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Jan Łaski, reformator.
Johannes a Lasco. B eitrag zu r R eform atiodsgeschichte  Polens, D eutschlands und 

E ng lauds von H erm ann Dalton. G otha, 1881, s tr . X X V II i 577.

Niemasz zapewne żadnćj z głośnych niegdyś rodzin naszych, k tó -  
raby tyle co rodzina Łaskich zyskała sobie biografów. Nie mówiąc nic
0 tych historykach, którzy dawniejszemi czasy opisywali pełne przygód 
życie znakomitszych jćj członków, już w naszym wieku i prawie za na- 
szój pamięci ukazało się kilkanaście mniejszych lub większych rozpraw
1 dzieł poświęconych Łaskim . Pomijając w tćj chwili a rtykuły  zamiesz
czone w naszych encyklopedyach, pozwolimy sobie przypomnićć czytel
nikowi, że o Janie Łaskim , arcybiskupie gnieźnieńskim, który założył 
podstawy świetności swojego rodu, pisał niedawno Hirszberg, następnie 
Zeissberg a ostatnio ks. Jan  Korytkowski w życiorysie dołączonym do 
»Liber beneficiorum” Łaskiego (Gniezno, 2 tomy, 1880—1881); o Sta
nisławie Łaskim  synowcu arcybiskupa podał wiadomość Mikołaj M ali
nowski (Stanisław a Łaskiego wojewody sieradzkiego „Prace naukowe
• dyplomatyczne.” Wilno, 1864); o Albercie Łaskim  także wojewodzie 
sieradzkim, synu Hieronima a synowcu wspomnionego Stanisława, wy
szła w roku bieżącym z da tą  przyszłego, monografia napisana przez 
A. K raushara („Olbracht Ł ask i,” wizerunek historyczny, 2 tomy, W ar
szawa i Kraków, 1882); nareszcie o Janie Łaskim , synowcu arcybisku
pa i reform atorze, znajduje się a rty k u ł w „Bibliotece W arszawskiej” 
z r. 1872 pisany przez Cypryana Walewskiego, z powodu wydania w r. 
'8 6 6  dzieł jego w Amsterdamie przez Kuypera. O tym samym Janie 
Łaskim  wydał obecnie H erm an Dalton po niemiecku obszerne i źródło
we dzieło, z którćm właśnie mamy zaznajomić czytelnika. Jestto  naj
obszerniejsza i najstaranniejsza z prac dotychczas drukowanych o ro
dzinie Łaskich, a w szczególności o Janie, reform atorze. Zalety jćj 
•w ady wskażemy na końcu niniejszego artykułu ; tu, zaraz z początku 
chcemy zwrócić uwagę nietylko na obfitość prac literackich poświęco
nych Łaskim , które wszystkie świadczą o wpływie i znaczeniu tego ro*
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du w dziejach naszych XVI wieku; ale oraz na ważność monografii zaj
mujących się sprawami religijnemi owych czasów, gdyż ta  część życia 
narodowego najranićj stosunkowo znalazła u nas historyografów, ja k 
kolwiek jest nadzwyczaj ważna i do zrozumienia całości dziejów nie
zbędna.

Początek wieku XVI zapowiadał się Europie niezwykłym ruchem 
umysłowym; wskrzeszenie studyów klasycznych, to jest uprawy lite ra 
tury  greckićj i rzymskiej zwróciło umysły od badań teologicznych i fi
lozofii scholastycznćj do dzieł Platona, Cycerona, W irgiliusza, Horacy- 
usza i innych autorów. W wiekach średnich zajmowano się w lite ra tu 
rze głównie tćm co b o s k ie ,  więc tćż kwitły: teologia, prawo kanoni
czne i ascetyka; pod koniec XV w. zaczęto zajmować się przeważnie 
tćm, co lu d z k ie ,  a kierunkowi temu dano w literaturze nazwę ogólną 
humanizmu, w sztuce zaś miano renesansu, czyli odrodzenia. Jestto  
dzisiaj rzeczą powszechnie przyznawaną, że te studya klasyczne, to 
rozmiłowanie się w świecie greko-rzymskim były jedną z wielu przy
czyn reformacyi religijnćj, k tóra w strząsnęła całą niemal Europą. Re- 
formacya religijna sta ła  się hasłem ówczesnych uczonych, humanistów, 
uniwersytetów i monarchów: wszyscy chcieli reformować, to jest popra
wiać naukę i organizacyą kościoła rzymskiego. Ruch ten dotknął i Pol
skę, zam ącił do dna jćj bytem politycznym, religijnym i społecznym, 
a lubo po pół wieku zwolniał, jednakże zostawił w jćj dziejach głębo
kie szczeliny, których do końca bytu swojego zasklepić nie zdołała. 
Śmiało można powiedzićć, że rozterki religijne, datujące się w Polsce 
od czasu Ileformacyi, były jedną z główniejszych przyczyn jćj upadku 
państwowego. Sprawy: dyssydencka i dyzunicka rozparły słabo spojony 
organizm polityczny, dały p retekst do obećj interwencyi i przyśpieszy
ły rozkład ciała, które tych obcych sobie elementów nie mogło ani asy- 
milować, ani wyeliminować. Z tego względu jest dla historyi krajowej 
rzeczą bardzo ważną poznać gruntownie sprawy wszystkich wyznań 
chrześciańskich, które niegdyś dobijały się o równouprawnienie z ka to 
licyzmem, tym bowiem sposobem lepićj będziemy rozumieli całą  naszę 
przeszłość i ostateczny jćj wynik: upadek państwowy.

Otóż, do niezbyt licznego szeregu historyków naszych upraw iają
cych dzieje kościelne dawnćj Polski przybywa cudzoziemiec, p. II. Dal- 
ton, który wydał obszerną biografią jednego z najruchliwszych przed
stawicieli protestantyzm u polskiego w XVI wieku, znanego dobrze w o- 
we czasy w Niemczech, Ilolandyi, Anglii i u nas, Jana  Łaskiego. Bio
grafia ta  zawiera mnóstwo szczegółów do historyi protestantyzm u za
równo w Polsce ja k  i w pomienionych wyżćj krajach, autor bowiem kre
śli życie Łaskiego na tle spółczesnych zdarzeń religijnych i ogarnia ca
łą  prawie pierwszą połowę wieku XVI. Dzieło Daltona zasługuje tćż 
i z tego względu na uwagę naszćj historyografii, że autor zebrał i op ra
cował wszystko, co dotychczas w naszćj i obcej literaturze o Łaskim 
pisano; że jeździł umyślnie do tych miejsc, gdzie bohatćr jego niegdyś 
przebywał, dla uzupełnienia swoich o nim wiadomości; i dlatego wre
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szcie, że z pewną życzliwości:!, trak tu je  dzieje nasze, co ja k  wiadomo, 
rzadko sig Niemcom zdarza, a  nietylko Niemcom lecz i tym, co mnićj 
°d nich umieją,, a nie byli od nas lepsi.

Pobudką dla Daltona do pisania życia Łaskiego było, ja k  sam 
wyznaje, to, że gdy w roku 1866 H olender Abraham  Kuyper wydał 
Wszystkie dzieła Jana  Łaskiego obiecując późnićj uzupełnić je  osobnym 
życiorysem autora; i gdy następnie upłynęło la t kilkanaście a obietnica 
S|ę nie ziściła: postanowił zastąpić wydawcę w tćj pracy i skreślić bio
grafią głośnego niegdyś swojego spółwiercy. Dzieło Daltona sk łada  
się z trzech części: w pierwszśj zaw arte są: młodość, studya uniwersy- 
teckie i pierwsze awanse w hierarchii kościelnej Łaskiego póki był du
chownym katolickim; druga, najobszerniejsza obejmuje tułactw o jego 
P° Niemczech, Holandyi, Dauii i Anglii i powrót do kraju ; w trzecićj, 
n;ijkrótszćj stosunkowo, mieści się reform atorska jego praca w Polsce, 
gdzie i żywota dokonał. W tym więc porządku podamy niniejsze sp ra 
wozdanie z jego dzieła ograniczając się do zdarzeń ważniejszych.

I.

We wstępie do pracy swojćj kreśli Dalton obraz Polski z końca 
XV i początku XVI wieku, podaje granice jćj i zastanawia się nad za
dudnieniem. To, co mówi o magnatach, szlachcie, mieszczanach i wie
śniakach jest dość wierne i zgodne z tem, co o tych stanach piszą nasi 
mstorycy. S tau średni, miejski, podpora Reformacyi w zachodniój 
1 środkowój Europie, nigdy się w Polsce samodzielnie z krajowców nie 
wyrobił; tworzyli go obcy przybysze, a szczególnićj Niemcy. Dalton 
pak ich charakteryzuje: ci niemieccy osiedleńcy przynosili ze sobą swo
je prawo niemieckie, którćm  od reszty ludności odgrodzeni rządzili się 
p ła sk i królów polskich. Żyli więc życiem odrębnćm, stanowili wśród 
polski wyspy niemieckie; a chociaż tak  wyosobnione życie w obcym 
kl'aju może w pewnych okolicznościach przyczyniać się do rozwoju bo
gactwa materyalnego, jednak  dla duchowego życia tego k ra ju , osobli
wie w chwilach krytycznych, może się stać niebezpieczne. T aką chwi
lą właśnie był początek wieku XVI. Mieszczanie pochodzenia niemiec- 
«•ego w Polsce, trzym ali się w odosobnieniu zarówno względem szlach- 
y>. k tóra  niemi gardziła  ja k  i względem ludu wiejskiego, którym  znów 

°m gardzili. Otóż, uważając z punktu narodowego, je s t taki stan rze
czy ciężką przeszkodą, zwłaszcza gdy naród w swoim rozwoju history
cznym zbliży się do epoki krytycznćj, gdy ma rozwiązać wielkie jakie 
2auanie, k tóre tylko zgodnie i wspólnie całość rozwiązać może. Miesz
czanie niemieccy żyli w Polsce całe stólecia, a jednak  nie stali się Pola
kami; a z drugićj strony, byli zasłabi, ażeby ją  zgermanizować mogli.

•'zy wileje ich były solą w oku dla szlachty, więc się od nićj odgradzali; 
a zuow dla wieśniaka nie mieli ani odrobiny serca, nie łączyło ich z nim 

n> pokrewieństwo plemienne, ani język; słowem, brakło między stana
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mi spójni, jednolitości, a więc i siły do zwycięzkiego wytrzymania b u 
rzy, którą, niosła Reforraacya.

Po takim wstępie przechodzi autor już wprost do rodziny Ł as
kich. Chcąc zebrać wiadomości na miejscu, udał się koleją żelazną 
W arszawsko-W iedeńską do Piotrkowa, a ztam tąd do Łasku, gdzie je
dnakże niczego o potężnym niegdyś rodzie dowiedzie się nie mógł; po
kazywano mu tylko ruiny dawnego zamku otoczone warzywnym ogro
dem. Również mało dostarczył mu wiadomości rękopis Stefana Da- 
malewicza zawierający historyą o cudownym obrazie M atki Boskićj 
w Łasku, przechowywany w cesarskićj bibliotece w Petersburgu. W e
dług tego rękopisu, Indelbert Łaski wylądował wraz z Wilhelmem Zdo
bywcą na brzegi Anglii i za waleczność okazaną w bitwie pod Hastings 
(1066) otrzym ał zamek Pounfret. Jeden z jego potomków opuścił An
glią i za Bolesława Krzywoustego przybył do Polski, b ił się walecznie 
i otrzym ał w nagrodę wielkie dobra; wnuk jego Robert został już k a 
sztelanem sieradzkim. W tenczas to i ród Łaskich zaniechał używania 
herbu Lwa, którym^ się pieczętował niegdyś w N onnandyi i Anglii, 
i przyjął herb Korab’, na pam iątkę, że niegdyś w korabiu czyli na okrę
cie przodek ich przybył do Polski. Dalton nie wierzy, i słusznie, tćj 
genealogii Łaskich podanćj przez Damalewicza. Pierwszym z rodu,
o którym  coś niecoś wić historyą, był Jan  Łaski, zwany Małym, biskup 
krakowski zm arły 1392 roku. Potćm już coraz częścićj widzimy Ł as
kich na rozmaitych urzędach publicznych świeckich i duchownych. An
drzej Łaski, żonaty z B arbarą  z Rembieszowskich, m iał czterech sy
nów, z których Jan  został późnićj arcybiskupem gnieźnieńskim, a zaś 
Jarosław  najprzód wojewodą łęczyckim, następnie sieradzkim. Syn 
jego Jan , jest właśnie bohatórem biografii, o którćj zdajemy sprawę.

Gdyśmy tedy z autorem  doszli do tego punktu, przyjrzyjmy się 
młodocianym latom, domowemu wychowaniu i edukacyi Jana  Ł askie
go. Urodził się on prawdopodobnie około roku 1499; mówimy p ra 
wdopodobnie, gdyż daty i miejsca urodzenia Dalton nie mógł znikąd 
wydobyć pomimo, że się znosił z kanonikiem Korytkowskim w Gnie
źnie i sam czynił poszukiwania w Warszawie i w Łasku. Z trzech sy
nów Jarosław a Łaskiego, średni, Jan , stanowi główną osobę opowiada
nia; dwaj drudzy Hieronim i Stanisław  o tyle wchodzą na scenę, o ile 
tego wymagało uwydatnienie głównćj postaci. Otóż trzech tych chło
paków, gdy z la t dziecinnych w rodzinnym Łasku wyrośli, wziął do 
K rakow a pod swoje oko arcybiskup gnieźnieński i kanclerz koronny, 
ażeby czuwać nad ich wychowaniem i wykształceniem. Dwaj z m ło
dzieńców mieli się z czasem sposobić do zawodu politycznego i dyplo
matycznego; średniego, Jana, przeznaczał stryj arcybiskup do stanu 
duchownego. W  Krakowie zatćm, pod bokiem stryja i pod kierunkiem 
dobranych nauczycieli kształcą się młodzi Łascy głównie w języku ła 
cińskim, czytają klasycznych autorów, z dala od ruchu stolicy, a nawet 
od dworu stryja, do którego jako do wysokiego dostojnika korony i ko
ścioła, zajeżdżają znajomi oraz dyplomaci zagraniczni. O ile ze ską-
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Pych źródeł owego czasu, mówi autor, można sobie utworzyć wyobra
żenie o kształceniu tamtoczesnćj młodzieży szlacheckićj i pańskićj, 
Przypomina ono w niejednym punkcie wychowanie, jakie się podziś- 
uzień utrzym uje w starych szkołach angielskich, których szybko toczą- 

się zmiany nie dotknęły. Nadto, i z innego względu zachodziło 
charakterystyczne podobieństwo, że zarówno tu  (w Polsce) jak  i tam  
(w Anglii) dorastający syn szlachecki słyszał w domu rodzicielskim co 
ojców poruszało. W prawdzie młodzież nie mogła się jeszcze osobiście 
mieszać do rozmowy starszych, ale była uważnym słuchaczem i zdoby
wała tym sposobem w towarzyskićm obcowaniu z dojrzalszymi ludźmi 

oz trudu, część swojego ukształcenia. Ojcowie jój, niegdyś w Polsce, 
a dzisiaj jeszcze w Anglii, nie byli bezczynnymi widzami tego, co się 
«ziało na świecie; wiedzieli oni o tćm, że są powołani brać czynny 
u<lział w losach kraju, a kraj ten był wówczas równie wpływowy na lo
sy spółczesnych, jak  dzisiaj Anglia w radzie narodów. Ażeby synow- 
com dać możność i gruntowniejszego ukształcenia i przyjrzenia się sła- 
Wn.ym uczonym, których Kraków wtenczas w swoich m urach liczył, 
w?iął ich arcybiskup i kanclerz do swego boku. Sam on był mężem 
wielce poważnym i poważanym, uczonym i gościnnym, grom adził oko- 

siebie co było najznakomitszego w stolicy, a więc i synowcowie mo- 
8h nie mało korzystać z takiego obcowania. Taka to była atmosfera, 
którą oddychali młodzi Łascy, a późniejsze ich życie świadczy, że 
wzmacniająco na nich oddziałała, że się dzielnie przygotowywali do 
Przyszłego zawodu. A kiedy podrośli i zmężnieli, trzeba było po- 
myśićć o wyższćm wykształceniu, o podróży za granicę, gdzieś do Włoch 
uo Francyi, dokąd możniejsze rody polskie wysyłały swoich synów 

P° naukę i ogładę. Padwa, Bononia, Paryż były wówczas takiemi 
°Sniskami nauki; a chociaż uniwersytet Krakowski znakomitych liczył 
Profesorów i mnóstwo uczniów, jednak pobyt za granicą uważano za 
v°uieczny, dla tych zwłaszcza synów, których przeznaczano do za

wodu dyplomatycznego lub wyższój hierarchii kościelnćj. Tak tćż po
d p ił i arcybiskup Łaski z synowcami.

W łaśnie pod ten czas, t. j. 1512 r., przysłał papież Juliusz II, Ja- 
?. ^taphileus’a, do króla Zygmunta Starego, zachęcając go do obesła- 
.la «oncylium powszechnego, które zebrano do Ilzymu. Król chętnie 
'•S zgodził i na duchownego posła wybrał arcybiskupa Łaskiego, a zaś 
wieckim naznaczył Stanisław a Ostroroga, kasztelana kaliskiego. Pry- 
nas mógł się zaraz wybrać w podróż, gdyż go zatrzymywały ważne 
Prawy polityczne, mianowicie układy z mistrzem krzyżackim Alber- 
e®, a także groźba wojny ze strony w. księcia moskiewskiego, Turków 

atarów. Dopiero więc pod koniec m arca 1513 r., mógł arcybiskup 
|  rzcdsięwziąć podróż do Rzymu. Korzystając z tćj sposobności, zabrał 

(iwóch synowców: Hieronima i Jana, Stanisław zaś tymczasowo został 
K ° j c . u. Po drodze arcybiskup w stąpił do Wenecyi, ażeby doży Leo

no w i Loredano zakomunikować zlecenia swojego monarchy. W po
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6 JAN ŁASKI,

czątkach czerwca stan ą ł w Rzymie, a wkrótce za nim i Ostroróg. P a 
pież, Leon X (Juliusz II tymczasem um arł), przyjął prym asa z wiel- 
kićm uznaniem i naznaczył go na członka komisyi soborowćj, mającćj 
radzić nad przywróceniem zgody między pany chrześciańskimi i wyko
rzenieniem nadużyć i niewiary, zwłaszcza chodziło o potępienie dzieła 
P iotra Pomponazzo, który przeczył nieśmiertelności duszy. Tak więc, 
gdy stryj był zajęty wraz z ojcami soboru lateraneńskiego sprawy ko- 
ścielnemi, synowcowie dalój odbywali studya w wiecznćtn mieście; nie 
mieli jednak na nich poprzestać, gdyż prym as uznał za potrzebne wy
słać ich do Bonouii, a sam dalćj całe miesiące przebywał w Rzymie, 
biorąc udział częścią w pracach soboru, częścią załatw iając dyplomaty
czną missyą od swojego monarchy. Zatćm pod koniec r. 1514 otrzym ał 
Jan  Branicki, dozorca synowców, zlecenie, ażeby się z nimi przeniósł 
do Bononii.

Podróż z Rzymu do Bononii i krótki pobyt w oberży, co wszystko 
trzy dni zajęło, kosztowały 1 3 '/a dukatów, jak  o tćm donosi ów dozor
ca młodzieńców, Branicki, prymasowi. Z listów jego dowiadujemy się
o biegu nauki młodych Łaskich, o ich sprawowaniu się i charakterze. 
Ciekawe to szczegóły, o których kilka słów zaraz powiemy; tymczasem 
m ały epizod dodamy. Oto arcybiskup wyprawił z Rzymu, w maju 
1514 r. swojego m arszałka, kasztelana sochaczewskiego, Mikołaja 
Wolskiego, z ważnćm zleceniem do Krakowa. B yła to właśnie chwila, 
gdy po zwycięztwie orszańskićm (8 W rześnia) król Zygmunt, w ypra
wiając z powrotem Wolskiego, kazał mu zabrać kilku jeńców w poda
runku dla papieża. Ponieważ zwycięztwo, o którćm  mowa, skrzyżowa
ło plany habsburskie; więc z Wiednia polecono uwięzić Wolskiego, 
a jeńców rozkuć i odesłać do ojczyzny, mając nadzieję zyskania przez 
to względów ich monarchy. Glejt królewski nie uratow ał Wolskiego; 
Austryacy zawlekli go do Hall, pod Insbrukiein, i uwięzili. W praw
dzie krótko to trw ało, pozwolono mu dalćj jechać, ale jeńców nie wró
cono, pomimo że ich Leon X dom agał się od Maksymiliana cesarza.

A teraz wracajmy do Bononii, ażeby się przyjrzćć studyom m ło
dych Laskich. Oto najprzód przybył do nicli najmłodszy b ra t S tan i
sław, wraz z marszałkiem arcybiskupim, Wolskim, oraz dwaj Radzi
wiłłowie: Stanisław i Jan , którzy się uczyli w Wiedniu, a na dokończe
nie edukacyi byli wysłani do Bononii '). Oprócz tego, dwaj inni m ło
dzieńcy, herbu K orab’ utrzymywani kosztem arcybiskupa, zwiększyli 
grono uczniów. Widzimy tćż jakiegoś Macieja, który prawdopodobnie 
uczył w domu najmłodszego Laskiego, a potem mu towarzyszył do Bo
nonii. Tak więc m ała ta  kolonia polska sk ładała  się z dziesięciu 
osób: trzech Laskich, dwóch Radziwiłłów, dwóch dalszych krewniaków

' )  K s. K orytkow ski u trzym uje  w b iografii arcyb iskupa  Ja n a  Ł ask iego , 
żc trzeci je g o  synow ico, S tan isław , nie by l w cale z a g ra n ic ą  na naukaoh ( J o a n -  
nis de L asoo ,,L ib e r  B enefioiorum ,“  t. I ,  s tr .  8 8 , G niezno, 1 8 8 0  r .) .



i?l ^n!asa’ dozorcy Branickiego, owego Macieja i lekarza, którego stryj 
°uał ukochanym swoim wychowańcom.

Ponieważ pobyt w Bononii m iał potrwać lat kilka, należało się 
odpowiednio urządzić, a przedewszystkićm ponaprawiać nieco 

i uszarzaną odzież lub sprawić jakąś suknią nową, zastosowaną do 
tv° y. Przyjętej między młodzieżą akadem icką. Dwie zwierzchnie sza- 
na ^ana Laskiego ‘ Stanisława Radziwiłła, kosztowały 17 dukatów;

nowych butów kupiono za 2 dukaty; cyrulik otrzymywał tygodniowo 
tl <-iu młodzieńców po 3 m arki. Do mieszkania trzeba było sprawić 

^Przęty, stoły, stołki i pościel, każdy z uczniów otrzym ał osobny stół 
' Pulpitem, mosiężną lampę i inne drobiazgi. Załatw iał to wszystko 
1 anicki, dozorca młodych Łaskich i każdy wydatek starannie zapisy- 
a»» dla zdania rachunku arcybiskupowi, przyczem nie omieszkał do- 
ac, że jego uczniowie pracują wieczorami do godziny 9-tćj.

(j. Ale mając już gdzie mieszkać i na czćm siedzićć i jeść się zachce; 
7 ptogo tśż szkolna kolonia nie zapom niała zabrać ze sobą i kucharza 
‘ Jeden z Radziwiłłów okazywał szczególny talent gastrono
m y .  Gdy z rana przekupnie z mięsem, rybami i inną żywnością 

P zybędą, on będzie na domowćj wadze przeważał nabyte artyku ły , al- 
dlaV'em trzeba wydatki miarkować, gdyż na utrzym anie tygodniowe 
ty. Ca*e8° towarzystwa było wyznaczone małoco więcćj nad trzy  duka- 
^  drzewo i wino osobno płacono. Pranie bielizny uskuteczniano 

mcm; praczka b ra ła  miesięcznie 4 karoliny. 
a ]{• i strony naukowćj, to najprzód w pokoju winna być cisza, 
PYt y  Z uczn‘° w zajęty przy swoim stoliku. Tylko wtenczas, gdy za- 
uJ iany. ’noże każdy pojedynczo odpowiadać, a mianowicie jednego 
bv ai^? w*osku, drugiego po łacinie; po polsku nie mówiono wcale, jak- 
śn0C zapomnićć swojego języka. Podczas obiadu czytywano gło-
0 nrUSt^  z history‘ Czech po czesku; po obiedzie następowała dysputa 
dziereC2ytaui5!11 0 cze?°  siS do południa uczono; raz na ty- 
n>cki' n,auczyc'el odbywał egzamin z wykładanych przedmiotów. B ra- 
obyc-’ . onosząc prymasowi o swoich uczuiach, chwali ich pilność, dobre

a C0 uzdolnienia, najwyżćj stawia Hieronima Łaskiego. 
m0nt °. ucy> byli młodzi uczniowie w uniwersytecie zaliczeni do u ltra- 
Harod U0W’ ^  zaSÓrskich; grupa ta  obejmowała młodzież ośmnastu 
chów ‘ s tanowiła niby przeciwieństwo cytram ontanów, t. j. W ło-
“o ń sl- .’r °fesorowic także dzielili się na korporacye. Uniwersytet Bo- 
np 1 c‘eszy ł się w tym czasie kilku sławniejszymi profesorami, jak  
ł y ' .en t‘vogli0, Modestus i kilku humanistów. Odczyty ranne kończy- 
•iuszr 0 w ykładano Cycerona a d  A t t i c u m  i Georgiki W irgi-
1 Cyee'r^° ^°^U(̂ n‘u czytano Tucydydesa, Arystofanesa, Propercyusza 
Przychn ^ om‘Sdzy młodzieżą różnojęzyczną, uczącą się w Bononii, 
po zjpA i, • 0 czasami do krwawych starć, jak  np. w r. 1516, niedługo 
p i l i , " z!e w tśm  mieście Leona X z Frańciszkiem I. Niemcy wystą- 
^  lom bardom ; w obronie Niemców stanęli Polacy i W ęgrzy,

się rąbać i strzelać, pow stał rozruch, który trw ał dwa dni, gdyż
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burm istrz wziął stronę Włochów, a przez to oburzył cudzoziemców, 
zwłaszcza Niemców, w których imieniu gardłow ał głośny swego czasu 
błędny rycerz i poeta niemiecki Ulryk von Ilu tten .

Tymczasem pobyt we Włoszech zbliżał się do końca; młodzież 
cudzoziemska bawiła zwykle w uniwersytecie trzy  lata. Zwyczaj ten 
tak  się utrw alił, że najmujący studentom mieszkanie właściciel domu, 
nie mógł wymawiać go przed tym term inem . Łascy jednakże nie zo
stawali w Bononii całego trzylecia; przed wyjazdem z Włoch, spotkała 
Jana  wcale nieprzyjemna niespodzianka. Oto krew niak jego, Marcin 
Rambiewski, przyciśnięty od wierzycieli, wystawił na niego w Rzymie 
weksel do wysokości 670 złotych, którego, gdy nie mógł zapłacić, użyto 
nań, jak  to bywało we zwyczaju, exkomuniki. Stryj oczywiście m usiał 
wykupić syuowca, tak , że ten powrócił do kraju  bez szkody na sławie.

Po pięcioletniej nieobecności w ojczyźnie, musiało młodemu pani
czowi niejedno mniśj się podobać; ale wola stryja była dlań prawem. 
Zresztą, ten stryj, arcybiskup Łaski, tak  kochał synowca, że gdy Jan  
jeszcze się uczył w Bononii, już go mianował kanonikiem i kustoszem 
kolegiaty łęczyckiej (1517 r.); niedługo potem dodał kanonią w Płocku 
i Krakowie, chociaż synowiec liczył zaledwie 18 la t wieku i oczywiście 
święceń kapłańskich nie m iał. Sprawa ta  kosztowała go 1000 d u k a 
tów, jak  w testamencie swoim pod r. 1517 zanotował; synowie czatćrn je 
go, powróciwszy do kraju, nie potrzebował troszczyć się o kaw ałek 
chleba; stryj pam iętał o nim więcćj, niż rodzony ojciec. Nareszcie tćż 
Jan  Łaski wyświęcił się w r. 1521. Godności kościelne sypały się na 
niego z hojnśj ręki prym asa, jak  z rogu obfitości; w kilka la t potćin zo
sta ł dziekanem kapituły gnieźnieńskićj, mając zaledwie 24 la ta  życia, 
a gdy po śmierci E razm a Ciołka zawakowało biskupstwo płockie 
1522 r., arcybiskup zaczął kołatać u króla Zygmunta, by m łodziutkie
mu synowcowi ofiarował tę  godność kościelną. Prośby jednak  nie wy
słuchano, chociaż bowiem arcybiskup m iał wielką powagę i zachowanie 
u króla, nie brakło mu przecież i potężnych nieprzyjaciół, którzy za
miary jego krzyżowali, że tu  wymienimy tylko Tomickiego krakow skie
go i Krzyckiego poznańskiego biskupów. Za to niepowodzenie wyna
grodził król przynajmnićj w części swojego kanclerza i prym asa, mia
nując synowca jego Jana, jednym z swoich sekretarzy. Tym sposobem 
chciał prymas wprowadzić ukochanego synowca na arenę polityczną, 
żeby go usposobić do spraw publicznych, a z czasem może i do następ
stwa po sobie na prymasostwo.

Pomimo wszakże tylu zyskanych urzędów intratnych, młodemu 
księdzu Łaskiem u jakoś w domu nie smakowało, zatęsknił do zagrani
cy; gdy więc b ra t jego, Hieronim, udaw ał się z misyą dyplomatyczną do 
Rzymu i Paryża, wziął ze sobą Jaua  i Stanisław a braci 1523 r. Po 
drodze wstąpili do Bazylei, gdzie się poznali z Erazmem rotterdam - 
skim, którego eufonicznie nazywano wówczas królem humanistów. 
Erazm  był zachwycony trzem a młodzieńcami, a szczególniej księdzem 
Janem , o którym  nadzwyczaj pochlebnie w listach swoich wspominał.

8  JA N  ŁASKI,
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Podczas pobytu w Bazylei zapoznał się Jan  z wielu głośnymi wówczas 
ludźmi, i wtenczas już niezawodnie zarw ał nieco protestanckiej nauki, 
Z Bazylei udali się trzej Łascy do Paryża; najmłodszy z nich, Stani
sław, wszedł do służby króla Franciszka I, a Hieronim, załatwiwszy 
zlecenia swojego monarchy, wrócił do kraju. Jana  spotykamy pod ko
niec 1524 i\ znów w Bazylei. Tym razem nastąpiło  jeszcze większe 
zbliżenie z Erazm em  rotterdarnskim , u którego Jan  Łaski zam ieszkał 
i tak  się do gospodarza swojego przywiązał, że kosztem swoim go 
utrzym ywał, a nawet gdy Erazmowi brakło pieniędzy, kupił od niego 
bibliotekę, pozwoliwszy mu zresztą na zatrzym anie jćj i używanie do 
śmierci. Hieronim znów Łaski ofiarował humaniście cenne jakieś na
czynie srebrne; słowem, tak  czcią okazywaną Erazmowi, jak  i poda
runkam i zjednali sobie młodzi Polacy jego trw ałą  życzliwość. Ale za 
tym powtórnym pobytem w Bazylei, Jan  Łaski pozawiązywał jeszcze 
liczniejsze znajomości z koryfeuszami humanizmu, a nawet z Zwinglim 
zetknął się w Zurychu. Wieści o tćm dolatywały do k ra ju  i tym s ta 
wały się dla niego niekorzystniejsze, ile że apostołowie Reformacyi za
częli już w Polsce podnosić głowy, a nieprzyjaciele prym asa radzi byli 
ukłuć go postępowaniem synowca, o którym  mówiono, że nietylko wiary 
swojej się wyrzekł, lecz i żonę pojął. Dzieje się to w 1525 r., gdy właśnie 
Hieronim Łaski, w powtórnćj misyi dyplomatyeznćj za granicą, zboczył 
do Bazylei i przywiózł b ra tu  stanowczy rozkaz s try ja , ażeby w racał do 
kraju. W prawdzie przed arcybiskupem  uniewinnił się z zarzutów; 
przekonano się, że żony nie pojął, ale to nie wystarczało przeciwnikom 
rodu Laskich: m usiał jeszcze w Krakowie złożyć przysięgę oczyszczają
cą, że jest wiernym synem Kościoła rzymskiego i potępia szerzone spół- 
cześnie błędy religijne. Oczyściwszy się więc z ciążących podejrzeń
o herezyą, wrócił do obowiązków pasterskich, nie przestając korrespon- 
dować z przyjaciółmi bazylejskimi, sprowadzając dzieła świeżo ogłoszo
no, zwłaszcza Erazm a rotterdam skiego, i w ogóle żywo badając cały 
ówczesny ruch protestancki. Częścią z obowiązków urzędu, częścią 
dla zasięgnięcia wiadomości w stolicy bywał tćż Jan  Łaski w Krakowie. 
Otóż razu jednego ze tknął się z młodym duchownym, który tylko co 
wyświęcony na kapłana, gotował się do wyjazdu na dalsze nauki do 
Bononii. Tym duchownym był nie kto inny, tylko Stanisław  Ilozyusz, 
późniejszy m łot protestantyzm u w Polsce, ale obecuie jeszcze nieświa
dom roli, k tóra  go czekała i dysputujący z Łaskim  o tćm, co wtenczas 
najżywićj obchodziło ludzi, t. j. o reformacyi religijnćj.

Tymczasem w r. 1531 um iera arcybiskup Jan  Łaski; synowiec 
traci w nim nietylko kochającego stry ja , lecz i protekcyą. Już praw 
dopodobnie miną go dostojeństwa kościelne, k tóre dlań przeznaczał 
nieboszczyk. Nieprzyjaciele jego skorzystają, by synowca usunąć z wi
downi, a znów synowiec ten coraz bardziśj zaczyna się chwiać w swoich 
przekonaniach religijnych. Nim jednak  do otwartego zerwania z K o
ściołem przyszło, upłynęło jeszcze od tćj chwili la t kilka, widzimy go 
bowiem w 1538 r. archidyakonem warszawskim, a król Zygmunt, nie

Tom  IV . Październik 1881. a
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przeczuwając w nim odstępcy, ofiaruje mu biskupstwo kujawskie. Ale 
Łaski już pod koniec wspomnionego wyżćj roku kraj opuścił i przyjął 
naukę Kalwina. Dalszy więc jego żywot upływa na tuiactw ie za g ran i
cą, głównie w Holandyi, Anglii i Niemczech, a na resztę dni swoich 
znów wraca do Polski, ażeby spocząć na zawsze.

II.

Łaski opuścił kraj nieznaglany przez nikogo i udał się z począt
ku do F rank fu rtu  nad Menem, w lecie 1538 r. Odjeżdżając, przy
rzekł królowi, że będzie un ikał osobistego spotkania się z reform atora
mi, przynajmniéj z przywódcami protestantyzm u. We Frankfurcie 
niedługo bawił i wkrótce przeniósł się do M oguncji, gdzie około roku 
zostawał. Tu zabra ł znajomość z Hardenbergiem , Bernardynem  holen
derskim, który przybył do Moguncyi na dokończenie nauk teologi
cznych, i z niejakim Enzinas’em, Hiszpanem, sprzyjającym również no
wościom religijnym. Gdy H ardenberg ukończył sludya i otrzym ał sto 
pień doktora teologii, Łaski da ł mu na pam iątkę tej chwili „G ram aty 
kę hebrajską“ Reuclilina, k tórą  sam był w darze otrzym ał od Erazm a. 
Niewiadomo, jak ie  pobudki skłoniły Łaskiego do wyjazdu z Moguncyi, 
gdy bowiem H ardenberg w racał do ojczyzny, zab ra ł się z nim do Lo
wanium (Loewen), gdzie jak iś  czas przebywał. W Lowanium, jak  
i w innych miastach niderlandzkich, reformacya szerzyła się pocichu, 
na tajemnych schadzkach (conventícula), do których należał i Łaski. 
R egentką Niderlandów była pod ten czas wdowa po Ludwiku Jag iel
lończyku, królu węgierskim, co zginął pod Mohaczem, a razem siostra 
K arola V cesarza. Na tolerancyą nowej wiary w Niemczech, Karol V 
rad  nie rad  zgodzić się m usiał; ale za nic w święcie nic m yślał pobła
żać Reformacyi w swoim rodzinnym kraju , w Niderlandach. Gdy więc 
doszła go wiadomość o szerzeniu się nowćj nauki, o tajem nych schadz
kach wolnomyślnych ludzi, w ydał surowy zakaz tolerowania nowato
rów i wtenczasto zwolennicy protestantyzm u musieli z Lowanium ucie
kać. Łaski, który w tym czasie stanowczo już zerw ał z Kościołem, po
ją ł  żonę, prawdopodobnie z pośród mieszczan Iowańskich; unikając 
prześladowania schronił się do wschodniej Fryzyi (1540 r.).

K raik ten na saméj północy Niderlandów leżący, m iał swoich 
hrabiów napół niezależnych, z rodu Cirksenów. Ostatni z nich, hr. E n 
no um arł 1539 r., zostawiwszy nieletniego syna i żonę Annę, z do
mu książąt O ldenburskich, k tó ra  właśnie wtenczas, gdy Łaski 
przybył do Fryzyi, była regentką małego hrabstw a i nie obcą dąże
niom reformatorsko-religijnym. Dzięki tym okolicznościom wschodnia 
Fryzya służyła zbiegom rozmaitych sekt protestanckich, za bezpie
czniejsze od innych miejsc schronienie. Łaski, przybywszy do Fryzyi, 
osiadł w Em den’ie, z zam iarem  spokojnego oddawania się studyoin teo
logicznym. Wiadomość wszakże o jego przybyciu, a szczególnićj o tćm, 
że był gorliwym protestantem , skłoniła dwór hrabiowski do ofiarowa-
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nia mu urzędu kaznodziei, którego nie przyjął, tłóm acząc się nieznajo
mością języka. Tymczasem wieści o sprawach religijnych we Fryzyi, 
doszły uszu K arola V, który polecił regentce Niderlandów, a siostrze 
swojćj, Maryi, ażeby nalegała na hrabinę Annę, o wypędzenie zbiegów 
protestanckich z Fryzyi, jako  mogących szkodliwie wpływać na ludność 
samych Niderlandów. W tenczasto hrabina Anna zam ianowała Jan a  
Łaskiego Superintendenten! wszystkich gmin róźnowierczych w swoim 
kraju.

Na tym nowym urzędzie Łaski rozwinął wielką energią, zapro
wadzając ład  w rozstrojonym kościele protestanckim  i broniąc go od 
snujących się nowochrzczeńców, których we Fryzyi, pod te czasy, werbo
wał niejaki Dawid Joris. Polemika z nim i z innymi marzycielami nie 
doprowadziła do żadnego porozumienia; rząd hrabiowski, ulegając n a 
ciskowi regeutki Niderlandów, wygnał co niebezpieczniejszych nowo
chrzczeńców, a zaś nad utniarkowańszymi naznaczył zwierzchnikiem 
Mennon’a. Byłto owoc pośrednictwa Łaskiego, który w ogóle za po
mocą umiarkowania chciał skupiać w całość rozpadający się protestan
tyzm fryzlandzki na coraz nowe odcienie. Nie dosyć na tćm. Lubo 
protestantyzm  liczył już sporo wyznawców tajemnych i jawnych we 
Fryzyi, nie mieli oni jednakże swojego osobnego kościoła, lecz odpra
wiali nabożeństwo w kościele Frańciszkanów. Wyznawców nowój wia
ry, zwłaszcza kalwińskiego kierunku, raziły szczególniej obrazy i posą
gi w świątyni katolickiśj. Łaski tedy pisze bardzo śm iały list do h ra 
biny Anny, żeby k aza ła  z kościoła franciszkańskiego, w Em den’ie, po
wyrzucać obrazy, grożąc, że w przeciwnym razie, on, jako Superinten
dent, musiałby prosić o uwolnienie od urzędu. Reform ator nasz w tym 
liście dowodził tak , jak  jego m istrze i towarzysze, że cześć obrazów 
stanowi bałwochwalstwo, że zatćm tolerować ich na miejscu świętóm 
nie godzi się, że zakonników należy wyrugować, słowem zaprowadzić 
reformacyą. Nam, dzieciom X IX wieku, trudno zrozumićć tćj kalw iń
skiej zaciekłości przeciw dziełom sztuki religijnej; tej faryzejskićj gor
liwości o świętość domu bożego, w których k ry ła  się tylko nienawiść do 
starćj wiary. Ale Łaski śpiewał, jak mu grali m istrze z Zurychu lub 
W ittenbergu. Czy ten wandalizm kalwinistów był u Łaskiego szcze
rym rezultatem  przekonań, czy m aską dla zasłonienia świeżej aposta- 
zyi, trudno dziś o tem sądzić, chociaż jego biograf przypisuje to łasce 
boskiej i uwielbia swojego bohatera. Bądźcobądź, udało się Łaskiem u 
odsunąć Frańciszkanów od kościoła, wyrzucić obrazy i zamienić go na 
zbór protestancki.

