui, 

siuiat praujorzc^dny, 
umoiu, ktorych nie ujolno lamac byle komu i z 
byle poiuodu. Jest
grammairiens francuskim. W jego pismach 
zaujarte uj postaci jaiunej i utajonej ‘‘Remarques 
sur la langue polonaise’’，podobne tym, jakie 
francuszczyznie spisai Claude Favre, Seigneur de 
Vaugelas.

Uiuazaj乓c j^zyk nie za symbol, ale rzeczyiuisty 
stan, rzeczyiuisty obr^b jednosci narodu iu danej 
chiuili zycia,
do historii j^zyka. Widzi 
uzyc okreslenia Kazimierza Czachoiuskiego 一 
"biologiczne atomy kultury narocloiuej’’. Stc\d 
jego j^zyku tak noiuoczesnym i nienagannie po- 
praiunym zclarzajq si? sloiua czy brzmienia z 
lekka i uroczo stai'osiuieckie. Stronski pisze n.p. 
stale “jeneral” zamiast “generai”，chociaz Linde 
xuysuiua jako haslo tQ drug芎 postac, uzyt^ juz 
iu XVI-ym ujieku przez Seklucjana, stiuierdzajcic

Liuoiuiclue

ski me uujaza j^zuka za mo-

ale system norm iza za

tym podobny tuielkimUJ
Scl

o

Stronski czujny i czuly stosunek 
sloiuach — zeby

ma
UJ

iu
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tylko，ze " Kopczynski (Onufry i ksiqdz, autor 
"Gramatyki narodoiuej’’， 1780) ujoli pisac "je- 
neral”. Stronski ujoli roiuniez, bo tak pisali 
Mickieiuicz i Sloiuacki, bo postac "jenerai” nosi 
znamiona tiuorczego przysujojenia, jest przybra- 
niem obcego xuyrazu uj stroj rodzimy.

Postal!^ pisarskcj Stronskiego naznaczylo 
oczyujiscie jego uryksztalcenie filologiczne. Moze 
ujolno zaryzykoiuac stiuierdzenie, ze filologia jest 
iusr6cl nauk humanistycznych naukc\ najbardziej 
“przyrodnicz 芎” ：dokumenty, teksty, sJoiua Sc| 

niej konkretnym materiaiem praiuie fizykalnego 
do§iuiadczenia i praiuie fizykalnego badania. W 
siuoim pisarstiuie Stronski zabiega 
tQ filologiczno-‘‘ przyrodniczci 
skrupulatny i dokiadny, zaiusze ufa lylko faktom, 

odiuoiuje si^ do dokument6iu. Cos z 
xuyznania luiary i co§ z nakazu metodologicznego 
majq jego sloiua, vuypoiuiedziane uj sejmie uj r. 
1925: “A rachunek sumienia rozumiem uj zakresie

zakresie

u;

zaiusze o 
scisJosc. Jest

zaiusze

polityki gospodarczej z liczbami, 
polityki zagranicznej — z tekstami iu r^ku . . . M 

To, ze Stronski filolog-naukoiuiec od pocz^tkii， 
od lat studenckich, dziaial, m6iuil i pisai, spraiuilo, 
ze jego “mydanie” 一 jak Mickieiuicz nazyiua styl — 
nie jest oderiuane od j^zyka moiuionego. Gdy lue 
ujspomnianej ksiqzce czyta si<? 
arlykuly i momy sejmoiue, przytoczone ze steno- 
gramoiu, trudno dostrzec migclzy nimi luyrazne 
r6znice ujgcia. Moiuy s马 roiunie udokumento- 
ujane, scisle, jasne uj budoiuie, jak artykuJy. Arly-

UJ

przcmianna
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kuly sq roiunie zytue, t^tnicice pulsem, jak prze- 
moiuienia. W stylu Stronskiego zyjcica 
udziela sloiuu pisanemu rumienc6iu zycia, pisar- 
stiuo naklada moiuionemu sloiuu rygory precyzji.

Gdy zej彡6 jeszcze gl^biej i siQgn^d do samego 
rdzenia, luidzi si^, ze sil夺 poruszajqcq pisarstiuem 
Stronskiego jest zyiuiol intelektualny. “ Zaiusze 
pozyteczniej jest cos poznac, niz na cos si^ 
gnieiuad’’，napisai po gfo^nej i haniebnej moiuie 
Lloyd George’a o Gornym Sl^sku, 

uj r.

moiua

trybuny
1927 poiuiedzial: "Trzeba my彡led

a z
sejmoujej
i moiui<5 bez podaiecenia i przesady, ogl^dnie, 
trzeziuo, spokojnie M. Jest to pisarstiuo m6zgo- 
luca, nie uczucioiuca, ale vuolne od tej oschiosci, 
kt6ra mlodzienczych pismach Siui^to- 
chou;skiego. Stronski unika liryzmu, rozczulen, 
rozrzeujnien, ale nie 
uniesienia — tylko opanoujane, przepuszczone 
przez filtr intelektu. Takie ujmoiuanie zjaiuisk 
zapeiunia jego praktyce pisarskiej r6iunoiuagQ 
i ciepio.

mrozi iu

obce uczucia, naiuetmu

Stoi za ni夺 to, co Francuzi nazyujaj贫 l esprit 
clair, les idees claives. Sam Stronski, pisz芎c 
Fochu, okre^lil to jako “nie彡miertelnq iskrQ jas- 
nego luidzenia uj luielkich rzeczach i ogromnych 
starciach”. To jasne ujidzenie cechuje go takzc 

malych rzeczach i drobnych starciach, z kt6rych 
si? sklada kazde poiuszednie zycie zbioroiue. 
Temu jasnemu luidzeniu — mozna poiuiedziec: 
absolulnemu vuidzeniu, jak siQ moiui o sluchu 
absolutnym—styl Stronskiego zaiudzi^cza zupelnie

o

iu
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ujyj^tkoujci myrazisto彡<5，zupelnie iuyjc\tkouJc| do- 
stQpno彡6

Stronski ma niech^c do mechanicznego, 
n^trznego zdobnictiua. Dziala trafnoscici dobra- 
nych ujyraz6uj, luyzyskiiuaniem kontrastouj. Stiuo- 
rzyl sobie styl analityczny, ostrozny, mistrzoiuski 
tropieniu falszyujych rozumoiuan, mykryiuaniu bl?- 
douj, rozmiioiuany xu uderzajqcych skrolach, myna- 
lazczy uj traujestacjach i subtelnych rozroznieniach. 
Oto diua przyklady skrot6iu-obraz6uj bezkriuauja 
sielanka nieujoli”； “krakoiuska szkola historyczna 
razem ze s^omianymi ogniami gasiia zriicze”. 
Oto kilka odkryiuczych okreslen: “migdzynaro- 
doiuka dusz”（o Kosciele), "go§cie plebiscytoiui” 
(o Niemcach, ktorzy urodzili si? na G6rnym Si芎sku， 
ale nie mieszkali tam i nie pracoiuali, a mi mo to 
mieli praujo giosoiuania); to Stronski pieriuszy 
rzucil okreslenie: “cud Wisfy”. Oto diuie Ira- 
luestacje: deiuizy habsburskiej “si vis vitam para 
bellum”（1912 r.)，siynnego poiuieclzenia Staszica: 
"pobity moze bye narod luielki, nie bronic si? 
lylko nikezemny” (1920 r.). Wreszcie niemal 
noriuidoiuskie rozr6znienie diuu palriolyzmoiu： 
"patriotyzmu tromtadraeji” i “ patriotyzmu strazy 
pozarnej” dokonane xu r. 
stracilo na aktualno^ci. Oto pieriuszy: 
serca, mielkie slouja, tanie rozrzeiunienia, zamki 
na lodzie, xuygrazania goiymi pi^sciami, a potem 
znoiuu nic, az do nast^pnego obchodu ... 
patriotyzm len acz z dobrego 
naiuet szkodlimy, bo uezyi ptyiuac uj ogolnikach,

zeiu-

UJ

1910, kt6re nie luiele 
“Ziote

pjyneicy bylserca
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odurzac si^ pi^knymi my^lami, nie myslec 
rzeczyiuistosci, myladoiuyujad ujielki zapai nie 
czynach ale sloiuach, sloiuach, sioujach”. Oto 
drugi: “Patriotyzm nie 
dyplomacji, peien ostroznosci, pelen obauj. Po- 
ujiedziano sobie, ze nie nalezy rozbudza^ uczu6 
narodoujych, a juz przede luszystkim nie potreicac 
lych strun iu duszach, ktore grajcj pie^n 
podleglosci minionej i ucz贫 marzyc o niepodle- 
glosci przyszlej. Poujiedziano sobie zarazem, zc 
nie nalezy draznic lurogoiu, i iu zadnej chiuili nie 
brakio jakiejs grozby, ktora lulasnie ujtedy luisiala 
nad gloiuami i ktora miala spa^c, jezeli siQ 
gnieiua iuiadc6uj.M I oto przeciiustaiuienie obu 
tym patriotyzmom trzeciego: “Szerokim torem 
dzisiejszego naszego zycia idzie patriotyzm juz 
bardziej zroiunoiuazony, ani taki zaiuadiacki, ani 
tez taki dyplomatycznyM.

Pisarstiuo Stroriskiego jest pisarstiuem lual- 
czcicym. Lubil on zaiusze i lubi ciqgle krzyzouja^ 
szpady. Nie przepuszcza zadnego natarcia bez 
riposty. Charakteryzuje go stala przytomnosc, 
bystra przenikliiuosc, nie gasn^ca lueriua. Ma 

ushigi ci^ty, bariuny doiucip, dla ktorego got6iu 
posiui^cid duzo, ale nie istot^ rzeczy. Stroriski to 
nie faiseur, ktory 
siebie i publiczno彡c. Przeciiunie, triua tiuardo 
przy luyznaujanych poglcjdach. Ale tez 
czo^6 nie zabija uj nim usmiechu i ludzi^ku.

Silc| Stronskiego-pisarza jest doiuodzenie, ktore 
sobie cos z architektonicznej logiczno彡ci.

o
UJ

pelenmmej szczery a

o me-

roz-

na

idee par jour, tym baruima une

stanoiu-

ma uj
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W^r6d jego prac sq jednak takze opisy, taj^ce 
sobie duz乓 sihi ujyiuolaiuczq. Oto opis spot- 

kania z Clemenceau iu r. 1919:
Ministerstiuie Wojny, 

Dominique. Gdy^my luchodzili, Clemenceau pod- 
szedi ku drziuiom. Pierujsze ujrazenie bylo iuiel- 
kiej prostoty calej jego osoby. Na gloiuie miai 
mi^kki czarny berecik, na r^kach nieodlqczne szare 
r^kaiuiczki. Kiedysmy luszyscy usiedli, sluchal 
przemoiuienia prof. Siedleckiego uiuaznie, chiui- 
lami sklaniaj^c siQ, jakby chciai poiuiedziec, ze 
nie zashiguje na tyle holdu, chiuilami puszczajqc 
oczy gdzie彡 daleko, jakby 
cos przypominaly i jakie彡obrazy podsuiualy. A 
cafy czas uj luyrazie tiuarzy, u; spojrzeniu, uj ruchu 
niezmierna, najpi^kniejsza, najlagodniejsza pro- 
stota.