Wśród tych zatargów kościelnych, upływ ało życie naszego refor
matora w Emdenie wcale niefortunnie. N ajprzód zaczęła go dręczyć 
febra, jako nie przywykłego do wilgotnego klim atu Fryzyi, a to tak 
uporczywie, że mu z trudnością przychodziło choćby najkrótszy list n a 
pisać; powtóre, brakowało środków do życia, zwłaszcza w pierwszych 
tygodniach po osiedlaniu się w Emdenie; m usiał więc sprzedawać d u 
plikaty z biblioteki swojćj, by najpierwszym potrzebom zadość uczynić;
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nareszcie dowiedział się, że b ra t jego Hieronim Łaski, wypuszczony 
z niewoli tureckiój, dogorywa w Krakowie i wzywa go do łoża. W y
b ra ł się więc do ojczyzny (1541 r.), gdzie jeszcze zasta ł b ra ta  przy ży
ciu i jak iś czas w Krakowie zabawił Wszakże już następnego roku 
widzimy go w Emdeuie, na urzędzie superintendenta, wojującego 
z Frańciszkanam i i anabaptystam i. W alka z zakonnikami, przy popar
ciu rządu, nie była zapewne zbyt trudna; ale walka z cesarzem K aro
lem V, s ta ła  się niepodobieństwem dla reform atora i hrabiowskiego 
rządu Fryzyi. F ortuna  kołem się toczy: kto innych wypędza, bywa 
tćż nieraz wypędzany. Tak tóż i z Łaskim  się stało, jak  zaraz zoba
czymy. Nim do tego przyszło, m usiał jeszcze Łaski zgryść niejeden 
twardy orzech. Gdy bowiem na chwilę u sta ł nacisk ze strony regencyi 
niderlandzkićj, nowy a gorliwy superintendent zajął się jakićm takiem  
zorganizowaniem gmin nowowierczych. Spraw a była niełatw a, raz 
dlatego, że do Fryzyi zbiegli się najrozmaitsi reformatorowie i każdy 
pastor na własną rękę uczył; a powtóre dlatego, że stronnicy lu terani- 
zmu gorąco nienawidzili polskiego przybysza, który w swoich wyobra
żeniach przechylał się do Zwingliusza i Kalwina. Chcąc do jedności do
prowadzić różnorodne opinie, zaprowadził Łaski najprzód w izy  ty  po 
gminach i osobiście lub przez delegowauych wglądał w postępowanie 
pastorów, ich naukę kościelną, stan  majątkowy kościołów i t. d. Aże
by zaś jeszcze mocnićj ściągnąć cugle w swym ręku, urządził pewien 
rodzaj nieustającego synodu (coetus), na który pastorowie musieli się 
stawić i w ciągu pół roku czuwać nad stanem  spraw religijnych, wza
jem  się upominać, karcić niepoprawnych kolegów, słowem prowadzić in- 
kwizycyą. Mie był to oryginalny pomysł Łaskiego, gdyż podobne wi
zyty i trybunały inkwizycyjne pozaprowadzali kalwiniści w Niemczech; 
zawsze jednak organizacya ta pozwalała utrzym ać w garści chwiejące 
się gmiuy fryzyjskie. Na tśm  wszakże nasz reform ator nie poprzestał. 
Wiedząc, że tylko przez młode pokolenie może nową naukę w kra ju  
ustalić, za jął się urządzeniem szkółek, wyjednał od hrabiny, regentki 
Fryzyi, nakaz policyjny, ażeby rodzice k o n i e c z n i e  dzieci posyłali do 
szkoły, i żeby cała gmina o utrzym aniu jćj myślała. Jestto  jeden 
z pierwszych w Europie przykładów zastosowania przymusu szkolnego 
(1545 r.). Nadto ułożył katechizm, który długo służył za podstawę 
nauki religii tak  we łry zy i, jak  i w gminie londyńskiej, do którćj po- 
tćm został wezwany. W szystkie te staran ia  i prace około spraw  reli
gijnych we Fryzyi, wykazywały organizacyjny ta len t Łaskiego, ale tćż

' )  W alew ski m ówi, ¿o podczas tćj by tnośc i w k ra ju , L ask i m usiał się 
oczyszczać przed  k a p itu łą  k rakow ską  z zarzutów  o po jęc ie  żony. Tym czasem  
było  to  znaczn ie , bo  o k ilk an aśc ie  la t  w cześniej, m ianow icie 1 5 2 5 , n ie zaś 
1 5 4 2  r .  W  ogóle  trzeba wyznać, że biografia  Ł ask ieg o , k tó rą  W alew ski  p i 
sa ł, j e s t  nadzw yczaj b a łam u tn ą . P rostow ać  w szystkich om yłek jeg o  a rty k u łu , 
n ie widzimy po trzeby ; zauważył to  i D a lto n , k tó ry  cy tu je  w sw ojćm  dziele 
rozpraw kę W alew skiego , d rukow aną w „ b ib l .  W arsz .” (1 8 7 2  r .) .
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przyczyniły się do jego utrapień, albowiem pastorowie luterańskiego 
kierunku, podzielając wyobrażenia swoich spółwyznawców niemieckich, 
nienawidzili zwolenników kalwinizmu, a więc i Łaskiego, nazywając go 
sakram entarzem . Trzeba tu bowiem dodać, że Łaski, przebywając je 
szcze w Bazylei u Erazm a, przejął się jego niechęcią do L utra , nie ta 
jąc lekceważenia dla gburowatego reform atora wirtemberskiego. Nie
chęć przywódców udzielała się zwykle ich stronnikom i ztądto we Fry- 
zyi w owym czasie działo się to samo, co i w innych krajach, gdzie dwa 
kierunki nowowowiercze: kalwiński i lu terański, nie mogły się ze sobą 
pogodzić, mimo wszelkich k o n k o r d y i .  Łaski jednak radził sobie jak  
mógł, i przy pomocy policyi doprowadzał do zgody i do brania udziału 
w swoim nieustającym synodzie spornych pastorów. Zapłacą, mu oni 
poźnićj, ale w obecnej chwili są posłuszni.

Dotychczas towarzyszyliśmy Łaskiem u w jego pracach, sporach 
i kłopotach publicznych; otóż warto zajrzeć do jego domu i zobaczyć, 
co go tam zajmuje, boć i teologowie nie mogą ciągle rozprawiać o wie
rze usprawiedliwiającej bez uczynków, lub o naturze wieczerzy Pań- 
sk ió j. Szczegółów do utworzenia sobie obrazu domowego życia Łaskie
go, z czasu, gdy był superintendentem  we wschodniej Fryzyi, mamy 
bardzo mało. Wiadomo tylko, że gdy przeprowadził wygnanie zakon
ników franciszkańskich z Emdenu, zam ieszkał w ich klasztorze. Zdro
wie znów mu nie dopisywało, pom nażała się rodzina, zachodził w lata, 
a jeszcze żadnego kąta  nie m iał stałego. Z początku nie zam ierzał 
stale się osiedlać w Emdenie; gdy jednak  sprawy religijne trochę urzą- 

1 się zagnieździł, kupił pod samćm miastem folwarczek do 
clzisdma istniejący, zwany Abbingwehr, za 4500 talarów . Sumy atoli 
całkowitej nie mógł odrazu spłacić, gdyż z kraju  ojczystego niewiele 
mu rodzina przysyłała, a rząd hrabiowski również nie był bardzo hoj
ny. Siadów jakichkolwiek po Łaskim  w tej miejscowości nie mógł Dal- 
ton odnalóźć. Za to dowiadujemy się, że ta letnia rezydeneya posłuży
ła  reformatorowi na zdrowie, zaczął się czuć lepićj i weselćj, niż d o 
tychczas, pisując bowiem do znajomych, do Kalwina, Melanchtona 
i bliższych przyjaciół, datow ał listy żartobliwie „ze swojego królestwa 
Abbingwehreńskiego.” Oszczędnym nie był, bo jak  mówi Dalton, Po
l o w i  oszczędność nie w sm ak idzie, a Łaski i pod tym  względem nie 

zapa ił się swojej ojczyzny. Pożyczał, żeby nie odbierać, pisał do K al
ina ust rekomendacyjny za jakim ś szlachcicem, który reform atora ge

newskiego zarw ał; więc Łaski prosi go, by mu dał wiedzićć, na jaką 
■ iinę pomosl szkodę, a on mu ją  zwróci. Żona znów z jego polecenia 
1 w" a, /i*0 r remy .Ja ^ 'emuś pastorowi garnuszek m asła i parę serów, 

szystko domowój produkcji z owego „królestwa” pod Em den’em. 
wVTonA-a • V® trzy cieszył się Łaski spokojnóin posiadaniem tćj 
Ti/un w S1! ky>.z którćj tylko na krótko wyjeżdżał dalćj, jak  np. do 
h , ormacyi i Spiry (Speyer) w sprawach religijnych; zbliżała się 
W t 1 ’ i ^r*a lu'a*a wyrzucić z guiazda i zmusić do nowego tulactw a. 
w strząśnięte w podstawach swoich Niemcy przez Reformacyą i wyni
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kające z nićj wojny domowe i religijne, m iał z jednćj strony ratować 
sobór trydencki, w tym czasie obradujący, a z drugićj, w potrzebie, 
miecz Karola V. Z soborem i jego uchwałami nie chcieli protestanccy 
książęta mieć nic wspólnego i postanowili sił swoich sprobować na pla
cu boju. Liga, tak zwana szmalkaldzka, do którćj weszli książęta pro
testanccy, została na głowę rozbita przez wojska cesarskie pod Mtihl- 
bergiem (1547), kurfirst saski dostał się do niewoli, innych odbiegła 
odwaga, czuli się złam ani. W tedy Karol V zw ołał sejm do A ugsbur
ga w tymże 1547 roku, na którym spory religijne między katolikam i 
a protestantam i miały być załagodzone. Ponieważ książęta protestanc
cy zostali pokonani orężem, musieli przyjąć warunki, które cesarz po
dyktował. Ugodzie tćj dano nazwę I n t e r i m  (tymczasem), m iała bo
wiem obowiązywać tymczasem, póki sobór trydencki nie rozstrzygnie 
sporów dogmatycznych.

Posłem od Polski na ten sejm augsburski był Stanisław  Łaski, 
b ra t fryzyjskiego reform atora, a celem jego misy i do cesarza oswobo
dzenie wziętych pod Miihlbergiem w niewolą książąt protestanckich 
i szukanie poparcia czynnego przeciw grożącym Turkom. Zauważono 
na posiedzeniach sejmowych, że Stanisław Łaski najpoufulej przestaw ał 
z Muley’em Hassanem, bejem Tunisu, który przybył do Augsburga 
szukać pomocy cesarza; bej najchętniej rozm awiał z Ł askim , gdyż ten 
w rodzinnym jego języku mógł się porozumiewać, co zgromadzonych 
książąt i hrabiów mocno zdumiewało. Spólczesny i obecny na sejmie 
jeden z dostojniejszych członków mówił o Stanisławie, że „poseł polski 
był wspaniałym, wielce doświadczonym, uczonym, bardzo wymownym 
i w towarzyskićm obejściu nadzwyczaj przyjemnym człowiekiem.” 
Z takiego to źródła  miewał Jan  Ł aski, m ieszkający daleko na północ 
w Emdenie, wiadomość o tein, co na sejmie augsburskim  w sprawach 
religijnych postanowiono. Wiadomości te  nie były dla protestantów 
w ogóle pomyślne; cesarz udawszy się z Augsburga do Bruxelli, kazał 
surowo wykonywać owo I n t e r i m ,  a tćm samćm m usiało ono zagrozić 
i wschodnićj Fryzyi, gdzie Łaski był superintendentem . Regencya ni
derlandzka zażądała od hrabiny Fryzyi, ażeby uchwały sejmu augsbur
skiego zastosowała w swoim kraiku , żeby zaprow adziła I n t e r i m .  
Łaski zm iarkował, że się z nim może źle skończyć, zwłaszcza, że nie
chętni mu pastorowie luterańscy zaczęli podnosić głowy. Przebrany 
zatem i pod obcćm nazwiskiem, uciekł przez Antwerpią do Anglii, do
kąd go już dawniej wzywano, ażeby pom agał rozpoczętćj przez Henry
ka Reformacyi (1548).

Kiedy się nieco uspokoiło, a Łaski przekonał się, że może bezpie
cznej we Fryzyi przebywać, wrócił na parę miesięcy do Emdenu, um a
cniał i dodawał odwagi wystraszonym pastorom , nie oszczędzał nawet 
samćj hrabiny, czyniąc jćj wymówki, że zezwoliła na zaprowadzenie 
I n t e r i m .  Pobyt wszakże Łaskiego we Fryzyi trw ał nie długo; ksią
żęta protestanccy postauowili wciągnąć do ligi swojćj Alberta, niedawno 
m istrza krzyżackiego, a teraz już księcia pruskiego, oraz Zygmunta
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Augusta, króla polskiego. Saski zdaw ał się odpowiednim agentem do 
wymiarkowania obu książąt, jako mający stosunki rodzinne, oraz zwią
zki z protestantam i tak  w Polsce, jak  i w Prusiech. Opuszcza więc 
F r y z y ą i w  1540 roku udaje się .do Gdańska, zkąd łatw ićj się mógł 
porozumiewać. Pozorował on tę swoję podróż chęcią uzyskania po
zwolenia od króla na przyjęcie służby w Anglii; trzeba bowiem do
dać, że Łaski m iał się ciągle za obywatela polskiego, gdyż kraj za 
pozwoleniem Zygm unta I opuścił. Zygmunt August jakkolwiek b a r
dzo się przechylał ku nowościom religijnym, jednak nic m iał odwa
gi zrywać z Kościołem i do związku przeciw cesarzowi nie dał się 
wciągnąć. Łaski tymczasem z Gdańska udał się do Królewca, gdzie 
książę Albert, znający dobrze obu jego braci: Hieronima i Stani
sława, chętnie go widział i do pomocy w reformowaniu swojego księz- 
twa zapraszał. Łaski byłby może i osiadł w Królewcu, gdyby go pa
storowie luterscy, jako kalwinistę i sakram entarza, nie wygryźli. Sko
ro zatem otrzym ał od swojego króla pozwolenie na przyjęcie służby 
w Anglii, opuścił Królewiec i wrócił do Fryzyi. Ale tu  staw ało się co- 
raz goręcej. Wieści o kojarzeniu nowćj ligi protestanckiej przeciw ce
sarzowi i o dyplomatycznych wycieczkach Jan a  Łaskiego do P rus i Pol
ski, obudziły w Bruxelli podejrzenia i zaraz zaczęto się domagać od 
hrabiny i senatu Fryzyi, by superintendenta wygnano. Tak więc po 
dziesięcioletnim pobycie w gościnnym kraiku , a po siedmioletnićm bli
sko zarządzaniu kościołami i gminami Fryzyi, m usiał Łaski złożyć su- 
perintendenturę (do lepszych czasów) i wynieść się z przybranej ojczy
zny. Na pożegnanie zjechali się do Em denu pastorowie, zebrało się 
i świeckich ludzi sporo, uraczono się wspólną biesiadą i rozstano bardzo 
czule. Nowe zatćm tułactwo czekało niespokojnego reform atora. Zo
stawiwszy żonę i dzieci w owym m ająteczku pod Em den’em, udał się do 
Bremy, a ztam tąd na początku 1550 r. do Ham burga. Tu go doszło 
świadectwo od króla Zygmunta Augusta zapewniające, źe nic złego nic 
knu ł przeciw Karolowi V, cesarzowi, oraz zaproszenie do Anglii, m ia
nowicie do Londynu, dla zorganizowania tam tejszćj gminy p ro testan
ckiej, z cudzoziemców złożonej. Teraz więc pójdziemy za nim do A n
gin i zobaczymy, co robił w Londynie.

Widzieliśmy powyżćj, iż Łaski przebrany i pod cudzśm nazwi
skiem, schronił się do Anglii w r. 1548. Był to pierwszy jego pobyt, 
trwający niecały rok następny 1549, pod koniec którego udał się był, 
jak  wspomniano, znów do Fryzyi, a następnie do Alberta, księcia pru- 
i y  Łaski przybył do Londynu, zastał tam  już niemało ta- 
f c i . j a k  sam, zbiegów, których cesarskie I n t e r i m  z ogromnego pań- 

s wa Karola V wyrugowało. Mianowicie byli tam  już czynni: Ocliino, 
jnzinas, Jan  Utenhove, V alerand Poulain i wielu innych, znanych Ł a 

skiemu bądź z Bazylei, bądź z Lowanium. Anglia w tym czasie zosta
w ała pod protektoratem  księcia Sommerset, jako regenta za inałoletno- 
sci Edw arda VI; arcybiskup kantorberyjski, Tomasz Cranmer, porzuci
wszy koscioi katolicki już za H enryka VIII, przeprow adzał teraz dalćj
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Reformacyą. Do pomocy w tćm dziele wezwał owych z całćj Europy 
środkowćj" powyganianych przywódców. Łaskiego zalecił mu znajomy 
jego, a obecnie w ykładający w (M ordzie P iotr M artyr, oraz doktor 
William T urner, który bawiąc w Em den’ic, poznał go jako superinton- 
denta wschodnićj Fryzyi i dostrzegł w nim talen t organizacyjny, jak ie 
go właśnie Craum er potrzebował.

W chwili przybycia Łaskiego do Londynu nie było prymasa; 
w kilka dni jednak potem wrócił do stolicy i przyjął w pałacu swoim 
Lam beth synowca także prymasowskiego, a obecnie wygnańca z F ry 
zyi. Prym as angielski tak  polubił Łaskiego, że mu ofiarował w domu 
sw?oim gościnność, z którćj tenże przez ośm miesięcy korzysta ł. Sto
sunki obu musiały być zażyłe i serdeczne, skoro C ranm er pisząc do 
Meianchtona, donosił mu, że „Jan  Łaski, mąż najzacniejszy, przcmiesz- 
k a ł ze mną kilka tych miesięcy w wielkiej zażyłości i serdeczności.“ 
Trudno dziś dojść, o ile Łaski w pływał na Cranm era, a przez niego na 
organizacyą kościoła anglikańskiego; to jednak pewna, albowiem przez 
spółczesnego stwierdzona, że reform ator nasz chwiejnego i opieszałego 
arcybiskupa zdaniem swojćm w spierał i wraz z innymi wygnańcami 
do przeprowadzenia Rcformacyi w Anglii zachęcał. Tym różno
rodnym w’pływem obcych reformatorów rozmaitego k ierunku reli
gijnego, można sobie w części objaśnić tak  niejednolity charak ter wy
znania anglikańskiego. Łaski, oprócz Cranm era, poznał się jeszcze 
i zaprzyjaźnił z wielu wpływowymi wówczas ludźmi w Anglii, jak  Wil
liam Cccii, sir John Cheke, oraz oba nauczyciele królewicza Edw arda; 
słowem, s ta ł się wcale głośnym człowiekiem, tak  dalece, że gdy Hugh 
L atim er m iał kazanie 22 m arca 1541» r., wobec młodego króla, nie wa
h a ł się mu zalecać, by przyjmował do swego k ra ju  takich ludzi, jak  
Łaski.

Ale tymczasem upływ ał term in urlopu, który Łaskiem u dała 
gmina w Em den’ie; chociaż więc i arcybiskup Cranm er i inni Anglicy 
radzi go byli zatrzym ać w stolicy, opuścił Anglią i znów się zjawił we 
Fryzyi, częścią dla przekonania się, czyby nie można wrócić do urzędu 
superintendcuta, a w części dla towarzyszenia hrabiem u Mansfeldowi, 
k tóry  m iał traktow ać o przystąpienie Anglii do nowej ligi protestan
ckiej przeciw Karolowi V. W kombinacyi tćj nie pomijano Polski, li
cząc na Zygm unta Augusta i dlatego Łaski mógł się zdawać inicyato- 
rom jćj dobrćm narzędziem w przedsięwzięciu.

Wiemy z powyższego, że cały ten plan nic doszedł do skutku 
i że Łaski zabawiwszy jakiś czas w Gdańsku, a potćm w Ham burgu, 
nie mając nadziei wrócenia do superintendentury we Fryzyi, udał się 
znów do Anglii (Maj., 1550).

Podróż z H am burga do Anglii nie była tym razem równie po
myślna dla Łaskiego, ja k  przed paru  laty, gdy przebrany uciekał 
z Fryzyi; okręt, na którym płynął, trzy razy w yruszał z portu i trzy 
razy m usiał wracać z powodu wzburzonego morza; wróciła tćż febra, 
k tó ra  go przez parę tygodni trzęsła , tak  iż rad nierad m usiał w Ham*



hurgu czekać lepszej pogody. Nareszcie gdy nieco przyszedł do siebie, 
wyruszył w drogę i szczęśliwie już zaw inął do Anglii. Przyjaciele 
i znajomi powitali go otwartemi ramiony. Nim sobie mieszkanie i za
jęcie w Londynie wynalazł, s tan ą ł tymczasem gospodą w pałacu Lam 
beth u swego przyjaciela, arcybiskupa Cranm era. Co do zajęcia, zgo
dzono się, żeby objął zarząd, czyli superintendenturę nad gminą prote
stancką, z cudzoziemców złożoną. Byli w niej zbiegowie włoscy, fran 
cuscy, portugalscy, duńscy, niemieccy i hiszpańscy, wszystkiego niespeł
na pięć tysięcy. Francuzów obsługiwał Poulain, Włochów Ochino, 
Niemcy jeszcze się nie uorganizowali. Otóż, nad tak ą  to p strą  zbiera
niną mianował król Edw ard VI naszego Łaskiego superintendentem  
pelisy’40^ *  ^  U'C!’0 z Prywatn^i sw°j^J szkatuły 100 funtów rocznej

Uorganizowanie w gminę religijną żywiołów różnojęzycznych 
a często i różnowierzących nie było rzeczą łatw ą, raz  dlatego, że człon
kowie jćj mieszkali często daleko na przedmieściach Londynu, a po- 
wtore, że zaczęli się kręcić nowochrzczeńcy i unitarze psujący Ł ask ie
mu nazajutrz to, co wczoraj zrobił. I tu  jednak, podobnie ja k  swojego 
czasu we Fryzyi, zabra ł się do dzieła z zapałem  i energią i po n ied łu 
gim czasie zaprowadził ład  w gminie cudzoziemskiej pomimo prze
szkód ze strony biskupa londyńskiego, który chciał i cudzoziemców z a 
garnąć pod swoję juryzdykcyą. Łaski m iał duże poparcie ze strony 
arcybiskupa Cranm era, a w potrzebie um iał przez przyjaciół, np. lorda 
Oecu, trafić i do samego króla. Zresztą, ta len t dyplomatyczny i orga
nizacyjny był jakby dziedziczny w rodzinie Łaskich, a biograf reform a
tora kilkakrotnie zaznacza tę  jego zdolność do zaprowadzania ładu  
w chaosie.

_ Kiedy już znalazł zajęcie, przeniósł się bliżej kościoła oddanego 
gminie na użytek, sprowadził z Fryzyi żonę i dzieci, zdawało mu się 
bowiem, że w Londynie trwalszy znajdzie pobyt. Ale projekta ludzkie 
tak często chybiają: pożądany i już niby schwytany pokój, tak  często 
się wymyka, że nieraz całe życie człowieka sk łada  się z takich ciągłych 
nadziei i zawodów. Tak było właśnie z Łaskim . N astała  epidemia 
zwana „potem angielskim,” zachorował on sam i żona; gdy się podźwi- 
oHęh, zaprosił ich Cranm er do swojej letniej rezydencyi w Croydon, co 
bardzo pomogło obojgu Łaskim  do zdrowia. Tymczasem żona powtór
nie zapadła na tężsamę chorobę i już więcej nie powstała. Zostawszy 
z czworgiem dzieci superintendent gminy cudzoziemskiej w Londynie, 
spostrzegł, że mu trudno pogodzić obowiązków pastorskich z wychowa
niem małych dzieci; więc tćż po roku ożenił się powtórnie, a do czwor
ga z pierwszego małżeństwa przybyło jeszcze pięcioro dzieci z powtór- 

na siw‘e rdzenie błogosławieństwa obiecanego lewitom 
*’a*i L aski ze swojego urzędu się wywiązywał, jak  katechizo- 

wał paianan , to nas już  dzisiaj mało obchodzi; ale nie możemy pomi
nąć jego udziału w organizacyi kościoła anglikańskiego.

Jużeśmy wspominali, że Łaski za pierwszej bytności w Londynie, 
Toru IV. Paidziaruik isb i. 3
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m ieszkał około ośmiu miesięcy pod jednym  dachem z arcybiskupem j 
Cranmerem i był jego bodźcem w przyśpieszaniu reformy kościelnćj; 1 
i za tój powtórnej bytności, nim sobie wynalazł siedzibę, gościł rów- I 
uież u arcybiskupa około dwóch miesięcy. A były to czasy stanowcze ] 
dla kościoła anglikańskiego. Chociaż już bowiem od la t dwudziestu 
zerwano z Rzymem, tak  jednakże ważyły się wpływy luterańskie i k a l
wińskie wśród wyższych dygnitarzy kościelnych, że nowemu kościołowi j 
brakło  sformułowanego wyznania wiary i liturgii i prawa kościelnego. 1 
Obradowały równocześnie dwie komisye, jedna układająca wyznanie ] 
wiary, druga prawo kościelne. Otóż, do te j drugiej mianował król 
i Łaskiego, który d a ł się już poznać wyższym dostojnikom angielskim 
tak  świeckim jak i duchownym, a nawet samemu Edwardowi VI, p rzy
pisawszy mu swoje kazania o Sakram entach. W komisyi układającej 
wyznanie wiary anglikańskiej, Łaski nie m iał bezpośredniego udziału, , 
ale pośrednio wpływ ał na Cranm era i Hoopera, biskupa z Gloucester, ‘ 
równie jak  i Łaski przechylającego się do kalwinizmu. Ułożone to no
we wyznanie wiary sformułowano w 42 artykułach, które następnie za 
rządów Elżbiety zredukowano do 39 będących do dziśdnia podstawą 
kościoła anglikańskiego.

Dotychczas widzieliśmy Łaskiego głównie jako misyonarza nowćj 
wiary działającego tak  we Fryzyi jak  i w Londynie na polu reformacyi 
kościelnćj w duchu kalwińskim. Teraz przyjrzyjmy się jego pracy dy- , 
plomatycznćj. Bracia jego Hieronim i Stanisław  znani byli nie na je -  i 
dnym dworze europejskim; Hieronim zwłaszcza uchodził za m istrza 
w sztuce dyplomatycznej. Otóż, tego talentu m iał nieco i nasz reform a- i 
tor. Jużeśmy wyżej mówili, jak  za pierwszego pobytu swojego w Lon
dynie, wyjeżdżał do Fryzyi a ztam tąd do Gdańska i Królewca pod po
zorem zyskania sobie urlopu od Zygmunta Augusta na dalszy pobyt za 
granicą, a w rzeczy d la  wymiarkowania, czyby króla nie można wcią
gnąć do ligi protestanckiej. P rojekt podobnej ligi wyszedł od księcia 
meklemburskiego Jana  Alberta, w porozumieniu z m argrabią brande- 
burskim Janem , Albertem księciem pruskim , książętam i pomorskimi 
i m iastam i północnych Niemiec. Szło zaś tćj lidze o zyskanie Anglii, 
to jest jej pieniędzy na utrzym anie żołnierza do walki z cesarzem. Al
bert zatem , książę pruski, mianuje Łaskiego swoim posłem do regenta 
księcia Sommerset, a następnie i inni książęta niemieccy polecają swo
im agentom, żeby rady jego słuchali. Raz mu polecono żądać od Au- 
glii 50000 talarów subweucyi, potem znów 400000 talarów na utrzy
manie 12000 piechoty przez cztery miesiące, za co książęta obowiązy
wali się dostawić Anglii takąż liczbę wojska, gdyby jij, kto zaczepił.

Łaski potrafił przez potężnych przyjaciół swoich skłonić do tćj 
kombinacyi księcia Sommerset, a  przez tego znów samego króla 
Edw arda VI. Zyskawszy posłuchanie u króla, p rzek ładał mu w łaciń- 
skićj mowie korzyści podobnego związku książąt protestanckich i obo
wiązek podtrzymywania nowej wiary, której cesarz niemiecki groził 
wytępieniem. Król nie był od tego w zasadzie, ale układy się prze
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wlekały, a tymczasem książę Sommerset, poplecznik tćj polityki, 
w trakcie układów został od spraw publicznych odsuniony i wkrótce 
ścięty (1552 r.); Tym sposobem zabiegi książąt niemieckich i pośre
dnika ich Łaskiego, spełzły na niczćm. Trzeba więc było znów oddać 
się już wyłącznie zarządowi gm iną cudzoziemską i obowiązkom pasto r
skim.

Nadmieniliśmy wyżćj, jak  organizacya tćj gminy, złożonćj ze 
zbiegów różnojęzycznych, była najeżona wieloma trudnościam i, jak 
Laski pomimo tego zdołał ją  uorganizować, nie gardząc nawet eksko- 
munikacyą opornych członków, k tó ra  mu się u katolików zdawała tak 
niebiblijną. Otóż w tćj gminie cudzoziemskiśj, żywioł najoporniejszy 
stanowili Włosi. Kaznodzieja ich, M ichał Anioł Florio, zaw inił coś 
przeciw 7-rnu przykazaniu boskiemu; rzecz wyszła na jaw , musiano go 
zatćm złożyć i usunąć. Ale b ra t Michał nie d a ł za wygraną bra tu  J a 
nowi, skarżył go w Genewie przed Kalwinem, że źle tłóm aczy prede- 
stynacyą, że inny pastor równie pod tym względem błądzi. Było to 
dla Laskiego ciężką próbą, gdyż lękał się obrazić m istrza genewskie
go, którego nazywa „mężem bożym.“ Jeszcze bardzićj zm artw ił go 
drugi kolega, kaznodzieja Doloenus, który zaczął uczyć, że rodziców, 
czyli świadków, przy chrzcie nie potrzeba; że te gminy, które inaczćj, 
niż siedząc, komunią przyjm ują, winne są bałwochwalstwa; że ze S k ła 
du apostolskiego należy usunąć artyku ł o zstąpieniu Chrystusa do pie
kieł. Co gorsza, powiada biograf Laskiego, że kaznodzieja ów, pomi
mo iż odwoływał piśmiennie te błędy, jednak do nich powrócił, u trzy
mując, że rnu je  Duch Ś-ty dyktował. A tak  zbierało się na burzę, po 
trzyletniej jakićjtakićj pogodzie, podczas którćj Laski zarządzał gminą 
cudzoziemską w Londynie.

Po kilkoletnićm panowaniu, albo raczćj słuchaniu potężnych swo
ich opiekunów, Edw ard VI um arł na suchoty, m ając la t 16 życia 
(1553 r.). Sam on, o ile w tak młodym wieku można rozumićć sub
telności teologiczne, sprzyjał protestantyzm owi; bardzićj jednak popie
rali nową wiarę jego opiekunowie, oraz arcybiskup C ranm er. Skoro 
Edward VI um arł, zmieniły się losy protestantów  angielskich; po nim 
w stąpiła Marya, córka m atki katoliczki i sam a gorliwa katoliczka. 
Pierwszym krokiem jej rządów, było przywrócenie stosunków przyja
znych z papieżem, a następnie walka z odszczepieńcami; biskupi k a to 
liccy wyszli z więzień, a miejsca ich zajęli protestanccy; Cranm er skoń
czył życie na stosie; w ciągu 5 lat rządów Maryi, 288 protestantów  
w takiż lub inny gwałtowny sposób poniosło śmierć. W śród tego po
gromu i Laski m usiał się wynieść. W ydany rozkaz polecał gminie cu
dzoziemskiej opuścić Londyn, w przeciągu 24 dui. Niektórzy jój 
członkowie powrócili ze strachu do starćj wiary, inni pokryli się jak- 
uajgłębićj; kościół oddany niegdyś przez Edw arda VI protestantom  cu
dzoziemcom, zamknięto; Laski zaś, zabrawszy 175 osób, które nie 
chciały się poddać prawom angielslum, wsiadł na statek duński wraz 
z pastoram i Utenhovem i Mikroniuszem i popłynął szukać nowćj oj
czyzny, Reszta zbiegów w siadła na drugi statek .



Było to w jesieni, gdy na morzu panują gwałtowne burze (17 W rze
śnia); pędzeni w różne strony nieprzyjaznym wiatrem, gdy się morze nie
co uspokoiło, przybyli zbiegowie do brzegów Danii. Ł aski spodziewał się, 
że król Chrystyan III udzieli jego podróżnćj gminie schronienie; wybrał' 
się więc do króla, bawiącego w zamku swoim pod Koldyngą, w Jutlandyi. 
Zam iast pociechy i pomocy, pastorowie luterscy chcieli nawracać przyby
szów, a szczególnićj kaznodzieja królewski, Noviomagus, w ykładał, zapro
szonemu z towarzyszami do kościoła Łaskiem u, naukę o sakram entach,
i zakończył kazanie, którem u się król przysłuchiwał, ostrzeżeniem, by 
unikać sakram entarzy. Ł aski zrozumiał, co to znaczy, i nie mylił się 
w przewidywaniu. Król, źle usposobiony dla zbiegów, których mu ka
znodzieja jego wystawił jako nowochrzczeńców i sakram entarzy, da ł im 
jałm użnę w ilości stu  talarów i kazał co prędzćj opuścić brzegi duń
skie. Łaski prosił o zwłokę, żeby mógł ze swoimi chociaż przezim o
wać, żądał dysputy z pastoram i luterskim i, żeby go z Biblii przekonali, 
iż się myli w swojćj nauce; ale wszystko napróżno; trzeba było wracać 
na okręty i wśród brył lodu szukać gościnniejszej przystani. Nowa 
zatćm wędrówka, wśród zimy o chłodzie i głodzie, a wszędzie, gdzie 
zawinęli, czy do W ism aru, czy do Lubeki, czy nareszcie do H am burga, 
uciekano przed nimi jak  przed zarazą. W H am burgu, pastor W estphal, 
Joachim , zakam ieniały luteranin, póty wojował przeciw gminie i Łaskie
mu, póki ztam tąd  jćj nie wyparował. Nająwszy tedy sta tek , popłynęli 
E lbą na morze i zawinęli do wschodnićj Fryzyi. Tu przyjęto Łaskie
go, jako dawniejszego superintendenta, życzliwie; współwyznawcy jego 
także znaleźli pomoc. H rabina Anna i senat Fryzyi, możeby byli za
trzym ali Łaskiego na dawniejszym urzędzie; ale nie chcąc zadzierać 
z namiestnictwem Niderlandów i m ając już dosyć walk religijnych, go
towi byli pozbyć go się delikatnie i poza plecami jego układali plan 
sprowadzenia Melanchtona, ażeby go postawić na czele kościoła pro
testanckiego wschodnićj Fryzyi. W idząc, na co się zanosi, postanowił 
Ł aski nazawsze opuścić Emden, co tćż i uczynił w r. 1555.

W ypędzona z m iast północnych Niemiec, gmina Łaskiego roz
proszyła się na cztery wiatry; część jć j została w Londynie, ukrywając 
się przed czujnćm okiem biskupów anglikańskich; ten i ów przeszedł 
do kościoła biskupiego, inni musieli w krótkim  czasie opuścić Anglią. 
Ci, których Łaski ze sobą zabrał, nie znalazłszy gościnności ani w D a
nii, ani w m iastach północnych Niemiec, rozeszli się w rozmaite stro
ny, do miast, k tóre  obiecywały większą tolerancyą, mianowicie: do 
F rankfurtu  nad Menem, Strassburga, Bazylei, Zurychu, Genewy, W e
selu. Najwięcćj stosunkowo przybyło ich do F rankfurtu , gdzie utwo
rzyli gminy: wallońską, angielską i niemiecką. Za nimi tćż podążył do 
F rankfurtu  i Łaski. Ale i tu  nie sądzono mu dłuęo popasać. Za
wzięty wróg jego, wspomniony wyżćj pastor z Ham burga, W estphal, 
zaczął pismami podszczuwać m agistrat frankfurcki, żeby nie tolerował 
sakram entarzy. Na dom iar złego, wynikły spory między zbiegami, 
szczególnićj między gm iną wallońską a jej pastorem  Poullainem. Po
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trzeba było złożyć sąd, co do prawowierności tego ostatniego. W e
zwano więc do F rankfurtu  na superarb itra  samego Kalwina. Był tam 
równocześnie pastorem gminy angielskićj John Knox. Łaski spraw o
wał obowiązki niby superintendenta nad gm iną niemiecko-holemier- 
ską. Do owego sądu polubownego wybrano na członka i Łaskiego; 
sąd oczyścił Poullaina z zarzutów, korzystając zaś z obecności patry- 
archy ewangelików, Kalwina, Ł aski proponował zebranie ogólnego sy
nodu protestantów , na co i Kalwin się zgadzał. Rzecz jednak nie 
przyszła do skutku, z powodu ciągłych sporów między wyznawcami L u
tra  i Kalwina o wieczerzę Pańską. Łaskiem u chodziło bardzo o to, 
żeby się przekonały m agistraty i książęta, udzielający schronienia 
zbiegom, iż ci ostatni i on sam nie różnią się w istotnych punktach 
nauki od wyznania augsburskiego, które nietylko w Niemczech cieszyło 
się większą tolerancyą, niż radykalniejszy kalwinizm, ale nawet
i w Polsce, dokąd właśnie pod ten czas zapraszali go spółwiercy. Ale, 
pomimo tego, że sam Melanchton dawał Łaskiem u świadectwo, iż prze
konania jego nie przeciwią się wyznaniu augsburskiem u, nie chciano 
mu wierzyć. Pastorowie luterscy ze wszystkich stron zaczęli nań ude
rzać, tak , że w końcu spostrzegł, iż we Frankfurcie nićma co robić i że 
trzebaby wracać do kraju. Nim jednak do tego przyszło, udał się je 
szcze do S tu ttgardu  na dysputę z tam tejszym  kaznodzieją dworskim 
Brenzyuszem, pomimo żc i Kalwin i P io tr M artyr byli tem u przeciwni. 
Dysputa przyniosła ten sam rezultat, co wszystkie jój podobne, czy to 
między teologami protestanckim i, czy między ewangelickimi a kato li
ckimi: n ik t nikogo nie przekonał. Po dysputach wracano do domu 
z większą jeszcze zawziętością. Jużto trzeba wyznać, że Łaskiem u nie 
udawały się nigdzie jego ireniczne, ugodowe dążności: zarówno obecnie 
w Niemczech, jak  i późnićj w Polsce. Wina wszakże tych niepowo
dzeń leżała nie w nim, ale w różnicy nauk L u tra  i Kalwina, których 
dotychczas nie zdołano pogodzić. Tak więc zrobiwszy, jak  dziś mó
wią, f i a s c o  i we Frankfurcie i w Stuttgardzie, Łaski postanowił wró
cić do ojczyzny. Żonę i dzieci zostawił we Frankfurcie, a sam, wzią
wszy ze sobą Qtenhova, puścił się w drogę do W ittenberga, żeby po
mówić z Melanehtonem; prawdopodobnie, żeby wyjednać sobie jak iś 
list rekomendacyjny do wyznawców augsburskich w Polsce, jako czło
wiek niepodejrzany. Trzeba bowiem dodać, że spór o wieczerzę P ań 
ską, między luteranam i a kalw inistam i toczony w Niemczech, dosięgał
i i  olski, gdzie pisma W estphala, owego wroga Łaskiego, były czytane, 
/ e  zaś Łaski ciągle pracował nad pojednaniem dwóch głównych obo
zów protestanckich, w Niemczech więc i w Polsce zam ierzał dążyć 
uo tego celu: zalecenia M elanchtona bardzo mu się przydać mo
li 1 1  . ^ w‘wszy tedy niedługo w W ittenbergu, skierow ał drogę do 
lo lsk i. W e W rocławiu ponowiła mu s i ę  febra i trzęsła  go przeszło 
tydzień. Gdy nieco wyzdrowiał, puścił się w G rudniu 1556 r. już 
wprost do kra ju  rodzinnego.

Pomimo, że Łaski już przed 18 laty Polskę opuścił, zostawał je 
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dnakże ciągle w korrespondencyi ze znakomitszymi rodakam i swojego 
wyznania, którzy już w 1552 r. działali na niego przez Cranm era, gdy 
baw ił w Londynie, ażeby pośpieszał do kraju. Była to pora, gdy 
w Polsce stan  rycerski, liczący już w swoich szeregach wielu innowier
ców, b ił w sejmach na biskupów, żeby im odjęto juryzdykcyą nad 
szlachtą w sprawach o wiarę, i tym sposobem ułatwiono szerzenie 110- 
wćj nauki. Laski zdawał się naszym protestantom  najdzielniejszćm 
do tego narzędziem, ile że już dawno i głośno o nim po świecie mówio
no. W tenczas jednak  jeszcze się nie decydował na powrót do kraju; 
dopićro we c/tery  la ta , gdy go zewsząd wypędzono, a w Polsce władzę 
biskupią obcięto, postanowił wrócić do swoich. W róćmy więc i my za 
nim, żeby zobaczyć jak  mu się powodziło w Polsce przez kilka o s ta 
tnich la t życia.

III.

Gdy Laski powrócił do ojczyzny, liczył 60 rok życia, a życie to 
było prawdziwie tułacze, ja k  widać z powyższych wiadomości; nie wy
czerpało ono przecież w nim reform atorskiego zapału. Z W rocławia 
udał się w początkach Grudnia 1556 r. wprost do Balic pod K rako
wem, gdzie go Jan Bonar, ówczesny dziedzic tćj majętności, kalwinista 
z wyznania, gościnnie przyjął. Na spotkanie reform atora przybyli do 
zamku halickiego krewniacy jego, trzej Ostrorogowie, u których ka
znodzieją był Feliks K rucyger, Stanisław  Myszkowski, późniejszy ka
sztelan sandom ierski, oraz wielu szlachty różnowierczćj. Jak ie  tam 
było przywitanie, jak ie  nadzieje pokładano w reform atorze, kroniki 
nie mówią; on zaś sam, pisząc do Genewy następnego roku, w yrażał 
się w tych słowach: „Jestem  tu, mój Kalwinie, kłopotam i i trudam i li
teralnie przywalony, tak , że mi b rak  czasu na pisanie. Z jednćj s tro 
ny napastują D a s  nieprzyjaciele, z drugiéj fałszywi bracia, nie pozwala
jąc  żyć w pokoju.” Co do nieprzyjaciół, łatw o ich odgadnąć; byli to 
gorliwsi biskupi katoliccy z Ilozyuszem na czele, oraz świeżo przysła
ny od Paw ła IV, papieża, nuncjusz Lippomani. W łaśnie w tym roku 
obradował sejm w W arszawie; biskupi, dowiedziawszy się o po
wrocie Laskiego do kraju, nalegali na Zygm unta Augusta, żeby go, j a 
ko kacerza, wygnał; ale król ciągle chwiejny, nie dał odpowiedzi sta- 
nowczéj. Protestantów  w senacie było już dużo, ale daleko więcój 
w Izbie poselskićj; gdy zatćm nuncyusz wszedł do sejmu, dał się s ły - 
sz6ć głos: „witaj rodzie jaszczurczy, Salve progenies viperarum!“ 
Przejęto jego listy, w których miało niby stać zalecenie, żeby się do
m agał od króla głów 8 lub 10 protestantów, a spokój nastąpi. N un
cyusz zmiarkowawszy, że tym razem nic nie wskóra, prosił w Ilzymie
o rychłe odwołanie go z Polski. Paw eł IV, papież, dowiedziawszy się
o uchwale sejmowćj z 1556 r., pozwalającej szlachcie trzymać na swo
ich dworach predykantów innowierczych, oraz o powrocie Laskiego, p i
sa ł do króla surowy list, naganiający ową uchwałę i domagający się
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wydalenia z kraju  głowy kacerstwa. W szystko to malo skutkowało: 
Łaski pozostał.