UJ

,4Bylo to St.iu me

sloiua, ktore slyszaimu

Gdy zacz^l m6iuic, 
serca, oczy 
uj nim jest, bila

Podnoszcjc i opuszczaj马c zacisni^t^ pi^sc, 
rzucaJ sioiua:

——Votre pays a 6te partag6t decoupe, dechire, 
maltrait^, massacr6!M

Oto opis uchuualenia konstytucji 1921
“ 一Przyst^pujemy do glosoiuania nad caiq 

ustaiu^ konstytucyjnc|.
W Izbie, uj ktorej juz od poczqtku posiedzenia 

bylo mniej szumu rozm6uj i kr^zenia, niz zujykle, 
zrobilo siQ po tych sloiuach cicho, jak uj ko^ciele 
podczas podniesienia.

tak prosto z 
zagraJy blyskami, a sila, ktora 

pot^zniej.

znoiuu
mu

coraz

r.:
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Serca zyiuiej zabily. Mialo si? stac cos nie- 
zmiernie ujielkiego. Przez giouj? przelatyiuaio 
iu jakims niepraujdopodobnie ziui^ziym skrocie 
i zestrzeleniu tysi^ca szczegoloiu, przypomnienie 
luszystkiego, 
chiuili.

poujoli luiodlo ku tej ziurotnejco

一 ProszQ ujszystkich poslouj, ktorzy s乓 
UstauJci, azeby lustali.

Uriuany loskot podnosz芎cych siQ uj jednym 
okamgnieniu kilkuset ciah Nad ujszystkimi la- 
tuami, az po mahj skraiuek 
myr6sl g^sty, nieprzeriuany, zgodny thim. A 
jakze inaczej poiustali posloiuie, niz uj ziuykh;ch 
glosoujaniach! Nie bylo to 
kie,
dla rzucenia zdaiukoujego : laic lub 
spr^zystym ruchu i uj pelnych napi^cia obliczach 
luyrazalo siQ poczucie clokonyiuanego dzicta luiel- 
kicj clonioslosci. Rzeklbys, tQ krzepkci moujq bez 
sI6uj, lecz mou;夺 ujytQzonej i siuiadomej celu luoli 
zabrzmialo nagle iu Izbie i poszlo na cah| Polskg 
jakies ogromne: Niech si? stanie.

Byla zas uj tej ziuartej gromadzie poselskiej 
potQga tak luielka, ze nie podobna bylo nie odczuc 
iu oiuej chiuili, iz lo nie trzystu kilkudziesigciu 
posloiu stoi, ale luielomilionoiuij narod, ktorcgo 
oni sq przedstaiuicielami ...”

za

leiuej stronie,na

oboj^tne, mi^k- 
podniesienie si^ jak od niechcenia,

OUJO
znuzone

\\.:me.
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Mozna by jeszcze dlugo mnozy^ przykiady, 
mozna by jeszcze ujiele moujic o kunszcie pisarskim 
upraiuianym przez lat pi^cclziesicit, cicigle udo- 
skonalanym, zaiusze czujnie strzezonym, ale 

zamkni^cie.
Ten styl krystaliczny, przejrzysty 

styl bez mgiel i tajemnic, styl, ktory ujyraza tyle, 
ile chce iuyrazi(5, ktory nie pozostaiuia nic poza 
siuoim obr^bem, styl o jasnym obrysie, bez tak 
modnego u; Mlodej Polsce "trzykropka”， trafny, 
celny, przystaj马cy scisle do rzeczy, b^dcjcy nie gr这 
temperamentu, ale promienioiuaniem umyslu, 
promienioujaniem catej osoboiuo彡 ci poprzcz
umysi ——jest przykladem artystycznego stplu 
intelektualnego. Wklada 
pou;t6rzyc to,
—napiQcia intelektu i darzy intelektualnym zado- 
luoleniem estetycznym.

czas
na

ujskros,na

siouja — zeby 
Kleiner poiuiedziai o Krasickim

on uj
co

TYMON TERLECKI
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K I ED、ltJ przecldzien clzisiejszej uroczystosci 
Walny Zjazd Ziuicjzku Dziennikarzy R.P. 
zebrany iu Londynie luybierai koleg^ Sta- 

nislaiua Stronskiego sujym przeiuodniczqcym， 
uchiuat^, stiuierdzajciCci jego 
polu pracy dziennikarskiej.

Myliiby siQ jednak kazdy, kto by przypuszczah 
ze to ujla^nie okazja 50-ej rocznicy pracy dzien- 
nikarskiej Stronskiego bijla przyczyncj aktu naszego 
kolezenskiego uznania. Rocznica ta jest boiuiem 
jedynie okoliczno^cici formalnc|, jak gdyby tech- 

W rzeczyiuistosci liczne grono kolegoiu 
Ziuicizku Dziennikarzy Polskich od daiuna 

pragnQlo iuyrazi<5 publicznie sioiua 
pracy dziennikarskiej dzisiejszego jubilata. Ko- 
ledzy ci sq
zaiusze dzielili ze Stronskim poglqdy polityczne.

przyj^to 
ujielkie zashigi

zarazem
na

niczrni.
ze

uznania dla

znacznej cz^sci ludzmi, kt6rzy nieiu
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Ale ujszyscy, ktorzy onegdaj tuybierali go 
luoclniczcicym naszego Zjazdu, zyiuili 
dziiu dla jego talentu, szacunek dla jego ogromnej 
xuiedzy i pracy.

Zebralismy si? tu dzis, by uczcic 50-Iecie pracy 
Stronskiego. Gdyby nam byto dane obchodzic 
tQ uroczystosc uj Polsce niepodleglej, 
cia, naszei serdecznei radosc podzielalyby nie tylko 
polskie kota inteleklualne i prasoiue, ale i szerokie 
rzesze czytelnikouj. To moje przesiuiadczenie, 
kt6re podzielajci zapeiune luszyscy ohecni rutaj, nie 
jest jedynie zashig^ osobist^ Stronskiego. Za- 
pytajci paristiuo — dlaczego?

Dlatego, prosz^ panstiua, ze Stanishuu Stron- 
ski otrzymal od losu uj darze rzecz ujielkci： talent. 
Przyniosl ze sob马 
rozzarzyJ smym dynamizmem i 
ogien. Widocznie przy jego kolysce tlok byi nie 
lada: nie jedna, ale ujiele 
cisn芎6, aby ucaloiuac czoJo dziecka i dac 

' darze nieprzeciQtne zdolno^ci. Skutek byi oczy- 
uristy. Jak
pracy dziennikarskiej Slanislau; Stronski szedl 
naprz6d miloiuymi krokami.

Zaczyna suj乓 dziaialno^c clziennikarskci mlodo. 
Od czas6iu uniiuersyteckich jest czionkiem taj- 
nego "Zetu” i Ligi Narodoiuej. Wst^puje lui^c 

szeregi dziennikarskie jako luspolpracoiunik, 
a p6zniej kieroiunik zetoiuej “Teki”. Jest to rok 
1901.

prze-
zaiusze po-

nasze uczu-

^ujiat Iq iskrQ Bozc|, ktorcj 
prac^ uj uuielki

na

probomalo siQ do-muz
mu uj

karierze naukoiUej, tak i uj siuejUJ

UJ

Od tego momentu jego giuiazda dziennikarska,
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ujzniovslszy si^ ponad horyzont, idzie ui gor^. W 
latach 1903 clo 1908 jest tuspolpracoiunikiem ltuoiu- 
skiego “Sioiua Polskiego”. W latach 1909 do 
1914, a ujiQc do luybuchu pieriuszej uiojny siuia- 
loruej i internoxuania przez lutadze austriackie 
Styrii, jest kieroiunikiem dujutiigodnika “ Rzecz- 
pospolita ”，ujydaiuancgo

Podczas konferencji pokojoiuej 
jest kieroiunikiem ‘‘ Independence Polonaise ”, 
pisma, reprezenlujqcego 
szych miesi^cy, od stycznia do lipca 1919 r., 
polskie interesy polityczne luobec przeclstaiuicieli 
i opinii panstiu ziuycigskich. Panstiua te zadc- 
klaroiuahj ujpraiudzie suj 夺 decyzjQ odbudoiuy 
Polski niepodlegtej, ale po 150 latach naszego 
panstiuoiuego niebytu Irudnych spraiu polskich 
ani nie rozumiahj, ani nauiet nie znahj. Ktoz luie, 
kto moze spraiudzic, ile dobrego cl la spraiuy pol
ski ej przyniosla luoiuczas ^Independence Polo- 
naise”？ Tralitat Wersalski przypiecz^toiual decy- 
zjQ o naszej luolno^ci.

NiecUugo potem
stanoiuisku dziennikarskim. W roku

ut

Liuoiuie.lue
WersaluUJ

okresic najiuazniej-UJ

luiclzimy Stronskiegoznouiu
na noiuym
1920 luraz z Ignacym Padereiuskim zaklada 
Warszaiuic dziennik “Rzeczpospolita”，ktorym 
kieruje do roku 1924, kiecly to zaklada noiue pismo 
codzienne ‘‘ Warszaiuianka，” obejmujcic 
jcgo redakcj^ 
dbuje xu lym czasie ani pracy naukoiuej, ani polilij- 
cznej. Jest poslcm na Sejm Rzcczypospolitej od 
roku 1922 do roku 1935, czyli do chiuili, kiedy

tu

zarazem 
okres lat czterech. Nie zanic-na
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parlamentarne zycie polskie uleglo ostatecznemu 
mypaczeniu.

W okresie najujiQkszej dziatalno^ci polity- 
cznej luidzimy Stanislaiua Stroriskiego 
najmybitniejszych u;sp6Jpracoiunik6iu “ Kuriera 
Warszaiuskiego ’’，do ktorego pisuje stale ocl roku 
1928 do roku 1939. Artykuly jego ukazujci siQ 

szeregu innych pism polskich, jak “Kurier 
Liuoiuski”, ‘‘ Kurier Poznanski,,f “Polonia” 
Katoiuicach i “Dziennik WilenskiM. Byiuahj lata, 
jak sam mi o tym ujspominai, kiedy pisal ponad 
400 tekstouj rocznie. Przyznaj^ panstujo, ze 400 
lekstoiu — to u)ielki luysilek 
nikarza.

groniein

1U
UJ

jcdnego dzien-na

Przychodzi moment kataslrofy naszej miodej 
niepodleglo^ci. Stronski udaje siQ 
gdzie, jako xuicepremier i minister informacji, 
proiuadzi dalej siue^ pracQ dziennikarsk芎.Jak 
sam poiuiada, "z urzgdu”，jako minister informacji 
zaklada iu roku 1940 uj Paryzu, a uj kilka miesi^cy 
p6zniej — iu Londynie, kolejno diua dzienniki pol
skie :

emigracje，na

Londynie
“ Dziennik Polski”，do dzisiaj istniej^cy gJoiuny 
organ naszej emigracji.

Paryzu tlGlos Polski ”，iu a uj

W lym samym roku Wadzie podiualiny pod 
“ Polish Fortnightly Revieuj ’’，diuutygodnik, ktory 
iu latach luojny reprezentoiual luobec spoleczen- 
stiua Wielkiej Brytanii spraiuy polskie i polskie 
interesy. Odtiuarza tez Polskci AgencjQ Tele- 
graficznq emigracji. Rozbudoiuuje xuielkina
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aparat i sie<5 polskiego Ministerstiua Informacji, 
ktore, podkre^lam to, za czas6iu jego kieroiunictiua 
uparcie broniio mobec sprzymierzonych zasady, 
iz granice
pieriuszego sojusznika, se| nienaruszalne. W tych 
latach iusp6lpracuje z *lWiadomosciami Polskimi’’ 
iu Paryzu i u; Londynie.

VV roku 1943 opuszcza Ministerstiuo Infor-
luszystkich 

czasy decyzjci. 
Idzie do fabryki samolotoiu, gdzie pracuje, jako 
robotnik, praiuie przez rok. Jak gdyby chciaf 

pokazad, ze taka b^dzie droga znakomitej 
luiQkszo^ci Polakoiu na emigracji, ze aby skutecznie 
reprezentoiua^ imi? Polski na ujolnym Zachodzie, 
Polacy iu siuej masie bedq musieli chiuycic si? 
pracy fizycznej. Nie luiem, ile cz^sci samoloto- 
ujych Stronski luyprodukoiuai u; czasie siuej pracy, 
ale zrobil dobry gest i dobre lurazenie.

Okres lat 1944 i 1945 jest dla Stronskiego 
okresem publicystyki uj luielkim stylu. W pi^ciu 
broszurach obnaza 
lakoiu, faisz sytuacji mi^dzynarocloiuej. Prze- 
luiduje, ze Karta Atlantycka, ze ukiady z Dumbarton 
Oaks, ze zaiozenie Narod6iu Zjednoczonych Sc\ 
aktami politycznymi bez ko^dca moralnego, 
falszyiuie ujmujc\cymi zagadnienia polityczne, jakie 
piQtrzyly siQ luoiuczas przed ^ujiatem. Te

“ Polsce Wal-

i niepodlegto^d jakonasze nasza,

macji. Niedhigo potem zaskakuje 
dziujn^ i niezmyldci

nas
na tamte

nam

przynajmniej luobcc Po-OIl,

same
my^li luyraza, jako publicysta 
czqcej’’，z ktbrq iusp6tpracuje praiuie od poczqtku 
jej poiuslania iu roku 1939, uj *'Tygodniku PolskimM

,UJ
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Noiuym Jorku, ktory zasila smymi pracami od 
roku 1944. Wsp6ipracuje z “Dziennikiein Polskim 
i Dziennikiem 之olnierza”

UJ

Londynie.
W latach najtrudnicjszych, poiuojennych, kla- 

dzie podiualiny pod Instytut Historyczny im. gen. 
Wiadyslaiua Sikorskiego oraz, co chcia^bym przy- 
pomniec, jest czynnym ujspolzalozycielem Zjedno- 
czenia Polskiego u; W. Brytanii.

W ciqgu ostatnich diuoch iat rozpoczyna 
iusp61prac§ z szeregiem nomych pism 
1950 z "Gazetq Niedzielnq” i “2yciem iu 
nie, uj roku 1951 z "Ostatnimi VViadomosciami, 
uj Mannheim, uj roku 1952

UJ

roku:iu
Londy-

"Sioiuem Polskim’’，
noiuym dziennikiem polskim, mychodzcjcym 
Paryzu. We luszystkich tych latach moiui ujiele do 
Kraju przez radio obce i polskie.

Pi^^dziesic^ta rocznica pracy dziennikarskiej 
nie zastaje Stronskiego jako dziennikarskiego 
emeryta. Zastaje go 
uzbrojonego nie lylko, jak 
luiedzQ i dynamizm, ale takze uj olbrzymie do^iuiad- 
czenie, ktorego

Stanislaiu Stroriski 
potrzebQ i znaczenie zauiodoiuej organizacji dzien
nikarskiej. Byl czlonkiem Ziui^zku Dzienni- 
karzy R.P. uj Polsce i na emigracji. Byl cztonkiem 
Klubu Spraiuozdaujcoiu Parlamentarnych. Tuz 
przed luojnci byt przeiuoclnicz夺cym Kolezenskiego 
Seidu Dziennikarskiego iu Warszaiuie. Po luojnie 
przeiuodniczy
Ziui^zku Dziennikarzy R.P. Jest juz naszq

ze
u;

pieriuszej linii tualki, 
talent,

u;
zaiusze, uj

xuszystkim nie sk^pi.nam
nalezycie ocenialzaiusze

luszystkich Zjazdach Walnychna
tra-
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dycjcj, ze obrady 
kieroiunictiuem, peJnym znakomitej rutyny i 
biyszcz马cego doiucipu.

W roku 1948，kiedy

toczq si^ zaiusze pod jegonasze

bankructiuie Kon- 
ferencji Wolno^ci Prasy, ziuolanej przez Narody 
Zjednoczone do Geneiuy, przechodzilismy iuesp61 
z nieiuielk^ grup马 dziennikarzy czeskich do ataku, 
usiJujqc zgromadzi^ tuszyslkie sily ujolnych dzien
nikarzy Europy Srodkouuej i Wschodniej, Stronski 
ujybrany zostai przeiuodnicz^cym I-go Kongresu 
Wolnych Dziennikarzy uj Paryzu. Kongrcs ten, 
obradujetcy pod jego przeujodnictiucm, poiuo- 
ial do zycia Mi^dzynarodoiu^ FederacjQ Wolnych 
Dziennikarzy Europy Srodkoujej i Wschodniej, 
organizacj^ zaiuodoiuci 
mi^dzynarodoujym, jedyrici dzisiaj organizacj? emi- 
gracji polilycznych, majqcq status doradczy ujobec 
Organizacji Narodoiu Zjednoczonych. Stronski 
o(l pienuszej chiuili luidziai luielkie mozliiuosci, 
jakie lezaly przecl organizacjq ujolnych dzicnnika- 
rzy. By} roumiez seniorem delegacji dziennikarzy 
polskich 
karzy iu Londynie uj roku 1950.

Jcstem przedstaiuicielem nilodszego poko- 
lenia dziennikarskiego, pokolenia, ktore, co tu luiele 
moiuic, osicign^lo siuc\ dojrzalosc zaiuocloiuq i 
poliiyczn^
mozno^ci obseriuoiuac caloksztahu jego dzia- 
lalno^ci dziennikarskiej iu Polsce. Z lektury jednak 
zbioru jego prac ‘‘ Pierujsze lat dziesi^ ’’， 
potem uj trzecim dziesicitku lat juz z mlasnej ob-

po

znaeznym autorytecieo

II-gim Kongresie Wolnych Dzicnni-na

emigraeji. Nie mialcm zatcinna

a
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seriuacji, ujytiuorzylem sobie obraz Stanisiaiua 
Stronskiego jako dziennikarza, ktorego znamionuje 
szereg cech bardzo luybitnych. Sqdz^, ze nie 
inaczej midzi go cale moje pokolenie czytelnicze i 
dziennikarskie.

Cechuje go przede luszystkim dar, umie- 
jQtno^c, jak to sam okresla, "obcoujania z czytel- 
nikiem”. Jego dziennikarska publicystyka 
zbaiuiona jest poicieni. Staiuia czytelnika tuobec 
potrzeby zaj^cia stanoiuiska, 
gniQcia lunioskouj. Mi^dzy autorem 
nikiem luytuiarza obcoiuanie 
przybiera formQ reakcji. Moze to bye reakeja 
clodatnia lub ujemna, i nie miejsce tutaj na analizQ, 

jakim kierunku szty reakcje czytelnikouj Stron- 
skiego. Wkroczylibysmy uj dzieclzin^ polityki, 

naszym ziuiqzkii zaiuodoujym dziennikarzy pol- 
skich tiuierdzimy, ze nie analizujemy sobie 
jemnie poglcidoiu politycznych, jesli mieszczq si?

granicach, zakreslonych normalnie pojQtym 
patriotyzmem polskim. Stronski jest zatem mis- 

poiuodoiuaniu reakcji uczucioiuych

po-

do mycici- 
czytel- 

ktore

zmusza
a

uczucioiue

UJ
a

IIJ
xuza-

one uj

trzem uj
siuego czytelnika. 

Idzie tym cecha dalsza, a jest ni马 nami^t- 
nosc i zarliiuo彡6 publicystyczna uj luypoiuiadaniu 
siuych my^li i poglcidoiu. Rzadko spotyka si? 
dziennikarza, ktory 
reportazy, ujyiuiadoiu, felietonou; umialby mlozyc 
tyle ujeiunQtrznego ognia, poiuiedziaJbym — naiuet 
siuego rodzaju pasji. Publicystyka Stroriskieo'o 
luierzy lub pot^pia ca.1^ duszei, calq dusz夺 miluje

za

tresc siuych artykuloiu,u;
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Iiib nienaiuidzi. Bo dziennikarstiuo Stronskiego 
nie jest dziennikarsliuem informujc|cym, reporter- 
skim. Jest to natomiast dziennikarstiuo ksztahu- 
jqce, ktorego celem jest zdobycie i przekonanie 
czytelnika. Stronski luie, ze ma do czynienia z 
czylelnikiem polskim, ktory podobnie, jak np. 
francuski, mymaga od smego pisma, od dziennika- 
rza, ktorego arlykul codziennie czyta, nie lylko 
informacji, ale r6umiez na^iuietlen. Nastuietle- 
nia Stronskiego miaJy 
liiuosci.

sil^ nieziuyklej zar-zaiusze

Za zarliiuo^ciq idzie tuiedza. Stronski jest 
dziennikarzem starej daty. Zaczynal su；c| dzia- 
Ialnos<5 iu Galicji, uj kraju biednym, ujsrod spole- 
czenstiua oddzielonego zaborem, zdezorientoiua- 
nego politycznie. ZaczynaJ stuq dzialalnosc iu 
epoce, kiedy odpoiuiedzialno^(5 dziennikarza luobec 
czytelnika byia znacznie uiigksza， anizeli dzisiaj. 
Dzisiaj dziennikarz ma do rozporzqdzenia mszyst- 
ko， dziesiqtki najlepszych agencji prasoiuych, 
setki nieco gorszych. Ma syndykaty, rozsyiajeice 
komentarze i teksly polityczne. Ma nasluch 
dioujy, skomercjalizoiuane agencje fotograficzne, 
teleiuizj^, “tape” ujystukujqcy co minutQ naj^iuiez- 
sze ujiadomo^ci z caiego siuiata. W okresie pieriu- 
szych dziesic^tkouj lat kariery dziennikarskiej 
Stronskiego ulaliuienia te istniafy tylko uj uiamku. 
Wybitny dziennikarz Stronski musial sujc| lukisnq 
luiedzq usuiuac braki techniki prasoiuej, jakie ist- 
niaiy iu6iuczas ziulaszcza uj c. k. Galicji i Lodo- 
merii.

ra-
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A kiedy uj Polsce mepodlegiej prasa polska 
podciqgnQla si? nieco do poziomu Zachodu, Sta- 
nislauj Stronski pozostal luierny zasadzie, ze dzien- 
nikarz, je^li chce bye dobrym dziennikarzem, musi 
przede luszystkim sam mie6 co彡 czytelnikoiui do 
poiuiedzenia. Ze ageneje, depesze, naslachy Sci 
tylko
gioiunego, jakim jest mozg dzieanikarza. Nie- 
stetu, zasada ta obecnie nie

instrumentem pomocniczym instrumentu

jest zacho-zaiusze
ujyiuana.