Fałszywi bracia, o których Ł ask i w liście do Kalwina mówił, byli 
to luterauie, szczególniej zaś ów Brenzyusz, kaznodzieja stu ttgardzki, 
z którym  nasz reform ator przed kilku laty dysputował, i który teraz 
piśmiennie ostrzegał swoich spółwierców w Polsce, by się strzegli Ł a 
skiego. Drugim był Vergeryusz, jeden z wielu goszczących u nas po- 
uowczas Włochów, przedtem  legat papiezki do Ferdynanda austrvac- 
kiego, a potem zawzięty wróg stolicy papiezkiéj. Musiał więc Łaski 
potykać się na wszystkie strony. Chodziło inu o to, żeby się oczyścić 
/. zarzutów sakram entarstw a i wyznaniu kalwińskiem u zapewnić to le
ranc ją . jakićj używali wyznawcy augsburscy. Pisze więc list do króla 
i dołącza do niego wyznanie wiary augsburskie, mające świadczyć o je 
go prawomyślności. Gdy kam erdyner doręczył list Zygmuntowi Augu
stowi, król, będąc zajęty czćm innćm, położył go na krześle, a tym 
czasem pies pochwycił pismo i poszarpał je  na kaw ałki. Udało się je 
dnak pozbierać je  i skopiować życzenia Łaskiego, na które król kazał 
odpisać, że zostawia go w spokoju, ale ostrzega przed nowościami, bo 
w przeciwnym razie będzie z kraju  wygnany.

Niedługo potem, gdy król bawił w W ilnie, podążył tamże Łaski 
(w Marcu 1557 r.) wraz z Utenhovem, żeby sobie wyjednać u monarchy 
osobiste posłuchanie. Ma Litwie głową kalwinizmu był M ikołaj ksią
żę Ladziw iłł, szwagier królewski, u którego Łaski przeszło miesiąc za
mieszkał gościną. Dzięki protekcyi potężnego m agnata, przyjął król 
retorm atora z jego towarzyszem Utenhovem, podobno bardzo serde
cznie (ainantissim e), słuchał jego mowy, podał nawet obu im przy roz
staniu się rękę, ale urzędowa odpowiedź, udzielona w trzy dni późnićj 
przez podkanclerzego, brzm iała nie bardzo zachęcająco. Zatćm Łaski 
wyjednał sobie zupełnie prywatne posłuchanie, przyczćm, ja k  twierdzi 
jego biograf, m iał królowi czynić gorzkie wyrzuty za opieszałość w za
prowadzeniu reformacyi. Zygmunt August w ysłuchał tego wszystkie
go spokojnie (si fabuła vera) i zbył reform atora tćm, że wojna o In
flanty wisi nad głowami, a więc nie czas myśleć o reformacyi; późnićj 
jednak obiecał zająć się tą  sprawą na seryo. Tymczasem w urzędowćj 
rn n °T 1C twierdził król, że nie myśli zmieniać wiary przodków od 
. ząprowadzonćj. Łaski m usiał zmiarkować, że z Zygm unta 
Augusta nie zrobi H enryka VHI angielskiego: więc tćż, zabrawszy się, 
wrócił z Litwy do Małopolski.

1. Małopolska liczyła już podówczas przeszło 30 małych gmin ewan- 
M ilnV 'v• ^jezynniejszyni protektorem  reformacyi w tych stronach był 
i-, ' Oleśnicki, dziedzic Pińczowa, który zakonników miejscowego 
! ^  <?r“ rauiiuów  rozpędził, kościół oddał ewangelikom, a w klaszto- 
i • zko1^ ' Kręcili się koło niego Feliks Krucyger, S tancar 
w M i W]sp01nasąjąc go radą. Pińczów został stolicą nowej wiary 
w Matopolsce.  ̂ Gromadziły się tam  umysły najniespokojniejsze wszel-

narodowości i przekonań. Pozornie, ludzie ci należeli do kalwi-



nizmu; niektórzy jednak  zaczęli głosić naukę aryańską, szczególniej 
Stancar. Rozdwojenie w gminie pińczowskićj staw ało się coraz wyra
źniejsze; radykalniejsi z pastorów usuwali się szukając punktu  opar- ■ 
cia gdzieindzićj, póki ich we wspólnćm wyznaniu nie połączył socynia- \ 
nizm. Laski bolał nad tćm rozdwojeniem ewangelików i dok ładał ’ 
wszelkich usiłowań, żeby niesforne żywioły trzym ać w kupie. W iedział j 
on o ugodzie religijnej zawartćj w Koźminku w 1555 r. między brać- 1 
mi czeskimi a kalwinistam i z Małopolski, ale nie podzielał jćj zewszy- i 
stkićm; zdawało mu się bowiem, że spółwiercy jego zawielkie poczy- 1 
nili ustępstw a na rzecz wyznania braci czeskich; on wolałby był mićć |  
całkiem wolne ręce jak  przed laty w gminie londyńskiej. Laski chciał 
widocznie utworzyć jakieś wyznanie oryginalne: ani czysto kalwińskie 
ani laterańskie, pomimo, że udaw ał jakoby się nie różnił od koufesyi 
augsburskiej i od wiary helweckićj. Pogodzenie tych dwu kierunków i 
protestantyzm u chybione w Niemczech, nie mogło się udać w Polsce, i 
a ten co około podobnej unii pracował, m usiał się obu stronom  nara- 1 
zić. Tak było i z Łaskim : walczył on i z braćmi czeskimi i z aryana- j 
mi, niby ustępując im w mniej istotnych punktach wyznania, a w grun- 1 
cie pragnąc przeprowadzić swoje poglądy najbliższe kalwinizmu, z któ- 1 
rym sympatyzował. W tym duchu pisał i pracował na synodach przy- I 
sposabiając umysły do powszechnej unii protestantów  polskich wszel
kiego odcienia i tyle wskórał, że unia taka  nastąp iła  chwilowo po jego 
śmierci na synodzie w Sandomierzu 1570 r.

Jużeśmy powyżej zaznaczyli ten ireniczny charak ter całej p ra 
cy reformatorskiej Łaskiego za granicą; ale i w swoim kra ju  była to 
myśl przewodnia jego życia. Jak  tylko przybył do ojczyzny i osiadł 
w Pińczowie, widzimy go ciągle zajętego ugodą, jednaniem  wody z o- 
gniem; urzędowego stanowiska nie m iał, gdyż seniorem gmin kal
wińskich w Małopolsce był ciągle Feliks Krucyger; Łaski jednak u- 
ją ł, moralne, że tak  powiemy kierownictwo spraw  reform atorskich; 
b ra ł udział we wszystkich synodach kalwinistów małopolskich, odbywał 
konferencye z pastoram i, biegał w rozmaite strony w interesie swojego 
wyznania, tak że sobie zasłużył u spółwierców na miano „ojca.” Sło
wem, co „V ater” Łaski powiedział, uważano za stanowcze, bo przecież 
ocierał się o Zwingliusza i Kalwina i Bullingera i wszystkich wybitniej
szych głowaczy reformowanych; a chociaż sam nie doszedł do tego 
znaczenia w Polsce, jakiego tamci wśród swoich używali; chociaż 
był gwiazdą świecącą odblaskiem słońc zagranicznych, jednak za
wsze czuł się wyższym i powołanym do przeprowadzenia refor- 
macyi w swojój ojczyznie. Wszystkim tym usiłowaniom Ł ask ie
go staw ali na przeszkodzie częścią katoliccy biskupi, a jeszcze wię
cej teologowie luterańscy. Tak np. gdy w roku 1558 udał się do 
A lberta księcia pruskiego, żeby go dla unii protestanckiej pozyskać, 
i tam  predykanci luterańscy czynią mu przeszkody. Odbyta z nimi 
w Królewcu dysputa o wieczerzy Panskićj nie wydała żadnego rezul
ta tu ; reform ator wrócił do kraju  nic nie sprawiwszy, albowiem teolo
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gowie królewieccy nie raczyli nawet odpowiedzieć na jego pismo w tśj 
materyi. Nieufność, ja k ą  przeciw niemu w północnych Niemczech 
obudzili W estphal, Tim ann i Albertus, a w kraju  Vergeryusz, tak  źle 
uprzedziła luteranów polskich, iż projekta zjednoczenia ciągle się roz
pływały. Musiał się tedy bronić na wszystkie strony i przeciw kra jo 
wym i przeciw zagranicznym nieprzyjaciołom: słowem, resztę życia 
spędził tak  jak  i czas pobytu za granicą, na szermierce teologicznej 
i dysputach.

W krótce po powrocie z Królewca uprosił króla, żeby mu pozwo
lił odbyć dysputę religijną z Hozyuszem roku 1559. Pozwolenie na
stąpiło; synod pińczowski wydelegował do pomocy Łaskiem u w tćj 
gigantomachii Lizmanina, Krucygera, Paulego, Lutom irskiego i Sar- 
nickiego, słowem najlepsze siły kalwinistów małopolskich; jednakże do 
potyczki nie przyszło, gdyż umysły zajęte były napadem  Tatarów, któ-

jak  w Pińczowie opowiadano, uprowadzili 30,000 ludu w jassyr, 
głodem i upałem strasznym , ja k i w tym roku panował. W prawdzie 
mieli protestanci niejaką pociechę za ten zawód spodziewanego zwy- 
cięztwa, gdyż na sejmie piotrkowskim r. 1559 Tarnowski wniósł pro
jekt, żeby biskupów z senatu wydalić; ale i projekt upadł i nawet gdy- 
hy był przyjęty, można wątpić, czyby nastąpiło  zjednoczenie kalwini- 
stow z luteranam i. Tymczasem Lippomani pracował z biskupami nad 
królem w celu odwiedzenia go od sprzyjania różnowiercom. W łaśnie 
pod ten czas um arła  królowa Bona we W łoszech, zostawiwszy niem a
ły spadek, o który Zygmunt August, jako  spadkobierca, m iał wystąpić, 
a tem samóin nie mógł sobie narażać papieża, przez forytowanie ró- 
żnowierców. Widząc tedy, że ani z królem, ani z katolikam i nie po
radzi, rzucił się Łaski w walkę z socynianami, którzy zaczęli podnosić 
głowę w Pińczowie. Statoryusz, B landrata  i Stancar udawali, że trzy 
mają z kalwinizmem, w duszy jednak hołdowali aryanizmowi. Zda
rzyło się raz podczas dysputy ze Stancarem  w Pińczowie, że obaj teo
logowie tak  się rozgorączkowali, iz Ł ask i porwał leżący przed sobą 
potężny wolumen Biblii i rzucił nim w głowę Stancara," nazywając go 
m antuańskim  żydowinem. Był to argum ent widocznie bardzo silny, 
bo kroniki nie wspominają o nowćj dyspucie, zwłaszcza, że i siły za
częty już Łaskiego opuszczać; zbliżał się kres jego trudów. Po tćj bi- 
blijnćj rozprawie ze Stancarem , raz tylko jeszcze zabra ł on głos na 
synodzie zwołanym do Pińczowa 1559 (w sierpniu) i nie poprzestając 
na wygrzmoceniu przeciwnika twardym  argum entem , potępił naukę je
go publicznie wobec pastorów.

Pod koniec wspomnionego roku, przypuszczalnie około Bożego 
JNaroclzenia, reform ator ciężko zachorował i już się z łoża nie podniósł 
więcej. Cierpienia wzmagały się z każdym dniem, a 7 stycznia s tra 
cono nadzieję ocalenia chorego. Przy um ierającym  znalazł się dzie
dzic linczow a, Oleśnicki, wraz z żoną i innem i osobami; Łaski, ku 
zdziwieniu obecnych, zaczął się modlić po niemiecku, wołając: „Mein 
l le r r  und mein G ott.” Następnego dnia, t. j. 8 stycznia 1560 r., po
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ciężkich boleściach skończył i jak  naoczny świadek pastor Sylwiusz za
pewniał: „dusza jego przeniosła się z tego pełnego trosk życia do nie
bieskiej ojczyzny.”

Zanim się pastorowie z rozmaitych stron  zjechali, upłynęło trzy 
tygodnie do pogrzebu, a tymczasem tw orzyła się legenda. Orsacyusz, 
przełożony szkoły pińczowskićj, a razem zacięty przeciwnik Łaskiego, 
puścił bajkę, jakoby mu się po śmierci zrosły wargi; chciano przezto 
prawdopodobnie okazać, że Pan Bóg sam za karę  zam knął usta, które 
przedtśm  często się otwierały na um artw ienie teologów. B ajka m u
siała  zaniepokoić spółwierców, skoro synod nakazał otwarcie grobu 
i tym sposobem przekonał oszczerców o mylności pogłoski.

Łaski zostawił wdowę i dziewięcioro dzieci; z tych córka jedna 
wyszła za mąż za S tanisław a Lutomirskiego, pastora, druga za Jana  
Morsztyna, żupnika wielickiego; o synach małoco wiadomo. Rodzina 
po śmierci ojca była tak  ubogą, że pastorowie złożyli na jć j utrzym a
nie tymczasowo 289 złotych, a następnie wdowa podała do króla p ro 
śbę o wsparcie; jednak  niemasz śladu, czyjej zadość uczyniono. K re
wni, choć bogaci, jakoś zapomnieli o rodzinie reform atora. W edług 
testam entu napisanego jeszcze we Frankfurcie, Łaski przeznaczał po
łowę szczupłego m ienia żonie, a drugą dziewięciorgu dzieciom.

Taką je st w streszczeniu opowieść Daltona o Janie Łaskim , re 
form atorze religijnym. Po przeczytaniu jćj dowiedzieliśmy się wielu 
szczegółów z aw anturniczego życia człowieka, którego katolicy od trą 
cili jako  apostatę, a którego spółwierca i biograf nam spółczesny nazywa 
męczennikiem. Rozpoczynając niniejsze sprawozdanie z dzieła D alto
na, obiecaliśmy podać na końcu nasze zdanie o jego wartości. Otóż 
najprzód zaznaczmy, że praca ta  niemieckiego historyka odznacza się 
starannćm  zużytkowaniem źródeł i opracowań, tyczących się życia 
i działania Łaskiego. Chcąc się przekonać, czy w paru nowszych dzie
łach o rodzinie Łaskich, mianowicie w bipgrafii Jana  Łaskiego, arcy
biskupa, napisanćj przez ks. Korytkowskiego i w biografii dwutomowśj 
A lberta Łaskiego, wydanćj świeżo przez K raushara, nie znajdziemy 
nowych faktów, mogących uzupełnić dzieło Daltona o Łaskim , refor
matorze, przeczytaliśmy obie te biografie, nieznane jeszcze autorowi 
niemieckiemu. Wszakże, oprócz bardzo luźnych wzmianek, nie spo
tkaliśm y się z niczćm nowśm. Za to, tak  w tych dwóch biografiach, 
jak  i w dawniejszych artykułach drukowanych, dotyczących tegoż 
przedmiotu, zauważyliśmy sprzeczności w datach i faktach między rze- 
czonemi artykułam i, a biografią Daltona. Dochodzić, kto z pośród li
cznych autorów, piszących o rodzinie Łaskich, ma słuszność, nie wi
dzimy potrzeby, ani mamy możności; zwracamy tylko uwagę na to 
sprzeczności, zostawiając rozstrzygnięcie rzeczy historykom z powoła
nia. Zauważymy jedynie, że Dalton korzystał z bogatćj literatury  za
granicznej i nie drukowanych protokułów synodalnych ewangelików 
polskich, że zwiedzał miejsca pobytu swojego bohatćra i że jako  teolog
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protestancki, lepićj rozum iał naturę sporów religijnych, niż nasi auto- 
rowie, zwłaszcza świeccy, a ztąd i dzieło jego wyróżnia się pewną ści
słością w traktow aniu przedm iotu, którego historycy świeccy nie bar
dzo rozumieją. Praca więc jego powinna się znalćźć w ręku naszych 
historyków, tak  tych, którzy pracują około dziejów kościelnych, jak  
i tych, którzy uprawiają dzieje polityczne dawnćj Polski.

Nie można tćż autorowi odmówić talentu  dziejopisarskiego; um ie
ję tne zgrupowanie m ateryału, potoczystość opowiadania, um iarkowana 
krytyka, wszystko to razem wzięte sprawia, że dzieło jego czyta się 
jak  zajmującą powieść. Nie spotkaliśm y w nićm nigdzie docinków 
i szyderstwa z narodu, tćj niemieckićj buty  uczonćj, k tóra natrząsa się 
z upadłych i sarkazmem dobija tych, których przodkowie jćj chytro- 
ścią i orężem powalili. Z tego względu możnaby dzieło Daltona posta
wić obok prac Roeppla, Caro i Zeissberga, traktujących dzieje nasze.

Ale z drugićj strony, przebija się z tćj biografii Łaskiego konfesyj
ny, ewangelicki i zacięty charakter autora, nie licujący wcale z objekty- 
wnością i spokojem, tak  niezbędnemi w dziełach iście historycznych. Dal- 
ton je s t kalw inistą i grzeszy na równi z wielu historykam i p ro testan
ckimi pewnćm uprzedzeniem do kościoła rzymskiego. Wolelibyśmy 
w pięknśj jego pracy o Jan ie  Łaskim  nie spotykać docinków czynio
nych papieztwu i naszym dostojnikom kościelnym (str. 57, 495,, 508 
i inne), gdyż dzisiaj wiemy, że nietylko katolicy, broniąc swojćj wiary, 
prześladowali protestantów; ale że i ci, gdzie mieli przewagę, jak  w An
glii, Hollandyi i wielu stronach Niemiec, płacili katolikom  pięknćm za 
nadobne. Słowem, historyk dzisiejszy, opowiadający dzieje zatargów 
religijnych XVI wieku, powinien chłodnićj patrzćć i trzeźwićj oceniać 
tych warchołów sekciarskich, którzy dla jak ićjś różnicy metafizycznej 
w dogmatach lub obrzędach religijnych, gotowi byli nietylko w kraju  
wichrzyć, lecz i nieprzyjaciół wzywać na pomoc. Otóż, tćj chłodnej 
krwi i tćj bezstronności brakuje Daltonowi; jest on zanadto przejęty 
swoją ̂  w iarą i miejscami przemawia nietyle jak  historyk, ile raczćj jak  
kalwiński misyonarz. Cóżkolwiekbądź, te  konfesyjne usterki, które au
tor zapewne uważa za obowiązkowe zalety swojego dzieła i stanowiska, 
nie są zbyt liczne i nie odejmują wartości jego pracy.
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L O R D  BE AC ON SF  IELD *).

PRZEZ

Edmunda U^aganowskiego.

Nie dawno temu, dwóch było mężów w Angliii, znanych ol
brzymiemu cesarstwu brytyjskiemu, znanych Europie i światu. Dziś 
jeden tylko pozostał. Czas dokończył historyografii Benjam ina Disra- 
eli, pisarza, męża stanu, hrabiego Beaconsfield, przeciwnika nowoczes
nego whigizmu i twórcy neo-toryzmu... i przewrócił kartę  półwieko
wych dziejów Anglii. Przyszłe pokolenia upomną się kiedyś o wszyst
kie tajniki naszych czasów i z nich wyśledzą pasmo działań i przędzę 
myśli tego ducha, który nie daleko jeszcze się unosząc ponad nami, nikogo 
do swych nie dopuszcza skrytości. Szanujmy ciszę świeżćj mogiły, nie 
żądajmy od spoczywającego starca tajemnic gwiazdy jego żywota; wol
no narn tylko przyjrzćć się czynom, które pozostawił; myślom, które 
rozciął; życiu, które spędził wstępując po niełatwych szczeblach wyso- 
kićj drabiny swego przeznaczenia.

Trudno orzec na czćm polega wielkość człowieka, co ją  gotuje, 
wynosi i wspićra; niemal każdy z nas inne ma o wielkości pojęcie. Lord 
Beaconsfield powiedział: „wielkim jest, kto wywiera wpływ na swe po
kolenie; czy tym człowiekiem jes t mnich wstrząsający chrześciaństwein 
z ukrytćj swój celi, czy monarcha przechodzący przez G ranik i nadają
cy nowy charak ter pogańskiemu światu. Definicya ta  nie je s t zape
wne zupełną i jasną: są bowiem wpływy m oralne, pośrednie i bezpo
średnie, któremi każdy wybitny mąż stanu działać musi na usposobie
nie swego narodu. Jakkolwiekbądź i czy zm arły prem ier angielski ma 
prawo do przydomku w i e l k i e g o  m ę ż a  czy nie, dojście do najprzed
niejszego stanowiska politycznego w tym kraju, w obec uieziiczonycb 
i szczególnie trudnych przeszkód, może być niezaprzeczenie dziełem 
tylko iście znakomitego człowieka.

H rabia Beaconsfield był pochodzenia obcego, chociaż niepośle
dniego; wyszedł z łona tego wyłącznego ludu, który od czasu wielkiego

*)  P a t r i  zeszyt za sie rp ień  r. b .



rozproszenia swego po wszystkich krajach, ulegał tylu prześladow a
niom i ostracyzmowi nietolerancyi. Rodzina jego była starożytną; wy 
rosła podobno z owój wysokiej arystokracyi hebrajskiej w Hiszpanii, 
której członkami byli tacy Sidonia i Alroy scharakteryzowani w po
wieściach Disraelego. Taż sam a rodzina liczyła niegdyś do swoich 
przodków weneckich kupców książęcych, co przyszli z dalekiego Wscho
du ŵ  pierwszych dziesiątkach ery chrześciańskićj. Prześladowanie hi
szpańskiej inkwizycyi, Torąuem ada, zmusiło ją  do opuszczenia ogrom 
nych dostatków, rozległych włości i wspaniałych pałaców w Andaluzyi, 
Aragonii i Portugalii i do szukania przytułku najpierw  w Wenecyi, pó- 
zuiej w Hollandyi, nareszcie w mglistym kraju  Albiończyków. Z trwogi 
przed pogonią wygnańcy porzucili imię gotyckie swego rodu; z wdzięczno
ści ku Bogu za ocalone życie przyjęli nazwę DTsraeli. Pierwszą głową 
angielskiej linii Disraelich, był dziad nieboszczyka, Benjamin, osiedlo
ny w Londynie w r. 1748, zm arły w 1817, gdy wnuk liczył już la t 
rzynascie. Po latach 92 swego życia zdołał pozostawić synowi zna

czny m ajątek, zebrany z przemysłu. Ale Izaak D lsrae li, nie m ając 
ani zdolności ani upodobania do spekulacyi handlowych, nie potrafił 
umknąć dość ważnych s tra t; z pozostałemi 2000 funtów szt. rocznego 
clocnodu, oddał się literaturze jako am ator, bez planu i bez celu. Imię 
jednakże erudyta nie przeszło bez echa. Z poważniejszych prac zasłu
g u ją c a  uwagę jego „Przyjemności literackie,“ „Klęski i k łótnie auto- 
1^ ’] »Literacka charakterystyka czyli historya genialnych ludzi,“ 
„ lekawości literackie.“ Dzieła te wydane zostały ponownie za s ta ra 
niem syua (już podówczas kanclerza finansów), w r. 1859 ').

ly le  się dowiadujemy o rodzie naszego bohatera, co choć dostoj
ny i starożytny, był mu największą zaporą w zawodzie, który był so
bie obrał za la t młodzieńczych. Dzisiaj, gdy lord Beaconsfield utoro
w ał drogę swemu ludowi pięćdziesięcioletnią pracą i twardemi mozoły, 
by skruszyć uprzedzenia, co na każdym kroku opierały się jego w ła
snemu dążeniu do władzy; dzisiaj, gdy izraelici zasiadają z praw a 
w gronie przedstawicieli Anglii, tworząc ustawy na korzyść wspólnych 
interesów; trudno zmierzyć przepaść dzielącą podówczas młodego asp i
ran ta  od godności pierwszego m inistra W”. Brytanii. Ale pochodzenie 
me było dla niego jedyną przeszkodą. Wychowanie samo przeznacza-
o .Benjamina do mniej świetnej karyery. W prawdzie imię ojca jego, 

a  podobno i dziada, było znane i nawet słynne poza sferami literackie- 
.1’, a’ Przyszłość pokazała, „Disraeli młodszy“  odziedziczył po 

mc zamiłowanie literatury  z znakomitszemi daram i um ysłu. Ale oj- 
rinm m arz^(? a u‘ea°  o posadzie w biurach rządowych, da ł mu tylko 

.owe wykształcenie i rychło go poruczył pieczy rzeczników Swain

) I owyższc w iadom ości o rodzin ie  D izrae lich  wyjęliśm y z inem orya- 
u, to rym  lord B eaconsfield  poprzedzi! w ydanie ,,C iekaw ośoi l ite ra c k ic h .“ 

la m z e  czytam y, i t  h eb ra jsk ie  im ię rodow e fam ilii by ło  „S e p h ard im ,“  czyli 
Sródziem cy (M e d ite rra n e a u s ) .
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i Ski, by n ab ra ł poprzednio koniecznych wiadomości i rutyny. Uro
dzony w r. 1805 (na Bloomsquare), Benjamin zapoznał się z kancela- 
ryami londyûskiéj City w wieku, w którym  rówiennicy jego wstępowali 
do uniwersytetów. Zam iast o t r z y m a ć  wykształcenie, s a m  się b a r
dzo w ykształcił; i może właśnie ta  okoliczność, niebezpieczna dla wie
lu, s ta ła  się dla niego najkorzystniejszą. Niepohamowany prąd skłon
ności rychło wystąpił poza granice jego otoczenia; przekonanie, że sam 
sobie powinien zgotować przyszłość, zahartow ało go i uczyniło mężem, 
kiedy inni jeszcze byli młodzieniaszkami. Nie tylko był świadom swych 
zdolności, może nawet je  przeceniał i um iał dać je  poznać innym. S z t u 
k a  s t a n i a  s i ę  n i e z b ę d n y m ,  oto arcanum  szczęśliwćj jego karyery.

„M łody Vivian, pisze o sobie Disraeli, długo nie nasunął ojcu 
myśli, iż dzieci są czćmś innćm niż zabawką. Stosunki między nimi 
były ograniczone; Vivian był synem matki. P. Grey spełniał swe ro 
dzicielskie obowiązki, dając synowi każdodzienuy kieliszek klaretu, cią
gnąc go za uszy zgrozą literackićj miłości, i ufając Bogu, źe: m a l e c  
n i e  b ę d z i e  n i g d y  g r y z m o l i ł . “

„...W reszcie stanęło na tćm, że syn pozostanie w domu przez je 
dno jeszcze lato, dopóki nie dojrzeje plan, na jakićj drodze rozwinąć je 
go obiecujące zdolności. W owym roku Vivian częścićj i wytrwalćj za- 
siadywał w bibliotece; a żyjąc tyle wśród książek, czuł się mimowoli 
przyciągniętym do tych milczących towarzyszów, co tak  wymownie 
przemawiają.“

Nie dziw, iż młodzieniec z takiemi zdolnościami, bujną wyobra
źnią, wysoko sięgającą ambicyą i żelazną energią, nie wytrzym ał 
długo na wysokim stołku, przed czarnym pulpitem kancelaryi. Po czte
rech miesiącach owego zajęcia, Benjamin porzuca dom i firmę p. Swain, 
przedstawia rozżalonemu ojcu swój nieprzełam any w stręt do pan- 
dektów, zyskuje niezależność w dziewiętnastym roku życia, szczupłą 
pensyą i ogłasza „Nowoczesną Duncyadę“ ')> satyryczny poemat, 
w dzienniku „S ta r Cham ber.“ Poem at ten jednakże nie zwrócił uwagi 
publiczności na niecierpliwego autora; może dlatego, iż sam dziennik 
wkrótce po jego ogłoszeniu żyć przestał.

„W  Anglii, osobiste odznaczenie się jedynym jest paszportem  do 
progów wysokiego towarzystwa. Czy to odznaczenie się powstaje z m a
ją tku , rodziny, lub talentu, je s t rzeczą obojętną; ale to pewna, że, aby 
wejść do towarzystwa wielkich ludzi, trzeba posiadać „krew ,“  milion, 
lub geniusz...“  „W  pełności swéj ambicyi, Vivian zastanowił się pe
wnego dnia, jakby mógł dojść do świetnych swych celów; prawo, ba! 
prawo i wykręty aż do la t czterdziestu; a potćm, po najświetuiejszćm 
powodzeniu, widoki koronetu i podagry. Zresztą, by znaleźć powodze
nie w adw okaturze, m usiałbym być wielkim prawnikiem; aby zaś zo
stać wielkim prawnikiem, muszę zrezygnować z szansy zostania wiel-

*) T h e  D unoiad  of T o-day .
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l<im człowiekiem. Wojskowość w czasie wojny jest dobra tylko dla 
rozpaczających (desperadoes), a ja  istotnie takim  jestem ; ale w pokoju 
jest tylko dla głupców. Stan duchowny jest racyonalniejszy. Obacz- 
my: chętniebym g ra ł rolę Wolsey’a; ale owe tysiąc i jedna szansa prze
ciw mnie!  ̂ A rzeczywiście czuję, że przeznaczenie moje nie powinno 
się opierać na szansie. O! gdybym był synem milionera lub m agnata, 
wszystkoby dla mnie było łatw e. Przeklęty dział! że tóż b rak  kilku li
chych banków i trochę lichéj krwi ma stawiać zaporę memu powodzeniu!” 

Wreszcie 21 letni wyrostek wykrzykuje: eureka!... Znalazł pie
destał, na którym  stanąwszy, zatrzym a oczy „tow arzystw a“ na uwięzi, 
zwrócone ku sobie. Piedestałem  tym to śm iała saty ra  „Vivian Grey!” 
Jak  sam autor o swéj pierwszćj wyraża się powieści: ')  „ jest to dzieło 
nawskroś chłopięce; ale po 44 latach opiéra się ono wszelkim moim 
staraniom , by je zniszczyć. Publiczność wiecznie czepia się téj książki 
i ustawicznie jéj szuka.” Literackich zalet sa ty ra  ta  nieposiada ża
dnych; słusznie mówi uczony i wytrawny kry tyk  londyńskiego „Athe- 
naeum“ 2), iż utw ór ten cieszy się wziętością jedynie ze względu na nie
zwykłą osobistość, z któréj pióra wyszedł. Ale Disraeli młodszy odra
ził zasłynął, odrazu s ta ł się „the man of the day,“ odrazu zwrócił na 
siebie uwagę nietylko arystokracyi, pod któréj opieką staw ił swego bo
hatera, a raczéj samego siebie; nietylko świata pięknego, który istotnie 
w owych latach baw ił się aż do przesady polityczną satyrą; nietylko 
ludu, którem u pokazywał kalejdoskop najzuchwalszych reform, ale sa 
mego nawet poważnego grona ówczesnych mężów stanu, wielkich poli
tyków, bożyszczów wszelkich parlam entarnych stronnictw. Satyra przed
łożoną została społeczeństwu, k tóre szczególnie się kochało w skanda
lach, k tóre  samo było skandaliczne! W'idoczną była wszystkim umyśl
na czy przypadkowa (o to mniejsza!) karykatu ra  lorda Lyndhurst, ja 
ko m arg. Carabas; minister Cannig jasny do poznania w osobie Char- 
la tan’a Gas; sir Robert Peel w Iitzbornie. Jednakże najzuchwalszą po
dobizną w tćj galeryi portretów  jest obraz własnych ambicyi i nadziei 
autora. Ktokolwiek czytał Viviana, mógł śmiać się z dość naiwnych 
poglądów pisarza na bieżące zatargi rządu z stronnictwam i, paupery- 
zmu z kapitalistam i, konserwatystów z sir Robertem, liberałów z księ
ciem Wellingtonem. Ale niepodobna było nie uznać, że ten  sam pi
sarz posiada niezmiennie obfite zapasy sarkazm u i niezależności, jeżeli 
tak  śmiało wypowiada swe zdania, ta k  otwarcie odsłania swe przeko
nanie o pewności swych zabiegów, tak  zręcznie kieruje planam i wła- 
snéj wyobraźni i ambicyi.

• . ,z kardynalnych zasad Viviana Grey, czytamy w téj po-
.xi, było, że wszystko w świecie jest możliwe. Ludziom nie powo- 

się w życiu; tak , zapewne! i w końcu ogół ludzi nie wiele zdzia-

) V ivian G rey . By th e  R ig h t H o n o rab le  B. D israe li. L ondon: L ong- 
inanB, re e jJ e t Com. 1 8 7 0 . (N ajnow sze  w ydanie).

) -The Athenaeum, N r. 2 7 9 1 , A p ril 2 3 , 1 8 8 1 .
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ła t; ale przecież te niepowodzenia i braki przypisać należy brakowi fi- 
zycznćj i umysłowćj odwagi. Vivian był świadomy pewnika, że sam 
nic jest tchórzem ani w ciele ani w duchu; więc był przekonany, iż j e 
śli jest w świecie człowiek „którem u przyszłość otw ierała się najświe
tniejsza, tym człowiekiem był on sam!“

To pewna, że, jeśli podobne przekonania nie były tłem  wszyst
kich refleksyi młodego Disraelego, w czasie gdy tworzył swego bohatć- 
ra ; s ta ły  się one wkrótce osobistą teoryą jego nadziei. T aktyka Vivia
na, zapomocą którćj doszedł do celu swych marzeń, przedstaw ia dużo 
analogii z strategią późniejszego deputowanego w obec wielkich koryfe
uszów whigizmu: „uśmiech dla przyjaciela, szyderstwo dla świata, oto 
sposób rządzenia ludźmi;... niech ludzie drżą przed tobą, wkrótce stopy 
całować ci będą.“ Ileżto razy minister zastosował owe zasady p rak 
tycznie, najpierw w czasach walki o krzesło poselskie, późnićj wzglę
dem przeciwników! One to dały mu siłę do przetrw ania najgw ałto
wniejszych burz, wywołanych wrodzoną w narodzie angielskim niena
wiścią do żywiołów obco-narodowych i obco-wyznaniowych. Bo nie za
pominajmy, że Benjamin Disraeli chrześciaństwo przyjął dopićro w trzy
nastym roku życia; że ojciec jego, opuściwszy synagogę londyńską nie 
przeszedł był do kościoła protestanckiego; że m atka i obustronna ro
dzina pozostały wierne Talmudowi. Zasady Viviana przebiły wszyst
kie zapory: najstraszniejsze zaś te, co staw iała artystokracya tego k ra 
ju . Taż sam a arystokracya niebawem uznała w Disraelim swego przy- 
wódzcę i do końca była powolną jego najśmielszym rezolucyom.

„K siążęta, panie! zaw ołał Izaak Disraeli, gdy mu doniesiono, iż 
syn pisze powieść, w którćj poufale przestaje w i t h  t h e i r  G r â c e s  
a n d  H i g n e s s e s .  Książęta! mój syn w życiu swćm żadnego z nich 
nie widział!“  Młody autor zaczął wkrótce widywać pełno książąt. 
W prowadzony do salonów lir. D’Orsay i lady Blessington, zachowywał 
się w towarzystwie najwybredniejszém i najdumniejszćm z wielką w pra
wdzie skromnością—bo był m łodym —lecz razem z męzką swobodą
i tak  układnćm  wzięciem, iż zdobył sobie prędko względy najw ykw in
tniejszych obserwatorek. W ostatnim roku długiego życia, w powieś
ci „Endym ion,“ eksprem ier przyznaje, iż protekcya kobićt by ła  mu 
największą pomocą; wprawdzie nie do otrzym ania wstępu na arenę po
litycznych zapasów—musimy dodać— lecz bezwątpienia do zaskarbie
nia sobie przychylności najpierwszych jćj stróżów, do poznania, m iano
wicie, jakiem i zakulisowemi kunsztami pomagają sobie mężowie publi
czni, rząd, stronnictwa.

Cierpliwy czytelnik raczy nam  wybaczyć, iż nieco dłużćj zatrzy
mujemy go przy epoce i pozycyi, z których bohatćr nasz m iał rozpo
cząć raźny bieg po drodze tak  zadziwiająco przewidzianego, tak  dosko
nale obmyślonego przeznaczenia. Jeden jeszcze dodać musimy rys 
charakterystycznćj powierzchowności jego, często wyszydzanej przez 
namiętnych przeciwników, zuanćj bodaj każdemu Anglikowi.
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„ Iw a rz  Disraelego— pisze Amerykanin N. P. Willis •), k tóry go 
'widywał u lady Blessington— jest najcharakterystyczniejszą z pomiędzy 
wszystkich, jakie kiedykolwiek spotykałem . Oko jego czarne jak  
noc, ma wyraz niezmiernćj ironii i przebiegłości; usta ożywione bez
ustanni}, ruchliwością, niby nerwowćm ściąganiem; gdy mówi z za- 

« h?’ r *1° Praw *e zawsze bywa, usta  przybierają wyrażenie szydercze 
metistofelowskićj uciechy. Gęste loki spadają "mu na lewy policzek; 
włosy, przedzielone nad praw ą skronią, nosi w ty ł zaczesane gładko, 
ja k  panienka. Lakierowane trzewiki, b ia ła  laska z słoniowćj kości 
z czarnemi chwastami, pewna ilość złotych łańcuchów na szyi i przy 
kieszeniach aksam itnćj kamizelki, zw racały na niego oczy obecnych.“

Życiopisarz pani Blessington, p. Madden 2) pisze: „często znaj
dywałem się obok p. Disraelego w pałacu na Seamore-Place. Nie po- 
ti ze ba było nawet wówczas, by duch z grobu prorokow ał mu świetną 
pizyszłość. Chociaż w ogólnćm towarzystwie by ł zwykle milczący i o- 
bojętny, był zarazem baczny na wszystko. Tylko przedmiot niezw ykłe
go znaczenia zdolny był wyprowadzić go z pozornćj apatyi i ocucić 
jego nadzwyczajną potęgę słowa. Baz porwany zapałem , był niezrówna
ny w sile drastycznego przedstaw iania rzeczy, nieubłagany w sarkazm ie, 
niezmiernie dowcipny, porywający, szybki w uprzedzeniu myśli słucha
czy. Przyjaciele wtenczas przezwali go Vivianem Grey!

Przystępujemy teraz do skreślenia głośnych dni ulubieńca wyso-
św^iata angielskiego z r. 1826. Zostawiając w metropolii opinią 

zatrudnioną Vivianem i prognostykam i, Disraeli odbywa klasyczną po
droż po Włoszech i Grecyi. W tym samym czasie układa „Podróż kap i
tana Popanilli” 3) i ogłasza ją  wbrew wszelkim perswazyom przyjaciół, 
którzy czytali z trwogą i niedowierzaniem nową gwałtowną satyrę prze
ciwko tem u samemu towarzystwu, które co dopićro było przyjęło niero
zważnego młodzieńca do swego grona. Popanilla przypomina cokolwiek 
Swift’owskiego Gulliwera; ale zuchwałe jego sarkazm y tę jednę więcćj 
m ają bezczelność, iż zwrócone są przeciwko osobistościom poważnym, 
od których autor wyczekiwał najwięcśj poparcia. Niepodobna nam 
analizować tego i następnych dzieł Disraelego; pojmie każdy, że interes 
satyry może być tylko lokalny i dlatego trudny do streszczenia dla czy
telników niewtajemniczonych w skryte ewolucye gabinetów i stronnictw 
trzeciego dziesiątka XIX wieku. Nadmienimy tylko, że autorowi po
dobało się nazwać królestwo W. B rytanii „Yraibleusią,” stolica zaś je 
go niepoczesne ma miano „H ubbabub,” prawdopodobnie przetworzone 
z angielskiego h u b b u b ,  co znaczy zarazem  zamieszanie, blichtr, b ła 
zeństwo i oszukaństwo. „Podróż kapitana Popanilli” ukazała się w je-
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sieni r. 1828; na wiosnę (1829 r.) wystąpił Disraeli z jedną z na jsła
bszych swych powieści: „K siążątko” '). A jednakże (zdaje nam się 
bardzo) utwór ten wielce się przysłużył autorowi! O ile Popanilla 
okrywa śmiesznością i niepowściągnionćm szyderstwem parlam entarną 
rutynę Starćj A nglii (Old England), o tyle znów młody książę St. J a 
mes, roztrwoniwszy najogromniejszą fortunę, godzi się z tą  rutyną, 
wprowadzając do nićj, co najlepszego mógł wybrać z wschodzących idei 
anglo-radykalnych. St. James, który spędził najświeższe swe la ta  na 
koźle wyścigowych wozów, trac ił krocie tysięcy na jednę stawkę, 
grzązł i zapadał w miłosnych intrygach wcale nie szlachetnych myla- 
dies, wreszcie zaledwie zachował cześć publiczną, rozpoczyna pokutę 
od powrotu do pierwszój kochanki, c ó r k i  g m i n u ;  kończy ją  s ta ra 
niem o wyratowanie resztek świetnego m ajątku za pomocą ludu i wre
szcie uczęszczaniem do izby lordów, gdzie dziedziczne krzesło jego s ta 
ło próżne od śmierci ojca.

Obydwa dzieła niewiele doczekały się krytyki. Bodaj kto zacze
pił Disraelego, podobno najwięcćj z tćj przyczyny, iż zaczęto przeczu
wać w nim s p r y t n e g o  a w a n t u r n i k a .  W owym czasie lord Lynd- 
hu rst zaszczycał go swą przyjaźnią; ztąd ogół wywnioskował, że 
„D ’Israeli młodszy, choć z trudnością, w łada klasycznóm piórem powie- 
ściopisarzy tój wyspy, w przyszłości, dzięki wysokim protekcyom, znaj
dzie otwarte bram y do wszystkich odznak i zaszczytów albiońskich a k a 
demii 2). Osoby więcćj wtajemniczone w wiadomości politycznćj anato
mii społeczeństwa, widziały już młodego przechrztę na ławie poselskiej. 
Tymczasem ten ostatni poraź drugi opuścił brzegi Anglii i puścił się na 
religijną pielgrzymkę do Syryi i Ziemi Świętćj (1830 r.).