Wreszcie teclinika dziennikarska Stronskiego. 
pozbaiuiona szablonu i banalu. ObokJest

artykuloiu ujstQpnych, trafiajcicych uj sedno 
luianych sprauj jasno彡ciq uj^cia, luidzimy repor- 
taze uj noiuoczesnym tego sloiua znaezeniu. “Pa- 
ryz po zmyci?stiuieM, ogloszony 
1918 r. u; "Tygodniku Illustroiuanym” iu Warsza- 
tuie, jest reportazem uj najlepszym stylu, Iciczq- 
cym znajomosc mydarzen, znajomosc lla ze zdol- 
no^ciq patrzenia, jakiej moglby pozazdroscic kazdy 
mistrz noiuoczesnego reporlazu. Siuietne Sc\ jego 
polityczno-propagandome artykuhj 
dance Polonaise”. Inne doskonale ilustrujci 
pi^cie polityeznej ujalki na terenie mi^dzynaro- 
doujym z Niemcami o Slqsk，o Gdansk, o skraiuki 
Pomorza. Nie unika Slronski luyiuiadu politycz- 
nego, jak np. ujyiuiad z rumunskim ministrem spraiu 
zagranicznych Take Ioriescu, ogk)S,zony 3 listo- 
pada 1920
si? uj dziedzinie salyry polityeznej. Jego "Listy 
afganskie’’，ogloszone uj styezniu i luty

ona
oma-

listopadzieUJ

4<Inclepen-iu
na-

“Rzeczpospolitej”. Smietnie czujer. uj

1928 r.m
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Warszamiance”，Scj przykladem satyry dzien- 
nikarskiej, bardzo bolesnej dla przeciiunika. 
VVreszcie ujspomnijmy publicystyk? okolicznos- 
cioiuq oraz obszerniejsze prace, oglaszane 
formie broszur i

iu

iu
Polsce i tutaj 

Z tych ostatnich cytuj? tylko diuie : “Atlantic 
Charter

emigracji.UJ na
• * Dumbarton Oaks”，staaoiuiqce 

doskoaale osiuietlenie przedmiota.
Ostatniq lureszcie cechq dziennikarstiua Stron- 

skiego, ktorej chcQ kilka siouj po^iui^cic, jest 
skala zainteresoiuan. Polityka mieclzynarodoiua, 
spraiuy gospodarcze，luojsko, zycie parlamentarne, 
problemy graniczne, religia, ujspomnieaia o luiel- 
kich Polakach

oraz

przesztosci i zmarlych luspot- 
czesnie, problemy mlodego pokolenia — luszystko 
znajcluje miejscc 
skiego.

iu

pracy dziennikarskiej Stron-UJ

Jesli lui^c dzisiaj zebralismy siQ tutaj, a by 
uczcid takze 50 lat jego pracy dziennikarskiej, 
musimy mied siuiadomosd, ze skladamy uznanie 
dziemiikarzoiui pefnemu, czloiuiekoiui, kt6ry jako 
przeclstaujiciel siuego zaiuodu potrafil skupi(5 
sobie maksimum cech luybitnego czfoiuieka prasy.

Lqczcic si^ iu aznaniu dla Stronskiego — dzien- 
nikarza, luiimismy zarazem pamiQtac, ze repre- 
zentuje on caly, ogromuy okres 
polskiej, okres luielkich nadziei narodu, iuysifk6iu， 
iuzlot6uj, star6 nami^tnych, nabrzmialych poszuki- 
ujaniem drogi, okres luielkich upadkoiu, rozczaro- 
luan i noiuego czekania i nadziei. Kompleks tych 
problemoiu, jak

iu

historii prasyiu

luielkim ziuierciadle, odbijaiu
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siQ iu tiuorczosci dziennikarskiej Slanislaiua Stron- 
skiego.

Wolne dziennikarstiuo polskie, kt6re tutaj 
reprezentujQ, przylqcza siQ do ujyrazoiu uznania i 
zyczei'i na dalszei, dlugcj przyszlosc cUa mistrza 
prasy i dziennikarsliua, jakim jest Stanishnu 
Stroriski.

BOLESLAW WIERZBIANSKI
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ZBIGNIEW STYPULKOWSKI

M 6 W C AS T R O N S K I
PARLAMENTARNY





T^OPRZEDNI m(^UJcy zkjzyli hold dla luWadu 
Y-^ profT^tronskiego do nauki polskiej, poka- 
A zali nam, jak luielki jest jego talent pisarski, 
a ujreszcie przypomnieli jego zaslugi jako redaktora 
i dzicnnikarza. UJatiuili mi iu ten sposob znako 
micie przedstaiuienie Slronskiego jako moiucy, 
przede ujszystkim zas 一 jako parlamentarzysty.

Bo — nie byloby Stronskicgo jako luielkiego 
m6ujcy parlamentarnego, gdyby nie by to profesora 
Slronskiego — o ujyrobionej, sumiennej metodzie 
naukoiuej, z jakci podchodzi do kazdego zagad- 
nienia. Nie byloby moiucy StroAskiego, gdybj 
nie bylo publicysty Stronskiego, do^iuiadczonym 
okiem ogarniajqcego pole lualki, na ktorym maj^ 
si^ toczyd zmagania o realizacj^ luaznych pro- 
blem6uj publicznjjch, mierzqcego siiy lutasnc 
i przeciiunik6iuf nadajqcego baruj? ujalce, tQ 
lualkQ kochajqcego, umiejQtaie siQ uj niej zashmia-
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j^cego i zadajqcego ciosy，przenoszqcego 
atak nad obron?. Nie byloby tez Stronskiego- 
m6ujcyt jakiego znamy i podziiuiamy, gdyby nie 
mial iu sobie iskry Bozej talentu dziennikarskiego, 
kt6ry nieodmiennie polega na chmytaniu zagadnie- 
nia na

zaiusze

gorqco. Jest czujny, got6iu do 
natychmiastovuej reakcji，zaiusze obecny — a gdy 
tylko jest obecny, mozna bye peiunym, ze szpad^ 
ujycic|gnie, by si? zmierzyd 
cixunikouji korzysc kazdego zaskoczenia.

Nie kazdy dziennikarz ma kiualifikacje dobrego 
moujey. Nie kazdego publicysly temperament 
ujaiunia siQ uj zymym sloiuie. Raczej rzadko 
cztoiuiek nauki

zaiusze

i ocljqd prze-na czas

dar poryxuania siuchaczy 
talentem krasomoiuczym. Prof. Folkierski sujym 
pi^knym dzi彡 luykladem udoiuodnil, ze sq chlubne 
tuyjcitki. Ale kto jest czloiuiekiem nauki, lyianem 
pracy, znakomitym publicystq i urodzonym dzien- 
nikarzem

ma

przy lym posiada dar zyiuego slo- 
—musi byd ujielkim m6iucq. Takim byl i 

jest nieiuqtpliiuie Stanislauj Stroriski.
Kto jest ujielkim m6iuc马？ Demostenes czy 

Cicero, Millerand czy Briand, 6miaroiuski 
arcybiskup Teodoroujicz, Hitler, Mussolini czy 
Churchill? Rozne epoki roznci daiyby odpoujiedz. 
Nie tylko epoki: kazde spoieczenstiuo 
odr^bny styl zycia, ktory ujyraza siQ i 
sloiuie. Jeste^my luyrzuceni 
ledujie lat kilka lub co najmyzej lat kilkana彡cie, 
a jakze zmienil si§ nasz poglqd na to, co naziualiby^- 
my pi^knym przemoiuieniem! Od czasu do czasu

a
iua

czy

siuoj 
zyujym

ma
UJ

burtQ Kraju za-za
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przedostaje siQ ktos 
maiuia do nas

zelaznej kurtyny, prze- 
tak dobrze znanym stylem siuoj- 

skiego sentymentalizmu. Smakujemy 
czujemy siQ z nim dobrze, a jednak niemal jed- 
nomyslna opinia sJuchaczy emigracyjnych ocenia 
ten styl jako juz przebrzmiaJij.

B^dzie

zza

nim,UJ

przedmiotem sporu, czy piQ- 
knci jest ta moiua, co ujzrusza, czy ta, co apeluje do 
chiodnego
zb^dnego sloiua, czy ta, 
przenosniami, czaruje obrazem, upaja pi^knoscifi 
formy. Ale luielkim moiuccj jest, luedhig mojej 
opinii ten tylko, kto bierze uj jasyr shichaczy, klo 
pot^gci siuego sloiua, irudem siuej pracy mysloiuej

spojrzeniem, gestein, cahi 
sujci postaciq obejmuje iu peine, ujladcze panoiuanie 
srocloiuisko, do ktorego przemaiuia. On dyktujc, 
kiedy

zaiusze

czy ta, co nie uzyiua jednego 
operuje bogatymi

rozumu,
co

toiuarzyszcicym mu

oburzad, kiedy smiac i kiedy 
tuyiuohije u ziuolennikoiu 

przeciiunikoiu bezsilnosc. On luhiclczo

ma si^ 丨 
5. On

ono
luzruszac 
du my,
proiuadzi bieg mysli siuoich shichaczy i ich reakcje 
uczucioiue do celu, ktorji sobie zakre^lih Mo- 
luicic jgzykiem lechnicznym, m6iuca iu pelnym 
znaczcniu tego poj(?cia, rozporzcjdza pot^znym 
aparatem nadaiuczym, ktory zaglusza luszystkic 
iiine, rozsiane dokola, i zmusza a pa rat jj odbiorcze, 
tkiuieice 
przyjQcia nadania.

Saina tylko zdolnosd popraiunego, plynnego 
czy naiuet pigknego luyrazania siuych my^li nie 
ujystarcza do zakiualifikoiuania moiucy iu rz^dzic

uczucic
a u

umyslach i duszach sluchaczy, doiu
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ujybilnych. W dramatycznym 
Doboszynskiego przed sqdem przysi^giych 
Krakoiuie poiuiedzialem o moiuie prokuratora. 
iij^tej iu doskonalci forinp i luyuczonej na pami^c: 
"Przemoxuienie pana prokuratora bylo tak pi^kne, 
jak blyszczejca iu sloncu gladka tafia lodu, po 
ktorej
Tego ujlasnie nikt 
skiego nie mogJby poiuiedziec. Od pienuszej 
chiuili sloiuo Slronskiego przykuiua muagQ shi- 
chaczy. Na ich korze mozgoiuej osiadaj贫 my^li, 
rzucane uj logicznym porz^dku i zmuszajq do 
czujnego xuspoldzialania z ujysilkiem moiucy, 
poki ten nie ujypoiuie ostatniego siuego zdania. 
A gdy skonczy, jego zyiue sloiuo pozostaje zyiue 

dlugi czas nie tylko iusr6d sluchaczy, ale 
sianoiui triualy luklad 
spoieczenstiua 
historyczne. Wszak jeste^my siuiadkami, jak jego 
przeciiunicy jeszcze dzi§ gorqco reagujci 
stcipienia prof. Slronskiego z roku 1920 i nastQ- 
pnych.

momcncie procesu
UJ

chiuil^ nic nie zostanie, procz luody”.
przemoiuieniu prof. Stron-

za
o

na
formujqcej si^ opinii 

zagadnienia luazne, niekiedy
iu

na

na iuy-

Jakie czynniki skladajci si? na to, ze Stronski z 
lakim poiuodzeniem osi夺ga zadania, ktore sobie, 
jsko moiucy, zakresla? Boc przecie kazdy moiuca 
jest artystq o lulasnym stylu; 
siuoj j^zyk vuzbogacac, my^li pogl^biac, ale 
ujyobrazniQ shichaczy oddzialyiuac bQdzie 
przy pomocy charakteryslycznych dla niego przy- 
miotouj temperamentu, umyslu i charakteru, 
nauiet zeiunQtrznej syliuety.

biegu latmoze on uj
na

zaiuszc

a
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Prof. Stronskiego cechuje przede xuszystkim 
niezujykla obok xuiedzy pami^d. Ilez 
tuzbudzal poclziuj 
nieomylnie cytoujal 
granicznej mypoiuiedzi parlamentarzystoiu francu- 
skich: ‘‘ Na 256-ym posiedzeniu Izby Depuloiua- 
nych
poiuiedzial ...
Marin

to razy
sejmomych obradach, gdy 

dziedzinie politpki
na

IU za-

dniu 5-ym grudnia 193 . . . Reynaud 
Na 261 posiedzeniu ... 

dniu ...” Za chujil^, bez zaclnej 
pomocy iu postaci notatek, z roiunei dokladnosciq 
poujoiyiual siQ 
skim,
luymienione z daty i artykuloiu,
Lidze Narodouj. Mozna bylo zakiady czynic, 
ze ani jedna data, ani jeden artTjkui, ani jedno 
cytoiuane sloiuo nie zostalo 
luieniu skazone.

iu

iu

glosy ui parlamencie brijtiij- 
klauzule paktoiu miQdzynarodoiuych,

dyskusje iu

na
na

na

jego przemo-iu

Sluchaczy Stronskiego uderza luidoczna praca 
mozgu m6iucy przy formiilomaniu mysli i nada- 
luaniu im lulasciujego uiyrazu. Jak ten kucharz 
closkonaly, ktory piecze 
smakoszoiu, tak i 
nose siuego luyiuoclu przez uzeiun^trznienie iuij- 
silku, jaki iu to luklada. Jcgo przemoiuienia nie 
ptynci giadko; sioiuo 
jest luypotuiedziane, ale 
Poshigujcic siQ znoiu j^zykiem technicznym, mo- 
zemy poiuiedziec, ze przemoiuienia Stronskiego 
nie majci 
ujyrobu, ale sq
artysty, rozmiloiuanego iu sujym poiuohmiu.

roznie drob na oczachna
profesor podnosi atrakeyj-nasz

na ustach, 
to sioiuo siQ czeka.

zaiuisa mu zanim
na

sobie nic z monotonii fabryeznego 
dzielem kunsztu rzemieslnika-

UJ
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Samorodny talent praujniczy — to nast^pny 
czynnik, na ktorym clzisiejszy jubilat ksztahuje 
ujyiuody. Wspomniano juz tutaj, ze tempera
ment polityczny stal siQ groznq konkurencj^ dla 
osi^gni^d naukomych prof. Stronskiego. Z ty- 
tuhi siuego zaiuodu i zamiloujari muszQ ujyrazic 
zal, ze zycie nie pchn^lo Stronskiego 
kariery praiuniczej. Coz by to by} za pyszny 
adiuokat! Do rz^du najlepszych jego przemo- 
u)ien nalezaly te, 
praiua, a do rz^du najbardziej skutecznych i 
autorytatyujnych te,

suie

drogQna

klorych bronil autorytetuiu

ktorych komentoiuai obo- 
zyciu sejmoiuym regulaminy i

iu
luiqzuj^ce
obyczaje praiune. Czynil to ze szczegolnym upodo- 
baniem, a dzis na posiedzeniach Rady Politycznej 
jest uj tym zakresie absolulnq ujyrocznici.

Rozleglosd tematyczna przemoiuien Stron
skiego budzila roiuniez poiuszechny podzinu. Z ro- 
urnq latujosciq, a co lui^cej — z roiunq gruntoiunos-

luielkie prze- 
oujienia: o reformie rolnej, jak i o konkordacic,
;spraujach szkolnictma i osiuiaty, jak i o zagadnie- 

aach polilyki mi^dzynarodoiuej. Bagaz i studia, 
jakie przeproujadzal, przygotoiuujcic siue luyiuodjj, 
poziualaly mu nie obaiuiac siQ polemiki ze strony 
przeciiunikoiu. Na odiurot, czul si? dopiero 
ujtedy u siuoim zyiuiole, gdy polemikQ ujy- 
ujoiyiuaL

UJ

iq i temperamentem, tuyglaszal on

W takich ujypadkach poslugiiuai siQ po 
mistrzoiusku broniq, ktorci dla braku nazujy pol- 
skiej musz^ naziuac z cudzoziemska: *'Ziuischen-
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ruf’em” i “riposte^ "Ziuischenruf”，uj^ty 
kilku sloujach, luymierzony celnie iu istotQ luyiuo- 
c16uj przeciiunika, zabariuiony doiucipem lub 
ironici, paralizoiuai efekt 
Stronski nie godzil lub ktore byio zamierzone jako 
atak
stoiuej reakcji 
Stronski bardzo lubil, bo 
przemoiuiemu charakteru polemicznego. W kaz- 
dym mypadku efekt mystqpien Stronskiego tego 
typu byt niezaiuodny. Na luszystkich laiuach 
poselskich, ba—naiuet i na laiuie rzqdoiuej,彡miano 
si? do rozpuku, a zmieszany przeciiunik ust^po- 
xual z pola.

Wylraiuny m6iuca, jakim by} Stronski, uzyiuat 
doiucipu dla dania okresoiuego odpoczynku 
sluchaczom, zmQczonym napi^tci uiuagq 
clnych nieraz 
staiuiony przez moich ^mietnych przeclm6iuc6iu, 
musial myiuoiac u szanoiunych panstiua peiunc 
juz zm^czenie. Aby 
chania z roiurici uiuagct tego, co moi nast^pcy na 
trybunie b^dci mieli jeszcze do poiuiedzenia, 
zastcipi? prof. Stronskiego i jego metodq, a lulasci- 
luie jego sloiuami, sprobuj^ myiuofa^ odpr^- 
zenie uj nastroju.

Zacyluj^ lui^c kilka zapamiQtanych przc- 
ze mnie “^iuischenruf’6uj’’i “ripost” z okrcsu, 
gdy z dzisiejszym jubilatem zasiadaiem iusp61- 

laiuie poselskiej.
Aresztoiuania lue iurze§niu 1930 przyiuodcoiu

iu

rozumoiuania, z ktorym siQ

niego. "Riposta” byla formq nalychmia- 
przeryiuania z sali, kt6rc 

uiatiuialy nadanie

na
na

mu

iu tru-
debatach. I clzi彡 material, przecl-

da.6 mozno^c myshi-luam

me na
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stronnictiu opozycyjnych 
okryte byly mrokiem tajemnicy i strzezonc 
przez cenzur?. Dopiero debata uj styczniu 1931 
uj noiuo obranym sejmie nacl inlerpelacj^ data 
mozno^c publicznego zajQcia stanoiuiska 
smutnej spraiuie. Nie tylko posloiuie zasiedli 
komplecie, ale i lamy rzqdoiue, senatorskie, 
lakze galeria dla publiczno彡ci byly zapelnione. 
W imieniu interpelantotu pieriuszy glos zabral prof. 
Stronski. Wsrod smiertelnej ciszy moiui} o lym, 
jak to uj Uuierdzy Brzeskiej uiuiQziona byla cata 
Polska: i ci, ktorzy robotnika nauczyli kochac oj- 
czyzn? — socjalisci; i ci, ktorzy chiopa polskiego 
podniesli do godno^ci obyiuatela — ludoiucy; i ci, 
ktorzy narodoiui ujskazali drog^, ktora proiuadzila 
do niepodleglosci — narodoiucy; jak polonez gdzies 
z kazamat — moiui} sloiuami Wyspianskiego. W 
tym momencie jeden z poslouj bezpartyjnego 
bloku luspolpracy z rzqdem, o zaci^ciu aklorskim, 
podniosi siQ z laiuy i pod adresem moiucy dra- 
matycznym gloscm rzucil sloiua: ‘‘Na ujysokiego 
pegaza xusiadi pan, panie profesorze."’ Na sali 
lekkie poruszenie. Stronski, jakby razony, pochy- 
liit siQ nieco do tylu, poczem myprostoiual i luska- 
zujqc gestem na interpelanta odpoiuieclziat: “Mo- 
ze pan bye spokojny ;
Najspokojniej dalej proiuadzil siuoj ujyiuod. Nikt 
juz
historyeznej momy.

W tendeneji do luchloni^cia luszystkich fun- 
kcji zycia spolecznego przez panstiuo, rzqdy przed-

tiuierdzy brzeskiej 
suroiuo

UJ

tejiu
UJ
a

osla siQ nie przesi£|de.”na

druginie o彡mielii si^ przeriuac po razmu
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xuojenne uj Polsce posuiualy siQ bardzo daleko. 
Mi^dzy innyrni, przedmiotem interpelacji klubu 
pos}6iu stronnicliua narodoiuego byt fakt zagar- 
ni^cia przez ministerstiuo przemyslu i handlu Fun- 
cluszu Floty Narodoiuej, zebranego luysilkiem spo- 
leczenstira luysokosci okoJo diuoch milionoiu 

cele irlasne mini-
UJ

zlotych, i uzycia tej sumy 
sterstiua. Przemaujiajcic w ziui^zku z tym prof. 
Stroriski uzyiual cz^sto poj^c technicznych ma- 
rynarki, co siedz^cemu na laiuach rzadoiuych 
posioiui Burdzie dak) okazj^ do “Zujischenruf’u” ： 
“Stronski zostanie admiraJem!M Ogolny 彡miecli

jubilat o zaokrciglo- 
nym brzuszku, z charakterystycznei brodkci, nic 
przypoxnina} z xuygl芎du admirata. Stronskiego 
nie speszylo to jednak i 
czasie odpoiuiedzia} "riposte”： "Ma pan u mnie 
zapeiunione miejsce mi^dzy majikami”. Dlugo 
po tym zaroiuno zuiolennicy, jak i przeciiunicy 
poglcidouj Stronskiego dopytyiuali si§ go, jak siQ 
czuje z Burdci uj majtkach. Admiral Slronski ziuii- 
ci^zy} 
sluchano

na

sali. Rzeczyiuisciena nasz

dobrze ujymierzonymUJ

calej linii. Jego dalszych tuyu'odoui 
zdujojon^ uiuagq.

Kiualifikacjc prof. Stronskiego do zabierania 
spraujach reformy rolnej byly zjju’o

na
ze

glosu
kiueslionoiuane przez roznych domoroslych znauj- 
coiu tego zagadnienia. W czasie gdy Stronski 
jednym z najlepszych siuoich przemoiuicn anali- 
zoiual sytuacj? roln<| uj Kraju, rzucai cyfry, przc- 
slrzegal przed demagogic^, pose! Sanojca, poz- 
niejszy burmistrz Koloniyi, lubalnym gloscm pizcr-

1U

iu
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tuai mu : “Co si<? pan na tym zna, panie profeso- 
rze?” "Znam si? na tyle, panie kolego, ze nigdy 
do pana nie ziurocilbym siQ po olej rzepakomy, a 
zaiusze tylko po sieczkf’ ——Stronski sujoj 
myujod dalej, roiunym, miaromyra glosem.

Tenze posel Sanojca proboma} jeszcze nieraz 
pojedynku sioiunego 
luielkiej debaty o reformie szkolnictiua, prof. Stron
ski luygtosil diagie przem6iuienie, krytykujcic noiue 
projekty w zakresie zaroiuno szkolnictiua nizszego, 
sredniego, jak i myzszego. Gdy przeszedt juz do 
tego ostatniego tematu, na sal? ujszecU z kulaar6iu 
posel Sanojca i pocz^i cos mykrzykiiuac pod adre- 
sem moiucy. Stronski, nieskonfundoujany, zarc- 
plikoiual: "Panie posle Sanojca, pan si? spoznil; 
poiuinien pan byi zabrac glos przy szkolach po- 
czcitkomych ..