Nie brak  poważnych ludzi, co żywią i głoszą przekonanie, że po
tomek rodu Sephardim, na wskroś przejęty żywemi w Palestynie tra - 
dycyami wielkości swego narodu, wielkiśj tragedyi pokolenia Izraela, 
zachwiał się na chwilę i zaw ahał w ambitnóm przedsięwzięciu; podobno 
uczuł niby wyrzuty sumienia, z powodu swój apostazyi i m arzył o po
wrocie do Mojżeszowego praw a, o zerwaniu złotych nici, k tóre  chciwa 
sławy i władzy uprzędła mu wyobraźnia, o pozostaniu pod cieniem 
Jordanowych cyprysów i głoszeniu ztam tąd nowych zasad powszechnój 
cywilizacyi, opartych na niezamierającym nigdy wpływie hebraizm u na 
wszystkie religie świata i na wszystkie kultury. Trudno nam zbadać,
o ile sąd ten poufnych nawet przyjaciół lorda Beaconsfield’a 3) jest uza
sadniony. W każdym razie, zdaje się nie ulegać wątpliwości, że Beniamin 
Disraeli zaw iązał w czasie swój pielgrzymki rozległe stosunki z uczonymi 
kom entatoram i talm udu i że takowe utrzym ywał do końca życia. W ątpi
my, by to czynił z pobudek wyłącznie teologicznych: z dzieł bowiem jego

1) , ,T b e  Y ou n g  D u k e .”  Ib id .
2)  „ T h e  S a tu rd ay  R eview , n r. 1 ,3 3 0 . A p ril 2 3 , 1 8 8 1 .
3) ,,L ife  o f L o rd  B eaconsfield . By M r. F r a u d s  H ituhm un’’ (W ydaniu  

z 1880  r .) .  S tr . 34  i nast.
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przebija się raczéj uszanowanie dla wpływów judaizm u na rozwój cy wiliza- 
cyi europejskićj, aniżeli sym patya do wyznania i obrządku. Być jednak 
mo że, iż autor Viviana nie chciał i nie potrafił poświęcić widoków polity
cznych dla idei wyznaniowych. Większość jego biografów twierdzi s ta 
nowczo, że przed skonem m iał długie rozmowy z wielkim rabinem gmi
ny londyńskićj, i rozgłośne życie zakończył pojednany z synagogą, k tó
ra wykluczyła z swego grona jego ojca. Niech nam będzie wolno przy
toczyć w tćm miejscu następujący ustęp z przedmowy do piątego wyda
nia (1849 r.) najsłynniejszej po Vivianie powieści Disraelego „Co- 
ningsby ■):

„Rozważając plan torysowskiego żywiołu, autor uznał w Kościele 
najpotężniejszy czynnik w dotychczasowym rozwoju Anglii i najskute
czniejszezasoby ku odnowieniu tego ducha narodowego, którego jest 
wielbicielem. Kościół jest świętćm ciałem, ustanowionćm dla rozsze
rzenia i utrzym ania w Europie pewnych azyatyckich zasad, które, choć 
z pochodzenia lokalne, stworzone zostały od Boga i m ają wieczne, po
wszechne zastósowanie.

„Uznając boski charak ter konstytucyi kościelnćj i m ajestat teo-
ii £ - CZne®° P ^ w ia s tk u , zmuszeni jesteśm y wspomnićć o początkach 
Kościoła chrześciańskiego i stanąć w obec potomków rasy założycieli 
chrześciaństwa w duchu godnym tego krytykującego i stosownie oświe
conego wieku. Nowocześni żydzi długo cierpieli pod ciężarem niena
wiści i stygm atu średniowiecznćj nietolerancyi. Uważano żydów w wie
kach średnich za pokolenie wyklęte, za nieprzyjaciół Boga i człowieka, 
za szczególnych wrogów Chrześciaństwa. N ikt wówczas nie zatrzym y
wał się nad refleksyą, że Chrystyanizm został założony przez żydów; że 
Boski Twórca jego w ludzkićj swój naturze, był potomkiem króla Dawi
da; że nauka Jego była  uzupełnieniem, nie zaś przem ianą judaizm u; że 
apostołowie i ewangeliści, których imiona narody codziennie wzywały 
i których dzieła trzym ały w najwyższćj czci, byli wszyscy żydami; że 
nawet sam tron rzymski, nieomylny, wzniesiony był przez żyda; że 
wreszcie żyd był założycielem kościołów azyatyckich.

„A  zatćm ludy Europy były nawrócone do wiary w Mojżesza 
i w Chrystusa, względnie niedawno; i jakoby jeszcze wstydzące się dzi
kich bożyszezy, od których odstąpiły, sądziły, iż zmniejszą winę prze
szłego pogaństwa, wylewając potoki zemsty na  pokolenie, którem u, 
i któremu jedynie, zawdzięczały boską Ewangelią.

„Rewindykując najwyższe prawo Kościoła Chrystusowego do 
urzędu wiekuistego odrodziciela człowieka, autor sądzi, iż nadszedł 
czas odpowiedni dla rozpoczęcia dzieła usprawiedliwienia plemienia, co 
stało się podwaliną Chrześciaństwa. Autor wyłuszczył w innćm dziele 
( „ ia n c r e d ’) poglądy na wielką rodzinę domu Izraela, które zaledwie 
odsłania w nimejszéj książce. N ikt się nie ośmielił zbijać ich, gdyż 
wszelka refutacya jest niemożliwą...”

' )  C oningsby, o r T h e  New G en era tio n . L o n d o n .
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Umysłowe zdolności Disraclego ogromnie się spotęgowały podczas 
pobytu na Wschodzie. Młodzieniec wiele się douczył, wiele rzeczy wi
dział, i wielu poznał ludzi, wiele także przemyślał. W yobraźnia, p rze
pełniona obrazami krajów i ludów Wschodu, wzbogacona gorącą poe- 
zyą Syryjczyków i Chaldejczyków, natchnęła śmiałego pisarza do spró
bowania sił romantyzmu w powieści „Alroy” i w poemacie „Rewolucyj
na Epopea.” Tego ostatniego utworu nie możemy się już doszukać, 
głównie z tego powodu, że ogłosiwszy w r. 1834 pierwszą jego część, 
autor ujrzał, że nie je s t poetą i zaniedbał aż do r. 1864 wydania re 
szty, wyraźnie zabraniając umieszczenia „Epopei” w ogólnym zbiorze 
swych dzieł. Romantyczna powieść z XII wieku „Alroy,” chyba tę je - 
dnę ma zasługę, że odzwierciedla dość wiernie, choć napisana z nai- 
wném uniesieniem, ówczasowe usposobienie rozmarzonego H ebrajczyka 
„Contarini Fleming” '): jest ouatrzeciéin dziełem Beniamina, napisaném 
daleko od brzegów brytańskich. W niém autor ob ra ł przedmiot z pewno
ścią najtrudniejszy i najsubtelniejszy (że się tak  wyrazim) do obrobie
nia i przedłożenia choćby wyborowym czytelnikom: t w o r z e n i e  s i ę  
i r o z w ó j  c h a r a k t e r u  p o e t ó w .  O ile wiemy, rzadko kto się ta rgną ł 
na ten tajemniczy punkt psychologii; Goethe potrąca o niego w swym 
„W ilhelm Meister” i odsłania cokolwiek może prawdy w zasadzie przy
jęcia jakó  pewnik istniejącój w poetach predyspozycyi; ale nie słyszeli
śmy jeszcze o dziele traktującćm  przedmiotowo o rozwoju siły poety- 
cznéj 2). Czyż potrzebujemy dodać, że i Disraeli nie postąpił ani jednym 
krokiem naprzód na téj dziewiczéj drodze? W prawdzie łączy ou oby
dwa systemy: zwolenników predyspozycyi i tych, co z hrabią Alfieri’m 
utrzym ują, że okoliczność, nag ła i nadzwyczajna senzacya, ogromna 
boleść lub niespodziana rozkosz, wlewają w ludzi geniusz natchnienia, 
ale, nie będąc sam chłodnym i systematycznym psychologiem, teoryą 
swoję buduje na wynikach obserwacyi własnych uczuć. A teorya ta  
skłania się nadto widocznie do wiary w nagłe, okolicznościowe na
tchnienie, czyli poprostu w wpływ wrażeń. Być może, chętnie nawet 
wierzymy, że au tor Viviana m iał dużo „predyspozycyi” do poezyi; cze- 
mużbyśmy jednak nie przyjęli za pewne, że odgłos zm arłych pam iątek, 
że koloryt arabskich, syryjskich i hebrajskich legend, pieśni i powieści, 
że pyram idy i groby Ptolomeuszów obudziły drzymiące lub stworzyły 
nowe uczucia polotnych uniesień!

„Krocząc po owych pustyniach Afryki, otaczających erytrejskie 
jezioro, przyszedłem do Nilu, do tego starożytnego, potężnego i sław ne
go strum ienia, którego wody niosły najpierwszą naszę cywilizacyą, 
i który, po czasach, w których p a trza ł na powstanie tylu państw i na wy
nalazki tylu religii, płynie zaw szeztą sam ą pogodną dobroczynnością, jak

')  A lroy  C on tarin i F lem ing: a psycho log ical rom anoe. L ondon .
a) W  lite ra tu rze  po lsk iéj p róbow ał roz jaśn ić  tę  kw estyą  J .  O oho- 

rowic*. l l e d .
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wszystko, co pojmujemy o bóstwie: w kształcie wzniosły, w czynie sy
stematyczny, wspaniałomyślny w przyrodzie, w źródle nieznany.

„Samotne me kroki uderzały po posadzce przysionków Farao- 
now. Przechadzałem się po tych imperatorskich świetlicach, w spar
tych tysiącem kolumn, strzeżonych przez olbrzymie posągi osadzone 
na tronach tajemniczych. Przechodziłem pod błyszczącemi bram am i, 
zbudowanemi na przyjęcie tryum falnych wozów tytana. Patrzałem  
na wyniosłe obeliski, wskazujące ku obłokom, których tajemnice zda
wały się ukrywać w mistycznych literach. W którąkolwiek wzrok 
lzuciłem stronę, wszędzie oko me poiło się widokiem olbrzymich rzę- 

ow uroczystych sfinksów, spoczywających w nadprzyrodzonej piękno- 
ci, i grupy smętnych królów o lwich twarzach; kolosalne muzy, malo

wane świętemi obrządkam i i domowemi obrzędami odległej starożytno- 
ci, lub rzeźbione oddychającemi, zda się, kształtam i bohatćrów.

• ”  wszystkiój tćj potęgi, wszystkiego przepychu, wszystkich taje- 
, . > wszyst‘P eg° P ^ kna i wszystkiej tej pracy i wszystkiego wynalazku, 

gc ziez są twórcy i Pogrążyłem  się w głęboką zadumę. I  królestwa 
ziemi przesunęły ini się przed oczyma, od tronów faraońskieb, ich 

rzymich panowań, co wyrosły z feudalnego chaosu... nieprawe dzieci 
ciemnoty i zdrady! I śledziłem pokolenia ludów od llam zesa Wiel- 

iego , Mernnona Pięknego do samotnego pielgrzyma, którego obecność 
g ałciła  teraz świętość ich olśniewających grobowców. I przekonałem 
się, ze dzieje mego plemienia są tylko jedną powieścią gwałtownego 
zniszczenia lub stopniowego upadku.

i ” ^ w uc*s^ u serCa wzniosłem ram iona do błękitnego nieba i za
wołałem. Czy me masz nadziei! Co je s t świadomość, wiedza, prawda? 
Jak  zdobędę mądrość?

„W icher się zerwał, łono pustyni wezbrało, piasku kolumny wy
skoczyły z ziemi i przebiegły tańczące po nizinach; ryki okropniejsze 
od grzmotu, w ydarły się od południa; pałac i przysionek, sfinksy i obe
liski, o łtarz i tron, malowidła i rzeźby, wszystko znikło mi z przed 
oczu i ciemność zaległa nad ziemią. I padłem  na kolana i tw arz ukry
łem w ruchomym, palącym piasku; a gdy uragan pustyni przelatywał 
nadem ną, zdawało nu się, iż szeptał: „dziecię Przyrody, ucz się oduczyć!” 

,, y można odmówić natchnienia młodemu Contarini, w ten spo- 
soo rozpoczynającemu pierwszy roździał swój psychologiczućj syntezy? 

u • > C S1§, W na.s t?Pne stronnice tćj książki, myślimy sobie, iż autor 
Lu spisanie jaknaszczersze procesu własnych uczuć, jak  

la ł nri nJH- Przedm°wie, lecz że stopniowo, może w m iarę ja k  się odda- 
natchnień, inteneya ta  przem ieniła się w obser- 

pft : ■ °wych chwilowych uczuć do istotnych potrzeb am bitne-
wipp ducila- Europa w rzała rewolucyą. Contarini w ten
więc sposób kończy rom ans swego umysłu:
nipl-na t Z WeCl1 mi będzie wolno pędzić życie w nauce i tworzeniu 
Szr/eśrip Pragnienie; ale czy taki będzie mój zawód, wątpię,

ęsc e meeo plemienia zanadto mię obchodzi, bym m iał na chwilę
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pozostać ciemnym, na widok burzy, co się gromadzi ponad społeczeń
stwem. Może tćż niedalekie już odrodzenie polityczne kraju, do które- 
gom się przywiązał, a w tćm wielkićm dziele postanowiłem wziąć 
udział.”

Disraeli, poeta, śpieszy do stolicy Anglii, przybywa do nićj trybu
nem! Zastaje kraj cały w największćm zamieszaniu agitacyi; szalona, 
nagła powódź demokratyzmu zmiata i zmywa zasady wyborcze parla
mentu, obala prawa, tam ujące wolność przemysłu i handlowych tran - 
zakcyi, obala gabinet księcia W ellingtona, wreszcie żydzi tryum fują 
nad stanowczym oporem „żelaznego księcia” i wespół z Katolikami, 
Kw akram i, Morawianami, zyskują wolność i przywileje i prawa poli
tyczne. Daniel 0 ’Connell zwycięża na całćj linii stronnictw parlam en
tarnych, już mowa „że król nosi się z planem powierzenia irlandczyko- 
wi uformowania nowego ministeryum! Disraeli nie traci ani chwili: 
„Now or neverl” Teraz lub nigdy, mówi sam do siebie i staje przed 
Bulwer L ytton’em, przed Józefem Hume; młodzieniec głośny z sarka- 
zmów, rzucanych na wszystko, co utonęło było w bilu reformy, zyskuje 
sobie względy radykałów  i przedstawia się wyborcom m iasta High Wy- 
combe. Raz, drugi i trzeci pobity, nie zraża się bynajmnićj, lecz ba
cznie śledzi ruch pojedyńczych frakcyi z galeryi W estm insteru, w klu
bach, do których wysokie protekcye i szturm em  zdobyte laury lite ra
ckie, choć dwuznaczne jeszcze, dały mu wstęp; porywająca ognistym za
pałem i zaprawiona genialnym sarkazmem wymowa wprowadza go na 
estrady ważnych mityngów; olbrzymie tomy parlam entarnych debatów, 
sta ły  się przynajmnićj na la t pięć jedyną jego lite ra tu rą ; z „H an- 
sa rd ’a wyuczył się taktyki politycznćj, w nim studyował dzieje polity
cznego znaczenia Fox’a  i upadku P itt’a na gruncie ekonomicznym. 
Wreszcie zrozumiał słabość i błahość chwilowćj i efemerycznéj potęgi 
radykałów: porzucił ich. Krok ten poczytała mu Irlandya za zbro
dnią, za wyzyskiwanie do czasu wpływów O’Connell’a i Hume’go; obóz 
whigów poznał w Disraelim od tćj chwili wroga i również obrzucił imię 
jego posądzeniem o zdradę. Autor Viviaua nie baczy na to oburzenie; 
w umyśle jego dojrzewa plan, którego pierwsze nasienie padło z ręki 
konserwatystów, olbrzymi projekt pogodzenia kiełkujących idei demo
kratycznych z teoryą torysowskiego feudahzinu, zaszczepienia na spró- 
chniałćm drzewie chylącćj się ku ruinie konstytucyi W. Brytanii, świe
żych soków i świeżego ducha młodćj Anglii! A spirant do ławy posel- 
skićj ogłasza polityczną broszurę *), dedykowaną lordowi Lyndhurst, 
w którćj poraź pierwszy wyłuszcza powody swćj pozornćj niestałości 
i opuszczenia O’Connell’a, Lytton’a i ich stronników. W piśmie tćm 
śmiało utrzym uje, że od r. 1831 siła polityczna torysów „ostaw ała się 
jedynie za pomocą seryi najdonioślejszych kroków demokratycznych.” 
Zmuszeni do przyjęcia bilu reformy, torysi uparli się w postanowie-

' )  V ind ioation  o f tbe  E n g lish  C o n stitu tio n . By „D israe li the  Y oun- 
gor.” 1 8 3 5 .
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niu rozszerzenia działalności jego i siły do najdalszych granic. Oni 
wyzwolili lud angielski z niebezpieczeństwa politycznój zagłady; oni to, 
z zadziwiającą szybkością, organizowali towarzystwa z celem ułatw ie
nia w całym kraju  zapisów wyborczćj kompetencyi. Torysi wreszcie, 
jasno czytamy pomiędzy liniami tćj zręcznćj rozprawy, największą 
odnieśli korzyść z bilu, który przecież był przyczyną ich upadku; roz
szerzywszy bowiem, w czasie dyskusyi, granice jego ustępstw, zdobyli 
sobie daleko szersze również pole czynności, wpływów moralnych i ma- 
teryalnych. H ierarchia, kościół protestancki, wywierał odtąd w trój- 
nasób spotęgowany wpływ na setki tysięcy świeżych konstytuentów; 
arystokracya i właściciele ziemscy, zawsze i wszędzie usposobieni za
chowawczo, zdobyli ogromny wpływ na interesa zależnych mnićj lub 
więcćj wyborców.

Wreszcie w roku wstąpienia na tron  brytański m łodziutkiej k ró 
lowej W iktoryi, 1837, licząc lat 32, Disraeli w ystąpił z sztandarem  no
wego swego c r e d o ,  jako kandydat przed urną w Maidstone. Teraz 
odniósł zupełne zwycięztwo i zasiadł wreszcie na ławie poselskiej, stanął 
nakoniec na upragnionym szczeblu pierwszym wysokiej drabiny swój am - 
bicyi. Zasiadł oczywiście w szeregach opozycyi. Ludzie, ja k  Disraeli, 
tylko z opozycyi mogą rozpocząć swój bieg. Obok niego siedział re
p rezentant obwodu Maidstone, pan Wyudham Lewis, zm arły  w rok pó
źnić]; wdowa jego została w 1839 żoną Disraelego. W iadomo, jak  
szczerze, serdecznie i głęboko szanował i kochał towarzyszkę życia 
zm arły premier; fak t to był tak  znany w Anglii, iż mawiano, że lord 
Beaconsfield jednćj tylko swćj małżonce pozostał wierny. A przecież 
odzywają się tu  i owdzie głosy, posądzające twórcę Viviana o przyjęcie 
węzłów małżeńskich w Maidstone jedynie w celu przyciągnięcia ku so
bie za ich pomocą rozlicznych krewnych i wpływowych przyjaciół wdo
wy, po niezmiernie bogatym i popularnym panu Lewis! Zaznaczamy 
ten objaw pośmiertnych nienawiści z zupełną wiarą w brak wszelkich 
dowodów i w nieszlachetną żądzę ubliżenia wielkiemu cieniowi.

„The M aiden-Speech,” pierwsza mowa Disraelego, wywołana zo
sta ła  debatam i nad petycyą irlandzkich poddanych, domagających się 
przez głos „niekoronowanego monarchy” odpowiedniego zastosowania 
m o rm y  wyborczćj do parlam entarnej konstytucyi siostrzanego kraju.
O oonnell wystąpił przeciw niektórym teoryom, wygłoszonym przez 
mówcę mityngów w Maidstone i w Buckinghamshire; nazwał Disraele
go prawym potomkiem tych, co przedawali chrześciańskie ciała na wa- 

v ®Pac^ ° ^ 'erc% judaszowskich tradycyi, wreszcie, z wrodzoną 
orne gwałtownością, potomkiem złego ło tra  i t. d. Mowa ta  wywoła- 

i z *aw “ toisteryalnych; co dziwniejsza! sam a nawet opozycya 
v ,S1§ biernie: O’Connell uderzył w słabą  stronę brytańskićj 

annmio ■ i 1 u *rodowAj, » niestety, aż nadto charakterystyczna fizyo- 
gnomia inkryminowanego posła wcale niekorzystnie naówczas służyła 
vivianowi. Poraź pierwszy pow stał z miejsca Disraeli. Rozpoczął 
mowę swą od przypomnienia irlandzkiem u bohaterowi, iż tenże dotąd
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nie staną ł na wyzwanie, k tóre mu w ysłał mówca poprzednio wskutek 
osobistéj obrazy. Za co, oczywiście, m arszałek przypom niał posłowi 
reguły parlam entarnych posiedzeń. Odwoławszy wybryk istotnego czy 
udanego oburzenia, Disraeli w ylał cały potok entuzyastycznéj przemo
wy, odzianćj jaskrawi}, szatą, wschodniéj retoryki... poczęto się w izbie 
uśmiechać. W krótce śmiech zamienił się w głośne parskanie, w hałas, 
zamieszanie. W ołano zewsząd i sykano, śmiech łączył się z ironiczne- 
mi uwagami, dotyczącemi powierzchowności i stroju ex-hebrajczyka, aż 
w końcu wrzask zrobił się taki, że urzędowe sprawozdanie pisze dość 
naiwnie: „nie można było dosłyszćć mowy szlachetnego członka” ■). 
W tedy to Disraeli, stojąc w miejscu, skrzyżował ręce na piersiach, 
przeczekał chwilkę i wreszcie powolnym, spokojnym i wyraźnym gło
sem w ten sposób zakończył:

„Nie dziwi mnie wcale przyjęcie, jakiego doznaję. W iele rzeczy 
rozpoczynałem po kilka razy i często w końcu dopiąłem swego celu. 
Aj, panie (zwracając się do m arszałka 2), toż choć i teraz usiądę, przyj
dzie czas, kiedy mnie chętnie będziecie słuchali!”

Po Vivianie Grey to druga przepowiednia.
I  istotnie obrażony deputowany przez długi czas nie pow stał z ł a 

wy; podobno (i czemużbyśmy nie wierzyli przypuszczeniu) rozżalony, 
rozczarowany, oburzony i zniechęcony entuzyasta, myślał o rezygnacyi 
z poselskiego m andatu. Tymczasem postanowił przypomnieć się ze
wnętrznemu światu. I przypom niał się tą  razą bardzo szczęśliwie!

W latach 1837—38 ukazały się dwie powieści młodego członka 
parlam entu: „H enryka Temple” i „Venetia.’’ W pierwszćj występuje 
poraź pierwszy na jaw  wielka zdolność au tora  do ujmującego opowia
dania; romans ten, „A Lowe Story,” pozbawiony jest także wszelkich 
aluzyi do stanu polityki krajowćj; a warto zaznaczyć to jedyne zjawi
sko w tworach pracowitego autora, choćby dla potwierdzenia co dopić- 
ro wyrażonćj opinii, że Disraeli pomyślał na chwilę o rezygnacyi z man
datu i o puszczeniu w niepamięć marzeń Viviana i Contariniego.

Pisząc miłosne dzieje Ferdynanda Ratcliffe i H enryki Tempie, 
autor m iał zam iar: „wykazać rozwój namiętności, k tóra  jest zarazem  
początkiem i końcem naszego życia; namiętności, z k tórą porównane 
inne żądze człowieczćj natury— pragnienie bogactwa, potęgi, sław y— 
zapadają w nicość, a k tóra przecież, z niezmiernćj wspaniałomyślności 
Stwórcy, staje się działem  stworzeń wszelkich zawodów, przymiotów
i klimatów” 3).
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*) H a n sa rd ’s P a rliam en ta ry  D eb ates , 1837  — 1 8 3 9 .
’J) W  parlam eno ie  angielsk im  m ówcy przem aw ia jąc  do całć j izby, 

zw racają  się do m arsza łka  („ S p e a k e r” ). W  o sta tn ich  m iesiąoach w ładza p re -  
zydu jącego  znacznie została  rozszerzoną. P o p rzed n io  S p e a k e r ,  t .  j .  „ m ó 
w ca,” by ł czysto  posągow ą, a legoryczną  rep rezen tacy ą  narodu. D laozego n o 
sił ty tu ł m ó w c y ,  n ie  m ożem y d ociec . C hyba l u c u s  a n o n  l u c e n d o .

3) H e n rie tta  T em p le . A  Love S to ry . B ythe R . H on. B. D israe li. 
Przedm ow u wyd. z r .  I b 70.
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0  ile mogliśmy się dowiedzićć, zdaje się, iż nie ma dotąd polskie
go przekładu tćj powieści; podobno z dzieł autora dwa tylko ukazały 
się w naszym języku:’ „Sybilla” i „Endymion.” Zarys pierwszego ro
mansu jest następujący:

Syn zubożałego sir Ratcliffe’a  Armine, Ferdynand, zaręczony był 
z kuzynką, dziedziczką wielkiego m ajątku i spadkobierczynią tytułów 
rodziny Grandison. Fryderyk usłuchał wpół-skrytych i wpół-w yra- 
źnych życzeń kochającej go nad życie m atki i ojca, ciężko strapionego 
coraz groźniejszą ru iną szczupłego m ajątku. Powróciwszy świeżo 
z maltańskich garnizonów, gdzie porobił znaczne długi, młody ka
pitan, który liczył na pewno, źe świeżo zm arły wuj jego m atki pozosta
wił mu cały m ajątek, a i m atka utrzym yw ała go w tćm oczekiwaniu, 
przekonywa się, że lord Grandison nie dotrzym ał niejasno kiedyś uczy
nionej obietnicy, że wszystko, co m iał, zapisał młodej K atarzynie. La- 
uy Armine zbliżyła oboje kuzynów do siebie. Dziewczę pokochało ca- 
ą duszą błyszczącego wielkiemi przymiotami serca i um ysłu kapitana; 
erdynand przyw iązał się do pięknćj kuzynki; żona sir Ratcliffea 

uszczęśliwiona rezultatem  gorących swych pragnień i zabiegów, widzi 
już wypogodzone czoło mężowskie. Zaręczony nie analizuje swych 
uczuć względem przyszłćj żony, szanuje ją, zdaje się mu, iż jest szczę
śliwym, bardzo szczęśliwym w jćj towarzystwie, więc uważa kaw aler
skie życie za ukończone i ze starym  przyjacielem domu, kapelanem 
«lastonburg , marzy o odnowieniu feudalnego zamku Armine i odbudo
waniu dawnśj świetności rodziny.
U y  ™akci? tym ’ bawiiłC samotny w Armine, Ferdynand spotyka 
n em y k ę  lem ple, używającą w towarzystwie ojca konnój przejażdżki. 
Olśniony czarodziejską pięknością dziewicy, w pierwszćm jćj na siebie 
spojrzeniu wyczytał odrazu i poraź pierwszy w życiu, całe niebo p ra 
wdy! Ferdynand pokochał H enrykę szalenie, namiętnie, na wieki 

Pozwólmy autorowi własnemi słowy przedstawić swoję teoryą mi-
*wbcr.

„Niema miłości nad miłość z pierwszego spojrzenia. To wynik 
nadzwyczajny, niepospolity, czystej i niezmazanśj sym patyi. Każda 
inna miłość jest nienaturalnćm  następstwem obserwacyi, refleksyi, zo- 
oopolnej ugody, porównań, samolubstwa. Namiętności zbudzone na- 
■L™ y ?t,e pi°ru “em, kochają się w swćin boleniu: dusza niemi 

^ I)raY ,le’ lecz 1 ua wieki ogrzana. Nędzny człowiek, któ- 
słni m • wschodzi stopniowo ponad mroźnym porankiem  jego umy-

i - i  ^wja tła  i ciepła stanie się jego udziałem, kilka 
sloń ri J Jasn?ści> kt(ir% siS ogrzeje, mniemając, że to blaski
r a mi * i ® Al e cz§sŁo Pr°mienie te bywają zamglone chmu- 
stnnniftwn v czgsto ciemnieją wskutek nieszczęścia i nędzy! A jak  
7 ‘U'hn(bi p0sło .Przywiązanie, tak  i stopniowo, lecz pewno i smutnie 
» i l i / n  j  potem nienawidzi monotonność życia w zimnym 

swej duszy; bo błędnie mniemał, że nierówne uczucia mogą
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być trw ale; ponieważ kierował się obserwacyą zmysłów, nie zaś n a 
tchnieniem sympatyi.

„Wśród dni posępnych i ciężkich ujrzćć nagle przed sobą, istotę 
piękną i jednocześnie uczuć głęboko najsilniejsze przekonanie, iż przy 
tém cudném zjawieniu przeznaczenie nasze musi na wieki się rozstrzy
gnąć; że już dla nas nie ma radości, jak  radość ukochanéj; nie ma smu
tku, tylko gdy ona się smuci; że w jéj miłosnćm westchnieniu, w jéj 
rozkosznym uśmiechu, całe nasze szczęście; uczuwać w sobie, na jé j wi
dok, niknącą pychę ambicyi; czuć obłudę sławy i kłamliwość chwały 
w przyszłych pokoleniach; być gotowym odrazu do wyparcia się dla téj 
jednej istoty, wszystkich nadziei, węzłów, planów, widoków; dla niéj 
potargać wszelkie obowiązki społeczne: oto kochanek, oto miłość! 
W spaniałe, wyniosłe, boskie uczucie! Nieśmiertelny płomień goreje 
w piersiach tego, kto kocha z uwielbieniem i z uwielbieniem jest kocha
ny. On istotą eteryczną. Sprawy ziemskie nie obchodzą go wcale. 
Rewolucye królestw, zmiany wyznań, przewroty opinii, to dla niego 
chmury i meteory na burzliwym horyzoncie. Plany i borykania się lu
dzkości są, według jego myśli, tylko pracą pigmejów i fantastycznemi 
dziełami pszczół. Nic go nie potrafi ugiąć. Śmieje się z u tra ty  m ają
tku, zarówno jak  z u tra ty  przyjaciół i reputacyi. Czyny i myśli ludzi 
są mu równie obojętne. Nie miesza się z tłuszczą reszty ludzi na ścież
ce żywota, nie czuje się odpowiedzialnym przed żadnym powietrznym 
szarlatanem , przed którym  inni nizkie biją pokłony. Jest on żegla
rzem, który na oceanie życia wzrok utkw ił w jednę gwiazdę; a jeśli mu 
ona nje świeci, rzuca wiosło. I cieszy się, gdy łódź do bezdennych 
spływa przepaści.”

Łaskawy czytelnik potrafi łatw o poznać, ja k  nieopatrznie nowo
żeniec popuścił wodze wyrażeniu może własnych swych uczuć, w pier
wszym roku małżeństwa. Potępiać bezwarunkowo miłość, co w sercu 
człowieka wschodzi stopniowo; przepowiadać jéj krótkie istnienie i nie 
wierzyć w jéj szczerość, serdeczność, lub siłę—jest, zdaniem naszém, 
toż samo, co nie podziwiać i nie kochać kwiatów zwolna ku słońcu wy
rastających. W uczuciu takiém , jak go pragnie Disraeli, jest coś roz
czochranego, niezdrowego, gorączkowego, suchotnego. Cóżby się stało 
z tym biednym naszym światem, gdyby podobna miłość Ferdynanda 
nie była wielce rzadkim wyjątkiem! Podobno „gwałciciele społecznych 
obowiązków” nie długoby się mogli cieszyć swćm szczęściem. W ierzy
my w miłość nagłą, „z pierwszego spojrzenia;“ jesteśm y przekonani
o jéj świętości i trwałości; lecz przyzna każdy, iż daleko więcój znamy 
przykładów najgłębszego przywiązania, szczytnćj i czułćj miłości, co 
wzrosła w sercach kochanków świadomie, spokojnie i... s a n s  é c l a t ,  
bez jęków, rozpaczy, pomiędzy życiem i śmiercią.

Ferdynand pokochawszy Henrykę całą  siłą powyżćj wyrażonych 
uczuć, zadrżał jak  zbrodzień... wspomniawszy na poprzysiężoną obie
tnicę miłości Katarzynie Grandison. W Anglii zaręczyny są aktem
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mało mnićj uroczystszym od ślubów małżeńskich ')• Ale Ferdynand 
nie ma czasu na refleksye; zatopiony w rozkoszy pierwszćj miłości, tai 
przed córką, p. Tempie fatalny związek poprzedni; zaręcza się z nią na
wet tajemnie, sam nie wiedząc, jakim  sposobem zerwać stosunki z owćm 
dziewczęciem sierotą, k tó ra  go kocha nad życie; jak  odkryć rodzicom 
istotny stan  swego serca i um ysłu, a więc i zburzyć i zniszczyć wszyst
kie ich pieszczone nadzieje, zasypać w gruzach Armińskiego zamku ro
zdarte serce pierwszćj narzeczonćj i serca rodziców; jak  się ukazać 
przed światem! Co więcćj, wierzyciele naglą, aby ich spłacić. F erdy 
nand mógłby tylko wyrzec się pozyskanćj już nieograniczonćj miłości 
Henryki!

Nadszedł czas, kiedy nieszczęśliwy, a przytćm jednak  tak  pełen 
tozkosznćj miłości młodzieniec, zmuszony jest do powrotu do rodziców
i do pierwszćj narzeczonćj. Spodziewa się przecież, iż wkrótce powróci, 
bcęna rozstania z H enryką jest przecudna, napisana z zadziwiającą 
w Disraelim prostotą. Kochanka pozostaje przy ojcu z pełną w iarą 
w miłość młodzieńca, który dla nićj jest wszystkićm; kochanek śpieszy 
do cierpiącćj przyszłćj towarzyszki życia.

Gdy po kilku tygodniach doznanych to rtu r przy boku rodziców
i Katarzyny, Ferdynand powraca do Ducie-Park, rezydencyi pana Tem
pie, w miejscu pełnćm tylu rozkosznych wspomnień, nie zastaje nikogo. 
H enryka wić o wszystkićm, z uajwiarogodniejszych ust usłyszała okro
pną nowinę: że jćj narzeczony przygotowuje się do ślubu z najpierwszą 
dziedziczką arystokracyi, źe związany by ł uroczystemi zaręczynami, 
gdy jej wieczną przysięgał miłośćl Śmiertelną ugodzona boleścią, cór
ka odkrywa dumnemu ojcu całą tajemnicę; a ten opuszcza natychm iast 
Anglią, nie pozostawiając po sobie śladu i za morzem szuka spokoju 
dla żegnającego się z tym światem dziewczęcia. F erdynand pada na 
łoże z obłąkaniem i ciężką niemocą. Pielęgnuje go K atarzyna i od 
ubóstwionego swego, szamoczącego się w malignie z jćj w łasną pamię
cią, dowiaduje się okrutnćj prawdy! Miłość przykuwa ją  wszakże do 
tego łoża, miłość dla Ferdynanda, przywiązanie do jego rodziców. Ci 
nie znają istotnćj przyczyny śmiertelnćj choroby, k tóra  grozi zniszcze
niem tylu nadziei i wymarzonego szczęścia!

W reszcie chory powraca do zdrowia i świadomości. O dtąd Ka- 
taizyna unika go, by mu nie przywieść na pamięć samej siebie. Z ła
mana okrutną rzeczywistością i ona... nie opuszcza pokoju— sama, sa
motna męczy się w kaźni rozdartego swego serca.

Nadchodzi sezon stołeczny. Konwalescent z rodzicami i z narze
czoną znajduje się w Londynie. Ferdynand unika świata, dni pędząc 
ponuie w szalonćj rozpaczy. Wierzyciele przypominają mu coraz na-

) M iody, zam ożny obyw atel tego  m iasta  skazany został od w ydziału 
są  w oywilnych na zap łacen ie  4 0 0  funtów  szterlingów  pan ience z bardzo  za
cnego i pow ażanego dom u, k tó rś j  n ie d o trzy m ał słow a. Pan ienka  m a n ie b a 
wem wyjść za m ąi z# jed n eg o  z członków  tu te jszeg o  m ag istra tu .
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trętniój i coraz groźuiśj ogromne długi. Wielki świat oczekuje ślubu 
młodej pary. Sir Ratcliffe i lady Armiue nie mogą zrozumićć, ani po
jąć  zachowania się obojga narzeczonych; k ładą posępność syna ua karb 
osłabienia po ciężkićj chorobie. Ten ostatni unika otwarcie zetknięcia 
się z własną rodziną, a chociaż często zniewolony je s t towarzyszyć K a
tarzynie, stosunek ich jest zagadką dla wszystkich.

Pewnego dnia Ferdynand spotyka H enrykę... zaręczoną lordowi 
Montfortl Spotyka ją  z chaosem uczuć w sercu— wstydu, gniewu, za
zdrości i niczćm uie wygaszonych płomieni. H enryka słucha krótkich 
jego wybuchów z oburzeniem.

Nareszcie powieść rozwiązuje się. K atarzyna wchodzi w ścisłą 
przyjaźń z ryw alką, dowiaduje się od nićj historyi zaręczyn z lordem 
Montfort; przekonana zaś, iż ak t ten był raczćj wielką ofiarą dla spo
koju i miłości ojca, odkrywa przed H enryką ca łą  swą duszę, wszystkie 
tajniki zbolałego serca, zaklinając ją , jeśli jakie żywi wspomnienie u tra 
conego szczęścia, jeśli głęboko w sercu pieści miłości iskierkę dla nie
szczęśliwego młodzieńca, by jćj pomogła do oddania mu życia.

Romans zakończony ślubem Ferdynanda z H enryką Tempie i lor
da Montfort... z K atarzyną Grandison.

Staraliśmy się dać poznać czytelnikowi główny błąd  tego utworu: 
jedno, ciągłe naprężone d e l i r i u m  uczuć, przedstawione jako ideał 
egzystencyi; styl dzieła jest zawsze piękny, potoczysty, wykwintny, 
często ozdobiony prawdziwie wschodnim żarem kwiecistćj wyobraźni; 
czasami porywający, wzniosły. Zawiele tylko opisów szczegółowych 
rzeczy stosunkowo podrzędnych: ale to nieuleczona wada we wszystkich 
dziełach Disraelego: pewne am atorskie wystawianie na widok publiczny 
idealnych w przekonaniu autora sprzętów, salonów, galeryi, parków, 
klejnotów, ubiorów, serwisów, liberyi i karet. Za to czytelnik nie spo
tka nigdzie łachmanów, spłowiałych obić; wszyscy aktorowie tćj d ra 
matycznej powieści są członkam i starożytnych domów; najuboższy 
z nich zawsze znajduje resztę śmiertelników u stóp swych i kolan.

„Yenetia” lepszą jest powieścią, choć może styl w nićj mnićj ży
wy, mnićj barwisty. Położylibyśmy względny ten niedostatek na karb  
zbytniego pośpiechu, z jakim  zapewne autor pisał był ów romans. G łó
wną myślą utworu (przypominamy czytelnikom obznajomionym z tą  
książką) jest gorąca miłość córki dla nieznajomego sobie ojca, oddalo
nego od swego dziecięcia, podobnie jak  Byron był od Ady.

Prócz tragedyi „Alarcos“ '), wyszłćj w r. 1839, prócz kilku bro
szur treści politycznej, przez siedm lat następnych Disraeli nic nie pi
sał, zajęty wyłącznie sprawami Kartystów 2) (Chartists) i takcyką sir 
R oberta Peel względem ligi, protestującej przeciwko prawu za wysoko 
taksującem u tranzakcye zbożowe (Auti-Corn-Law-League). Powie-

' )  A larcos. A T rag ed y . By tlie R ig h t H on. B. D israeli.
2) K a r t y s t a m i  zwano niezadow olonych z re form y w yborczśj.
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(lzieliśmy wyżćj, iż przyszły lord kanclerz Anglii opierał nowoczesny 
toryizm na zasadzie zlania interesów konserwatystów z niektóremi wy
maganiami radykałów. Radykaliści angielscy owych czasów, za pier
wszych la t panowania królowej Wiktoryi, tworzyli wielki zastęp mal
kontentów z rządów tak  torysów, jak  whigów. Uważamy za rzecz nie
zbędną dać w krótkości zarys powstania tego stronnictwa, które aż do 
późnych la t życia lorda Beaconstield’a tworzyło poniekąd „the backbo- 
ne,“ k o ś ć  p a c i e r z o w ą ,  jak  się tutaj mówi, torysowskich gabinetów.

W marcu r. 1831, lord John Russell, podskarbi wojenny i czło
nek liberalnego gabinetu pod prezydencyą lorda Brougham, wniósł bil 
reformy parlam entarnej, ów sławny, nie przepomniany i dziś jeszcze 
ustawicznie omawiany „Reform-Bill,” który znacznie powiększył liczbę 
reprezentantów narodu. Projekt ten spraw ił szaloną gorączkę w stron
nictwach i dopićro po roku uzyskał sankcyą królewską, udzieloną 
z wielką niechęcią. Głównymi przeciwnikami ustawy byli członkowie 
izby wyższćj, którzy tćż, świadomi swój niemocy w kraju  i niedawno 
strąceni z władzy, opuścili izbę w liczbie stu  z księciem Wellingtonem 
w 'i i Ze' e’ ^  ^ o b e c n o śc ią  ułatw ić przejście wniosku i wyprowadzić 
Wilhelma IV z kłopotu. Nowa ustawa powiększyła liczbę okręgów wy
borczych z 52 do 82; liczba posłów pomnożyła się zatem o 107 członków. 
Ale największa część deputowanych rozdzielona została na wielkie m ia
sta  przemysłowe: Birmingham, Manchester, Leeds; wiele zaś prowin
cjonalnych okręgów straciło zupełnie swych przedstawicieli, zlane w je
den obwód parlam entarny z dwoma, a czasem i z trzem a sąsieduieini 
okręgami. Historycy owych czasów słusznie nazywają bil reformacyj- 
ny przyczyną nąjwiększćj rewolucyi w organizmie królestwa W. B ryta
nii od roku 1688, nadto źródłem dotychczas trwających i co roku nowo 
powstających błędów w konstytucyi. Przyczyną, dla którćj torysi od
rzucali ustawę, było właśnie owo pomnożenie konstytucyi w miastach, 
zaludnionych przeważnie klasą robotniczą; późuićj dopićro Disraeli zna
lazł, jak  to wyżćj powiedzieliśmy, środek do odniesienia wielkich korzy
ści z owego groźnego swemu obozowi niebezpieczeństwa, niszcząc wpływ 
wlngów własną ich bronią, rozsiewając w nowych warstwach parlam en
tarnych obfite ustępstwa, obfitsze obietnice!

Ale rząd lorda Brougham m usiał spotkać się oko w oko z mniej 
jeszcze pożądanym przeciwnikiem, z świeżo powstającćin i szybko ro- 
snącem stronnictwem radykałów , zebranćm z obywateli prowincyonal- 
ńyc i, mniejszych właścicieli i fermerów. Umniejszywszy bowiem za- 
ubvt ?z*,0l?ków parlam entu na prowincyi, rząd spowodował ogromny 

yeK dziedzicznych krzeseł w W estininsterze, a tćm samćm wyrosła 
rvsnwSba^ C°  ceua wi§kszych włości i cena dzierżaw; arystokracya to-

i >a Przes^rzegała rozpaczliwie, by żaden się do posiadłości nie 
ton« « s tronuik wrogiego obozu; lordowie z pod sztandaru Welliug- 
borców ^ i P e r  f a s  e t  n e f a s  wszystkich niewygodnych wy-

L radykałam i brytańskim i złączyli się radykali irlandzcy pod
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wodzą. Daniela O’Connell’a. Rząd uśmierzył ich zapały zwykłćm le
karstwem — zawieszeniem aktu habeas corpus. K rok to był wielce nie
rozważny! O’Connell był potężnym, a sir Robert Peel bacznym. Mi
nistrowie zam iast uzyskać potwierdzenie nowych wniosków koercyj- 
nych, zmuszeni byli ustąpić. Sir Robert s tan ą ł na czele gabinetu (1835); 
stronnictwo jego zmieniło nazwę torysów na konserwatystów, mniéj ra 
żącą uszy warstw świeżych. Raz jeszcze jednakże gabinet sir R oberta 
usunął się na kilka miesięcy, przed niespodziewaną większością libera
łów i nag łą  a niewytłómaczoną podobno dotąd popularnością lorda 
Melbourne. N astąpiła  śmierć króla (1837), koronacya W iktoryi, ślub 
jéj z Albertem, księciem Saxe •Coburg Gotha (1840), z powodu tego 
niezadowolenie Joh ifa  B ulla, dwa po sobie następujące lata nieuro
dzajów i liga „Anti-Corn-Law.“ Sir Robert umiał zagwarantować li- 
gistom ustępstwa i chwiejący się lord Melbourne zrezygnował. Gabi
net Peel’a dotrzym ał obietnicy związkowym, znacznie zmniejszając po
datki zbożowe i w ogóle wprowadzając sta łe  taksy na cerealia, zamiast 
nieoznaczonych prawem ciężarów akcyzy. Ustawy te przeszły prawie 
jednomyślnie przez obie izby.

Co spowodowało sir Roberta do podania wniosku o annihilacyą 
tójże saméj seryi praw r. 1846, trudno zrozumićć! Podobno czuł się 
przekonany, iż ustawy te zachwieją budżet; podobno widział w nich za 
rodek coraz szerzéj rozlewających się ustępstw koniecznych dla „trze- 
ciéj party i“ i jéj słynnego przywódzcy R yszarda Cobden. Koniec koń
cem, Peel opuścił stronnictwo, którem u zawdzięczał swe wyniesienie, 
pozostawiwszy za sobą ogromne oburzenie. Zwolenuicy jego przed 
„apostazyą1' obrali lorda Stanley’a wodzem w izbie panów, Disraeli za
ją ł  analogiczne stanowisko w izbie gmin. Lord John Russel powrócił 
na w o o l s a c k  kanclerski (1846).

Dziwna to była owa potężna opozycya z lat 1846— 1852! Może 
się nie mylimy przypisując ogromne jéj wpływy autorowi „V iviana.“ 
Disraeli zasiadł był na ławie poselskiéj z obowiązkiem popierania Pe- 
el’a; przez cały ciąg walki wyborczéj, od roku 1839, był jego najgorli
wszym poplecznikiem; jem u zawdzięczał rozgłos swój i popularność 
w obec tegoż samego stronnictwa, które go odrzuciło w High-W ycom
be; a przecież, gdy Robert Peel ustąpił z gabinetu, w protegowanym 
swym znalazł najzaciętszego wroga i najwymowniejszego oskarżyciela
o zdradę „protekcyonistów.“ W oczach więc radykałów staną ł D isra
eli jako męczęnnik za sprawę słuszną, raz już uznaną za świętą i nie
tykalną; w oczach zaś swego własnego obozu przedstaw ił się jako po
lityk znający tajemnice przyszłćj reorganizacyi toryizmu. Tajemnice 
te częścią odsłonił m łody szef opozycyi w dziele swéin p. t.: „Couings- 
by, czyli nowe pokolenie“ *). Bliższą analizę jego uważamy za zbyte
czną po tém, cośmy już powiedzieli o coraz głębićj zapuszczającćj ko-

*) C oningsby; o r  the  New g en era tio n .



rżenie teoryi autora. Nawiasem wspomnieć wypada, że ulubiony syno
wiec Beaconsfielda, synowiec jego, podobno rokujący wielkie nadzieje, 
nosi imię Coningsby i jest spadkobiercą wszystkich dzieł stry ja i p ra 
wie trzech części jego m ajątku.

Lord Palmerston, który posiadał tekę spraw  zagranicznych w g a 
binecie lorda Russell’a, uznał c o u p  d’é t a t  Napoleona III bez zniesie
nia się z kolegami i bez sankcyi królewskiej. Otrzymawszy dymisyą, 
zemścił się na gabinecie, sprowadzając upadek jego z powodu bilu re- 
tormy obrony krajowéj (Militia-Bill). Naczelnictwo rządu objął lord 
Derby, ten sam który poprzednio nosił ty tu ł lorda Stanleya; a kancle
rzem finansów został Benjamin Disraeli (1852). Lecz już w następ
nym roku rozwiązanie parlam entu sprow adził upadek konserwatystów; 
lord Abordeen objął urząd pierwszego m inistra, przybrawszy p. W il
helma Edw arda Gladstone na miejsce byłego m inistra finansów. W czte
ry lata późnićj, podczas których gwałtownćm zajęciem rządu była dy- 
plomacya wschodnia i wojna krym ska, nieporozumienie pomiędzy lo r
dami Russell’em i Palm erston’em przywróciło gabinet lir. Derby’ego 
z Disraelim na poprzednićm stanowisku. Kanclerz finansów przepro
wadził wtenczas ustawę, na mocy którój Anglicy Mojżeszowego wy
znania uzyskali równouprawnienie polityczne i wstęp do parla
mentu. Podobno brak  sympatyi rządu, mianowicie hrabiego Derby, 
dla sprawy włoskićj sprow adził powtórny jego upadek. Lord Palm er- 
ston, pogodziwszy się z „Peelistam i“ i z lordem Russoll’em, u jął wodze 
rządu i zatrzym ał je aż: do r. 1866, to jest do rozwiązania parlam entu, 
nieskłonnego do przyjęcia budżetu p. G ladstone’a. "Wówczas to Disra
eli, po śmierci politycznego swego zwierzchnika, poraź pierwszy staną ł 
u szczytu swćj ambicyi, otrzymując płaszcz i koronet pierwszego mini
stra . W prawdzie nie długo utrzym ał się przy władzy, gdyż bil koś
cielny pana Gladstone’a ‘), ogołocił znacznie siłę jego stronnictwa. 
Królowa W iktorya z żalem przyjęła dymisyą Disraelego a chcąc mu 
dać publiczną oznakę uznania, ofiarowała eksministrowi wysoką go
dność... parostwo! Mąż stanu uprosił monarchinię by ty tu ł przezna
czyć raczyła ukochanéj jego małżonce. Pani Disraeli wyniesioną zo
s ta ła  do rangi wicehrabiny Beaconsfield. Niestety! nie długo cieszył 
się małżonek zaszczytem jaki go spotkał... W tymże samym roku, 
w którym zupełna niezaradność gabinetu Gladstone’a zaprowadziła 
go poraź wtóry do steru  rządu, przywiązana towarzyszka fortunnego 
życia rozstała się z tym światem (1874).

Gabinet liberalny upadł w obec ogromu odpowiedzialności, jakie 
na niego spadać zaczęły, od początków zatarga pomiędzy P ortą  Ótto- 
m ns ą i księztwami naddunajskiem i, późnićj zaś w obec trudności wy- 
ni m e n  z zam ieszania stosunków kolonialnych w Azyi i w Afryce, 
t Vf k i - ,n,a.s tSPnych rządów wielkiego m inistra, który podpisał 
u a m a t berliński, włożył na skronie królowćj W. B rytanii cesarską ko- 
tonę Indyi, są już dobrze znane publiczności wszystkich europejskich

) Zobacz s t r .  6 4 kw ietn iow ego zeszytu  „ B ib lio te k i.“
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krajów. Zarzucano lordowi Beaconsfieldowi roztrwonienie skarbu na 
cele niemoralne, wytracenia narodowości południowo-afrykańskich i nie
sprawiedliwe rozszerzanie granic posiadłości azyatyckich. Przyzna
my się, iż gotowi jesteśmy tłómaczyć te „niemoraluości“ konieczno
ścią. Wojny afgańskie wywołane zostały niedotrzymaniem tra k ta 
tów kabulskich i morderstwem sir Johna Cavagnari, brytańskiego 
pełnomocnika na dworze emira, za które naród angielski żądał natych
miastowej zemsty. Wojna zuluaóska wybuchła bez wiedzy i bez sank- 
cyi rządu, z akcyi głównodowodzącego siłami cesarstwa, sir Garnet 
Wolseley’a. Zręczne m anewra wyborcze wielkiego m istrza ekonomii 
finansów brytańskich sprawiły, że naród, który przyjmował nowokre- 
owanego para z entuzyazmem dochodzącym nieledwie do fanatyzm u, 
po powrocie z konferencji berlińskićj, po dwócli latach uległ kusze- 
niom przeciwników, skutkom  klęsk nieurodzaju i ciężkim katastrofom  
olbrzymich bankructw  wielkich domów przemysłowych.

Lord Beaconsfield rozwiązał parlam ent w r. 1877, spodziewając 
się, że zdrowy umysł narodu nie da się oszołomić pozorami i wielomó- 
wną tak tyką przeciwników. Tymczasem inaczćj się stało. Pam iętne 
są słowa księcia Argyll, które dzisiejszy oponent rządu, a wówczas jego 
sędziwy poplecznik, wyrzekł z okazyi usunięcia się z życia publicznego 
wielkiego dyplomaty: „szlachetny hrabia używa przywiązania Angli
ków; szanują go i kochają młodzi ludzie, których zachęcił do wstąpie
nia na drogę publicznych usług ojczyznie; szanują go i kochają starcy, 
których prowadził, wbrew wszelkićj nadziei, do chwały i zwycięztwa” v).

Czujemy, iż zbyt długo rozpisaliśmy się o tym nadzwyczajnym
i wielkim żywocie. Jeśli mnićj powiedzieliśmy o dziejach politycznćj 
karyery hrabiego, niż możeśmy powinni byli uczynić, to dlatego, iż dzie
je te łączą się zbyt ściśle z historyą tego królestwa, by słabe pióro na
sze mogło podjąć się choćby ich streszczenia. Na samym wstępie obie
caliśmy wyświecić, wedle podobieństwa, charak ter męża, pozostawiając 
czyny jego publiczne do roztrząśnienia umysłom kom petentniejszym — 
najkompetentniejszćj pono zaś przyszłości.

Nie rozebraliśmy także kilku utworów Disraelego. O ostatnim  
z nich, „Endym ionie,“ wytworne pióro uczonego krytyka wypowiedzia
ło  czytelnikom „Biblioteki“ trafne i słuszne zdanie. „Sybil,“ ,,L o ta r“
i „T ankred“ nie zawierają żadnej nauki  ani nawet głębszej wartości 
dla nas Polaków. Pod wielu względami możnaby i tu życzyć sobie, by 
Anglicy szerszych klas przestali wierzyć w owe papiezkie i katolickie 
intrygi, które w „L atorze“ szczególniej, autor rozsiał z zbytnićm zam i
łowaniem i obfitością.

Benjamin Disraeli, pierwszy h rab ia  Beaconsfield, wicehrabia 
Hughendeu (z zam ku Hughenden, w Buckinghamshire), kaw aler orde
ru Podwiązki, zm arł w rezydencyi swćj stołecznćj na Curzon Street, 
dnia 19 kwietnia 1881 r.
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E m i l a  C a 8 t e l a r a .

( f R Z E K Ł A D  Z  O R Y G IN A Ł U  H IS Z P A Ń S K IE G O ).

PRZEZ

cA. Gorajską *).
T o m  II.

Zajaśniał nakoniec straszny dziuń boju. Krwawy krąg słońca, 
wzbijając się w górę na horyzont, zwiastował duszną spiekotę. Na 
krańcach widnokręgu widać było nadciągającą karaw anę. Ale ta  ka
rawana nie wojnę tu  niosła, lecz pokój; nie boleść, lecz pociechę i na
dzieję.

Były to Siostry Miłosierdzia, które pozostawały w tyle, a teraz 
szły ochoczo do obozu, by hojną dłonią szafować daram i i skarbam i 
nieba. Wśród nich Aniela przyświecała im przykładem  najszczytniej
szego poświęcenia.

Przebyły one już wiele dni skwarnych upałów; piasek na pusty
ni, wiatrami mieciony, zasm agał im oblicza, burza odzież na nich po
targała , słońce paliło im ciało, lecz one, jakby nic nie czuły, tchnące 
tylko miłosierdziem, rade staw iały czoło wszystkim ze strony natury 
prześladowaniom.

Gdy dobrze rozważymy, do jakiego stopuia cierpienie uszlache
tnia naszę duszę, nie możemy jak tylko błogosławić cierpieniom.

) D okończenie— patrz  zeszyt za w rzesień r .  b. 
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Skutkiem jak ić jś  tajemnicy w naszćj naturze, to co na pierwszy rzut 
oka zdaje się najbardzićj nas poniżać, w istocie najwięcśj nas pod
wyższa. Boleść, którćj staram y się unikać, je s t niedościgłym p ra
wie naszego bytu balsamem, który zachowuje od psucia się wszy
stkie nasze duchowe siły. Nie bardzo dowierzajmy tym, co się czują, 
szczęśliwi i spokojni na ziemi: ci biedacy nigdy nie zaznali tęsknego 
pociągu do innego, lepszego żywota, nie zamarzyli o niebie i o nieskoń
czoności, nie noszą ideału w duszy, i nie widzą, jak  bardzo od tego 
ideału oddala się zimna i pospolita rzeczywistość. W sprzeczności, 
w ustawicznćj walce pomiędzy tym rzeczywistym światem, a światem 
przez nas rojonym, między tćm przejściowóm życiem, a życiem zaświa- I  
towśm, którego przystanią jest wieczność, między przeczystą ideą 
w myśli, a zamgloną form ą znikomie zarysowaną w przestrzeni, m ię
dzy niedoskonałością, na jak ą  patrzymy, a doskonałością, o jakićj m a
rzymy, w tójto sprzeczności i w Łój walce bezustannćj, zawiera się ta 
jem nica naszćj wielkości, geniusz naszych sztuk, boska iskra wiedzy.
O, tak, człowiecze, tak bićdny pielgrzymie! natura nie ugnie się pod 
twoje rządy bez protestowania preeciwko twój władzy w niezliczonej 
rzeszy burzących się swoich żywiołów, wiedza nie zstąpi do twojego 
czoła, aż się wprzód osłoni w nieprzeniknioną chmurę; a nawet cnota 
nie uśmiechnie się do ciebie, jeżeli nie będziesz o nią wojował. Każdy 
listek twojego wieńca, okupion jest jak ąś  ofiarą: każdy promień wie
dzy, jak i zdobyłeś, kosztował cię wiele bardzo bolesnych dni twego ży
wota; każde tchnienie wolności, jakie osiągnąłeś, je s t opłacone przez 
tysiące pokoleń. A jednakże boleść, k tóra  przed tobą i za tobą kro
czy, k tóra  skrzydłam i trzepocze nad kolebką twoją i nad tw ą mogiłą, 
która, jakby niezbędna konieczność, wplecioną jest we wszystkie twoje 
wielkie dzieła, ta  boleść, co jęczy w strunach twoicli arf, w twoich d łu 
tach, w twojćm piórze, we wszystkich narzędziach twojćj wielkości, bo
leść ta, co tryska z twoich melodyi, z twoich poematów, z twoich posą
gów; ta  boleść nieskończona jest przecież aniołem  Bożym, który kw ia
tami zaściela drogę twój ziemskićj pielgrzymki i z uśmiechem ci w ska
zuje boską dziedzinę w niebiesiech.

Któżby tedy osądzić potrafił, jak ie dobro dla ludzkości wypłynąć 
mogło z cierpień owego dnia nieszczęsnego, o którym przychodzi nam 
mówić? Nic okropniejszego nad wojnę, nic bardzićj nie nęka i nie t r a 
pi; a wszelako wojna była gościńcem ludzkości, jćj puszczą, przez k tó
rą  przejść potrzeba, aby się dostać do ziemi obiecanój. Pozostawiając 
za sobą, tu  zatopione pyszne cywilizacye, tam zagrzebane pod ziemię 
tysiące tysięcy istot Judzkich, owdzie rozbite państwa, które się u rzą
dziły z kosztownym zachodem, budując ju tro  to, co wczoraj zburzyła, 
ludzkość szła naprzód zawsze łzy roniąc, zawsze sącząc krew z siebie
i podążała ciągle do wolności, do udoskonalenia.

Byłto zaprawdę dzień grozy, dzień straszny! Arabowie pustyni, 
z wyostrzonemi do boju spisami, ua rączych siedząc wierzchowcach, 
uwijali się po caiej linii bezładnych swoich oddziałów, wydając okrzyki
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śmierci, dzikim rykiem wściekłą wyrażając zażartość; z oczu ich t r y 
skał ogień zemsty, piersi nienawiścią dyszały, nozdrza rozdymały się, 
jakby dla nasycenia się wonią krwi, k tóra  niebawem rozejdzie się 
w powietrzu. Dzieci pustyni, rozgorzałe jak ta  pystynia, bezlitosne 
jak  to niebo, dla tkliwych uczuć, ja k  ten g runt jałowe, chciwe krwi, ja k  
tygrys, którego poryk dochodzi tu  z górskich wąwozów, ludy te zrodzi
ły się do wojny. Lecz wojna ich z europejskimi ludy, jestto wojna 
siły z inteligencyą, ram ienia z ideą, ślepego instynktu z rozumem 
oświeconym i wolnym; wojna krwawa i straszna, lecz w którćj tryum f 
pozostanie jak  zwykle, z prawa, po stronie ducha górującego nad 
wszystkićm niewidomą swą a cudowną siłą.

Lecz w dniu, o którym tu mowa, tryum f był wątpliwy, powodze
nie niepewne. Europejskie wojska miały za sobą karność, a wojska 
afrykańskie liczebną przewagę; europejskie górowały umysłową potę
gą, afrykańskie siłą  m ateryalną. W ojska europejskie miały wroga 
w ziemi, po którćj stąpały , w nieprzyjaznym niebie nad głowami, w go- 
rejącćm i rozpłomienionćm słońcu, k tóre grotam i swemi ich raziło; 
afrykańskie wojsko miało przyjaciela, opiekuna, obrońcę w przyrodzie, 
w ziemi, w niebie, w słońcu. Żywioły natury osłabiały Europejczy
ków, a dodawały sił Afrykanom. Widok pustyni przedstaw iał się je 
dnym, jako cm entarz olbrzymi, a zaś drugim jakoby kolebka, ognisko 
domowe, świątynia ich bóstwa. Z tąd bój m usiał być tćm sroższy, tćm 
zaciętszy, tem krwawszy, ponieważ m aterya ze wszystkiemi swojemi si
łam i, ze wszystkiemi środkam i, ze wszystkiemi żywiołami występowała 
do walki z duchem.

Nakoniec przednie poczty chrześciańskićj arm ii spotkały się oko 
w oko z zastępam i niewiernych. Najpierwsze wystrzały chrześcian, 
rzuciły popłoch między nieprzyjaciół, którzy rozpierzchli się jak  stado 
kruków na odgłos pierwszego strzału  myśliwca; jednakże rychło ze
brali się z rozsypki, i z niezm ierną gw ałtow nością 'uderzyli na nasze 
wojsko.

Europejskie szeregi nie zachwiały się pod tym szturm em , ustę
pując tylko zwolna w tył, dla um iarkowania tak tyk i nieprzyjaciela, 
la k ty k a  ta  je s t prosta i znana. Zależy na tćm, aby zam knąć oczy
i rzucić się w bój naoślep, jakby w głęboką przepaść, siec i kłóć z ca
łych sił, nie bacząc, gdzie godzą ich ciosy. Ten osobliwszy sposób wo
jowania je s t niesłychanie strasznym . Człowiek całćm ciałem na prze
ciwnika napada, walczy z nim rękam i, nogami, zębami. W rzask prze
raźliwy, ohydne klątwy, obelgi grubiańskie, złorzeczenia, ustawiczne 
wzywanie opieki i pomocy Bożćj, wszystko to dla A raba jest nieodłą- 
cznem od boju; wszystko to dodaje mu odwagi, jak  gdyby to były k rą 
żące w około niego geniusze, zsyłane przez boga wojny, aby mu uie 
dac upasc w zamieszce srogich i krwawych bojów. Trzeba bo widzićć 
syna pustyni, jak obwinięty w biały burnus, niby w tum an obłoku, na 
czarnym jak noc latawcu, wywija wyostrzoną dzidą, k tóra łyskając od
biciem od słońca, zatacza kręgi niby wąż ognisty; z iskrzącćm się
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okiem, z tw arzą od złości wykrzywioną, z pianą na ustach, z których 
sig sypią klątwy i złorzeczenia, tćm mężniejszy, im bardziój napierany, 
okrutniejszy gdy zraniony, chwyta w pierś wyziew krwi, jakby woń 
niebiańską, przysłuchuje się jękom konających, jakby przecudnćj bar- j 
monii, trupam i otoczon nowych szuka ofiar, istne wcielenie straszli- i 
wego ducha wojen.

Otóż zaledwie zwarły się z sobą przednie szeregi, gdy nagle tłum  
tćj dziczy, tych strasznych pogromców, tćj dziatwy mordu i rzezi, tłum  
ogromny, jakby  chm ara szarańczy, z okrzykiem groźby, z gestami wy- 
rażającem i wściekłość, szląc wrzaski ku niebu, ja k  opętańcy, pomknął 
by w wojsku chrześciańskićm połamać szyki i wprawić je w zam ęt, 
z tak dzikim zapędem, z jakim  wezbrana rzeka występując z łożyska 
zalewa polu i wyrywając drzewa z korzeniami, zabiera je  i unosi na 
rozhukanych i pieniących się falach, których prądowi nic oprzćć się nie 
zdoła, których siły nic nie potrafii pohamować ni pokonać. W rzask 
tylu rozżartych głosów, szczęk tylu miotających się żelazców kopii, huk 
tylu rusznic ogień ziejących, tętnienie końskich kopyt, grzm ot dział 
polowych: wszystko razem tworzyło zgiełk i hałas tak okropny, tak 
przerażający, iż rzekłbyś, że bry ła  ziemska od niego trzęsła  się
i chwiała.

W ojska europejskie nie nacierały dotąd, a tylko odpierały; nie 
rzucały się naprzód, lecz ostrzem mieczów i ogniem arty lery i stawiały 
tam ę tćj powodzi barbarzyństw a, dając im czas, aby sami się znużyli
i wyczerpali swoją zaciekłością, swoją natarczywością, i aby swojćm 
gorączkowem a bezcelowćm miotaniem się wypotrzebowali i strawili 
swoje siły, tak łatw e do rozruszenia, lecz które snadnićj jeszcze same ; 
z siebie słabną i upadają.

Tak wielka liczba wrogów przybyła, że wreszcie nie można było 
poprzestawać na odpieraniu, wypadało z kolei atakow ać z ogromną si- ] 
łą  i gwałtownością. W tćj chwili słońce wstępowało na zenit, lejąc 
potoki ognia, gorąca i św iatła. Powietrze dusiło, jakby parnota w roz- j 
palonym piecu. Broń palna prawie się zapalała od promieni słone
cznych. Ziemia zdaw ała się być pokryta lawą lub gorącym popiołem. 
Upał, rozgrzewając krew w żyłach, powiększał zaciekłość i szał srogie
go boju. Ach! w tym dniu okropnym, wszystko było okropne!

Nie, nie wszystko. Nigdy Bóg nie przestaje rosy swego m iło
sierdzia spuszczać na wielki ocean naszych nędz i boleści. Pod je 
dnym namiotem klęczały na ziemi Siostry M iłosierdzia, i z oczyma ku 
niebu wzniesionemi, modliły się o tryum f słuszuości i prawdy, o zba- i 
wienie dla wszystkich. Już miały w pogotowiu szarpie i maście do 
przykładania na rany, p łótna do obwijania zabitych. Podczas, gdy 
wszyscy przygotowali narzędzia śmierci, one przysposobiły środki do 
życia; gdy wszyscy myśleli o wytępieniu, one przemyśliwaty nad ocale
niem: gdv wszyscy złorzeczyli i nienawidzili, one w duchu miłości 
wznosiły modły do Boga. Sprzeczność je s t zasadą całego naszego 
bytu.

5 2  8IOSTRA



MIŁOSIERDZIA. 5 3

Aniela, skończywszy modlitwę, wyszła przed namiot, chcąc zoba
czyć, jaki obrót bierze walka. Namiot ten s ta ł na nieznacznćj wynio
słości gruntu, i ztam tąd był widok na plac boju. Kuchy wojsk, zapasy 
walczących, nawet pojedyńcze postacie żołnierzy, można było rozróżnić 
doskonale.

Jeden z kapelanów obozowych staną ł obok Anieli i dodawał jćj 
otuchy, zwracając uwagę na korzyści, odnoszone przez chrześcian.

— Ach, mój Boże!—zawołała Aniela— patrzcie, Ojcze, patrzcie, 
ten tam oddział Arabów rozbił całą rotę naszych!

— Ale za to uważaj Siostra: tu , na lewćm skrzydle, nasi górą.
— A! tam ci napadają jak  lwy.
— Nie lękaj się. Ich gwałtowne zapędy roztrącą się o przemy

ślność naszych wojaków, jak  fale morskie o piaski.
— Alboż nie widzicie, Ojcze, że tam , naprzeciwko, z głębi pustyni 

wychodzą bezustannie nowe gromady?
— Wszystkie one padną tu przed nami, jak  zżęte kłosy na polu.
— W ielkie sobie robicie nadzieje, mój Ojcze, bardzo wielkie. Ja  

nić mam tćj wiary... Bićdacy! Jak  giną. Iluż tam już wyzionęło du
cha! He drogich osób pozostawiają na święcie! Ile serc rozdziera się 
za każdym śmiertelnym ciosem, który w nich godzi!

— Ginąc w tćj chwili, ponosząc śmierć za sprawę Boga, za sp ra 
wę cywilizacyi, mają pewność odrodzenia się w niebie— rzekł ksiądz.

— Patrzcie, Ojcze, patrzcie! tam  na prawo... Ile tam  biedaków 
zaściela pobojowisko... słychać ich jęki i wrzask barbarzyńców. O! nie 
mam dosyć odwagi, do zniesienia tak  okropnego widokul

Duchowny szeptał zcicha modlitwę.
— Teraz środek naciera— mówiła Aniela.
—  I z  ogrom ną natarczywością— dodał ksiądz—zaraz zobaczy

my, jak  ta  barbarzyńska tłuszcza pójdzie w rozsypkę.
— O, nie; nowe tłum y jaw ią się i przybliżają: je s t ich tam  bez

liku.
— Widzisz, Siostro, jacy dzielni nasi żołnierze! Jak  się biją! 

A tak  zupełnie, jakby ich to nic nie kosztowało... tacy mężni. Suną 
naprzód, jak gdyby nie s ta ł przed nimi mur z gołych mieczów.

— Nic nie wiem, co się dzieje; grzmot dział ogłusza mnie, dym 
wzrok mi zaćmiewa: widzę tylko zamęt ogromny.

—  O! a jakie krzyki słychać teraz! Cóż to za wrzawa?
—  Niby śmiechy.
— To są wycia.
— Musieli pokonać środek— mówiła Aniela—pewno zwyciężyli-
— Nie, nie zwyciężyli— odezwał się basowy głos żołnierza, sto

jącego na warcie— ale nam zabrali jeden sztandar.
To dowodzi, że wzięli górę— odrzekła Aniela.

— Nie daj Boże!— rzekł ksiądz.
—  Patrzcie go, patrzcie -m ów ił szyldwach przypatrując się 

przez lunetę.
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— Cóż tam takiego? Co się stało?
— To ten zuch Włoch, kapitan Edw ard.
Aniela krzyknęła, ręką twarz zasłoniła, i jak  gdyby lękając się, 

aby nie upaść, oparła  się o drzwi namiotu.
— Cóż on robi? Co się z nim dzieje?— pytała z nieopisaną 

trwogą.
—  W ybiegł z szeregów i goni za Arabem, który uniósł naszę 

chorągiew.
—  Boże! mićj go w swojćj opiece— mówiła Aniela wznosząc oczy 

ku niebu.
— Czy Siostra znasz tego młodzieńca?— zapytał kapłan.
—  Znam go.
— Zapewne tu  w wojsku go widziałaś?
—  O, nie, nie tutaj...
— Ho! ho! pędzi ja k  zwierz dziki!
— Co za nierozwaga!— mówiła z przestrachem  Aniela.
— Nie, to bohaterstwo!— zaw ołał żołnierz z zapałem .— Już, już 

biizko... już  ich dogonił...
— Mój Boże! mój Boże!— powtarzała Aniela w najokropniejszej 

trwodze.
— Dwunastu, dwunastu przeciw jednem u... nikczemni... tchó

rze...— wołał szyldwach.
Aniela załam ywała dłonie z rozpaczy.
—  Ale on stawia im czoło... o! walczy ze wszystkimi... to p ra 

wdziwy bohater!
— Zginie w tój nierównej walce!—jęk n ę ła  boleśnie Aniela.
— Aha! rzuca się na tego, który trzym a sztandar... już go tru 

pem położył... już uchwycił chorągiew, już nią w górę potrząsa. Cześć 
naszćj chorągwi, chwała dzielnemu Włochowi!

K apłan półgłosem odmawiał T e  D e u m .
— A! konia pod nim zranili...
— O, nieba!—krzyknęła z przerażeniem  Aniela.
— Więcój niż trzystu puszcza się w pogoń za nim...
Z piersi Anieli wybiegło westchnienie tak  bolesne, jak  krzyk roz- 

dartćj piersi.
—  Ale on pędzi, pędzi, a za koniem struga krwi zostaje na 

piasku.
—  Ratuj go, o Panie! ra tu j go!— mówiła Aniela prawie odcho

dząc od przytomności.
— Już go obskoczyli...
— Ach! on zginie, zginie!
— O! broni się jak  lew.
— Nadaremnie!., oh! Edwardzie! Edwardzie!
— Przedarł się przez ściskającą go obręcz, um yka... umknie

cało.
—  O, Boże! czuwaj nad nim!
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— A! znowuż dwóch Maurów goni za nim... już go doścignęli... 
ach! zranili go...

Aniela krzyknęła przeraźliwie, jak  gdyby sam a ranę otrzym ała.
— Zuch, broni się... o, to bohatćr!
— To bohaterstwo przypłaci życiem —mówiła Aniela.
—  Krew go broczy... ale chorągiew trzym a w ręku.
Aniela, nie mogąc się prawie utrzym ać na nogach, uchwyciła rę

ką za płótno namiotu.
— No! przecież nasi przybywają mu na pomoc... oddaje im cho

rągiew... chwieje się... pada omdlały na ręce swoich.
Słysząc to Aniela, także upadła  bez zmysłów na spalony piasek.
— A to mamy coś nowego! —rzekł szyldwach, broń rzucając i ra 

źno przyskoczył na pomoc Anieli.
— Siostro, Siostro, co wam się sta ło?— pytał z żywym niepoko

jem ksiądz, pochylając się nad omdlałą.
— Nasza Siostra, nasza kochana Siostra!— mówiły jćj towarzy

szki wybiegając z nam iotu i cisnąc się jedna przez drugą, afceby ją  r a 
tować.

— Widzicie ją?— szem rał żołnierz—co to za męztwo do bojów! to 
mi piękna Siostra M iłosierdzia, co mdleje skoro prochu powącha. Ko
rzyść dla nas nielada. Spodziewamy się od nich ratunku , a tu  ich 
trzeba ratować.

— To i pocóż tu  przyszła, jeżeli ma jeszcze nam odbierać ducha.
— Żołnierzu!—rzekł kap łan— słaba s iła  ludzka ma swoje g ra 

nice, których nie może przekroczyć.
Wtóm Aniela otworzyła swoje wielkie oczy, i ze zdumieniem po

wiodła niemi dokoła.
— Co to jest? mój Boże! co się ze mną stało?— rzekła po pewnśj 

chwili milczenia.
— Nic, oprzytomnij Siostro— odrzekł kapłan. Silne wrażenia 

z widoku walki; ten skwar duszący, nawał myśli, tłoczących się w za
niepokojonym umyśle, wszystko to silniejsze od slabćj ludzkićj natury.

— OhI—rzekła  Aniela z boleścią— a ja  tu  przybyłam po to, aby 
ratować tych bićdnych żołnierzy, ja  sam a taka  słaba, tak a  niedołężna.

— No, no, Siostro!— odezwał się żołnierz— nic wam nie będzie, 
już siły wracają.

— Powinnam je mićć na to, co je s t do czynienia.
— Już i rumieniec na tw arz wraca—zauważył kapelan.

- A, co prawda, to prześliczna kobiecina — pow tarzał sobie 
w duchu żołnierz.

Aniela podniosła się, kilka kroków postąpiła ku namiotowi, a po
tem usiadła na ziemi i zaczęła rzewnie płakać.

—  Siostro, Siostro— mówiły zakonnice—ty, tak a  silna, przez ca- 
■ły ciąg naszćj podróży, coś nam w czasie morskich nawałnic dodaw ała 
odwagi, co swojćm słowem rzeźwiłaś nas na pustyni, teraz taka sm u
tna i płacząca? Cóż my poczniemy?

— Macie słuszuuść, moje Siostry odrzekła—grzeszę przed so



bą, grzeszę przed Bogiem. Chodźmy, mamy wiele do roboty. Pobojo
wisko pełne je s t rannych, trzeba co prędzćj ich pozbierać, krew utamo- 
wać, opatrzyć rany.

— Nie— rzekł ksiądz—jeszcze nie pora. Bój wre najzaciętszy, i 
nie powinnyście iść teraz.

— W łaśnie w najzaciętszym boju pomoc nasza najpotrzebniejsza.
Mówiąc to, Aniela pozbierała swoje maści, bandaże i szarpie

i bez względu na nic, z nieustraszoną odwagą, pobiegła na plac bitwy, 
a  za nią pośpieszyły siostry zakonne.

Słabe te niewiasty, w pośród okropności bojów, wydawały się n i
by anioły zbawienia, niby słowo Boże w m ajestacie i pogodzie, unoszą
ce się ponad chaosem. W ojenna wrzawa, krzyki umierających, dym 
prochowy, wyziew krwi rozlanćj, nic nie było zdolnćm powstrzymać je  
w śmiałym pochodzie w nadludzkiego dzieła zam iarach. Rzekłbyś, iż 
ufne w boskość posłannictwa pokoju i miłości, jak ie  spełniły, tam, 
gdzie tylko panowała nienawiść i wojna, czuły, iż Bóg je wszystkie 
osłania płaszczem swćj opieki, i chroni je  od złości ludzkićj, podobnie 
jak  je ochronił od rozdąsanych żywiołów. Gdziekolwiek znalazły ran 
nego, czyto był M aur czy chrześcianin, nie pytając ni o jego wiarę, ni
o znaki pod jakiemi walczył, zatrzym ywały się i przynosiły ulgę jego 
ciału, pociechę jego duszy. Ach! iluż z pomiędzy tych nieszczęsnych, 
widząc w pośród śmiertelnych zapasów te świątobliwe niewiasty, jak  
z narażeniem własnego życia do nich przystępują, przyklękają nad ni
mi, krew ich tam ują, obwiązują rany, trzeźwią ich, a potćm, w dodat
ku, błogosławią, jak  gdyby oni bracią ich byli, patrząc na nie, ujrzeli 
w ich oczach, na ich anielskich ustach, uajpierwsze objawienie św iatła 
chrześciańskićj wiary, którcgoby nie oglądali nigdy zapewne, gdyby nie 
pożerczy ogień wojen!

Dobro, cnota, rozradzają się ogromnie jako pełne zawsze szczo- 
drćj siły żywotnćj. Dobro po ziemi rozlane je s t jednocześnie bal
samem, przykładem  i nasieniem, k tóre jak  zboże w rolę wrzucone plo
nuje sto za jedno. Tęż samą płodność jak ą  widzimy w fizycznćj na tu 
rze, posiada także natura  moralna. Z jednego ziarna rodzi się drze
wo, które tysiące wydaje kwiatów, tysiące wybornych owoców, oczysz
cza powietrze, miłego cieniu użycza dla znużonego wędrowca, a szczy
tem wysoko strzelając, opiera się zwycięzko czasów zawierusze i d łu 
gie żyje lata silnie w ziemię wkorzenione. I tak  samo z jednćj cnoty 
prostćj i skrom ućj, którą się zasieje w sercu człowieczćm, i mocą któ- 
rćj doprowadzi się człowieka do umiłowania bliźniego i do wiary w B o
ga, z jednćj tćj cnoty rodzi się cnót tysiące, które w natu rę  naszę 
wszczepiają piękno i siłę.

W chwilach kiedy Siostry miłosierdzia wstępowały na pobojowi
sko, walka w straszliwy sposób się rozsrożyła. Mijało potudnie, słoń
ce całą swoją potęgą uderzało na walczących. Ośmiogodzinny bój bez 
przerwy był bezowocnym. Prawda, że wielu w nim padło niewiernych, 
ale i chrześcian poległo niemało. A nadto, chrześcianie ani na jeden 
krok nie posunęli się naprzód, poprzestając na odporze i s ta ra jąc  się,
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acz nie zawsze z pomyślnym skutkiem , przełamywać, tępić i do ucie
czki zmuszać nieprzyjaciela.

W tćj przeto chwili, widząc iż nadspodziewanie długo odwlekało 
się rozstrzyguienie losów bitwy, iż bezpożytecznie ginie tak a  moc dziel
nego żołnierza, widząc iż przykładną potrzeba dać naukę wrogowi, 
wydano rozkaz wojsku iść do ataku  co najrychlćj i wpadiszy całą s iłą  
na nieprzyjaciela bez pardonu w pień wycinać.

Żołnierze przygotowali się do tćj nowćj walki i pomimo okro- 
pnćj spiekoty, ruszyli pośpiesznym krokiem, radzi że zmienią stanowi
sko i że będą atakować, zam iast się bronić. Cała chrześciańska arm ia, 
z wyjątkiem sil odwodowych, posunęła się ja k  jeden mąż. Środek
i oba skrzydła runęły ja k  wezbrany z gór potok na Arabów. Wojsko 
to, tak  wyćwiczone w karności, poruszające się w ta k t na jedną miarę, 
wydawało się murem w ruch wprawionym siłą  wewnętrznćj sprężyny.

Niespodziewane natarcie chrześciańskiego plemienia przeraziło 
plemię m aurytańskie, które sobie wyobrażało, iż przeciwnikowi zbywa 
na sile i na odwadze do w ystąpienia zaczepnie.

Ujrzawszy groźną nieprzyjaciela postawę, pod pierwszćm wraże
niem rzucili się do ucieczki w nieładzie. Rychło atoli upatniętali się
i zawstydzeni, postanowili zginąć raczćj, aniżeli opuścić lub oddać nie
przyjacielowi plac boju,

W tenczasto ujrzano wszystko najstraszniejsze co w sobie na o- 
statek chował ten dzień straszny: kopie pokruszone, potrzaskane heł
my, ogień morderczy, pokosy ciał bez liku, ranni jęczący i tu  i tam , 
dwa zastępy mocujące się z sobą prawie pierś o pierś, ram ię o ramię, 
działa z obu stron zmiatające ludzi, zaciekłość w zrastającą w miarę 
przeciągania się boju, śmierć znęcającą się nad tysiącam i ofiar ludz
kich. rozpacz dokazującą owych cudów waleczności, co to już przecho
dzą miarę ludzkićj siły, a pomimo to wszystko, zwycięztwo nierozstrzy- 
gnione, niepewne i natarczywość jednakową ze stron obu, jak  gdyby te 
zastępy herkulesowych sił swoich nigdy wyczerpać nie m iały.

Jednakże w m iarę ja k  słońce zniżało się na niebie, zaczynało 
słabnąć męztwo Afrykanów, a naodwrót potęgowała się dzielność E u 
ropejczyków. W tenczas kiedy już dzień m iał się ku schyłkowi, oba 
skrzydła, prawe i lewe, chrześciańskiego wojska, które dwukrotnie roz
gromione, podwakroć zdołały się nanowo sformować i odzyskać s tra 
cone stanowisko, zwijając się ku sobie z nadzwyczajną odwagą, prawie 
dokoła objęły Afrykanów, straszną w nich rzeź sprawiły, pokonały o- 
statecznie i kiedy słońce na zachodzie stanęło, ostatn ie niedobitki 
pierzchały w największym popłochu i nieładzie, a cała chrześcian 
arm ia zabrzm iała hymnem zwycięztwa. Inteligencya odniosła górę 
nad silą, rozum nad instynktem .