Przeiuodnicz^Cci Komisji osiuiatotuej uj sejmie 
moich czas6uj byla pani Jaiuorska. Gor^ca 

zurolenniczka obozu rzqdoiuego, przyiuiqzyiuaJa do 
projektu ustamy o reformie szkolnictiua znaczenie 
historyczne. W siuoim przem6iuieniu spraujo- 
zdaiuczym przyiuolyujaia cluchy Koilqtaja i 
lego juz ujspohiuorcy ustamy p. Czeriuinskiego, 

samq ustau;? przyr6iunyiuaia do dziela Komisji
trybun? 

myiuody

Stronskim. W czasieze

za

zmar-

a
Edukacyjnej. Stronski, ujstcipiiuszy 
po pani Jaiuorskiej, zakonczyl 
sposob nastQpuj^cy: "Przyroiunano tu przed chiui- 
1 马 pracQ komisji o^iuiatoiuej do dziela Komisji 
Edukacyjnej. Mnie si? raczej zdaje, ze skoro 
tych pracach przeiuodniczyla pani Jaiuorska,

na
UJsiue

UJ
a
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rcferentem by! pan minister Pieracki, jest to dzielo 
Komisji Ko-edukacyjnejM. Wesoio^d opanoxuaia 
cal乓 sal? sejmouJci 
nast^pnie ujszedi 
UJicz, musial przyzna^, iz luskazany jest luiQkszy 
umiar uj ocenie historycznych lualorou; projekto-

przeciqg luielu minut. Gdy 
moujnic^ minister J^drzeje-

na
na

ujanej uslaiuy.
Juz to trzeba przyzna<5, ze poslanka Jaiuorska 

nie miaia szcz^scia do prof. Stroriskiego. Wsrod 
luielu zapeiune zalet, nie byla ani bardzo mlocla, 
ani poiuabna. Ale oto, myst^pujcjc 
projektoiuanych 
sloiu: 44Przcm6iuienie prof. Stronskiego bylo przc- 
moiuieniem czloiuieka dnia irczorajszegoM. Stron- 
ski sieclzial obok

obronieiu
rzcidoujych, zacz^la odustauj

lairie poselskicj 
plecionymi luokol brzuszka dlonmi. Z dobrotli- 

liuarzy rzucii tych kilka

mme na z za-

iL’ym u彡miechem 
bojczych sMuj: "Prosz? pani, prosz^ pani, my juz 
oboje lroch^ z dnia tuczorajszego.” Ca]y efckt 
dalszych luyiuodoiu poslanki Jaiuorskiej, oparlych 

lustQpnym zalozeniu, spalil na paneiuce.
W trudnej syluacji byl prof. Makoiuski, poz- 

niejszy marszalck sejmu. Jako profcsor u.-yzszej 
uczelni, ziuiqzany byl solidarno彡ciq ze siuymi ko- 
legami, kl6rzy ziralczali ide? ograniczenia autono- 
mii uniiuersyteckiej, forsoxuanci przez rzc|cl. Jako 
czlonek rzeidoiuego klubu sejmoiucgo 一 musiai 
ten projekt popierac. Prezes Slaiuek polecii 
zabrad glos uj luielkicj debacie parlamcntarnej. 
WyiuicizaJ siQ z lego zadania iu postaci nieziuyklc 
obrazoiL.cgo przemouienia. Oto, poiuiada, chcqc

za-na

na

mu
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sumiennie przygotoujad si? do debaty, stadioiual 
zbiorouj^ pracQ profesorouj ujyzszych uczelni, 
omaiuiajcicq zasadnicze znaczenie autonomii dla 
roziuoju nauki polskiej. Lektura byla bardzo 
interesuj夺ca ale tradna, i pod ujptyiuem zm^czenia 
niq 一 zasnqh We 彡nie cale zagadnienie przedsta- 
luiJo mu siQ uj postaci obrazu. Diuaj rycerze 
srednioiuieczni uj pi^knych blyszczQcych zbrojach 
z pioropuszami na szyszakach, lualczyli o siue dul- 
cynee: jedn^ hozq i miocl马——to jest WladzQ, drug芎 
juz leciujci, ale pelnq poiuabu ——to jest Nauk?. 
Rycerze tak si? u; tej ujalce ziuarli, ze zabaczyli 
iz dulcynee juz daiuno si? pogodzihj, rycerzy 
opu^cily i iuzic|u;szy si^ 
ku dalszemu przeznaczeniu. Tu Slroiiski lupadf 
sloiuami

r^ce, poszly zgodnieza

siuego fotela: *'Na placu zostala tyl- 
ko pani Jaiuorska.” Czar obrazu pryst; przeko- 

si§ natychmiast, ze nie jest on tak poiuabny, 
jak to prof. Makoiuski usiloiuai przedstaiui<5.

Obrady nad trakta- 
tem handlomym z Niemcami triuajq bez przermy 
od diuudziestu godzin. Opozycja przedtuza dys- 
kusj§ ujszelkimi sposobami，aby nie dopu^cid do 
ratyfikoiuania ukiadu, uiuazanego za szkodliiuy z 
punktu ujidzenia politycznego. Stronski juz m6uji 
przeszlo godzin^, czym ujyiuoluje zniecierpliiuie- 

Jaiuach rzqdounjch. Gdy formuhije juz 
si6dme z kolei pytanie retoryczae, przeryiua 
ktory^ posel z lauj rzqdomych: “To juz bylo 6sme 
pytanie!” "Nie, to bylo si6dme ——odpoujiada 
sujobodnie Stronski. 一 Osme dopiero b^dzie:

ze

nano

Godzina si6dma rano.

me na
mu
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Czy paa cos zrozumial z sieclmiu poprzedaich?M
Mozaa by maozyd przyktady szermierki sio- 

xunej, id ktorej Stronski tak celuje. Ale spelnilem 
juz, jak xuidzQ, zaclanie i nie iu^tpi$, iz jestescie 
przygotoujani do ujysluchania dalszych glosoiu 
bogatyin dorobku profesora iu jego pigddziesiQcio- 
leciu. I

o

doiucipie nalezy zachoujad 
Koiiczq nieuj£|tpliiuijm dla mnie tiuierdzeniem, 

iz syliuetka prof. Stronskiego, jako parlameata- 
rzysty, na dfago pozostanie iu pami^ci, a poiuinna 
bye przekazana nast^pnym pokoleniom.

iu umiar.

ZBIGNIEW STYPULKOWSKl
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STRONSKI - HISTORYK PRZESZtO^CI 
I WSP6LCZESNOSCI





X TEZWAL nas przeiuodnicz^cy dzisiejszej 
\/\/ uroczysto彡ci，by uj przemoiuieniach ogra- 

▼ ▼ niczyc rozlegly temat, jakim jest tiuor- 
czosc i dzialalnosc naszego jubilata, do jego 
pracy pisarskiej. O lym za彡 poiuiedziano tyle i 
tak ujszechstronnie i dose przestronnie przesu- 
maje^c granice, ze gdy iu zapiski me spojrz^, ogarnia 
mnie triuoga, ze nic iu nich nie zostalo, albo bardzo 
nieiuiele, czego by juz lepiej nie poiuiedzieli 
“ preopinanci moi uj sujych stoiuach ujymoiunych."

Moiuic mam uj imieniu Polskiego Toiuarzy- 
stiua Historycznego oraz Instytutu Historycznego 
im. generala Sikorskiego o kim 彡，kto obu mag mi 
pars fuil i sam sobie juz zashizyi， by siQ stac 
tematem historii, tej historii biezejeej jeszcze, a juz 
poznaiualaej, zyiuej ujcieiz, a juz ujyzyiuajcicej do 
badan. Ale jakze 
cznym, uosobionym iu jubilacie naszym, gdy siedzi

history-lu m6iui(5 o temacie
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tu z boczku osobie ujiasnej i czeka tylko 
okazjg，by iuystrzeli<5 doiucipem, cz^sto zab6jczym, 
argumentem niespodzieiuanym zaskoczyc i egze- 
gezie historycznej szyki pomiesza6. A poza tym 

juz konczyc to pi^kne zebranie, a dzia- 
lalno^c historyczna jubilata to temat na jakie彡 trzy 
godziny najmniej, przyWadajqc tQ miarQ, jakq 
zastosoiuai niedaiuno do pamiQinik6iu Becka. 
Skoro tui^c krotkosd czasu stoi 
oprzemy si? pokusie i poiuiemy juz tylko pare 
sloiu o Stronskim-hisioryku.

Bo ten romanista, 
zashigach
dopiero co moiua, nie poprzestal na tej dziedzinie. 
Jego zachlanny g!6d ujiedzij, pasja poznaiucza, 
pamiQc fenomenalna i fenomenalnie myostrzony 
“doiucip”
dzis znaczeniu uczynily go polihistorem, a rozmiio- 
xuanie si? uj precyzyjnej analizie krytycznej i 
egzegezie tekstoiu uczynity go majstrem heurystyki 
historycznej nie lada jakim — bo przeciez 彡cislo彡ci 
historycznej metody zaiudzi^cza duzo 
^uietnych sukcesom badaiuczych, jako romanista.

Ilez razy sJyszeli^my go xu tej sali, albo gdy 
m6u;il z tego miejsca, z kt6rego moiui^ dzisiaj, 
prelegent, albo z tej pozycji flankoiuej, co dzis, 
odzyiual siQ uj dyskusji. Pami^tamy ten xuspanialy 
ujyklad o Samuelu Zboroiuskim. Spodziemalem 
si^ osobi彡cie czego innego. Stronski - polityk, 
kt6ry xu noiuszych sporach inter maiestatem el 
liber'tatem magna pars fuit，Stronski, rozmilouiany

UJ na

——czas

on

zaiuadzie,na

ktorego ogromnych 
dziedzinie liistorii literatury bylaUJ

staropolskim, a nie tylko potocznymUJ

sujychze
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xuyujodach praiuniczych ——jakby siQ z poiuola-
si^ zdaje

w
niem rozminqJ， bo 
urodzonym palestrantem — zechce, jak Sc|dzilem, 
poddad rozbioroiui ten przeiuod sqdomy u; oiucj 
irielkiej spraiuie przed trybunalem Bozym. A 
tymczasem luyst^pil Stronski - historyk. Pokazal 
nasamprzod, jak to 
dalej,
formoiualy siQ jego Sc|dy. Pokazal uj tuyniku, dla- 
czego tak, nie inaczej, palrzyi sig na spraujQ 
Zborotuskiego.

Przypomn^ inny, tak gruntoumy ujyklad 
nievudzi^cznym temacie, jak Goelhe 
nalezqcy niepodzielnie do dzieclziny rozpraiu 
historycznych.

M6g}bym mnozyc 
tylko przypomnQ, ze prof. Stronski uj kazdej niemal 
naukoiuej dyskusji, toczqcej si? iu tej czy innej sali, 
glos zabierai, na kazdy niemal poruszony temat i 
zaujsze z zadziujiajc|c^ erudycjq, ciekaiuie, zasta- 
naujiajcico, jesli naiuet scislejszy przedmiot 
feratu byl daleki od jego zainteresoiuaii badaiuczych 

bJyskaiuicznym uchujyceniem jego pro- 
blematyki, metody, poiuicizan — i jakze cze^sto 
•‘ dyskusyjci na myzsze uiznosil stanoiuisko”. Jest 
to luklad jego uj dorobek mysloiuy naszej emigracji 
——luklad budz^cy szacunek, podziuj i ludzi^cznosc.

Interesuje go zyiuo historia dyplomaiyczna, 
zagadnienia ustrojoiue . Ale jest dziedzina historii, 

kt6rej si^ lubuje i celuje. To ta historia biezqca, 
zyiua. Ma pasj? chiuyiania jej na gorqcym iiczyn-

przeciez nieraz

praiud? byio. Pokazal 
tego i skc|d ujiedzia} Sloiuacki i jak

na
co z

tako
Polska,a

przyklady. Ale juzte

l.e-

to z

UJ
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ku, za frak czy 
mundur!). Tu historia od polilyki i publicy- 
styki staje siQ u niego nieoddzielna czy idzie 
iralkQ o byt narodu i jego pratua, czy o lueiunQ- 
trzne nasze spraiuy ——i tu iu siuoim zyiuiole jest 
Stronski —

kubrak (jubilat tuola : — Zaza

o

niezroiunany, jak Cyrano dc 
Bergerac czQsto szukaj^cy ziuady, jak on gotoiu 
dla dobrego doiucipu stracic diuudziestu przyjacioi, 
cz^sto zujyciQski, a zaiusze luirtuoz, tam gdzie siQ 
mysli 彡cieraj马 i blyskaj乓 iwymieniane sloiua, jak 
pchni^cia szpad, a cala silo, intelektu koncentruje 
sig jak xu balladzie Cyrana, uj tym jednym: liA la 
fin dc Venvoi 一 je louche1. Pchni^cie niezaiuodne, 
kt6re ma zakonczyd dyskusj?, jak lam — ballade.

ZyiuioJem Stronskiego jako pisarza czy moiucy 
jest polemika i xualka. Zda siQ czasem, ze tualka dla 
rozkoszy lualki. Takim byi i jest: niezmordoiuany 

pracy i dzialaniu, napastliiuy uj starciach, nie- 
my^lach i pomysiach, rozrzutny

szermierz

UJ
ujyczerpany
u; doiucipie, zaiusze mtodzienezy, choc siiua grzyiua 
zastQpuje biaiy pioropusz Cyrana.

Ten pioropuszjest zresztq bialy tylko iu polskich 
przekiadach dla rymu, a jubilat niech mi daruje 
aluzjQ niedyskretnci do xuieku. Ale caly len obchocl 
jest przeciez takci aluzj马，gdy schylamy czola 
przed tym pohuieczem tiuorczo^ci i zyezymy 
dhigich jeszcze jej lat i jasniejszyeh, pod sloncem 
polskim.

UJ

MARIAN KUK1EL
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1

EST tak p6zno, ze luaham sIq, ciy mego jcszczo 
przemoiuienia nie odiozyc do nast^pnej spo- 
sobnosci, ij. do setnej rocznicy dzialalnosci, 

ktora zresztci pokaznie siQ zblizyla dzigki dhigiemu 
iriuaniu dzisiejszego tuieczoru. Ale poujiem tylko 
pobieznie, co mam poiuiedzie<5, a luobec tcgo, ze 
przeiuodniczcicy zapoujiada ksicizeczkQ, czego dzis 
nie dopoiuiem, to dopisz^. Jedno muszQ poiuie- 
dzied od razu, bo mi siQ cisnie z serca: xuszystkim 
panstiuu, ktorzy zechcieli彡cie tu przyj^c, i luszy- 
sikim tak iaskaiuym m6iucom dzisiejszym dzi^ku- 
jQ, bardzo dziQkujQ, z calej duszy dzi^kujQ.

Slucliajqc, mialem chiuilami 
pokojenia, tak jak bym siQ rozglqclal za spadochro- 
nem, by z ujysoko^ci znalezd si^ spokojnie na sujym 
poujszednim poziomie.

Siuchalem jednak luszystkiego, co tu o mnie

uirazcnic zanie-

101



S t a n i s t a u; Stronski

m6iuiono, iu napiQtej caly 
myzszym zaj^ciem. Bo czJoiuiek nie 
samego, jak stiuierclziio juz jakies diua i p6i ty- 
siqca lat temu starogreckie poiuiedzenie yvu)Bi 
aavrov (gnoti sauion), poznaj siebie samego, clo- 
r6ujnujqce prostotq, ziui^zloscici i dobitnoscici 
praiudom eiuangelicznym i tak luielkie, ze tuy- 
pisano je nad iuej§ciem do ^luiqtyni Apollina 
Delphi, a przypisyiuano siedmiu r6znym m^drcom 
z Thalesem
mera — siedmiu miastom. WiQC doiuiedzialem si? 
dzisiaj luiele i o sobie, co praiuda luszystko tylko 
z lepszej strony, 
nie bez peiunej myrozumiatosci, bo lo przeciez 
nie jest s^d ostateczny, Ksi^ze Rektorze (do siedzq- 
cego naprzeciuJ ks. prah Wladysiaiua Staniszeuj- 
skiego), lecz tylko s^d jubileuszomy.

Sam o sobie nie b^dQ oczyiui彡cie m6iui}. Tu 
napeiuno najiulasciiusza i najbezpieczniejsza jest 
zasada, iz milczenie jest ziotem, kt6r芎 XVIII-y 
luiek francuski nieco roziuinql iu poiuiedzeniu: 
Le silence est Vesprit des sots, et I’une des vertus 
du sage (milczenie jest doiucipem glupich i jednc| 
z zalet m^drca). Do彡6 ze z jednego lub drugiego 
z tych poiuod6u; lub z obu po trosze, chmytam siQ 
uj tym ujzgl^dzie, by o sobie nie mou;i<5, tej m^drej 
iuskaz6u;ki. Lecz zapoiuiedz dzisiejsza giosi : 
pi^^dziesi^ciolecie dzialalno^ci, czyli jest w tym 
nie tylko ta moja dzialalno名6，tak przesadnie 
laskaiuie dzi彡 tu oceniona, ale jest tez 
dziesi^ciolecie, o kt6rym co彡 poiuieclziec moze by6

uujadze i z naj- 
siebie

czas
zna

ui

czele, jak miejsce urodzcnia Fiona

jeanak moze bye przyj^teco

pi#-to
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mojq rzeczc|, a boaaj jest tez moim xuia^nie obo- 
iuic|zkiem. Czioiuiek boiuiem jest kruszynq i 
pylkiem siuego czasu, ale to, co czas ten na nini 
ujyryje, moze luen tchneic jakies luarto^ci i cos zen 
ujydobyc. WiQc o tym piQcdziesiQcioleciu, bo to 
sq moje dhigi ludziQcznosci.

A naprzod : Jedna juz tylko jest kraina taka, 
W ktdrej jest troche szcz以cia dla Polska, Kraj lat 
dziecinnych ! Mickieiuicz poujiedziai lak, gdy 
miai lat 35, ouj u;iek dantejski ncl

poloiuie drogi zycia, 
praiudziiuie dla luszystkich 

Polakoiu na tulaczce. I ku schylkoiui zycia, gdy 
si^ na przyklad diua razy tyle lat, 70, jest to, mogg 
zapeiunic, nie mniej praiudziuje.

Do tego kraju lat dziecinnych iudzi<?czna mysl 
ujraca ci^gle. Naprzod iusr6d piaskoiu i sosen in 
xuidlach VVisly i Sanu, potem krotko iue Liuoiuic i 

Krakoiuie, nast^pnie dluzej, przez calQ szkol^ 
sreclniei, u; rodzinnej od luiekoiu Sc\deczyznie, nad 
Dunajcem i Popradem, a z Tatra mi 
luidnokr^gu. Jakze bardzo i coraz bardziej kazdif 

czuje, ze tam lula^nie, \v kraju lat dziecin
nych, tkiui korzeniami w siuej ziemi.

Moze nie poiuinienem tego moiuid; cos 
poiustrzymuje, ale co彡 tez podpoiuiada, ze 
O do mu rodzicielskim, z ktorego u'ynioslem 
cala zycie proste, 
rozeznanie: to tak, a to nie, jak pozniej iue lulasnym 
doniu mialem kogo会，kto byl mi nieustannym 
promieniem i ^luiatlem zycia. O tuierze dziecin-

dclmezzo
cammin cli no sir a vita, 
poujiedzia}

TU a
na zaiusze

in a

UJ

dalckimna

z nas

mmc
tak.
na

siebic, niczaiuodncsamo z
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nej, ktora mi przelriuala bez mQdrkoiuania, bez 
pr6b mQdrkoiuania, bez pokus mQdrkoiuania nad 
praiudami, przemoznymi sm芎 gh^biei i siuym pi^- 
knem. O szkole, ziulaszcza 彡redniej，tak nieza- 
tarcie lurytej uj pami^ci, choc to tak daiuno, z 
doskonale uczqcymi， przezacnymi, kochanymi 
nauczycielami, ujsrod chtopcouj-gorali, 
mi tez pienusz^ i 
bez przepisouj rozumoiuanych i nieraz obhidnych， 

zgola niepotrzebnych, bo przyjazn, roiunosc, 
spraiuiedliiuosc szly prosto 
madki z chat, kamienic i diuorkoiu. Tak, moze nic 
poiuinienem tego moiuic, bo to mojespraiuy lulasne, 
poufne i drogie. Ale dzis, gdy nie 
nas nikogo, kto by nie mysla? dzien m dzien, 
Polsce lurogie luladanie zrobilo i nadal robi z 
domem rodzinnym, z luiarei dzieciQCci, ze szkoh\， 
nie podobna tego nie ujspomiiied, bo to juz nie oso- 
biste, lecz xuspolne 
g61nie ujspolne.

Potem urocze lata nauki iu szkolach luyzszych 
i poza szkol^, docieranie do cudoiunego彡luiata 
luiedzy, a ziulaszcza osiuajanie siQ z umiejQtnoscici 
docierania do niej. We Liuoiuie z Por^boiuiczem, 
Pilatem, Chmieloiuskim, Tiuardoiuskim, Wojcie- 
chem Dzieduszyckim, Balzerem, Wojciechoiuskim, 
Finklem, Askenazym. W Wiedniu z luielkim 
jQzykoznaiucc\ romanskim Meyer-Liibkem, z Mus- 
safiq, ze slaiuistcj Jagicem. W Paryzu, gdzie lediuie 
zmariy
umyslach, z Antoine Thomasem, Bddierem, Emilem

bylo
caie zycie szkoicj spoiecznci,

co
na

a
bratniej gro-z sere

lu ujsrodma
co u;

luszystkim i dzis szcze-nam

1903 Gaston Paris lu*61oiual nadal iuuj r.
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Gebhartem, Faguetem, Lansonem, Lavissem. Lata 
ujielkich bibliotek i luielkich muzeou; ujielu kra- 
joiu. A uiuienczeniem byio, gdy, jako mlody pro- 
fesor Uniiuersytetu Jagiellonskiego, znalazlem siQ 

gronie, u; kt6rym byi Kazimierz Moraiuski, O. 
Paiulicki, ostatni humanista jakby z XVI-go luieku, 
ktory my彡la} i m6iuii po grecku, po lacinie, a takze 
po polsku, Marian Sokoloiuski, Creizenach, Roziua- 
doiuski, Lo^, Chrzanoujski, Ulanoujski, Kazimierz 
Kostanecki, Smoluchoujski, Sobieski, Konopczyn- 
ski i lylu innych napraiudQ ^ujiatoiuej miary. Blo- 
gosiaiuione lata nauki, ktore ksztalcci uj umy§le 
poujoli i coraz peiuniej ^luiadomosd podstaiuoiu^: 
iuiedzie6, co siQ iuief a czego si? nie luie.