Gdy noc zapadła, miesiąc oświecił obraz pełen niedoli i sm utku, 
a  swojćm żółtawćm światłem, jakby łuną  od pochodni, nadawał przed
miotom barwę bladawą, fantastyczną, posępną, żałobną. Niebo po- 
godue, bezchmurne; dzień mógłby pozazdrościć jasności księżycowi, 
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przy której gwiazdy pogasły, a łagodne jego promienie na to zdaje się 
tylko przeznaczone, aby swym uroczym i smętnym blaskiem przyświe
cać scenom miłosnym, odbijają się w żeleźcach pokruszonych kopii, 
w bladych źrenicach mnóstwa konających, rozrzuconych po tćj wklęs
łej ziemi, pokrytćj żałobą, krwią przesiąkniętej.

A na widnokręgu ostatecznych krańcach, jak  daleko ludzki wzrok 
zasięgnie, pojawiają się olbrzymie cienie, to rosną, to znów maleją, 
jakby senne mary. To syny pustyni odbiegają siedzib swoich, ulubione 
rzucają koczowiska i uciekają jak  gdyby ich przekleństwo ścigało, a e- 
cho ich żałosnych skarg i wyrzekań rozlega się po bezludnśm pustko
wiu. Patrząc jak  w oczach nikną, myślałbyś że to rozgorączkowanej 
fantazyi widziadła, lub upiory wywołane z olbrzymiej mogiły, alboli 
tóż ogromne ptaki stepowe odzywające się żałobnym krzykiem , czy 
wreszcie tych krain  duch opiekuńczy, który w przestrachu uchodzi 
z miejsc kędy się pojawia geniusz cywilizacyi i chrześciaństwa.

XXVIII.

Tak świetny tryum f drogo był okupionym. Tysiące poległych 
zaścielało pobojowisko. W ielka ta  niedola rozciągała się aż do sam e
go obozu zwycięzców. Ze wszech stron słyszeć się dawały jęki, sk a r
gi wywołane boleścią. Na wszystkie strony gdzie oczy zwrócić, mo
żna było widzićć rannych krwią własną zbroczonych lub trupów je sz 
cze ciepłych, jak  gdyby w nich tlały  ostatn ie iskierki życia.

Teraz już się skończyła służba żołnierza, a rozpoczynała się n a 
prawdę służba Siostry miłosierdzia. Aniela tak  strapiona i słabnąca 
jak  ją  widziano przez ciąg trw ania zaciętych bojów, od chwili gdy po
trzeba było złe naprawiać, opatrywać rany, łzy osuszać, zajaśniała na 
twarzy i w oczach słodką acz sm ętną pogardą. Oh! bo kobieta nie po
siadając męztwa do walki, ma je  w sobie bardzo wielkie do słodzenia 
cierpień, co zresztą jaknajbardziej odpowiada wielkim i pięknym p rze
znaczeniom, do jakich Przcdwiec?ny ją powołał. I ztąd to wynika, iż 
widzimy ją , jak  przy świetle księżyca rzucającego łagodne promienie 
na całe pobojowisko, idzie od jednych do drugich, opatruje rannych, 
zbiera zabitych, cuci siły om dlałych, iście anioł z nieba zesłany by 
przynieść życie tam , gdzie śmierć tak groźnie panowanie swoje rozpo
s ta rła .

Przy pomocy Sióstr zakonnych Aniela prawdziwie cudów dokony
wała. Lecz tak wielka była mnogość rannych, iż sił nie starczyło na 
zaradzenie wszystkiemu, na przebieżenie całej przestrzeni, na której 
znajdowały się rozproszone te zastępy nieszczęśliwych.

Aniela z niewypowiedzianym niepokojem chodziła po pobojowisku. 
Nic nie wiedziała co się sta ło  z Edwardem , czy był żyw, czy zabity lub 
ranny. Doszły były do niej wiadomości, iż ów mężny oficer, który wy
d a rł sztandar z rąk  afrykańskiego wroga, ów Włoch waleczny om dlał 
był, więcój skutkiem  silnych wrażeń aniżeli od bólu z ran  odniesio
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nych, lecz że niebawem odzyskawszy przytomność, wrócił znów do bo
ju  i niesłychanych dokazywał cudów waleczności. Późnićj dopytywała 
się znów o niego, lecz nikt nie mógł ją  w tym względzie objaśnić.

Zajęta była najmocnićj tą  myślą, gdy naraz u jrzała kupę ciał 
leżących i głuchy jęk usłyszała. " Natychm iast zwróciła się ku miejscu 
zkąd ten głos się odezwał, i ja k  w osłupieniu stanęła  patrząc na te 
martwe napozór ciała.

Wtóm nowy jęk  głośniejszy i bardzićj bolesny aniżeli poprzedni 
doszedł do jej ucha. W tenczas i Aniela podbiegła do żołnierza leżą
cego o kilka kroków opodal, a którego była pom inęła sądząc go już 
nieżywym i krzyknęła:

— Ach! tu  jest jeszcze życie, tak , jeszcze...
Z pośpiechem pochyliła się nad ciałem z którego jęk  ten  wycho

dził, rękę na sercu jego położyła i znów zawołała:
— O! tak , ten żyje, żyje!
Nagle oczy jćj padły na tw arz poległego, oświeconą promieniem 

księżyca i w tćjże samej chwili odskoczyła z przerażeniem . O! bo to 
był Edward, on sam, Edw ard ranam i okryty, porzucony w tćj pustce, 
prawie bez tchu, bez życia; Edw ard, jćj ukochany, na  wieki drogi jćj 
sercu!...

W tćj chwili kobićta zapanowała nad Siostrą m iłosierdzia, uczu
cie miłości nad litością. Aniela patrząc na tę tw arz bladą, na te b łę 
dne oczy, na to ciało prawie zesztywniałe, uczuła znów w sercu tę  mi
łość nieograniczoną k tó ra  nigdy nie wygasła, jak  gdyby była duszą jćj 
duszy; tę miłość k tóra  z wiejskiego dziewczęcia uczyniła ją  artystką, 
a z artystk i Siostrą miłosierdzia.

W chwilach kiedy Edw arda szczęśliwym widziała, Aniela prawie 
przepom inała o swojej miłości. Uczucie to tak  ją  przepełniające wy
lewało się na ludzkość; lecz ilekroć u jrzała Edw arda w niedoli, w ten
czas przypom inała sobie iż on najpierwsze uczucie wzbudził w jćj du- 
szy, najpierwszą miłość w jć j sercu. W tenczas myśl jćj tak nieskoń
czenie szeroko zasięgająca skupiała się na jeden punkt, przypomnienie 
tćj miłości, i serce tak  wylane dla świata zwracało się na jeden przed
miot, na Edwarda. W  swoim stanie, obok swoich ślubów, przy swo- 
jem świętćm powołaniu, m ogła mićć w sercu tę miłość wielką, nie- 
skonczoną, albowiem w uczuciu tćm nie mieściło się nic coby nie było 
duchowćm, boskićm.

Ogień boleści oczyścił jćj duszę. W szelka skazitelność materyi 
S f t a W })r° k 'erzu nieszczęść. Ciało tćj niejako przebóstwionćj 
is o ty , było niby  lekką gazą przesłaniającą jćj duszę, aby ją uczynić 
wiuzialną dla oczu śmiertelnych. Zdawało się być cudownćm wciele
niem owego ideału o którym  wszyscy marzymy, a którego urzeczywist
nienia na ziemi nigdy nie oglądamy, owego ideału miłości i szczęścia, 
za Którym gonimy aż do samego grobu. A jćj miłość, oh! miłość jćj 

y a jak  ta  s iła  atrakcyi, k tó ra  utrzym uje gwiazdę na niebieskim stro
pie, jak  śpiew w ptaku, jak  niewinność w dziecięciu, jak modlitwa
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w duszy: była ona posłanniczką pomiędzy Bogiem a nią, pomiędzy jćj 
sercem a nieskończonością. O! wy, którzyście zanurzeni w łonie ma- 
teryi, nie znając innego Boga jak  złoto, innego uczucia jak  zwierzęcy 
instynkt zmysłów, nędzne istoty, nie wierzycie że tu, w mózgu czło
wieczym, większe je s t niebo aniżeli to sklepienie co się nad naszemi 
roztacza głowy i gasicie ducha, to tchnienie Boże, to światło żywota; 
wyście zaprawdę godni politowania, albowiem nierównie więcćj mieści 
się rozkoszy w boleści sprawionćj przez czyste i niebiańskie duszy wra
żenia, aniżeli we wszystkich grubych uciechach zmysłowych, czczych, 
przemijających, po których pozostaje tylko zamglenie w umyśle, prze
syt i niesmak w sercu.

Lecz powróćmy do w ątku naszćj opowieści. Aniela stanęła  z ra
zu zmieszana, jakgdyby ją  opuściła przytomność umysłu. Oczy jćj 
łzam i zabiegły, serce silnie ko łatało  w piersi. Przez jak iś  czas w ąt
p iła  czy to jest Edward: są bowiem prawdy, albo tak  sm utne lub tak 
miłe, iż z niemi oswoić się nie może ani rozum ani serce.

W  końcu jednakże wyszła z tego osłupienia i z największym po
śpiechem wzięła się do ratowania Edw arda. Był on ciężko rannym  
w piersi i w ram ię. Z obu tych ran  krew się sączyła, krew drogocen
na, którąby Aniela chciała utamować kosztem życia własnego. To by
ła  jćj myśl najpierwsza.

Przy starannćm  opatrywaniu ran  i trzeźwieniu, Edw ard zaczy
n a ł się powoli ożywiać. Oddech staw ał się coraz lżejszym, serce swo- 
bodnićj uderzało. Biedak ten zawdzięczał życie Anieli. Zaliczony już 
do trupów, nie dawał bowiem najmniejszego znaku życia, gdyby tę noc 
był przepędził na polu w chłodzie, byłby tam  niezawodnie wyzionął 
ducha. Taksamo jak w lochu więziennym, również i na pobojowisku 
ocaliła go Aniela, ten ideał, który on umorzył w swćj myśli, to czyste 
uczucie, które tak  bez litości wygnał z swego serca.

Jakiż to prawdziwy obraz naszego życia! Odpychamy od siebie 
cnotę, zwykle nią gardzimy, wydaje nam się nieznośną; a kiedy się 
znajdziemy w ciężkiej życia przygodzie, ta  wzgardzona cnota nas wy
bawia, ta cnota odepchnięta nas pociesza i jedynie cnota szczęście nam 
daje. Boć w istocie ze złego zło wypływa a z dobrego dobro: gdyż tak 
w sferze ducha jako  i w naturze każde ziarno wydaje owoc tego sam e
go gatunku. Jednakże zło nam się pięknćm wydaje pomimo swćj od- 
rażającćj brzydoty, a dobro szpetnćm, acz mieści w sobie wszalakie 
piękno. Dla chwilowćj m iłostki zwykliśmy tracić miłość wiekuistą, 
dla naszćj dzisiejszej osobistości wieczną indywidualność duszy, jćj moc 
nieśm iertelną.

Otóż tak  właśnie stało  się z Edwardem. W osobie Anieli od trą 
cił od siebie wszelkie dobro, wszelkie piękno; wszelką chwałę życia, 
a owe dobro, owe piękno, owa chwała, któremi wzgardził, w jego osta- 
tnićj godzinie kiedy już żadna nie pozostawała mu nadzieja, kiedy o- 
tchłań wieczności o tw ierała się pod jego stopami, wtenczas ta  cnota 
tkliwie doń się uśmiechając, swój czysty balsam zlewa na jego rany,
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swoje niebiańskie tchnienie na niewdzięcznika który ją  zapoznał, który 
jćj wartości nie um iał ocenić.

W istocie heroiczne usiłowania Anieli odniosły pożądany skutek. 
Edw ard niebawem otworzył oczy i wyrzekł:

—  Gdzież jestem?
— Ocalony!—zaw ołała Aniela.
—  Cóż to za głos niebiański obija mi się o uszy?
Aniela p łakała.
—  Ach! to widzenie przedśm iertne!... Niebiańskie zjawisko, wi

tam cię!
—  To ja, Edwardzie, to ja.
— Tak, ty, ty, moja myśl nieodstępna, k tóra się ubra ła  w ciało 

aby mię pocieszyć.
—  Czyż mię nie poznajesz?
— O, poznaję, poznaję... prędzejbym zapomniał samego siebie.
—  Ja  jestem  Aniela.
— Ty jesteś tćm uczuciem które tkwi tu w mojćm sercu, a w mo- 

jem  marzeniu wydajesz mi się postacią rzeczywistą, prawdziwą.
— 1 jestem  nią.
— Nie, nie... nie jesteś... ty jesteś błogim snem mojćj duszy.
— Patrz, widzisz we mnie rzeczywistość.
—  Rzeczywistość to bój, krew, rany...
— Już wszystko to minęło.
—  Tak, przeminęło jak  sen.
—  Teraz przychodzisz do siebie.
— Nie... te raz  umieram... chcę być umierającym.
— Czemu chcesz?
— Bo osłabienie, ból, konanie, wytwarza mi w świecie urojeń 

ubóstwianą postać Anieli, ten obraz który mam w sercu, o którym  du
sza moja marzy, to wspomnienie pełne dla mnie uroku, wspomnienie 
błogie, zbawcze, boskie... ale to jest przywidzenie, bo jćj nić ma, ona 
nie istnieje... ale mnie się zdaje prawdziwą i patrzę na nią...

—  Ach! 011 mówi bezprzytomnie!... to gorączkowy obłęd!
—  Oh! piękny, niebiański obłędzie, tyś mi życiem, tyś miło- 

łościąL. o chwilo konania! przeciągaj się do nieskończoności!...
—  Uspokój się, my cię uleczymy.
T  Uleczyć mię! Nie, nie... gdyby mię wyleczono, przestałbym  

oglądać Anielę... jużbym jćj nie widział... Skoro mię wyleczą, skoń
czy się ta  gorączka która mi sprowadza m arzenia o nićj... ta  gorączka 
k tóra ją  przybiera w ciało, mami pozorem rzeczywistości... o! niech ten 
miły stan trw a długo, długo...

Mówiąc to Edw ard nie odwracał oczu od Anieli.
Tak bardzo ją  kochałeś?— w yrzekła z boleścią, 

kałem  w'^ z*sz> miłuję to konanie, dla niej śmierci szu-

— Śmierci!
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— Tak... bo ja  ją  zabiłem... Nieprawdaż, mój ty śnie luby, że 
ja  ją  zabiłem? Ach! z ust twoich powiało na mnie, 1/ij mi oddychać... 
księżycowe światło odbija się we łzach twoich; jak  ci z tćm pięknie, 
jak  cudownie... O! niech dla mego szczęścia jaknajdłużćj trwa to ko
nanie. Niech nie znika mi z przed oczu ta złuda, ta  zmyślona postać...

— Edwardzie!
—  W ołasz mnie?
— Tak, wołam.
— Ach! ileż razy, o mój ty śnie ukochany, ta  k tórą  ty mi przed

stawiasz, prawdziwa Aniela, m usiała żałośnie na mnie wołać błądząc 
po morskićm pobrzeżu!... ile razy!... a ja w dzikićm szaleństwie zabi
łem ją!...

— Ależ nie, nie, ona żyje!
—  Ha! żyć bez szczęścia,..
— Owszem; ona szczęśliwa, bo jćj danem jest ciebie wybawić od 

śmierci.
—  A! prawda... prawda, teraz sobie przypominam.
— Co sobie przypominasz?
—  Owę noc... ach! straszna noc...
— Co mówisz?
— Jak a  trwoga, rozpacz... okropność...
— Ach! znów mu się coś marzy!
— W ięzienie ja k  grób ciemne, duszne...
— Przestań, przestań!
— K at stan ą ł przedem ną w ciemnościach...
—  O! mój Boże! Edwardzie, dość tego...
—  Miałem śmierć ponieść... bo i ja ... ja zabiłem  człowieka...
— Nie, nie zabiłeś.
— Chciałem zabić. Przestępstw o leży w zam iarach... powinie

nem był zostać straconym ... i dlatego k a t był już tam...
— Do czego te przypomnienia!
— Już noc wieczysta zapadała nademną...
— Edwardzie!
— Miałem umierać, a wtćm ona się zjawiła... taka  piękna jak 

światło ju trzenki... dzisiejsze złudzenie... dawuićj moje ukochanie, 
a zawsze moja opatrzność.

—  Odsuń od siebie te myśli! ty tak  cierpisz!
— Te myśli w chwilach śmierci są całćm mojćm życiem. Bóg 

zażąda odemnie z nich rachunku. Powió mi: ja  ci od siebie z nieba 
posłałem  anioła; coś ty nieszczęsny uczynił z tym aniołem? Gdzie on 
jest, gdzie?

—  Uspokój w sobie te  uniesienia! Bóg w nieprzebranćm  m iło
sierdziu swojćm ma wyrozumienie dla ludzkich słabości i wybacza im.

— O! moja słabość tak była wielką, że nie da się uniewinnić.
—  Bóg przebacza nawet zbrodnie.
— Ale nie zbrodnię tak  potworną, żeby z anioła zedrzćć koronę,
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poobrywać mu skrzydła, napoić go żółcią i piołunem, pogrzebać go 
w wiecznćj niedoli w zamian za otrzymane szczęście.

—  Ja  wiem, że sercu rozkazywać nie można.
— Moja zbrodnia była tein większą. Ja  kochałem ją  całćm 

sercem. W życiu mojćm była ona jakby gwiazdą.
— Kochałeś ją , Edwardzie... lecz o nićj zapomniałeś.
—  Ha! szał mię porwał i stałem  się niewolnikiem tego szału. 

Zmysły zabiły rozum, ciało zaćmiło do szczętu ducha. Stałem  się n ie 
wolnikiem zmysłów. .

—  Edwardzie, trzeba inyślćć o leczeniu się.
Nie, nie... daj mi umrzćć. Ja  śmierci szukałem i już ją  mam. 

Chodź śmierci, chodź w moje objęcia. W bojowym zgiełku wzywałem 
cię na pomoc. Kiedy najpierwszą uczułem ranę, uniosłem się radoś
cią jakby kochanek dotknąwszy pierwszy raz ust swojćj lubój.

—  Ol nieszczęście!
Bo ja nie mogę, nie powinienem żyć. Dusza moja je s t jak  

ten krzew jadowity, który śmierć zadaje każdemu co przyjdzie chronić 
się pod jego cieniem. Niechże więc umrę.

— Oh, nie! żyj, żyj!
—  Dla kogo?
— Żyj dla siebie.

Ten co tylko dla siebie samego potrzebny, to stworzenie bez- 
poźyteczne.

— Żyj dla Boga.
O! Bogu lepićj się służy po śmierci, t a ,  po wyzwoleniu się 

z tego więzienia, z tych kajdan. r
— Żyj dla twojej żony, dla M argarity.
— Cóżeś wyrzekła? Z jakićin to odzywasz się słowem? Chcesz 

mię dobić... Ty, ukochany cieniu, wywołujesz złego ducha... Moja 
żona zasztyletowana... Niesława!... śm ierć... Niegodna!... przez ciebie... 
przez ciebie...

Edward który wśród gorączkowych marzeń zachował był dotąd 
dziwny rodzaj intuicyi i jasności pojęcia, odszedł zupełnie od przyto
mności i zaczął bredzić w malignie; lecz myśl jego b łąk a ła  się zawsze 
w jednćm  kole wyobrażeń.

~~ SÓrę najeżoną cierniami. Anioł zstępuje z nieba, nie-
sie dla mnie w dłoni kw iat rajski i gwiazdę. Na ustach ma uśmiech 
nie lanskićj szczęśliwości. Pójdź, pójdź za mną, ja  cię zaprowadzę

o nieba, do Boga... A ja  go porzuciłem... dla pocałunku, dla chwili 
rnej rozkoszy jak ą  mi obiecywał obrzydliwy kościotrup ciałem ob-

Pogrążyłem się w pieczarę okropną, czarną, która mię stra- 
nip h ini0l!1' k tóra  mię zabija... b iada mi! biada!... Lepiej żebym się 

n ? urodził!... Żegnam cię życie... Żegnam cię świecie. O! zgro
mi ię przejmujesz!... Cały św iat cuchnie jak trup  zczerniały i zgniły.

— O, biedny Edward!
Ja  tam  w głębi tej pieczary wyszukam kościotrupa, który mię
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uwiódł, który mię oddalił od nieba... bo myślałem, że on piękny... b ia
da mi! cóż uczyniłem? To kupa czarnych i spróchniałych kości... cha, 
cha, cha!

Śmiech okropny, szyderczy, w strząsał całćm jego ciałem.
—  A ja  od tych kości żądałem i spodziewałem się życia... Nie

stety! one mi dały tylko jakąś zgniliznę dziwną, straszną, bladą, fosfo
ryczną, k tóra  mi brukała ręce i źrenice moje sinym blaskiem olśnie
wała... a kiedy ręce o mur obcierałem chcąc się pozbyć tego blasku, 
wypisywały się na nim te tylko słowa: przekleństwo! przekleństwol

Aniela ukry ła  tw arz w dłoniach i gorzkiemi zalewała się łzami.
— A kiedy chciałem uciekać, te  kości szkieletu goniły za mną 

jak  sępy za trupem . Uciekałem, uciekałem... ale chrzęst tych kości na 
ziemi przejmował mię zimnćm, zgrozą, strachem ... ach! to niby brzęk 
kajdan, jakby m ara, jakby żywe uosobienie wyrzutów mego sumienia.

— Edwardzie, Edwardzie! upamiętaj się, uspokój!
— W yrzuty sum ienia... Ty nie wiesz, obrazie mojej ukochanćj! 

ty nie wićsz co to je s t wyrzut sumienia. Daj Boże abyś się nigdy nie 
dowiedziała!... To gadzina co się wpija we wnętrzności i gryzie s tra 
szliwie raz poraź a nie zabija.

—  Nie myśl o tćm.
— Gdyby wyrzut sumienia zabijał, tobym ja  nie potrzebował iść 

na pole bitwy aby tam  szukać śmierci...
—  Nie mów o śmierci, jesteś tak  młody!
— Otóż pewnego dnia ujrzałem  ten szkielet, okryty ciałem, osło

nięty b łękitną gazą, uwieńczony kwiatami, z pomalowaną twarzą, 
z błyszczącemi oczymrf i powiedział mi: „będziesz moim mężem.” Ja  
go usłuchałem , gdyż byłem jego niewolnikiem, i wszędzie za nim sze
dłem, i oddałem mu moją duszę, a szkielet chciał mię pożreć i za
b ra ł mi niebo, światło, powietrze życie, przerabiając mię na to samo 
czćm on był; zrobił się więc zemnie trup  chodzący, liść zeschły, tru ją 
cy cień, nie,... tak , nie... śmierć w całej okropności, występek w całćj 
swćj szkaradzie...

—  O, nieszczęsna dolo!— w ykrzyknęła Aniela.
— O! tak , nieszczęsna!... W icher wydarł mi kwiat moich złu

dzeń, zagasił płomień mego serca, zdław ił mi w gardle hymn niebies
ki, nadzieję lepszego żywota, powlókł mię po ziemi jak suchą gałąź, 
zaniósł do przepaści i w tćj przepaści jestem  zawieszony jako obrzy
dliwa pajęczyna i zabrudzam  ziemię, zkąd Bóg musi mię zabrać, aby 
przyuajmuićj z plugastwa oczyścić swoje przecudowne dzieło.

—  Edwardzie, a skrucha, a żal!...
—  A! Ja  już w nic nie wierzyłem po takićm  życiu tak  nędz- 

nćm... a kiedyś miałem taką wiarę!.. Miłość moja ku Bogu zagasła 
tak, ja k  rozżarzony węgiel kiedy wpadnie w wodę. Miłość bliźniego 
rozwiała się jak  dym. Moje żarliwe zabiegi o wolność ludów, o świętą 
sprawę narodowości, także się skończyły. Już nie kochałem aui ludz
kości, ani ojczyzny. Stałem  się jakby machiną. I  za to, za to... będę



tam ... będę przeklętym!... Przeklnij mię, o mój Boże! niech wiekuistą,, 
nieskończoną, męką odpokutuję za ogrom rnojćj ohydnćj zbrodni... tak  
Boże, sędzio sprawiedliwy, tak...

W ielkie wysilenie, jakie Edw ard czynił, tak  bezwiednie, mówiąc 
przy swojćm osłabieniu, to wszystko, co wypowiedział, znużyło go do 
tego stopnia, iż po tych ostatnich słowach został jakby .omdlały, a ra 
czej jakby martwy.

Aniela z tą  bohaterską rezygnacyą, k tóra  była główną zaletą po
między wszystkiemi j£j zaletami, dokładała starań, aby w nim ożywić 
gasnące siły. Nie życzyła sobie, aby w tym stanie gorączkowego rozma
rzenia został przeniesionym do swego namiotu, w obawie, że się wyda 
ze swojemi dla niej uczuciami i że złośliwość ludzka mogłaby sobie na 
złe tłómaczyć jej poświęcenie i jć j heroizm. Lecz widząc się samą je
dną z rannym tak  niebezpiecznie, jak  nim był Edw ard, odłożyła na 
bok wszelkie tego rodzaju obawy i postanowiła wołać o ratunek.

Jakoż ujrzała w dali jakby procesyę, oświeconą pochodniami. 
Przeszło pięćdziesiąt św iateł taką  jasność w okół rozsiewało, że nawet 
zdaleka równało się promienistym blaskom księżyca w pełni.

Co się tyczy ludzi postępujących tak  procesyonalme, ci wszyscy 
bez wyjątku byli smutni. Rzekłbyś, że zwycięztwo zostało przy nie
przyjacielu. Orszak ten, w którym  widać było najpierwsze znakomito
ści z chrześciańskiego wojska, szedł szukać mężnego W łocha, co chrze- 
ściańską chorągiew odebrał nieprzyjacielowi, ocalając tćm samem ho
nor tćj wyborow6j armii. Wieść rozbiegła się po obozie i powszechną 
znalazła wiarę, iż dzielny oiicer poległ wpośród zabiegów o chwałę 
i tryum f swojego oddziału. Na wszystkich sm utne wrażenie wywarł 
ten zgon przedwczesny i poszli w tym zamiarze, aby odszukać jego 
zwłoki, uczcić je  pogrzebem i oddać honory należne dowiedzionemu 
bohaterstwu. Towarzysze broni w dwójnasób dotknięci zostali tą  s t r a 
tą, która im miłego sercu wydarła przyjaciela, wojsko zaś pozbawiła 
waleczuego żołnierza.

Idąc, można powiedziść na los szczęścia, usłyszeli głos na nich 
wołający, a zwróciwszy w tę stronę swoje kroki, znaleźli Edw arda nie 
dającego znaku życia i Auielę klęczącą przy nim, z dłonią opartą  na 
piersiach tego, który się wydawał martwym trupem .

— Panowie, panowie— mówiła widząc ich już blizko— pomóżcie, 
proszę, zanieść tego rannego do obozu.

— My tu szukamy— odrzekł któryś z nich —zwłok tego kapitana 
Włocha, który naszą chorągiew w ydarł z  rąk  nieprzyjaciela.

— Otóż to właśnie on sam, tylko ze nie zwłoki jego, ale żywy.
— f ‘ywy ?~ p y ta li zdziwieni.

. —  Tak jest. O patrzyłam  jego rany i chociaż st, one głębokie 
i niebezpieczne, jednakże nie tracę nadziei, że może być uleczonym.

— O, dzięki Bogu!—zawołali w szy scy  jednogłośnie— może go 
zdołamy zachować przy życiu.
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Lekarz znajdujący się w towarzystwie, które szukało zwłok E d
warda, wziąwszy rannego za puls, rzekł:

— Macie słuszność, Siostro, jeszcze żyje.
— I może żyć będzie, może wyzdrowieje?
— Nie wiem, jakie ma rany.
— O ile ja  się znam na tćm — odrzekła A niela—jedna tylko do

syć głęboka, k tórą  ma w piersi, może obudzać niejakie obawy.
—  O Boże! gdyby można było go uratować, jakżebyśm y się cie

szyli!— mówił jeden wojskowy, przyjaciel Edwarda.
—  Tak mężnie walczył pod naszemi sztandaram i!—dodali innr.
Lekarz nachylił się dla obejrzenia rany w piersi, lecz Aniela pow

strzym ała go, mówiąc:
— Zważ, doktorze, iż już bardzo późna pora. Noc zaczyna być 

chłodną pomimo wielkiego upału, jakiego dziś doświadczyliśmy. A to 
może bardzo zaszkodzić rannem u.

—  W samćj rzeczy, lepićj będzie zabrać go ztąd.
Zaraz żołnierze podnieśli go i położyli na noszach.
— Ponieważ wam, Siostro, trafiło się szczęśliwie odnalćźć tego 

W łocha i ze względu, iż jego leczenie wymaga szczególniejszćj pieczo
łowitości, przeto wy go będziecie mieli pod swoją wyłączną opieką.

— Dobrze, panie doktorze— odrzekła A niela.—Lecz staran ia  
około niego nie mogą mi przeszkadzać w pielęgnowaniu innych, którzy 
zarówno mnie potrzebują: gdyż życie wszystkich ludzi powinno jedna
kową mićć cenę w naszych oczach.

— Uczynicie, Siostro, jak  wam się będzie zdaw ało— odrzekł 
lekarz.

—  No, a teraz odprowadźmy go do jego namiotu, abyś pan mógł 
coprędzćj opatrzyć jego rany.

Przez drogę lekarz wypytywał Anielę, jak  znalazła rannego i co 
w nim zauważyła.

—  Jęk n ą ł i to mię sprowadziło do miejsca, gdzie leżał.
— Czy m iał wtenczas zupełną przytomność?
— Nie.
—  To źle.
— Widać, że rau utkw iła w pamięci jedna myśl i wszystko, co 

mówił, było w najściślejszym związku z tą  myślą— odrzekła Aniela— 
lecz w błędnćm spojrzeniu, w mowie przeryw anćj, znać było gorączko
we majaczenie.

—  Jakiegoż to rodzaju ta myśl, k tó rą  ma nabitą głowę?
— W ielka namiętność.
—  Sława? ambicya?
—  O, nie.
—  Może miłość?
— Tak.
—  To źle— mówił lekarz.
— Czyż i to ma mićć wpływ na jego uzdrowienie?
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— W łaśnie to może mićć bardzo wielki wpływ.
— Ależ to mężczyzna zdrów, silny...
— Jednakże znać było po nim jakiś sm utek, znękanie.
— A! ja  mam nadzieję w Bogu, że go pan uleczysz.
—  No, i ja  nadziei nie tracę.
— Choćby już tylko dla jego biednćj żony—wyrzekła Aniela 

smutnie.
— To on ma żonę?
— Ma.
— I dzieci?
—  Nie, dzieci nie ma.
— Siostra go znasz?
— Jestem  rodem z Włoch, tak  samo jak  on.
— A prawda. W samćj rzeczy, potrzeba koniecznie starać się 

go uzdrowić, a głównie dlatego, że taki tęgi z niego wojak.
Dalćj idąc, rozpytywał się jeszcze lekarz o wszelkie szczegóły 

stanu rannego, aż doszli do nam iotu, gdzie Edw ard m iał być opatry
wanym i leczonym przy pomocy Anieli.

XXIX.

Bezwłocznie przystąpiono do jak najśpieszniejszego opatrzenia 
Edwarda. Rany jego były głębokie i lekarze mało robili nadziei za
chowania go przy życiu. Oddech ciężki i chrapliwy, gorączka w naj
wyższym stopniu, gwałtowne pulsacye w sercu, majaczenie ciągłe, bez 
przerwy: oto jak i był stan tego wojownika, który na polach bitwy nie 
sławy szukał, lecz śmierci.

Lekarze uznali za rzecz konieczną, ażeby Aniela ani na chwilę 
nie odstępowała od łóżka chorego, ufając najwięcćj jćj staranności 
w tak  ciężkim razie. Ją  niewymownie bolało położenie jedynego czło
wieka, jakiego ukochała na ziemi; lecz o ile było w jćj mocy, ta iła  się 
ze swym żalem. Usiłowała i do pewnego stopnia potrafiła nie dać te
go poznać, iż tu, na łożu boleści, prawie dogorywa nietylko jćj bliźni, 
lecz jćj najdroższy. Miłość Anieli przytłum iona, gdy Edw ard był 
w pomyślności, w zrastała teraz do niepojętych rozmiarów. W idzićć 
go rannym, bezsilnym, blizkim śmierci i nieszczęśliwym i nie kochać 
go, było to rzeczą niemożliwą dla tego serca, uposażonego z przyro
dzenia w skarby cnót naidealniejszych.

Lecz ponieważ miłość ta  nie mogła mićć żadnćj już nadziei tu 
na ziemi, dlatego chroniła się do swego naturalnego siedliska w niebie. 
Miasto być jedną, z tych namiętności, co to wzburzają zmysły i serce 
niepokoją, była przeczystem uczuciem niebiańskićm; była jakby w jćj 
duszy duszą, jakby jćj życia skrytym  pierwiastkiem.
. . . .  Pozostawszy w obozowym namiocie sama z chorym, Aniela przy
bliżyła światło do jego łóżka i stanęła przy nićm. Zdawało się, jako
by spał. Silna gorączka zarum ieniła lekko jego policzki. Na czole



m iał pogodę, jak  gdyby myśl jego, spracowana przez długie chwile, 
odpoczywała w spokoju. Oddychał bardzo źle; jednakże znać było, iż 
to dyszenie, aczkolwiek dowodziło wielkiego bólu fizycznego, bynaj
mniej nie męczyło jego serca, które zdawało się spokojne, a przynaj- 
mnićj dotknięte tylko materyalnem cierpieniem, które nie dosięga 
ducha.

Stojąc przy łóżku Edwarda, zrozum iała Aniela, co znaczy ta  
sprzeczność pomiędzy cierpieniem ciała a pogodą, duszy i z boleścią 
mówiła w myśli:

— Znalazłeś to, czego szukałeś: śmierć. Nie mogłeś znieść walk 
twego serca i poszedłeś szukać iunćj walki, straszniejszćj. Nieszczę
sny! Do ran duszy przydałeś rany ciała. Lecz ten chrzest boleści 
odradza cię: on cię zbawia. Przez żal i skruchę stałeś się męczenni
kiem. Zawiniłeś względem siebie, zawiniłeś względem mnie; nam ię
tność powiodła cię do upadku; lecz prosiłeś Boga o wielką boleść,
o wielką karę i to otrzym ałeś. Zdaje mi się, że z tych okropnych ran 
otwartych widzę wychodzącą niby woń nieśm iertelną, twoją duszę ugo- 
dnioną, tak, już godną mojćj miłości... Miłości! czy mi w gorączce ta  
myśl się jawi? Mnie jednego człowieka kochać nie wolno; ja  powinnam 
kochać całą ludzkość. Nie dla mojego serca stworzone to uczucie lu
be i słodkie, które cały żywot przywiązuje do jednćj istoty. To uczu
cie musi zamrzeć w tej duszy rozdartćj i smutnćj. Nie, nie stawajcie 
mi przed oczy, wy dni tak błogie, w których mój świat kończył się tam, 
gdzie się kończył mój horyzont, kiedy moja myśl i moje wspomnienia 
wciąż goniły za drogim mi Edwardem . Te dni powinny zniknąć z mo- 
jćj pamięci, jak  gdyby były przekleństwem. Tak, precz, precz odemnie 
miłe wspomnienia, uciszcie się uczucia serca. Teraz powinnam tylko 
myślćć o tćm, aby go uratować, aby śmierci wydrzćć tę pastwę. Lecz 
gdy go uratuję, on nie powinien myślćć o mnie; powinien przypomnićć 
sobie, że na świecie ma żonę; a ja go mam powrócić jego rodzinie, jego 
ojczyźnie... Żona!., ach! serce mi pęka. Czuję, że nie mam dość siły 
na tak  ciężką próbę. Ja , ja , k tóra go tak  kochałam, która nie um ia
łam  żyć bez niego, która nie znałam  iunćj myśli, jak o Edwardzie, bez 
Edw arda nie dbałam o życie, ja  mam go oddać innej! nie, nie, tego nie 
przeżyję! Ale kimże ja  jestem ? Czyż zapominam, kim jestem ? Ja  je 
stem Siostrą miłosierdzia, poślubioną Bogu. Ja  nie należę do siebie, 
należę do biednych, do chorych... Lecz choćbym nawet m iała wielkie 
serce, czyż mogę panować nad tą  miłością, k tóra  z jego głębi podnosi 
się jak  burza? Panie, Twojćj potrzebuję pomocy! Twojćj siły mi po
trzeba, o Boże!... Odejdę od niego. Tak, najlepićj uciec ztąd. Nie ufam 
sobie. Nie będę mogła ukryć przed nim, że go kocham, że tu  w mo- 
jćm sercu on je s t zawsze, że w nićm na wieki pozostanie i poza światy 
go poniosę... Alboż to miłość ma być zbrodnią? To uczucie, które 
Bóg wlał we wszystkie twory natury, ten pociąg, który wszystko oży
wia, zacząwszy od kwiatu aż do gwiazdy, tylko w tćm jednćm sercu ma 
być czćmś złćm i zgubnćm? Dlaczegóż kiedy przychodził tam do me
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go zdroju, wtenczas ta  miłość była cnotą, a dziś, ach! dziś jest zbro
dnią?,.. O, Boże! Tak, jest zbrodnią; to uczucie, które powinno być 
stłumionćm na samćm dnie myśli, to wąż, który się ukrywa w kielichu 
mojćj duszy, to trucizna, k tóra po kropelce ścieka w krew mego serca. 
Pomiędzy mną a tym człowiekiem przegrodą stoi przysięga miłości, 
k tórą on ślubował innćj kobićcie i przysięga miłości, k tórą ja  ślubowa
łam  Bogu i całej ludzkości. Człowiek te n  powinien razem ze swoją 
żoną żyć tu na ziemi, razem z nią iść do nieba. W ęzła, który ich łą 
czy, nic rozerwać nie może, ani nawet śmierć. Jedno należy (lo d ru 
giego na wieki. Ja  stając im na drodze, kochając go szaloną miłością, 
jestem  jakby cień na lazurze nieba, jak  zły duch wpośród chóru anio
łów. Nie, nie, ja  pokonam moje serce w tćj nowej próbie; tak , muszę 
je  przezwyciężyć... Bićdna istoto! kochałaś tak, jak  n ik t nie kocha na 
świecie, wszystkie, twoje marzenia, nadzieje, wszystkie uczucia poświę
ciłaś jednemu, żyłaś jego życiem, jego sercem czułaś, myślałaś jego 
myślą i kiedy ci się zdawało, że już szczęście masz w ręku, kiedy naj- 
bardzićj sądziłaś się. kochaną, on cię odstąpił, znikł ci z przed oczu, 
zostawiając w tobie miłość okropną, bo miłość nieszczęśliwą, bez na
dziei... A! ta miłość musi być stłum ioną, musi być pokonaną, choćbym 
to życiem przypłacić m iała. Ty, Edwardzie, ty będziesz żył z twoją 
żoną. Ja  cię z łoża śmierci podźwignę i wrócę cię w domowe progi. 
W ydrę cię z grobu, aby cię oddać w objęcia żony, jedynćj kobićty, j a 
ką powinieneś kochać na świecie. Milcz, milcz, serce moje! Niech tyl
ko powinność głos podnosi. A gdyby dla spełnienia powinności śmierć 
ponieść trzeba było i owszem, niech umrę, a Bóg który ludzkie sądzi 
sumienia, zobaczy mojćj duszy nieskażoną czystość.

Po dlugićj z sobą walce, Aniela o tarła  z łez powieki. Promień 
pogodnego światła b łysnął na jćj czole, słodki uśmiech na ustach. Bo 
walka ta  ciemną pomroką zasępiała tę duszę tak czystą. Aniela przy 
sm utku nieodłącznym od miłości bez nadziei, nie w yobrażała sobie je 
dnak, aby to uczucie w danych chwilach tak  nadzwyczajną m iało moc 
i siłę. Była to ciężka zawada, k tórą napotykała na swojćj drodze, 
lecz tę zawadę obiecywała sobie pokonać z świętą niebios pomocą.

Najprzód tedy uporządkowała wszystkie leki, przyrządziła napo
je, przygotowała wszystko, co mogło być potrzebnćm dla chorego. Na
stępnie usiadła przy łóżku i śledząc wzrokiem każdy ruch rannego, k a 
żde tchnienie, przepędziła tak resztę nocy. Zdawało się jćj, że usta 
jego skurczone od bólu, często wymawiały jedno imię i że imię to było 
„Aniela, Aniela.” To zwiększało jćj uczucie dla nieszczęsnego mło
dzieńca i podniecało ją  do wytrwania z tćm większą usilnością w tru- 
dnćj walce pomiędzy miłością a obowiązkiem.

Za zbliżaniem się dnia, u Edw arda wzmagała się gorączka. Oczy 
obłąkane na wierzch wychodziły, wargi drgały konwulsyjnie, czoło pa- 
łało , jak  gdyby wewnątrz czaszki znajdował się pożar. Gorączkowe 
marzenia nie ustępowały ani na chwilę, owszem, tak  się zwiększały, że 
tysiące wyrazów bez związku potokami z ust jego wybiegały. Pomimo,
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że nie mówił nic w jednym  ciągu; pomimo, źe dwóch myśli nie dawało 
się powiązać i pogodzić z sobą, jednakże łatw o było poznać, że wyo
brażenie" tkwiące w jego umyśle, uczucie w jego sercu, myśl, k tóra go 
dręczyła, myśl jedyna, była to Aniela.

W takim  stanie zastał go jeden z lekarzy, który wszedłszy z ra 
na, dowiadywał się najprzód z ust Anieli o wszelkich symptomatach, 
pojawiających się u chorego.

—  W tym młodym człowieku— rzekł w końcu—jest choroba, na 
którą my nie mamy lekarstwa.

— Doprawdy?— mówiła Aniela z pozornym spokojem, choć w so
bie zadrżała.

— Nie umorzą go rany ciała; ale on ma głębokie rany w duszy 
i te go mogą zabić.