Wynioslem z tych lat nauki, a i z p6zniejszych, 
przekonanie, ze czloiuieka ujiedzie przez zycic 
luielka Pani, kt6rej na imiQ Praca. Zdolno^ci, 
ktcSrych u nas nie brak, to duzo, lecz praca 
jeszcze ujiQcej, naiuet dla samego rozbudzenia i 
uruchomienia zdolno^ci. Dziuignici i urodq zycia 
jest: pracoiua^. Znam jedno tylko, co jest r6iunic 
miie, jak ci行gle pracoiuad, a mianoiuicie: czasem 
nie pracoiuac i pu^cid siuobodnie my^li, gdzie siQ 
same ponios^.

Wynioslem tez z tych nauk, jako miejsce 
schronienia od rozgujaru dnia iusp6lczesnego, 
milo彡6彡rednioiuiecza, ktore bylo dobcj natchnieii 
i marzert, tiu6rczo^ci bezpo彡redniej, bliskiej zro- 
del,彡ujiezej，katedr strzelistych 
a takze ujyprauj krzyzoiuych u; imi§ czego彡 tuyz- 
szego u; zyciu, kl6re xuydaiualy si? przebrzmiaie

UJ

to

des cloches,au son

105



S t a n i s l a uj S t r o ri s k i

juz od daiuna, ale jako彡 
dzisiaj.

nie mydajci siQ

tym pi^cdziesiQcio- 
leciu, ktore dzieli mi siQ uj umysle na przediuczoraj, 
ujczoraj, dzis i jutro.

Przediuczoraj. Tak, ja jestem z XlX-go stu- 
lecia, tym bardziej, ze ono nie skonczylo siQ tym 
razem, jak mysl?, roiuno z r. 1900, lecz dopiero 
1914—1918. Poryiuczo osJaiuiony jako le stupide 
XlX-eme siecle, gJupi ujiek XlX-y, by! to jednak ujiek 
ciciglego ruchu, zaiste nie przyziemnego, lecz gor- 
nych luzlototu. Wiek ostatni jeszcze, po sred- 
nioiuieczu, odrodzeniu i osiuieceniu, zamiloiuania 
do luiedzy jako tako luszechstronnej. Wiek luiel- 
kiej i przepi^knej tujorczo^ci, ktorej szczytouJc\ 
miar^ daje
tuielkiego stulecia. Wiek nieustannego lub

zryiuajqcego siQ pqdu do ujolnosci, praiua, 
spraiuiedliiuo^ci, tak, iz musial on ostatecznie dojsc 
do tego celu, a my, choc uj nieiuoli i uj rozdarciu, 
mieli^my z pokolenia na pokolenie niezlomne po- 
czucie, iz godzina luskrzeszenia kiedy§ luybije, ze 
si? zbliza, ze jest tuz-tuz. Zresztq nic tu nie prze- 
maiuia tak dobitnie, uj zestaujieniu luieku XlX-go 
i zarania XX-go z obecnq poloujq XX-go, jak pokoj 
po luojnie 1914—18, kt6ry dziesi^ciu narodom z 
Polska
lurocii lub tuzmocnii, a teraz pokoj po ujojnic 
1939—^45, ktory znoiuu je rzucii iu jarzmo nieiuoli, 

tie zdziczenia bolszeiuickiego i hitleroiuskiego, 
XlX-ym njieku nie do pomyslenia.

znoiuu

Lecz mialem moiuic o

lulasna polska tiuorczosc tegonasza
raz

iu raz

srodku Europy ujolnos^ przy-czelena UJ

na
UJ
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Nasze, mlode luoiuczas, pokolenie koio r. 
1900, iu nieujoli uj trzech zaborach, zyio jednak 
duszach i umysiach, jak to ujtedy okreslalem, na 
praiuie polskim. Ten tajny ziuicjzek mlodziezy, 
Zet, o ktorym tak pi^knie moiuil tu Boguslaiuski, 

oparciu o kieroujniczq tajnci LigQ Narodoujtj, 
otujierai chlopcu czy miodemu czioiuiekoiui 
szkole sredniej i myzszej jakis ogromny 彡iuiat pol- 
skich ziem i polskich dcizen, tuyryiuajqc go z odo- 
sobnienia dzielnicoiuego, przeciiusiaiuiajqc rzeko- 

trzeziuej troj-ugodzie luszechpolsko^d, a bala- 
hasiom mi^dzynarodoiuym odzij-

UJ

u;
UJ

mo
mutnym
skanie niepodlegiosci narodoiuej uje tulasnym pan- 
stiuie. Coz to bylo za tchnienie,

nie tylko stahjch posiedzen miejscoiuijch 
ale zujJaszcza tych tajnych zjazclouj Zetu, na

nieraz

krzc-na zaiusze
piqce, 
kol,
ktorych patrzyli sobie iu oczy i serca r6iuiesnicy z 
Poznania, Krakoiua, Liuouja, Warszaiuy, 
uj Kijoiuie i uj Petersburg!! i licznych na Zachodzic 
Europy, czy to iu Krakoiuie, tajnie po krakoiusku, 
bo pod golem nicbem uj Panieriskich Skalach, czy 

Antiuerpii, Paryzu，Rappersiuilu z odiuiedzenieni 
SQdziiuego ujoiuczas, 81-letniego, Jeza-Milkoiu- 
skiego uj Zurychu.

Mistrzami naszymi byli tiuorcy ruchu ujszechpol- 
skiego od roku 1885: Jan Poplaiuski, Roman Dmoiu- 
ski, Zygmunt Balicki, a takze dziaiajcicy osobno, 
lecz bardzo zbieznie

szkotze

UJ

pojQciach, Stanisiatu 
Szczepanoiuski. Ale nie zaciesnialismy siQ, i 
obok T. T. Jeza-Zygmunta Milkoiuskiego "Rzeczy 
o obronic czyrmcj” podstaiuoiuq ksicizkq naszego

iu
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ksztalcenia si^ od kolek ucznioujskich byla Bole- 
siauja Limanoiuskiego, kt6rego tez, jako starca, zna- 
}em osobi^cie, "Stulelnia lualka narodu polskiego

tez polskim du- 
chem i pi^knem smych dziel i dziaian nie zyjqcy 
juz Szujski i zyjqcy Tarnoiuski, a miodszy od nicli 
Bobrzynski

A przeciez to bylo pokolenie, kt6re 
czynalo czytac juz nie tylko od trzech luieszczouj, 
ale od Sienkieiuicza, ktoremu mozna bijlo poklonic 
si^ takze osobi^cie, i Prusa,
zjaiuiali si^ i rosli 2eromski, Reymont, Kasproiuicz, 
Wyspianski, Weyssenhoff, a z r6iuie^nikouj Staff, 
z ktdrymi dane

Najuii^cej jednak ksztalcil 
polskiego 
uiartki i nios^cy 
rzeniach r6znej miary, lecz jednej banuy; jak odro- 
dzenie narodouje Gornego 
luiQcej xuiekach pod przeiuodem Wojciecha Kor- 
fantego; jak uj Wielkopolsce i na Pomorzu lualka 
o modlitiu^ polskci uj szkole i o ruyujiaszczanq zie- 
mi^ polsk^; jak myb6r chiopa Jakuba Bojki poslem 
ze Lujouja, gdy przepadl na lusi, co nasz oiuczesny 
ruch u; zaborze auslriackim ujysun线l i przepro- 
luadzil zabiegami miodziezy; jak ujalka o szkolQ 
polsk^ i strajk szkolny iu Kr61estiuie; jak gios pol- 
ski uj Dumie rosyjskiej, kt6rego odr^bno^d umy- 
datnilo zmniejszenie przez Stolypina przedstaiui- 
cielstiua polskiego z 36 do 12; jak lualka o ZiemiQ 
Chelmskq; jak ujytoczenie uj ksie^zce Dmoiuskiego

niepodIegloscM. Poryiualio nas

mrozil, ale ilez uczyhmoze nas
za-

kl6rego oczaclia uj

by}o stykac si^ i przyjaznid.
sam bieg zycia 

przelomie XlX-go i XX-go luieku,
zda-

nam
nas

na
sobie noiue tchnienieUJ UJ

ska po szesciu i
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1908 o Niemczech, Rosji i Spraiuie Polskiej 
noiuo spraujy Polski na grunt miQdzynarodoiuy iu 
przededniu dudnicicej juz po stu Iatach luielkiej 
rozpraujy iu Europie.

To prQzne przediuczoraj ostatniego pigcdzie- 
si^ciolecia, Tuiodcjce Polsk? zdroujym zmyslem 
narodoujym iu grono Zachodnich Narod6iu Sprzy- 
mierzonych u; luojnie 1914-18 i do stoiu Traktalu 
Wcrsalskiego，zarnkn^io siQ najiuiQkszjjm, po 
chrzcie xuieku X-go i mocarstiuie luieku XlV/XV-go, 
zdarzeniem naszych tysiqcletnich dziejdiu, zjedno- 
czeniem ziem polskich i luskrzeszeniem panstiua 
polskiego po stuletniej nieiuoli. Najiuznio^lcjszc 
i najrado^niejsze przezycie. Narocl pad! 
lana, §iuiadom, ze oto luylriuanie pokolen iu shr/.- 
bie, po§iuiQceniu, mQczenstiuie nie poszlo 
marne, got6iu do pracy, do czujnej obrony, do 
niezb^dnej po clo^iuiadczeniach zgody.

Wczoraj. Diuuclziestolecic niepodlegJo^ci. Nie 
o tym moiuih Popioly sei jeszcze gorqcc, 

i dobrze, ze sq gorqce i nie stygnq. Wszystko, co 
bylo zie i biQdne, z jakiejkoliuiek strony, odpadnie 
jak zuzle, a luszystko, co, z jakiejkoliuiek strony, 
bylo szlachetne i dobre, zostanie jako zyiuy zar i 
znicz na dzis i na jutro.

Krotkotnuale luczoraj naszej nicpodleglo^ci
tysi(飞 cletnim

na

ko-na

na

przenuaia najstraszniejsza znoiuuz 
szlaku klQska. My, ktorzy mielismy iu siuym zyciu 
tQ iuielkc\ chtuilQ, ze uj r. 1919 
mogli^my zaczc\d siQ modli(5 inaczej : OjczyznQ, 
ujoJno^6 racz zachoiuad Panie, musicli冱iny

na

piesni stuletniejiu

uj r.
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1939 iu bolu nieiuysloiuionym modli6 sig znoiuu : 
Ojczyzng, iuoIno^(5 
Nasze dzisiaj to nieiuola i niedola, naiuet uj lo- 
sach narodu poprzez luieki tak nabrzmialych grozq, 
najciQzsza, najgl^biej docierajqca, najniebezpiecz- 
niejsza. Narod przeciiustaiuia jej opor tak nad- 
ludzko ofiarny, iz luykuuja on znoiuu, jak uj 
sluletniej nieiuoli, peiunik, ze i teraz m^ka nie 
p6jdzie

iur6ci6, Panie.racz nam

czasie

na marne.
Jakzez chcialbym, jutro, poiuiedzied jed- 

nym sioujem: lurocimy luszyscy, xuy i ja. Nie 
iuiem, bo nie luszystkich lata se^ roiunie bliskic 
schylku, choc i sam nie trace nadziei do ostatniego 
tchu. Wiem jednak, ze mogQ z niechybnq luiarq 
poiuiedziec: tak, lurocimy, lurocicie, lurocci, i 
polqczy si? biedny zast^p tu^aczy z jeszcze bied- 
niejszci dzis macierzc\ na dalszy poch6d nie^mier- 
tclnej Polski.

na

STANISLAW STRONSKI
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