— Tak pan sądzisz?
— Tak sądzę, takie mam silne przekonanie.
— Na czćm je pan opierasz?
—  Mogę to wnioskować z całego jego postępowania.
— Czy tak?
—  Często na niego zwracałem uwagę. Jeszcze nim był rannym, 

w mowie jego znać było jakieś rozmarzenie, a waleczność, jakićj dawał 
dowody, zakraw ała na szał gorączkowy.

— Co pan mówisz?
• — Tak, młodzieńca tego musi trapić jakaś wielka namiętność, 

jak aś  miłość bez nadziei.
— Ach!
—  Oto najlepićj, niech Siostra posłucha, co on bredzi.
W istocie Edw ard mówił: „Ja cię kochałem. Pam iętam , żeś mi 

się wydawała kwiatem. Tyś anioł. Ach! a ja  cię porzuciłem dla innćj, 
tak , dla kobićty... porzuciłem... biada mi!...”

— A co? a co?— mówił lekarz.
Aniela zalała się łzami.
— Cóżto? Siostra płacze?
— Żal mi go niewymownie, widać jak  nieszczęśliwy...
—  To prawda, że godzien jest pożałowania.
— I nićma nadziei zachowania go przy życiu?
— Nadzieja... jest, można wiele liczyć na młodość.
Lekarz zajął się pilnie chorym, badał stopień gorączki, żywość 

pulsu, ciężkość óddechu, kurcze muszkułów w twarzy, a nareszcie po 
długim namyśle wyrzekł:

— A! bardzo być może, iż z niego nic nie będzie.
Słysząc te wyrazy, Aniela drgnęła, jak  gdyby grom padł u jćj

stóp.
— Te marzenia zgubią go!— zaw ołał lekarz, wyraźnie tracąc na

dzieję.
Pomimo tych bezustannych m arzeń, gorączka ustąp iła  i stan  E d 

warda widocznie się polepszał. Do tak  pomyślnego obrotu rzeczy nie



mało się przyczyniła niezrównana pieczołowitość Anteli, gotowćj za
wsze do wszelkich poświęceń.

Lecz dla serca jćj nie dosyć było wydrzćć Edwarda ze szponów 
śmierci; ona chciała nadto przywrócić mu wszelkie warunki prawdzi
wego bytu, doprowadzić go do cnoty, do nieba. Skoro więc tylko za
czął wychodzić z obłędu, Aniela oddaliła się od łóżka chorego, ażeby 
jćj nie poznał, i jakkolwiek było to dla nićj bolesnćm, z rezygnacyą 
poddała się tćj konieczności; lękała się bowiem, ażeby jej obecność nie 
poburzyła na nowo w sercu Edw arda dawnych uczuć i wspomnień.

Niemnićj wszakże jedyną jćj myślą było zapewnienie szczęścia 
człowiekowi, którego kochała niepokalaną, nadziemską miłością. Za 
jedynie właściwe narzędzie do tego szczęścia uważała M argaritę, już 
odrodzoną przez żal i skruchę. Zycie bez ideału je s t jakby ciągłą 
śmiercią i dlatego Auiela w sercu M argarity chciała znalćźć nowy zdrój 
życia dla Edwarda, nowe szczęście dla jego serca.

Z tą  przezornością, k tóra  jest jćj płci wrodzonym przymiotem, 
Auiela tak wszystko urządziła, ażeby M argarita mogła stanąć przed 
Edwardem w chwili, kiedy silne wzruszenia już nie będą mogły szko
dliwie nań oddziaływać. W istocie, dzięki troskliwym zabiegom Anie
li, młoda kobićta przybyła potajemnie z Neapolu na miejsce, gdzie mąż 
jćj walczył i był rannym .

Serce M argarity, wolne już zupełnie od owych wielkich i zjadli
wych namiętności, k tóre je  kaziły i zatruw ały, oczyszczało się boleścią 
i zarazem oczyszczało się nadzieją. W idząc, iż Bóg jej nie opuścił, iż 
z toni brudnego kału  raczył ją  podnieść ku niebu, że zesłał jć j tę w ła
śnie, k tórą  ona m iała w nienawiści, aby ją  w tajem niczyła w nieznaną 
jćj cnót praktykę, M argarita uznając w tem wszystkićm sprawy O pa
trzności, umiłowawszy piękno dobra, zrzuciła z siebie grubą powłokę 
dawniejszego swego bytu, dawniejszego trybu życia i oczyszczona po
dążała ku szlachetniejszemu istnieniu, a na czole jć j zabłysnął pro
mień ideału.

Lecz chcąc połączyć M argaritę z jćj małżonkiem, potrzeba było 
przygotować do tego serce Edw arda, to serce jak  wosk miękkie i skie
rować do jednego celu jego uczucia zmienne, jak  powiew wiatru.

Pewnego dnia, gdy Edw ard przychodził już do zupełnego zdro
wia, Aniela weszła nagle do jego namiotu. Ujrzawszy ją , młody czło
wiek staną ł jak  w zachwycie, jakby w radosnćm  uniesieniu. Bynaj- 
mnićj nie zdziwiło go to zjawisko, uważał je jako  urzeczywistnienie 
marzeń, jak ie  w sobie nosił oddawna.

Aniela okazywała się jak  zawsze pełna surowćj powagi, Edw ard 
jak zawsze ubóstwiający tę  k tórą  porzucił i łaknący tego szczęścia k tó 
re od siebie odtrącił. Probow ał wybąknąć jak ieś niewyraźne słowa
o swojćj miłości, lecz surowość jćj wejrzenia, poważna godność w po
stawie i blask cnoty promieniejący na jć j obliczu, nakazały mu mil- 
czeme.

D ała mu do zrozumienia że tu  nie może być mowy o tćm  co da-
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wnićj było, tylko o jego przyszłości, i przypom niała mu iż na świecie 
istnieje kobieta z k tórą  on się związał świętą przysięgą w obliczu Bo
ga i ludzi.

Na to przypomnienie Edward oburzył się i odrzekł, iż ta  kobieta 
nie je s t godną jego serca; zdawało się jakby go srodze ubodło to, iż 
Aniela bez zazdrości mówiła o swojćj rywalce.

Słysząc w jak i sposób o jćj przyjaciółce wyrażał się własny 
tejże małżonek, zapytała go, ażali w jego mniemaniu on także był tym 
sainym Edwardem co dawniej, owym płochym i wietrznym elegantem 
neapolitańskich salonów.

Edw ard zaprzeczył temu stanowczo, dodając, iż cierpienie jego, 
zapał w bojach, krew przelana, świadczyły jako  się przeobraziła da
wniejsza jego słaba natura, i serce skażone nawróciło się ku prawym 
i zacnym dążnościom.

—  Otóż— odrzekła A niela—i M argarita również ciężki bój sto
czyła, sroższy jeszcze chociaż mnićj głośny: walkę z swojćm sercem, 
z namiętnościami, z pojęciami, z nałogami dawniejszego swego życia, 
i bohatćrsko zdołała przezwyciężyć i pokonać tylu wrogów sprzysiężo- 
nych na jćj zgubę.

Edw ard opierał się; lecz Aniela żarliwą swoją wymową wykaza
ła  mu jego obowiązek, konieczność przebaczenia, jeżeli chce ażeby Bog 
jem u przebaczył, szczęście jakie sobie może obiecywać w życiu domo- 
wćm teraz kiedy tak świetne wawrzyny skroń mu ozdobiły, nadewszy- 
stko cześć jak ą  powinien oddawać cnocie, cześć jedynie godną człowie
ka i zarazem  godną Boga.

Mimowolnie Edw ard dał się porwać tym słowom prostym , j a 
snym, z serca p łjuącym , a w chwili kiedy uajmocnićj był przejętym, 
nagle Aniela uchyliła płócienną firankę zasłaniającą wejście do namio
tu i w progu ukazała  się M argarita.

Młoda kobieta nieśmiało postąpiła kilka kroków naprzód, lecz 
nogi się pod nią zachwiały i upadła na kolana w pośrodku namiotu.

A wtenczas Edw ard wzruszył się aż do głębi serca, słodkie łzy 
napłynęły mu pod powieki. W stał, pochylił się nad klęczącą żoną 
i przycisnął ją  do piersi.

Długie milczenie przerw ał głos jakby bolesnem łkauiem  s tłu 
miony:

— Bądźcie tak szczęśliwi, jak tego pragnie moje serce!
W yrzekłszy te słowa Aniela wyszła śpiesznie z nam iotu. Co się

w jej sercu działo, niełatwo przyszłoby opisać. W idziała osiągnięty 
cel najgorętszych swoich pragnień i zabiegów, a serce m iała boleścią 
rozdarte.

N atychm iast kazała sobie przyprowadzić w ielbłąda, który ją  
przewiózł nad brzeg morski, gdzie już  wiedziała że zastanie okręt od
pływający do Azyi. Tam, położywszy granicę szerokich mórz i lądów 
pomiędzy sobą a tym swoim najpierwszym i jedynym którego pozosta
w iała w objęciach inućj kobićty, będzie mogła w uczynkach m iłosier

7 2  8IOSTRA



nych wylewać na cierpiącą ludzkość te zbyt obfite zdroje miłości, którćj 
zaciasno było w jć j duszy."
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M argarita i Edward, duchowo odrodzeni, zakosztowali w dalszém 
cichém pożyciu błogiego szczęścia, jakiego nie zaznali dawniéj wśród 
zgiełkliwych uciech, na łonie bogactw i wielkości. Nigdy nie zatarło  
się w ich pamięci, komu zawdzięczali to wielkie dobro i dlatego to, po 
imieniu Boga, imię Anieli było zawsze u obojga małżonków w najwięk- 
széj czci i poszanowaniu; albowiem życie jéj nietylko ją  sam ą uświę
cało i godną czyniło uwielbienia, lecz wielki jego przykład zwrócił 
zbłąkanych z dróg fałszywych i wiodących do zguby, jak słońce oświe
cił sumienia, ciepłem swém ogrzał ich serca i szlachetnym tylko idea
łom hołdować je nauczył.

K O N I E O.

Tom IV. P aźd iie riiik  1881. 10



RZU T OKA

NA STOSUNKI EKONOMICZNO-SPÓŁECZNE

W W. KSIĘZTW IE POZNAŃSKIEM.

PR ZEZ

Ludwika Zychlińskiego.

Udział pielgrzymów poznańskich  w pielgrzymce Jo  Rzymu na uroczystość 
Ś ś .  Cyryla i M etodego. —  Ogólna  charak te rys tyka  sytuacyi W. Ku. P o z n a ń 
skiego.— Przem ysł  cukrow niczy .— Sta tys tyka  posiadłości ziemskiej większćj 
i mniejszej; s ta tys tyka  ludności,  szkół, z uwzględnieniem s tosunku  żywiołu 
polsk iego  do n iem ieckiego i żydowskiego. Sm utne  położenie  urzędników po
laków, mianowicio nauczycieli  g imnazyalnych i e lem entarnych ,  sądownictwa 
i duchowieńs tw a.— Sta tys tyka  ana lfabe tów .— Sta tys tyka  k rym ina lna .— Pogląd 
na zadanie przyszłego se jm u cesars tw a  niemieckiego i rzut oka na czynności  
przedwyborcze. Now y zwrot w walce państwa przeciw Kościołowi. — O s trzeże 
nie p ro tes tan ck ie  prof.  G n e is ta .— R uch  naukowy i l i te rack i .— Towarzystwo 
Przyjació ł N a u k .— W spom nien ia  pośm iertne  ś. p. W annow skiego ,  ks. G rand-  
k ’ego, Anastazego R adońsk iego .— Apostrofa  z powodu zbyt surow ego  zdania 

J .  I. K raszewskiego o W .  Ks. Poznańsk ićm .

Uczestnictwo Poznańczyków w pielgrzymce słowiańskiej do Rzy
mu powitały z wzniesionym sercem wszystkie odcienia opinii naszych, 
jako tysiącletnią, rocznicę apostołów słowiańskich ŚŚ. Cyryla i Metode
go. Zebrało się tysiąc czterysta osob ze świata słowiańskiego, wśród 
których 130 od nas, aby podą/.yć na oddanie hołdu pamięci braciom 
Soluńskim, apostołom Czechów, Morawian, Bułgarów i tych z pośród 
rodziny słowiańskich ludów, które pośrednio od ich uczniów usłyszały 
„dobrą nowinę.“ Zasiew niemiecki, podjęty w imię przewagi polity
cznej nad Słowianami, byłby zachodnią i południową Słowiańszczyznę 0 
zadławił i zniszczył, gdyby nie praca ŚŚ. Cyryla i Metodego. Jeżeli



przy tćin nadmienimy, źe apostołowie ci wytworzyli alfabet, wyrażają
cy dokładniej dźwięki słowiańskie od greckiego lub łacińskiego, a tłó- 
macząc biblią, dla liturgii w języku słowiańskim, położyli podwaliny 
lite ra tu r słowiańskich, to bez wahania się uważać ich możemy za p ier
wszych utwierdzicieli rozwoju ludów słowiańskich zachodnich i połu
dniowych. Równocześnie stają nam żywo przed oczyma owe czasy, 
w których papieże Adryan II i Jan VIII umożebnili, poteranym przez 
biskupów niemieckich, słowiańskim apostołom ich pracę, obsypując ich 
korzystnemi przywilejami i porównywamy mimowoli po dziesięciu wie
kach, dzisiejszą walną pomoc papieża, Leona X III, i dzisiejsze nie
bezpieczeństwo z ówczesnćm, porównywamy tw ardą dolę obecną z uci
skiem i prześladowaniem, jak ie  znosili przodkowie przed dziesięciu 
stuleciami.

Potrzeba nam było bardzo takiego posilenia duchowego wśród 
posuchy, jak a  nas kurczy. Sądząc z ogólnego stanowiska, położenie 
narodowości polskiéj w W. Ks. Poznańskićm, przyznać musimy, że 
wygląda u nas niepocieszająco. Uwaga ta  dotyczy nietylko ciągle 
wzrastającego ubytku ziemi, ale i przywar rodzinnego ogniska, wśród 
którego coraz więcej rzeczy nie przypada nam do serca. Wiemy, cze
go nam niedostaje, silimy się pracować, wzmacniać, a przecież sła 
bniemy i z zapasów z życiem wychodzimy ze znużeniem, bez potrzebnćj 
i koniecznéj silnéj wiary „w lepsze.“ Rzadka podobno u nas dusza, co 
zachowała całą swą jasność, dlatego też iskry stronniczych nam iętno
ści wydobywają się z łatwością na wierzch. Spostrzegamy wprawdzie 
pewną r u c h l i w o ś ć ,  ale robi ona wrażenie raczćj nerwowości podra
żnionej, niż tego jędrnego życia, które płynie sam orzutnie z wnętrza.

Prusaczyzna chciałaby jaknajprędzćj wniknąć we wszystkie na
sze organa życiowe: nie udało jéj się to wprawdzie jeszcze do téj 
chwili, ale gdyby, niech Bóg broni, raz dobrała się do naszych wyo
brażeń i opinii, szłaby wtenczas zagłada właściwości naszych, w za
straszającej proporcyi i byłoby z nami stokroć gorzéj, niż z owym 
rejentem Bolestą z „P ana  Tadeusza,“ który, chociaż tylko ubiór naro
dowy zmienił, już „połowę duszy s trac ił.“

Jakgdyby nie dosyć było istotnych groźnych zamachów, straszymy 
sobie bezustannie. „Oto ten blizki bankructwa, ów niby dobrze się ma, 
ale gra na giełdzie; tam ten znów, Bóg jedyny wié, jak  się dotąd jeszcze 
trzym a i tak  ta  litania złowrogich wiadomości przebiega z ust do 
ust. Zkądinąd znów przesadzonemi kołyszą się niektórzy nadziejami 
i co tchu pędzą do zakładania cukrowni, które złote przynieść mają 
plony i zastąpić liche dochody, jakie przynosiła ziemia ostatniem i cza
sy. Zbudowana przed 4 laty cukrownia ,,Kujawy,“ w powiecie Ino
wrocławskim, tak  wielkie przyniosła zyski, iż niebawem 3 inne tamże 
założono, dziś zaś p iąta  wznosi się w Kruszwicy, legendą narodową 
słynnćj, a zarazem budują po całćm Księztwie fabryki cukru, jako to: 
w Kościanie, Środzie, WTschowie, Nakle, a proponowane są, najnowsze- 
mi czasy, w W rześni, Gnieźnie, Opalenicy. Do cukrowni w Kruszwi
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cy, Kościanie, Środzie, należą, jako  akcyonaryusze, i ziemianie nasi; 
w proponowaućj w W rześni fabryce, przeważny także udział chcieli 
brać Polacy, ale słyszymy, że zam iar ostatecznie nie przyszedł do 
skutku. Pierwsza owa cukrownia „ Kujawy“ przerobiła w roku ze
szłym 514,000 cent. buraków i przyniosła czystego dochodu 250,000 
talarów, czyli 750,000 m arek. Czyni to 125%  kapitału , z czego 90%  
rozdzielono jako  dywidendę. Trzy inne w pow. Inowrocławskim czyn
ne cukrownie, wyrobiły: 470,000, 260,000 i 200,000 cent. buraków, 
a ziemia pod plantacyą tych 4-ch cukrowni użyta, wynosi milę kwa
dratow ą.

O skali naszego m ateryalnego położenia powiadam iają nietylko 
takie oznaki, jak  ubytek coraz znaczniejszy ziemi, ale i taki jak  np. 
wybór wód, do których, potrzebujący poratowania zdrowia Poznańezycy, 
a raczćj Poznanianki, w tym roku podążyły. Są to wody szlązkie, j
o których uprzednio wielu ani słyszeć nie chciało. Chociaż zaznacza
my chętnie pewną w tym kierunku poprawę, to wyznać jednak musi- , 
iny, że nie umiemy jeszcze oszczędzać, a przynajmnićj nie umiemy i 
oszczędzać stosownie. Za oznakę tego niech posłuży chociażby suma 
złożona w kasach oszczędności- Z zestawienia statystycznego dowia
dujemy się, że podczas, gdy np. Pomorze miało złożonych w r. 1880 i 
62,871,678 marek w kasach oszczędności; Prusy wschodnie 17,865,000 
marek; Prusy zachodnie 15,700,000 murek, nasze Księztwo miało tylko j
11,866,000 m arek. Nie wspominamy już o takim Szlązku, saskićj 
prowincyi, lub wcale W estfalii, k tóra m iała 306,454,000 marek w ka- j 
sach oszczędności. Uwzględnić wprawdzie trzeba różnicę między pro- ] 
wincyami poszczególnemi, ale zawsze uderzać musi, gdy Księztwo osta- i 
tni w szeregu oszczędności zajm uje szczebel.

Mieliśmy sposobność przejrzćć dane statystyczne, z r. 1880, ja- 
kie zaw ierają w sobie podręczniki z ram ienia rządu wydane, tak  co się ; 
tyczy l u d n o ś c i ,  jak  frekwencyi s z k ó ł  wyższych, jak  p o s i a d ł o ś c i  
z i e m s k i c h  większych i włościańskich, i pośpieszamy podzielić się te- 1 
mi datam i z czytelnikiem.

Ludność naszego Księztwa wynosiła w roku zeszłym, mimo emi- I  
gracyi, 1,702,000 mieszkańców. Z tćj liczby przypadało na katolików
1,000,000, na Polaków 950,000, t. j. */, całćj ludności. Summa grun- |  
tów w Księztwie wynosi 3,027,579 hektarów. Z tćj sumy przypada i 
na posiadłości większe 1,626,954 hekt., na posiadłości włościańskie I 
1,400,625 hektarów. Z większych posiadłości było w ręku Polaków J 
732,235 hekt., u Niemców 894,700 hekt. (wliczywszy królewszczyzuy). j 
„ H a n d b u c h  d e s  G r u n d b e s i  t z e s  im d e u t s c h e n  R e i c h , ” powia- 
domia nas według powiatów o rozległości w ł a s n o ś c i  w i ę k s z ć j ,  posia- 
danćj przez Polaków i przez Niemców, oraz o liczbie właścicieli n ieru 
chomości w każdym powiecie. Zestawiając te interesujące dane, wy
każemy zarazem , ile od końca r. 1880 postradaliśm y znów większćj 
własności aż do chwili obecnej.
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Ilość posiedzicieli polskich Ilość posied/.icieli niem ieckich 
i obszar icb posiadłości. i obszar ich posiadłości

Babimostski 6 13298 hekt. 23 20979 hekt.
Bukowski 16 23635 15 22634 n
Bydgoski 5 9422 n 40 26494 w
Chodzieski h 9134 44 31132 y)
Czarnkowski 11 7759 42 31137 n

Gnieźnieński 60 36337 59 27126 n
Inowrocławski 75 72649 99 36270 ))
Kościański 37 44077 27 13699 n
Krobski 33 38294 )) 30 17427 w
Krotoszyński 18 16951 u 12 6228 n
Międzychodzki 4 5154 j> 32 38151 w
Międzyrzecki 5 2440 ł! 22 36939 n
Mogilnicki 28 13346 69 29463 w
Odolanowski 17 37747 12 5046 i)
Obornicki 20 22593 43 23427 w
Ostrzeszowski 23 25744 » 36 17437 w
Pleszewski 44 41321 )> 38 30012 w
Poznański 22 24160 \) 57 37612 n
Szamotulski 30 505(51 y) 17 13194 n
Sremski 44 47500 yy 19 9404 n
Średzki 51 44838 )) 34 16315 n
Szubiński 29 33453 n 52 26779 n
Wschowski 23 32804 n 31 19737 n
W rzesiński 41 28490 n 20 9837 u
Wągrowiecki 62 54749 n 61 30740 w
Wyrzyski 11 16900 w 46 39162 w

718 posiadało 732234 hekt. 980 posiadało 573000 hekt.

Doliczywszy królewszczyzny i posiadłości książąt obcych, mieli 
Niemcy 894,718 hekt. Od początku bieżącego roku do 20 lipca wy
szło już znów z rąk polskich 13,738 hekt.; m ają więc obecnie Polacy 
tylko 717,496 hekt., a Niemcy 908,456 hekt. Podług powiatów u tra 
ciły najwięcej w r. b. powiaty: 1) Krobski 3,425 hekt., przez sprzedaż 
dóbr Chocieszewickich przez księcia W ilh. R adziw iłła, ożenionego z hr. 
Rzewuską i 2) powiat Szamotulski, przez sprzedaż dóbr W ronkow
skich, 4,500 hekt. obszaru obejmujących, a należących do p. Ignacego 
Grabowskiego.

Przejdźmy teraz do obszaru w ł a s n o ś c i  w ł o ś c i a ń s k i e j .
Tutaj umrny tylko dane ryczałtowe, ale zkądinąd ważne. Powo

łane powy/.ej źródło urzędowe wymienia, ile było w Księztwie w ro
ku 1823, a więc w czasie regulacyi chłopskiej, gospodarstw ze sprzę • 
żajem, a wiele ich je s t dzisiaj. Otóż ubyło ich 8,679, było bowiem 
przed 58 laty 48,068, a jest ich obecnie tylko 39,389. Ubyło w ogóle



7 8 STOSUNKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNE

37,250 hektarów gospodarstw sprzężajowych '). Gospodarstw boz 
sprzężaju przybyło natom iast 10,510, podczas gdy obszar ziemi, przez 
tych bezsprzężajowych gospodarzy posiadany, wzrósł z 74,500 hekt. 
do 138,150 hekt. Świadczy to o niepomiernym upadku samodziel
nych gospodarstw chłopskich. Wyzwolony włościanin nie umiał  się 
zrazu rządzić, ale jakotako się jeszcze trzym ał. Dopićro, gdy parcie 
ekonomicznych stosunków się zwiększyło, a lichwę zniosły prawa, za
częła ludność samodzielna wiejska upadać. Ustawa, obowiązująca od 
chwili uregulowania stosunków włościańskich, a dozwalająca dzielić 
g runta  włościańskie, dopomogła swoją drogą do um niejszania c iąg łe
go ludowych sił samodzielnych. Jak  donosiłem, wyprowadziło się 
z naszego Księztwa w ostatnich 8-iu latach aż 55,000 ludzi do Ame
ryki. W pewnćj części byli między nimi gospodarze, nie posiadający 
sprzężaju. Wiele przyczyn składa się na tę emigracyą chłopską. Im 
więcćj rozpatrujem y się w stosunkach, tćm głębszego nabieram y dziś 
przekonania, że Księztwo nasze na przeludnienie cierpiało. Wszelako 
wychodzimy tu ta j z przypuszczenia, że absolutnej miary pod tym 
względem nićma, że kraj ten lub ów nie je s t jeszcze przeludniony d la
tego, że taka  a taka  ilość mieszkańców przypada na milę kwadratową. 
Pojęcie wyrazu: p r z e l u  d n i e n i e ,  da się tylko względnie zastosować, 
i to mając przeważny wzgląd na stosunki ekonomiczne. Kraj zaczyna 
być przeludnionym, gdy liczba ludności przez pewien szereg la t szyb- 
ciśj wzrosła, niżeli dochód i bogactwo krajowe i gdy, w skutek tej dys- 
proporcyi, przeciętny dochód jednostek umniejsza się, gdy ekonomi
cznie najważniejsze gałęzie przemysłu nie dają sposobności dostate
cznego zarobku, a zasilanie się produktam i zagranicznem i wymaga 
ekwiwalentu zamiennego, którego wyprodukowanie połączone je s t 
z coraz większemi trudnościami. Niemieccy ekonomiści obliczyli, że 
państwo Niemieckie, w porównaniu z r. 1871, potrzebuje dziś więcćj 
do konsumcyi 15,000,000 cetn. zboża, 2,000,000 cetn. mięsa, 1%  mi
liarda litrów mleka, 2 ‘/ 4 m iliarda jaj i t- d., i dowodzą, że gospodarze 
w żaden sposób dotrzymać kroku nie mogą z tak  szybkim wzrostem 
popytu o żywność. M u t a t i s  m u t a n d i s ,  da się to i do naszego 
Księztwa zastosować, które i związane jest ekonomicznie z państwem,
4 2 , 7 0 0 , 0 0 0  mieszkańców liczącćm, i potrzebuje równie w pewnćj mie
rze dowozu. Gospodarstwo rolne Księztwa naszego podlega fluktua- 
cyom i konkurencyi targu  powszechnego, cały obrót gospodarczy staje 
się mnićj pewnym; próby i sztuczne pomoce wchodzą na porządek 
dzienny. W zamian za dowóz artykułów żywności, potrzebaby wywo
zić artykuły  przem ysłu, a więc walczyć z dotyczącą konkurencyą za 
graniczną. W zrost ludności z m u s z a  do przyśpieszania rozwoju prze
mysłu i handlu, skoro samo gospodarstwo rolne nie podoła zatrudnić 
stosownie ludności roboczój w tćj proporcyi, w jakićj ona wzrasta.

■) F a k t  ten  powinien być nauką dla wszystkich pseudo-postępowyoh 
aposto łów parcelacyi  u nas. Red•



Dzieje się więc, że przewyżka ludności roboczéj dąży do miast, prze
pełnia je  i wywołuje, w skutek nacisku sił roboczych, zniżenie płacy
i to w o tyle większćj mierze, im bardziej machiny umniejszają potrze
bę sił roboczych ludzkich. Ta przewyżka ludności roboczéj, k tó ra  szu
ka zatrudnienia w przemyśle i w handlu, rośnie tymczasem z roku na 
rok, ponieważ pokolenia, które dorastają i znów przypływają do mia
sta, coraz bardziéj liczebnie się wzmagają. Ale ten szybki przyrost 
bieduéj klasy nie może znaleźć zatrudnienia w tycli gałęziach przemy
słu, które się trudnią  dostarczaniem zbytkownych mnićj lub więcćj 
potrzeb, bo przemysł krajowy nie rozszerza się w proporcyi przyro
stu ludności. Przyczćm zauważyć należy, że przem ysł i handel ro 
zwijają się, nietylko wedle miary istniejących sił roboczych, ale i wedle 
miary kapitałów. Jedną z błędnych teoryi ekonomii polityczućj jest 
twierdzenie, jakoby przemysł i handel mógł się rozwijać w nieskoń
czoność i że dlatego każdy przyrost ludności stanowi szczęście kraju. 
Jakim że sposobem, pytamy, ma przem ysł i handel nietylko przyrost swój 
wewnętrzny zatrudnić, ale nadto, zatrudnić i naw ał robotników wiej
skich? Nie jest-c i handel i przem ysł ograniczonym na pewien dany 
areał, to racya, ale zkądinąd jest on także skrępowanym. Zależy bo
wiem od popytu, od łatwości konsumcyi, od potrzeby i to zależy bar- 
dzićj jeszcze od tych wszystkich względów, niż gospodarstwo rolne. 
Są to stare prawdy; ale nowoczesna lekkomyślna zagorzałość niedoświad
czonych postępowców, co do ufności w rozwój nieskończony procede
rów, trak tu jąca rolników po macoszemu, zamyka oczy na tę powsze
dnią wprawdzie prawdę, ale bądźcobądź niewzruszoną prawdę.

Przejdźmy teraz do statystyki szkół wyższych w Księztwie. Za
czynamy od m iasta Poznania. Na czełe wymieniamy gimnazyum 
Ś. Maryi Magdaleny. Rok 1873, w którym obchodzono 300 letnią ro
cznicę jego fundacyi, stanowi zwrot ku gorszemu tćj zasłużonćj k ra jo 
wi instytucyi. Od tego bowiem roku począwszy, nie słychać już tutaj 
publicznie języka ojczystego. Deklamacye polskie usunięto z progra
mu, tak  samo usunięto i mowy polskie abituryentow. Złączony aż do 
r. 1873 z uroczystością szkolną, obchód religijny, usunął postępowy 
duch bezwyznaniowości rządowćj oficyalnćj. W r. 1878 było abitu- 
ryentów 47, wśród których 38 Polaków. W dwa la ta  późnićj było je 
szcze abituryentów 38; obecnie słyszymy tylko o 4-ch, z których Pola
ków 2-ch i tyleż żydów. W r. 1873 było nauczycieli 28, z których 23 
Polaków, a 5 Niemców; obecnie pozostała wprawdzie liczba nauczycieli 
ta  sama, ale Polaków między nimi jest tylko 8, Niemców katolików 13, 
a protestantów 7. Uczniów uczęszczało wówczas 666, z których 612 
Polaków, 27 Niemców katolików, 7 Niemców protestantów i 20 żydów. 
Dziś liczy szkoła 574 uczniów, z których 314 Polaków, 260 Niemców 
(między nimi 115 protestantów ), oraz 119 żydów. Uwzięto sięrwięc, 
jak  z danych przytoczonych widać, zsymultanizować gimnazyum S. Ma 
ryi Magdaleny i to symuttanizowanie stanowi główny cel. W języku 
zas urzędowym czytamy, ,,iż pomyślniejsze uiż dawniej zmieszanie
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składu nauczycieli i uczniów, sprowadzać tćż będzie widoczniejsze po
stępy.“ To „zm ieszanie“ przywodzi na pamięć osławione F rydery 
ka W. m e l i r e n .  Król ten krzesać chciał żywioł polski, obsadzając 
szkółki wiejskie nauczycielami, branem i z szeregów podoficerskich 
arm ii swćj. Mieli oni d i e s e n  s l a v i s c h e n  L e u t e n  R a i s o n  u n d  
Z u c h t  b e i b r i n g e n .  Język polski przestał być w gimnazyum obo
wiązkowym, zresztą przeznaczono dlań 2 godziny tygodniowo. Polskie 
ćwiczenia, im klasa wyższa, tćm mnićj ich zadawano; deklamucye polskie 
są rzeczą dowolną. Biblioteka gitnnazyalua, dawnićj głównie polskie- 
mi zasilana książkami, obecnie tylko wypadkowo takowe otrzymuje.
W czterech klasach niższych niema nauki religii wcale, w wyższych 
obu 2 godziny tygodniowo, ale po niemiecku.

Drugie gimnazyum poznańskie, t. zw. Fryderyka W ilhelma, mia
ło  w półroczu zimowein 638 uczuiów. Polaków było między nimi
1 Niemców katolików razem 64, ewangelików 294, a żydów aż 280.
Z samego Poznania było uczniów 502. Z 25 nauczycieli było 2 P o la 
ków. W nauce języka polskiego brało  udział 72 Niemców. Abitu- 
ryencki egzamin złożyło na Ś. Michał r. z. 11-stu uczniów, na W ielka
noc r. b. 7; z pomiędzy nich jeden Polak.

Do szkoły realnćj uczęszczało 473 uczniów (katolików 1.31, 
ewangelików 204, żydów 138). Znani z zdatności i gorliwości profeso
rów tćj szkoły, Polacy, pomijani są zawsze, gdy ‘chodzi o dyrektoryat. 
M agistrat m iasta nie chce Polaka na tćj posadzie, a argum enta zawsze 
się znajdą.

Gimnazyum w Gnieźnie liczyło w półroczu ubiegłćm 3o5 uczniów 
(katolików 118, ewangel. 116, żydów 71). Abituryentów w obu term i- I 
nach, Ś-to Michalskim i Wielkanocnym było 8, z których 2 Polaków.

Gimnazyum w Lesznie liczyło w ubiegłćm  półroczu 242 uczniów 
(katol. 38, ewangel. 124, żydów 80). Nauczyciel tylko jeden Polak, 
prof. m atem atyki, który zarazem lite ra tu rę  polską w ykłada w wyż
szych klasach. Egzam in dojrzałości złożyło 5 uczniów (1 kat., 2 ewan.,
2 żydów).

Do gimnazyum w Rogoźnie uczęszczało 265 uczniów (49 katol., j 
138 ewan., 78 żydów). Na Ś. Michał r. z. złożyło egzamin 4 uczuiów, 
w ubiegłćm półroczu 5, z których jeden Polak.

Gimnazyum w Śremie miało w półroczu ubiegłćm uczniów 185 I 
(78 katol., 54 ewang., 52 żydów). Abituryentów 5-ciu; nauki religii 
katol. wcale nie dawano, język polski wykładano w 6 godzinach tygo
dniowo.

Gimnazyum w Ostrowie liczyło 432 uczniów (200 katol., 1 17 
ewang., 115 żydów). Samo miasto dostarczyło 2;12 uczniów. W te r 
minie Ś-to Michalskim r. z. i Wielkanocnym r. b. złożyło egzamin 18 
uczniów, z których 5 Polaków.

Gimnazyum w Wągrowcu liczyło 223 uczniów (84 Pol., 73 ew., 
66 żydów). Miasto dostarczyło 104 uczniów. Egzam in dojrzałości 
złożyło w dwóch term inach 9 uczniów, z których 3 Polaków.

Gimnazyum w Krotoszynie miało 255 uczniów (42 kat., 120 ew.,
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93 żydów). Miasto dostarczyło 153 uczniów. Egzamin złożyło w obu 
terminach IG uczniów, z których jeden Polak.

Gimnazjum w Pile liczyło 277 uczniów (22 katol., 177 ewangel., 
60 żydów). Egzamin dojrzałości złożyło 7-iu. Miasto dostarczyło 
144 uczniów.

Gimnazyum w Inowrocławiu liczyło 276 uczniów (63 katolików, 
140 ewangel., 73 żydów); 192 uczniów dostarczyło miasto. Egzamin 
złożyło 11 uczniów, z których 2 Polaków.

Gimnazyum w Nakle 262 uczniów (19 katol., 161 ew., 81 żydów). 
Miasto dostarczyło 121 uczniów; egzamin złożyło 3 uczniów.

Progimnazyum w Trzemesznie 111 uczniów (56 katol., 26 ew., 
29 żydów). Miasto dostarczyło 50 uczniów.

Progimnazyum w Kępnie 155 uczniów (33 katol., 49 ewangel., 
73 żydów). Miasto dostarczyło 103 uczniów.

Progimnazyum w Skwierzynie 105 uczniów (6 Pol., 86 Niemców, 
27 żydów).

Szkoła realna w Wschowie 130 uczniów (16 katol., 99 ewang.,
15 żydów). Miasto dostarczyło 74 uczniów.

Szkoła realna w Bydgoszczy 587 uczniów (35 kat., 453 ewang., 
99 żydów).

Szkoła realna w Rawiczu 246 uczniów (38 kat., 115 ew., 88 ży
dów).

Szkoła realno-agronomiczna w Szam otułach 90 uczniów (34 Pol., 
22 ew., 33 żydów). Polacy pobierają w 3-ch kursach po 2 lekcye ję 
zyka polskiego, oraz m ają pozwolenie założenia polskićj biblioteki.

Przypatrzywszy się spisowi temu, a mianowicie frekwencyi 
uczniów polskich, a niemieckich i żydowskich, uderza, m ała stosunko
wo do licznej narodowości, liczba uczniów polskich. Jest nas 950,000, 
a  uczniów, jakich szkołom wyższym polska dostarcza ludność, widzi
my tylko 1,443, podczas gdy Niemcy katolicy, których je s t m. w.
50,000, dostarczyli 182, Niemcy ewangelicy, których je s t m. w. 640,000 
dostarczyli 2,742; a żydzi, których jest m. w. 64,000, dostarczyli 1,625' 
Jest nas 4/ 7 całej ludności, o ileż więc w tyle pozostaje frekwencya 
uczniów polskich, w porównaniu z frekweucyą uczniów niepolskich, 
a mianowicie żydowskich, chociaż i uwzględnimy tę  okoliczność arcy- 
ważną, 2e nasza ludność głównie je s t rolniczą, a dalćj i tę, że po za 
granicam i Księztwa, w W rocławiu, Saganie, Głupczycach, uczęszcza 
do szkół wyższych kilkudziesięciu Polaków» z Księztwa, gdyż rodzice 
przekonani są, iż mniej pono trudności napotkają synowie poza Księz- 
twem niż w Księztwie. Zkądinąd przecież łatw o pojąć, że upośle
dzenie Polaków odstraszać ich musi od garnięcia się gorliwego do 
szkół wyższych, których przeznaczeniem przygotowanie do zawodów 
sądowych, administracyjnych i t. p.

liprzytouim jm y sobie specyalnie położenie tutejsze i zacznijmy 
od nauczycieli gimnazyalnych i realnych. Potrzeba na studyum tilo- 
logu 4 y 2 roku, rok trw a próba, nauczycielstwo t. zw. pomocnicze trwa

ło m  IV , Październik 1881. '  11



aż do la t 6. Potrzeba więc 7 lat, niezawodnie, aby uzyskać sta łe  
miejsse po złożeniu egzaminu państwowego, przyczćm znów od władzy 
zwykle zależy, czy nauczyciel rok, dwa lub wcale 10 na jednej ostanie 
się posadzie. Ta dobra lub zła wola władzy u trudnia  mocno służbę 
polskiego nauczyciela, ile że przesadzanie Polaków z Księztwa do pro- 
wincyi innych, staje się regułą. Można sobie łatw o wystawić, jak ie  
pobudki zwykle kierują tein postępowaniem władzy; w języku urzędo
wym brzmi jednostajnie jeden tylko powód przesiedlania nauczycieli 
Polaków, t. zw. „dobra służby.“ Dla takiej, niczćm nieusprawiedli
wionej, wandalskićj tyranii, przesiedlono od la t 6-ciu połowę Polaków 
nauczycieli wyższych zakładów z Księztwa do pomorskich, branden
burskich i szlązkich gimnazyów.

A nauczyciele elem entarni? S tan ich m ateryalnie polepszony 
został, ale moralnie cięży na nim zmora wymagań różnorodnych, ma
jących systematycznie na celu zamienienie go w narzędzie potulne ger- 
manizacyi i wyziębienie w nim poczuć narodowych. Seminarya n au 
czycielskie przepełnione są Niemcami, których protegują i nauczyciele 
i władza. W r. ł878  było posad nieobsadzonych 241, nie mogło więc 
się uczyć 3000 m. w. dzieci. Któż, co nie mus?, garnąć się będzie do 
stanu, z którym rodzaj moralnej, a wyrafinowanie aplikowanćj niewoli, 
jest połączony? Toż świeżo co dowiedzieliśmy się, że n a w e t  do To
warzystwa Naukowej pomocy, zakazano należeć nauczycielom elemen
tarnym , aby patryotyzm pruski, w który ich wprawiają, nie doznał 
plamy... „W  interesie służby,“ brzmi tymczasem i ten raz powód...

A zawód prawniczy? Wiemy już dawno, że żaden Polak, cho
ciażby i najzdatniejszy był i najdłużej w służbie wytrwał, posady sto
sownej, dyrygenta lub dyrektora, nie otrzyma, nie mówiąc już o posa
dach w ministeryum sprawiedliwości. W olna adwokatura, k tóra, we
dle nowych praw zaprowadzoną została, skłoni zapewne naszych p ra 
wników do popróbowania w tym kierunku swych sił. Nie będą przy
najmniej narażeni, jak  teraz, na przesiedlanie w interesie tego Molo
cha, który nosi nazwę służby. Księztwo Poznańskie ma dotąd tylko
16 adwokatów Polaków, braknie więc w niejednym, tak ziemiańskim, 
jak i okręgowym sądzie, adw okata Polaka.

Liczba duchowieństwa, którego sem inarya dziś zam knięte, które 
więc nie rekrutuje się już z pomiędzy tutejszych zakładów, umniejsza 
się coraz bardzićj. B rak nam 142 proboszczy i 50 wikarych. Liczba 
kleryków, którzy dziś tylko zagranicą kształceni być mogą, nie wyró
wnywa ani w '/o tćj części dawniejszej liczbie kleryków, kształconych 
w Poznaniu i Gnieźnie.

O k a r y e r z e  a d m i n i s t r a c y j n e j  dla nas i mowy być nie mo
że; k a r y  e r a  w o j s k o w a  ogranicza się chyba na rangę kapitana, 
z widokiem ua ty tu ł m ajora. Jesteśmy r a r i s s i m i  n a n t e s  na tćj 
wszechwładnej fali żywota pruskiego.

Koleje, poczty, telegrafy, cła i t. p., obsadzane zwykle Niemca
mi. Moglibyśmy wprawdzie bardziej się garnąć do tych zatrudnień,
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gdybyśmy krzywe na nas patrzenie filozoficznićj znosić umieli. Ale 
nie umiemy, więc tćż z rzadka w tych dykasteryach spotkać się można 
z Polakiem, a jeśli się go spotka, rad  być się zdaje, gdy go w przyto
mności innych urzędników Niemców nie wyszczególniamy, chociaż to 
czynimy dlatego, że w ojczystym możemy porozumićć się z nim języku.

Do zawodu lekarskiego garnie się coraz więcćj osób i słusznie. 
„Medicinal Calender von B örner” na r. b. wykazuje, że z wszystkich 
prowincyi najmnićj lekarzy posiada Poznańskie, bo na każde 5426 głów 
tylko jednego, podczas gdy np. w Szlązku przypada jeden lekarz na 
3930 głów, a nad Ilenem jeden na 2720. Mamy obecnie w Księztwie 
103 Polaków lekarzy, podczas gdy Niemców i żydów lekarzy jest 193. 
Na 950,000 Polaków może być jeszcze z jak ie  40 lekarzy Polaków wię
cćj. Poznań, liczący 34000 katolików, 19000 ewangelików, a 7000 
żydów, ma 17 polskich lekarzy, podczas gdy niemieckich i żydowskich 
jest 35-ciu.

Inny wolny zawód, aptekarstw o, zbyt zaniedbujemy. Ile wiemy 
bowiem, bodaj kilkunastu Polaków jest aptekarzam i, chociaż aptek 
w Księztwie jest sto kilkanaście.

Do przemysłu wyższego, do handlu, rzadko który zdatniejszy 
i sumienniejszy garnie się Polak. Rzemiosła zbyt często w nieudol
nych rękach. Mamy albo wyborowe firmy, albo mniejszych lub więk
szych partaczy i to bez liku.

O technicznych zawodach wreszcie powiedzićć należy, że i one 
dotąd mało nęciły naszą młodzież. Za oznakę naszego twierdzenia 
niech posłuży fakt, że do zakładających się kilku, chociaż w znacznćj 
części polskiemi siłami, cukrowni, nie słyszymy, aby powołano jakiego 
dyrygenta Polaka.

Obraz niniejszy możemy uzupełnić jeszcze innemi danemi, wyję- 
temi z „Statistisches Jahrbuch für 1881.” Czytamy tam, że liczba 
a n a l f a b e t ó w  (nie umiejących czytać)w ynosiła w Rzeszy niemieckićj: 
w r. 1879/80 1,57% , w Prusiech w tymże roku 2 ,27% , a w poszcze
gólnych prowincyach pruskich wedle następującćj skali:
w Szlezwigu....................... 0 ,20%  w Pom eranii.................................0,62
w Saskićj prowincyi . . 0,26 w S z lą z k u ............................. 2,25
w Hanowerze . . . .  0 ,34 w Prusach Wschodnich . . 5,38
w W e stfa lii....................... 0,34 w Prusach Zachodnich . . 8,22
w prowincyi Reńskićj. . 0,36 w Ks. Poznańskićm . . . 10,96 
w Brandeburgii. . . . 0,52

Mieliśmy sposobność dowiedzićć się porównawczo o liczbie anal
fabetów w Szlązku, a w Księztwie naszćm i to przez przeciąg la t 4-ch 
ubiegłych i dzielimy się z wami tą  wiadomością. Otóż było analfa
betów:

w Szlązku w Księztwie Poznańskićm
w roku 1876/7 2 ,45%  w roku 1876/7 12.93

» 1877/8 2,18 n 1877/8 U>16
n 1878/9 2,04 „ 1878/9 11,10
,  1879/80 2,25 „ 1879/80 10,96

W W. KS. POZNAŃ8KIBM. 8 3



8 4 STOSUNKI EKONOMICZNO SPOŁECZNE

Dane, dotyczące naszego Księztwa, wykazują, wprawdzie, że wy
kształcenie ludu zaniedbane jest, w porównaniu z innemi prowiucyami; 
ale wskazuje zarazem, jak fałszywi), musi być metoda, k tórą do nas 
gwałtem  stosują Prusacy, skoro z miejsca zaledwie od la t 5-ciu ruszyć 
mogą. Dane te  smutno wyglądają, smutniejsze są przecież te, które 
dochodzą uszu naszych. Nie tajno bowiem, że niem ała liczba, czytać 
umiejących dzieci, czyta jak  papugi, odwyknąwszy od wszelkiego ćwi
czenia myśli w szkole elementarnej. Uczą tam dzieci i śpiewów, prze
ważnie niemieckich, o których znaczeniu i treści albo wyobrażenia ża
dnego nie wynoszą, albo całkiem dowolne. Między różnemi przykła
dami, stwierdząjącemi to, przytoczę chociaż jeden, jako ilustracyą. 
W pewnym domu polskim przyjęto młodą 15-letnią dziewczynę wiej
ską do dziecka. W parę dni, wieczorem, słyszy pani domu śpiew nie
miecki w pokoju dziecinnym i z wielkićm swćm zadziwieniem poznaje 
melodyą: „W acht am Iiheine.” Biegnie do pokoju i spostrzegłszy, że 
to śpiewa owa wiejska niańka, zaczyna ją  wypytywać, zkąd jćj przyszło 
do głowy śpiewać podobne rzeczy. Dziewczyna opowiedziała, że to 
śpiewano w szkole i że ona myślała, iż to jaka  pieśń nabożna... Mo- 
żnaby zawołać: o s a n c t a s i m p l i c i t a s !

Może ośmielą się wyrzucać nam ze zwykłym cynizmem barba
rzyństwo, za które przed potomnością historyi odpowiadać będzie ich 
ty ran ia  krzyżacka, niesprawiedliwość niemiecka i przewrotność pruska, 
używająca ze szkodą narodu szkół za narzędzia swojej barbarzyńskiej, 
nieludzkiej polityki.”

W reszcie dostarczyło nam i sprawozdanie drukowane ministe- 
ryum sprawiedliwości: „o działalności sądów przysięgłych w Prusiech,” 
danych, dotyczących s t a t y s t y k i  m o r a l n o ś c i  w państwie, a więc 
i w Księztwie naszćm. Liczba zbrodni wzrasta ciągle w Państw ie 
Pruskićm. Podczas gdy suma ogólna oskarżonych o zbrodnie wynosi 
ła  w r. 1877 12807, urosła w roku następnym  do 14022, a więc o bli
sko 10% - Cofnąwszy się do r. 1873, t. j. do początku K u l t u r k a m p -  
fu, tak i nam się w liczbach przedstawia obraz:

było oskarżony oh o zbrodnio: osób było  oskarżonych o zbrodnie: osób

w roku 1872 8100 w roku 1876 11222
„ 1873 8546 „ 1877 12807
„ 1874 9444 n 1878 14022
» 1875 10268

a więc w lat 6 przyrost, wynoszący przeszło 70% .

Przypada, wedle ludności, wynoszącej w r. 1878 26,6 milionów, 
na każde 1900 mieszkańców jedna zbrodnia, podczas gdy przed r. 1873 
stosunek zbrodni do mieszkańców m iał się jak  1 :  2930. Wedle poje- 
dyńczych prowincyi tak  się przedstawia kryminalistyka:



4039 w Nadreńskićj prowincyi 1992
3219 w Pruskićj prowincyi 1902
3122 w Ks. Poznańskićm 1738
2694 w Szlązku 1073
2355 w Brandenburgii (wraz z Ber-
2195 linem) 1579

przypada 1 zbrodnia na: przypada 1 zbrodnia  na:

w Szlezwigu 
w Hannowerze 
w Pomeranii 
w Hessyi i Nassau 
w Westfalii i Hohenzollern 
w Saskićj prowincyi

Chcąc miść dokładny obraz, potrzebaby dla naszego Księztwa, 
ula 1 rus i dla Szlązka, innego ułożenia statystycznego, w którćmby j a 
sno przedstawiał się udział w zbrodniach polskićj, niemieckićj i żydo
wskiej ludności. 'lymczasem statystyka powyższa mówi tylko o p ro 
wincjach i dlatego pozostawia w znaczniejszćj części domysłom roz

zielenię dotyczących dat kryminalnych. W końcu znajdujemy wpra 
wazie pogląd porównawczy na udział w zbrodniach,, wedle wyznań re- 
igynych, ale w ogóle, a nie wedie poszczególnych prowincyi. Dowia

dujemy się natom iast, że najwięcćj zbrodni przypada na żywioł żydo
wski, że zbrodnie i zamiary zbrodni w ciągu ostatnich la t pięciu uro
sły. u ewangelików o 37% , u katolików o 47% , u żydów zaś o 80% . 
/<e u nas oznaki zdziczenia, i to wśród ludu, zwiększyły się od la t 7-u, 
trudnoby było zaprzćć, a chociaż wiele bardzo przyczyniło się do tego 
zdziczenia prześladowanie Kościoła przez państwo, to wpływały na 
ten  stan zarazem i naprężone stosunki ekonomiczne, k tóre powodowa- 
^ r °koc,ze d° częstszego, niż wprzódy, szukania zapomnienia 

w trunku. \\ iadomo zaś, że lud nasz, czy miejski, czy wiejski, prze
stępstwa z kategoryi^ okaleczeń, gwałtu, zabójstwa, popełnia zwykle 
w stanie napiłym. Z wszystkich bowiem prowincyi Państw a pruskie
go przypadała w ostatnich latach największa konsumeya wódki na oso
bę na Księztwo Poznańskie. W ostatnim  roku np. przypadało sposo
bem porównawczym na jedną osobę w Prusach Zachodnich 20 litrów 
wódki, w Pom eranii 21, na Szlązku 15, a w Księztwie naszćm 35. 
Z piwem rzecz się natomiast m iała odwrotnie, bo pito go na osobę: 
w Prusach 30 litrów, w Pom eranii 31, w Szlązku 48, podczas gdy 
w Księztwie Poznańskićm tylko 20.

Na tćm kończymy obraz statystyczny naszćj sytuacyi w W. Ks. 
1 oznanskićm. Jesteśmy znużeni, a i skwaszeni potrosze, ale chociaż
by to znużenie i to skwaszenie wzmagać się jeszcze miało, tuszymy, iż 
nas me ogarnie żadne przytępienie duchowe. Ruszać się dalćj i silić 
będziemy i aby tylko nauka szła z tą  ruchliwością w parze, a wiara 
,,w lepsze ’ jć j przyświecała, możemy zawsze jeszcze przywtarzać je- 
unemu z ludzi ubiegłego wieku, który powiedział, że społeczeństwo ni
gdy dac za wygraną nie powinno, bo iuaczćj zgnuśnieje i stępieje, s tra 
ci zdolność wszelką rządzenia się, pojęcie nawet własnego dobra i nie 
wiedząc wreszcie co począć, samo zatra tę  sobie zgotuje.
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Zbliżające się za dwa miesiące wybory do sejmu Cesarstwa, za
częły już od drugiej połowy iipca nas zatrudniać. Dotychczasowi po
słowie od nas, zdają sprawę z odbytćj czynności, a powiatowe kom ite
ty zaczynają obmyślać kandydatów na poselstwo. Rozbicie stronnictw  
na sejmach, tak  jaskraw o na wierzch wybijające, otwiera naszym gło
som możność decydowania, co wielką ich stanowi ważność. Co do za
powiedzianych reform, nie podpada wątpliwości, że reforma podatków 
ponownie sejm zatrudniać będzie. F a k t ten, że pełne arogancyi jak 
najwszechstronniejszćj Cesarstwo niemieckie dało się wyprzedzić innym 
krajom pod względem urządzenia ja k  najkorzystniejszego swego syste
mu podatków, pobudzał Bism arka do przedsięwzięcia ja k  najśpiesz- 
niejszćj reformy. Postanowione przez sejm w r. 1879 prawo „o ta ry 
fie celnćj i o podatku tytoniowym,” nie zabezpieczyło bynajmnićj je 
szcze finansów Cesarstwa, ale zrobiono przez to pierwszy już krok 
w kierunku rozszerzenia zasady podatków pośrednich. Korzyści p o 
d a t k ó w  p o ś r e d n i c h ,  niestałych leżą nietylko w sposobie ich pobie
rania, ale i w sprawiedliwszćm ustosunkowaniu sił płacących podatki. 
Co do pierwszego, widoczną jest korzyść pod tym względem, że ani 
egzekutor nie gra tu  żadnćj roli, ani brutalne fantowanie nie budzi 
nienawiści mas do władzy wykonawczćj, ponieważ przeciętnie rzecz 
biorąc, podatkujący oznacza sam czas i m iarę ciężaru, który decyduje 
się ponosić. Co do drugiego, to zwracamy na tę  okoliczność uwagę 
czytelnika, że skala większego lub mniejszego podatku jest przy poda
tkach pośrednich ruchomą, stosuje się do stosunków lokalnych i kon- 
ju n k tu r handlowych, rozdziela się na wszystkie te indywidua, które 
w danćj chwili i w danćm miejscu interesowane są pod względem pro- 
dukcyi i konsumcyi, dowozu i wywozu i t. p. Przy podatkach zaś b e z 
p o ś r e d n i c h ,  stałych wychodzi się z zasady, że indywiduum winno p ła 
cić bezpośrednio pewną kwotę państwu, w stosunku do swojćj mienności. 
Zasada słuszna, ani słowa, ale prak tyka coraz bardziśj wykazuje, że 
możność płacenia nie zawsze da się wyrazić przez dochód podatkujące
go, przyczćm mićć trzeba na względzie i tę  okoliczność, że trudno je s t  
wymiarkować dokładnie i sprawiedliwie, choćby nawet w przybliżeniu, 
właściwy dochód. Czy familia podatkującego liczną jes t, czy nic, tego 
ten system nie uwzględnia wcale. Stan zdrowia opodatkowanego oby
watela, lokalne wreszcie i inne stosunki, żadeu z tych względów nie 
wchodzi wcale w rachubę w opodatkowaniu bezpośrednićm, a są to 
przecież fakta, które ogromne nieraz wywołują różnice w położeniu 
i kondycyi, napozór pod względem majątkowym równćj, jednakićj. Już 
kilkakrotnie nadm ieniałem  dawnićj, jak  wyciągniętą jest u nas struna  
podatkowa i to nie tyle może pod względem podatków bezpośrednich 
państwowych, ja k  co się tyczy podatków bezpośrednich gminnych i że 
powitamy z zadowoleniem wszelkie środki, przynoszące ulgę w przecią
żeniu nas podatkam i takiemi, jak dzisiejszy podatek na ubogich, 
a przedewszystkićm na szkoły. Dotąd państwo kładzie te ciężary na 
gminy, a kładzie je  często zbyt nielitościwie, ja k  gdyby ubodzy i szko-
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ty  były li sprawą gmin, a nie państwa także; chociaż zkądinąd wiado
mo, jak  absolutnie Prusy bronią tśj zasady wcale niepedagogicznej, 
k tóra uważa szkoły wyłącznie za sprawę państwową, wyłącznie za sfe
rę troskliwości i opieki rządowej, odpychając wpływ Kościoła, boby to 
było barbarzyństwem, wpływ rodziny i społeczeństwa, boby to prowa
dziło do ciemnoty. Wobec takich interesów nabiera kwestya wyborów 
nowych posłów do parlam entu niemieckiego przez głosowanie po
wszechne wielkiego znaczenia, a mianowicie tam, gdzie ludność polska 
pomieszana je s t bardziej z niemiecką. W takich okręgach potrzeba 
zawczasu mnogich i wytrwałych przygotowań, aby umożebnić wybór 
polskiego kandydata.

*** Zabiegi przygotowawcze inteligencyi poznańskiej do wybo
ru nowych posłów rozpoczęły się już pod koniec miesiąca lipca, tak 
że sejmiki przedwyborcze, przypominające w pewnćj mierze i dawne 
sejmiki relacyjne, zaprzątały umysły naszej społeczności prawie przez 
cały sierpień, z mniejszym lub większym zapałem  po różnych miastach, 
których szeregować tu  nie będziemy. Gdyby dawni sejmikowicze wiel
kopolscy powstali z grobu z żywą pamięcią gwaru sejmików relacyj
nych, zadumaliby się zapewne nie mało nad spokojem i nad poważną 
dyskusyą wśród licznych dosyć zastępów ludności wszystkich stanów. 
Porządek dzienny tego rodzaju zebrań je s t mniej więcej jednaki. Da
wniejsi posłowie zdają zwykle sprawę z ubiegłej kadencyi prac sejm o
wych, roztrząsają ważniejsze podnoszone lub załatw ione interesa, ob- 
znajmiając masy ludności z zasadami postępowania, którego się pod
czas obrad sejmowych trzym a „koło polskie” wśród swarzących się 
między sobą stronnictw „rzeszy niem ieckiej.” Tego rodzaju relacye 
m ają dwojakie znaczenie: z jednej strony przygniatają umysł i inten- 
cye obywatelskie, krępowane bezwzględną, nieludzką, krzyżacką prze
mocą liberałów-bezwyznaniowców i konserwatystów-pietystów niemie
ckich; z drugiej zaś zaw ierają cokolwiek nauki. Pokaźny zastęp ina3 

ludności uczy się od swoich reprezentantów  oceniać sprawiedliwie wa
żniejsze propozycye rządowe i poznaje mniej lub więcej legalne postę
powanie wyższych i niższych organów administracyjnych, szkolnych 
i t. p. Po wysłuchaniu takiej relacyi i przeprowadzeniu dyskusyi nad 
kwestyami ogólniejszego społecznego interesu, przystępuje się zwykle 
do wyboru kilku kandydatów z każdego koła wyborczego. Z pomię
dzy tych projektowanych kaudydatów, przedstawianych komitetowi 
centralnem u w W. Księztwie i w Prusach, naznacza dopiero kom itet 
centralny ostatecznie desygnowanych kaudydatów w takiej liczbie, j a 
ka na powiat przypada, ponieważ tylko w ten sposób można zapobiedz 
rozstrzeleniu się głosów na zbyt wielką liczbę ulubionych mężów sta 
nu w powiecie ^  W Poznaniu np. stawiło się około 8 0 0  wybor- 
cow na taki sejmik. Poseł poznański H ipolit Turno, zdając sprawę 
z czynności „koła polskiego” w parlamencie, zwrócił uwagę na podsta-

')  R ed .
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wę, na jakićj posłowie Polacy się opierają,, nadmieniając, że w obec prze
mocy nieprzyjaznej nam p a r  p r i n c i p e  większości niemieckiej, czyn
ność nasza parlam entarna ogranicza się na tych tylko sprawach, które 
kraj nasz obchodzą, a więc na sprawach interesów narodowych, re lig ij
nych i ekonomicznych, o ile one na nasz byt moralny i m ateryalny wpły
wają. Potem przystąpiło zgromadzenie do wyboru sześciu kandydatów, 
wreszcie rozbierano kwestyą zmiany regulam inu wyborczego, k tóra  
dziś nas bardzo żywo zajmuje. Chodzi tutaj: 1) o oparcie agitacyi wy- 
borczćj na okręgach wyborczych, a nie jak  dotąd na powiatach, skoro 
prawo wyborcze do parlam entu opiera się na okręgach, które sk ładają  
się z dwóch a i z trzech powiatów; 2) o sposób ostatecznego wyboru 
kandydatów. Dotąd powiaty poszczególne miewały ważny głos. P ro 
ponowana zm iana polega na tćm, że ostateczny wybór kandydatów 
przysługiwać ma walnemu zgromadzeniu delegatów powiatowych, łącz
nie z komitetem prowincyonalnym. Zmiany proponowane przechodzą 
wielką większością.

Dla zupełności obrazu zabiegów przedwyborczych inteligencyi 
poznańskiej zaznaczyć jeszcze wypada, że na zgromadzeniu przedwy- 
borczćm w Krobi (dnia 24 lipca r. b.), wystąpił S tauisław  hr. Czarne
cki z Pakosław ia z wnioskiem szerszego znaczenia, mianowicie, aby 
poznański kom itet prowincyonalny połączył się z kom itetam i Szlązka, 
W arm ii i Prus Zachodnich, w celu stworzenia na sejmie większćj łącz
ności niż dziś między Polakami w państwie pruskićm. Zebranie przy
jęło ten wniosek i poleciło delegatowi swemu przedstawić go walne
mu zebraniu delegatów w Poznaniu. Sejmiki przedwyborcze na Szląz- 
ku i w Prusach zgadzały się ochoczo na takie postąpienie; lecz pomię
dzy poznańskiemi sejmikami przeważała opinia nieuznająca chwili 
obecnej za stosowną dla tćj nowćj procedury przed wy borczćj (Chodzież, 
Wągrowiec, Kościan, Opalenica), chociaż nie brakło i takich zebrań, 
które wuiosek hr. Czarneckiego gorąco popierały (Leszno, Inowro
cław, Ostrzeszów, Bydgoszcz) l ). ***

Myliłby się jednak, ktoby patrząc na to, jak  zgromadzenia wy
borcze grom adnie odbywają się i jak  skwapliwie dzienniki je  zalecają 
i e o n  a m o r e  opisują, ktoby sądził, że społeczeństwo nasze zaprząta 
się niemi zbyt gorliwie. Tak nie jest. Lud właściwy idzie wprawdzie, 
jak  zowie, n a  g ł o s k i ,  ale uprzednio nie troszczy się wcale o czyn
ny współudział w organizacyi wyborczćj. Mozoł i staran ia  przypada
ją  w udziale pewnćj tylko liczbie inteligentniejszych i gorliwszych oby
wateli, tak wiejskich, jak miejskich, tak duchownych ja k  świeckich. 
Póki trw ała  era zaciętej walki państwa przeciw Kościołowi, walki jak- 
najfałszywićj „kulturkam ptem ” (wojną o zdobycze cywilizacji) zwanćj, 
znachodziło się zawsze jeszcze u nas dosyć energii i przed walką 
i wśród walki wyborczćj. Masy łatwićj było prowadzić, bo przygoto
wane już były widokiem klęski moralnej, k tóra ich bezustannie doty-

') Rod.
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kała, i do pewnego solidaryzowania się z inteligencyą przynaglała. Dziś 
trwa wprawdzie ciągle jeszcze, mianowicie u nas ta  „krzyżacka wojna,” 
ale przybrała ona cokolwiek łagodniejsze formy, które pragnęlibyśmy 
widzieć choćby w tćj okoliczności, że księża tak  zwani m a j o w i ,  to je s t  
wyświęceni podczas kolizyi państw a z Kościołem i niedopuszczani przez 
rząd do funkcyi kapłańskich, obecnie obowiązki kapłańskie sprawować 
mogą, nie podlegając już, tak  ja k  dotąd, karom  pieniężnym, więzieniu, 
lub wcale wygnaniu. Mie śmiemy przesądzać, ale obawiamy się, żeby 
wyborom obecnym nie brakło  dawniejszćj chwalebnćj energii i solidar
ności.

Co się tyczy walki państwa przeciw Kościołowi, możnaby w pra
wdzie dopatrzćć się oznaków, zwiastujących niejakie zwolnienie rządu 
w swojćj żarliwości bezwyznaniowój, ale o odstąpieniu od zasady praw 
majowych mowy nie ma wcale. Prusaczyzna, wzrósłszy w potęgę przy 
pomocy bezwyznaniowego liberalizmu, dąży ostatecznie do urzeczywi
stnienia prędzej czy późniśj, doktryny protestanckiej o kapłaństw ie 
powszechnćm świeckich ludzi. Idea ta  pracować nie przestanie nad 
poniżeniem Kościoła, przynajmniej w granicach stosunków, mających 
z państwem bezpośrednią styczność. M o d u s  v i v e n d i  może być choć
by jaknajlepićj na razie ułożony i zaakceptowany, ale bodaj coś nad 
to. Prusaczyzna widzi w zawarciu trwałego pokoju między rządem 
a Kościołem, to jest pokoju takiego, któryby zapewnił Kościołowi wol
ność w szerszych rozmiarach i powrócił mu odebrane prawa, najwięk
sze niebezpieczeństwo dla protestanckiej doktryny. I  nie chodzi tu
0 prąd konserwatywny lub liberalny, bo każdy z nich o to samo, cho
ciaż iuuemi drogam i, dobijać się będzie. Pierwszą kwestyą w danćj 
chwili jest: czy złożeni wyrokiem państwowym z urzędów biskupi, wró
cą na swoje stolice lub nie. Sądzimy z wielu wskazówek że wrócą 
wszyscy, prócz jednego naszego arcybiskupa. Jeśli wypadki zaprzeczą 
temu złowieszczemu przewidywaniu, pierwsi cieszyć się z tego będzie
my, tymczasem zaś żywimy to sm utne przeświadczenie, że jakeśmy 
u a w i ę c ć j  ucierpieli przez ten liberalny wandalizm, t a k n a j m n i ć j  
pociechy z chwilowego załatw ienia tej nam iętnej walki odniesiemy. 
Jak  się zresztą sam episkopat na swoje położenie zapatruje, wskazu
ją  słowa nowego biskupa Trew iru, wyrzeczone przy pożegnaniu jego 
paranau  sztrasburskich z kazalnicy. „Prosiłem, inówił on, Ojca Ś., 
zęby mię uwolnił od tego c i ę ż a r u ,  bo widziałem całą  m ę k ę ,  jak a  
mnie czeka. Nadaremnie. Kiedym się gotował na konsekracyą, łzy 
wypadnie*” ^ L ° CZU '  ^yłem przygnębiony na myśl tego, co mi przejść

• f T ^  c .̂w'^  n£*wija mi się rozpraw a słynnego nacyonal-liberała 
pio . -ra uue ista , który z naukowego stanowiska chce reprezentować
otnoJinto a  1vvsi{ai!lu,:Ł doktrynę protestancką i który opinią swoję o 
s s nK«cn kościelno-państwowych w Niemczech z wielkim zapałem
1 memmejszem namaszczeniem wykłada w jednćm  z najbardziej czy- 
tauycn pism niemieckich, mianowicie w „Gegenwart.” W Niemczech,
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powiada Gneist, wynikają z istnienia dwóch Kościołów olbrzymie tru 
dności, k tóre usunąć może tylko wyraźna zasadnicza państwowa poli
tyka. Państwo musi stać przy jednolitćm  (I) prawie małżeńskićm oraz 
familijnćm, musi stać przy jednolitym  (!) systemie państwowego wy
chowania ‘), musi szkołę w zupełnćj mićć mocy i niepozwolić żadnemu 
innemu czynnikowi mieszać się do uićj. Chodzi tu , kończy Gneist,
o samo istnienie protestantyzm u, a z nim i Niemców.
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Z dziedziny umysłowćj nie wiele mamy do zapisania. Posucha, 
jak a  życie nasze kurczy, udziela się i sferze duchowćj. Pism i pise
mek, aktualnością się trudniących, jest dosyć; ale ta  straw a codzienna 
jest w ogóle prostćm odbiciem sytuacyi, nie dostarcza promienia, się
gającego do ogniska dodatnićj przyszłości. Z rzeczy historycznych 
zasługuje na szerszy rozbiór: „Liber beneficiorum Laskiego.” W ydał 
dzieło to, z poręki Tow. Przyjaciół Nauk, podług rękopiśmiennych ko- 
deksow, będących w archiwum Gniezna i Kalisza, ksiądz dr. Łukow 
ski, uwagami zaś i żywotem Łaskiego uzupełnił je  ksiądz licencyat 
Korytkowski. Tom II zawiera historyczną krytykę, dotyczącą badań 
nad początkiem księgi, wykazuje jć j znaczenie prawne i językowe. 
Monetom, wagom i miarom poświęcił uczony ks. Korytkowski osobne 
gruntow ne studya. Poczćm opisane są cztery archidyakonaty archi- 
dyecezyi Gnieznieńskićj, t. j. kaliski, wieluński, łowicki i łęczycki. 
Pod koniec tomu następuje wykaz imion własnych, miejscowości i nazw 
technicznych, oraz dodana je s t mapa archidyecezyi Gnieznieńskićj, 
sporządzona własnoręcznie przez ks. Korytkowskiego, a rytowaua 
przez Dmochowskiego. A rchidyakonat łowicki i łęczycki, liczyły ra 
zem 142 kościoły (7 klasztornych), archidyakonat kaliski 89 kościołów 
(7 klasztornych), archidyakonat wieluński 42 kościoły (3 klasztorne).

Nakładem  Tow. Przyj. Nauk wyszła niedawno, przeznaczona dla 
uczącćj się młodzieży, książka St. Karwowskiego p. t.: „Wiek XVI, 
czyli dzieje odkryć, przeobrażeń politycznych i reformacyi.” Autor, 
z Księztwa rodem, je s t nauczycielem gimnazyalnym „dla dobra służby” 
w Saganie, na Szlązku. P. Karwowski drukow ał już poprzednio roz
prawę historyczną o Lesznie, o którćj wzmiankowaliśmy swego czasu 
i rozprawę o Inflantach polskich.

Zapowiadane od miesiąca „Pisma zbiorowe ś. p. ks. p ra ła ta  Ko- 
źm iana,” dotąd jeszcze nie wyszły; ale mieliśmy sposobność przejrzćć 
spis rzeczy. Są to już drukowane przed laty, przeważnie w „Przeglą
dzie poznańskim ,” rozprawy i inne prace ś. p. p ra ła ta . O ile dzisiaj 
czytane będą, nie przesądzam y; ale tyle pewna, że odczytywać je  będą 
dawni znajomi ś. p. ks. Jana, odświeżając sobie w pamięci dni ubiegłe, 
w których rozpoczęła się walka formującćj się falangi t. z. ultram on-

' )  O kreś len ia  te nie  są dosyć j a sn e ,  zwięzły t e k s t  niem iecki  z właśoi- 
wą sobie n o m en k la tu rą  l i te ra ln ie  przełożouy, nie przedstawia  dok ładn ie  oale- 
go poglądu au to ra .  Red.



tanów w W . Ks. Poznańskićm, przeciw zbytnićj luźności przekonań re 
ligijnych, przeciw indyferentyzmowi religijnemu, jak i około r. 1840—  
1848 wśród młodzieży uniwersyteckićj panował. Dużo podniosłych 
myśli przypomni się uczestnikom walki, zobaczą dużo konsekwencyi 
przeczuwanych, a niekoniecznie dobrych dla spójności społecznćj i nie 
raz przyjdzie, w tym jak  gdyby herbaryuszu, spojrzćć na pojedyńcze 
typy objawów, które dziś widzimy przed sobą, w pełnćj akcyi.

Ot i wszystko, co z dziedziny piśmiennictwa zanotować przyszło. 
Pragnęłaby dusza nasza zaczerpnąć z wysokiego nieba jak ić jś  pro- 
miennćj, skrzydlatćj myśli, wznieść się ku przybytkom jakićjś harm o
nii, odetchnąć całą piersią gdzieś, wśród wyżyn, sięgających błękitu , 
a tymczasem przytłacza ją ciężka atm osfera. Tuż, tuż dosięga każde
go z nas wymierzona fala powietrza i ścieśniający się zakres przestrze
ni; trzeba szamotać się bezustannie z interesam i m ateryalnem i, aby 
nas grubiańska ich siła  nie przygniotła. W alka na małćj przestrzeni 
przybiera coraz jaskrawsze formy eksterminacyjnego najazdu i przy 
dzisiejszych szybkich tętnach życia, wszystkie zasoby wpadają w wir 
tych sfer wzajemnie się ograniczających, wszystkich oddech coraz bar- 
dzićj przyśpieszony.
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Przebudowanie frontowćj kamienicy, k tó ra  należy do Tow. Prz. 
Nauk, już rozpoczęte. Zważywszy, że środki Towarzystwa ograniczo
ne, byłaby robota ta  ryzykowną, gdyby nie pomoc zamożniejszych oby
wateli, z których jedni cegłę, drudzy belki, trzeci deski dostarczają, 
podczas gdy innych wielu z pieniężnemi śpieszy datkam i. Doszły one 
dziś do 4000 m arek, a czytamy ciągle o nowych składkujących. O roz
prawach, czytywanych na posiedzeniach Tow. Przyj. Nauk, nie będę 
dzisiaj pisał, zostawiając sprawozdanie o nich na koniec roku, aby je 
dnym rzutem  objąć te strony działalności Towarzystwa i zwrócić za ra 
zem uwagę, ja k  obręb jego czynnych członków szczupleje, głównie 
wskutek przeszkód mnićj lub więcej wyraźnie stawianych rozwojowi 
całćj tćj instytucyi, opartćj na pracy umysłowćj przez rząd, który na 
czele cywilizacyi europejskićj chętnie się stawia.

P r a c a ,  p r a c a ,  na każdym kroku, o każdym czasie, powtarzamy 
sobie; ale, jak  powiedział poeta: „nie dość jest na rozkazie, daj 
siłę z rozkazem.” Ta siła  z w e w n ą t r z  wprawdzie przedewszystkićm 
płynąć i wyrabiać się musi, aleć i z e w n ę t r z n i e  sprzyjać muszą jćj 
wyrabianiu pewne nieodzowne warunki. Gdy te nie dopisują, duch 
albo się rozprasza, albo tak  się więzi w samym sobie, że wypaczyć się 
gotów i wyrodzić w pewien rodzaj rezygnacyi, zakraw aj ącćj na pesy
mizm z dewizą: a p r è s  n o u s l e  d é l u g e .  T a k  daleko nie doszliśmy, 
dzięki Bogu, ale... nie trzeba w żaden sposób łudzić siebie i drugich 
i wmawiać w siebie, jak  to czynią niektórzy z pośród nas, że im gorzéj, 
tém  lepićj, bo tćm bliższćm je s t „lepsze.”

I znów odbiegliśmy od naszego kronikarskiego zadania. Przy
piszcie digresye te  nie czemu innemu, tylko niepodobieństwu utrzym ania



się na linii wyznaczonćj, gdy chodzi o najżywotniejsze interesa, których 
zagrożenie porusza i kronikarskie pióro, skoro nićm włada ręka żywe
go członka społeczności. _____
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Od czasu ostatniej mćj z kw ietnia kroniki, zaszło znów kilka 
wypadków śmierci, które zapisać wypada. A nasamprzód zm arł, po 
40-letnićj działalności, były profesor gimnazyum Ś. Maryi Magdaleny 
W annowski. W spominając o nim, wyrywam poniekąd kartę  z w łasne
go pam iętnika. Kochał on młodzież i był przez nią kochany dla swćj 
wielkićj bezstronności, idącćj w parze z wielkićm zamiłowaniem wy
kładanego przedmiotu, jakim  były języki starożytne. Cóżto on nie 
nabiadał się, jak gdyby nad nieszczęściem, gdy uczeń źle użył „oratio 
obliqua,” lub gdy wcale „u t” napisał „cum indicativo!” Rok cały go
tów był pamiętać podobne błędy. Dziwnym zbiegiem okoliczności, da
no mu redagować jedyną, do r. 1845 wychodzącą u nas gazetę: „Gaze
tę W. Ks. Poznańskiego.” Był to bezbarwny, suchy zbiór wiadomości 
politycznych, a zacny profesor w niczćm się nie przyczynił do jćj oży
wienia, bo i nie było to zaiste pole dlań stosowne. Jego obchodziły 
języki starożytne i postęp uczniów w w ładaniu niemi i w zrozumieniu 
ich, a nie żadne inne postępy, lub spory o nie. Pochodził ś. p. 
W annowski z dawnćj litewskićj familii. Syn fizyka powiatowego 
w Białostoku, urodzony w początku wieku bieżącego, zwiedzał tam e
czne gimnazyum, poczćm uczęszczał na uniwersytet Królewiecki, będąc 
tamże na funduszu Radziwiłłów. W r. 1824 uzyskał stopień doktor
ski i uczył w gimnazyum Królewieckićm języków starożytnych. Od r. 
1829 przeniesiony do Poznania, urzędował w gimnazyum Ś. Maryi M a
gdaleny przez la t 40. W środku września pomienionego roku wziął 
dymisyą, na którćj odgłos zjechali się z całego Księztwa byli jego ucz
niowie wszelkiego wieku i stanu, aby go uczcić pożegnalną ucztą i w rę
czyć mu album, do którego każdy uczeń dał swą fotografią, wraz z da
tam i szkolnemi, a nieraz i predykatem  z łaciny i greczczyzny. Ś. p. 
profesor m iał dwóch braci: Leopolda i Felicyana, z których jeden był 
prefektem , a drugi profesorem i superintendentem  kalwińskim, jeden 
był, do niedawna jeszcze, kalwińskim księdzem w Słucku, drugi jest 
obecnie m inistrem  wojny imperium rosyjskiego.

W tym samym, co ś. p. W annowski, miesiącu, um arł i kanonik 
Grandke, mąż wielkićj skromności, a długoletni podskarbi Towarzys
twa pomocy naukowćj. Sprawował on urząd ten bezpłatny z wzorową 
gorliwością i zamiłowaniem. Przez śmierć ś. p. kanonika Grandkego 
zeszła kapitu ła  poznańska do liczby 4-ch kanoników. Czterech um ar
ło  od r. 1874, dwóch zmuszonych je s t siedzićć poza granicąm i Pruskie
go państw a (biskup sufragan Janiszewski i kanonik Kurowski).

Dnia 16-go sierpnia um arł po dłuższćm niedomaganiu Anastazy 
Radoński, ostatni z ośmiu braci-weteranów, w 69 roku życia. Zm arły 
nigdy pracy ani trudu  się nie lękał. Cały żywot jego był usłudze pu- 
blicznćj oddany. S. p. Anastazy pojmował obowiązek życia, jako  s łu 



żb§ obywatelską na każdćm polu. Porucznik oddziału K arola Róży
ckiego, powróciwszy z więzienia w Austryi, osiadł w Krześlicach 
i przez 50 la t b ra ł czynny udział we wszystkich sprawach naszego 
Księztwa. Przedewszystkićm wspomnićć należy o długoletnićm  ucze
stnictwie zm arłego w sejmie prowincyonalnym. Piastował on urząd 
ten poselski z wielką gorliwością, a będąc członkiem komisyi różnych, 
oraz przewodniczącym wydziałów, m iał sobie za obowiązek popierać 
rodaków na posady przy instytutach prowincyonalnych; czynił to jednak 
z taką przezornością, że gdy przed paru laty z powodu słabości złożył 
tę  godność, członkowie sejmu prowincyonainego, aczkolwiek większość 
ich stanowili Niemcy, złożyli w osobnym adresie hołd jego zasługom, 
o- P- A. Radoński posłował pewien czas i w Berlinie, w ostatnich zaś 
czasach s ta ł na czele kom itetu prowincyonainego wyborczego. Było 
to stanowisko tćm trudniejsze, im bardzićj społeczeństwo nasze rozbi
jało się na koterye. Zm arły potrafił zachować nawet w tćm położeniu 
bezstronność i stać się tym sposobem nader użytecznym sprawie. Ś. p. 
Anastazy zostawił po sobie nietylko znaczny m ajątek, dobrze zagospo
darowany, dla potrzeb dobra powszechnego zawsze otwarty; ale i za
szczytną pamięć i przykład godnego, brzydzącego się samolubstwem 
i hipokryzyą obywatela. Pełen prawdziwego poświęcenia, um iał sp ra
wiedliwie sądzić tych, co je  dla zachowania pozorów kłamali.

A teraz pozwólcie mi na zakończenie następującćj uwagi. W do
tychczasowych korespondencyach starałem  się zawsze pisać prawdę, 
nie upiększając, ale tćż i nie szpecąc rzeczy i spraw tutejszych, mam 
więc, ja k  tuszę, pewne prawo odezwać się w obec zbyt surowego zarzu
tu, jaki wymierzył przeciwko W. Ks. Poznańskiemu szanowny Jubila t 
Kraszewski. Gdyby to odnosiło się do ogółu, co p. Kraszewski napisał świe
żo w „Kłosach”: „że nietylko ziemię sprzedajemy Niemcom, ale że i da
wna uczciwość, dawny wstyd i obawa opinii, nikną w pogromie,” w ta 
kim razie nie warto jużby było nami się zajmować. Nie tajno ni
komu, że społeczeństwo nasze dotknęły zawody sromotne; wiadomo 
powszechnie, że chromieją nasze instytucye, wysiłkami wielkiemi wznie
sione, a przez egoistów burzone; wiadomo, że rozbija się do pesvnego 
stopnia społeczność nasza bezustanną kłó tn ią koteryi i nanoszaniem do 
polemiki motywów uapozór religijnych; ale nie wyrzekliśmy się dlatego 
jeszcze przyszłości, chociaż gwiazdę jćj przewodnią zalegają zbyt czę
sto tumany kurzawy, jak a  powstaje z rozbijania gmachu nietylko przez 
siłę zewnętrzną, ale i przez samolubny pesymizm z jednćj i grzeszny 
optymizm z drugićj strony między nami samymi. Któby jednak z czy- 
stćm sumieniem ze stanowiska cnoty obywatelskićj chciał nas d o k ł a 
d n i e  osądzić, ten musiałby nietylko patrzćć z perspektywy, chociażby 
ona była jaknajznam ienitszą; ale ten powinienby żyć wśród nas i z na
mi i to przez dłuższe lata prześladowań i przemocy buty krzyżackićj, 
pracującćj nad zniweczeniem indywidualności naszćj!

10 września 188 1  r .
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O POLSKICH PRZEKŁADACH
TRAGEDYI SOFOKLESOWYCH •).

N A P IS A Ł

Boman Zaipiliński.

W  ocenieniu przekładów Raszewskiego zarzuca mu p. W ęclewski, 
że w chórach szczególnie niewypełnione i niezaokrąglone przez Sofo- 
klesa myśli, wypełnia bez jakiejkolw iek wskazówki. Rzeczywiście, 
trudno jest być wiernym co do słowa w przekładzie chórów, posiada
jących, obok trudności dykcyi, tę  trudność drugą, że nadwerężone 
w tekście zębem czasu w wielu miejscach, zupełne luki mićć się zdają. 
Ale czyż należy znowu czynić zarzuty tłómaczowi, że jednćm lub dru- 
gićm słowem stara  się to w przekładzie zaokrąglić i w ten sposób dać 
czytelnikom postać chóru jaśniejszą i zrozumialszą, zwłaszcza, jeżeli to 
uczynione w sposób mało dostrzegalny, w sposób, który nie psuje ani 
myśli, ani dykcyi oryginału?

W staraniu  o wniknięcie w uczucie i myśl poety i w oddaniu ich 
artystycznie pięknym językiem, w pochodzie za natchnieniem  i s iłą  dyk
cyi Sofoklesa, uakoniec w oddawaniu poważnych i wspaniałych postaci 
tragedyi greckićj, okazał się p. Raszewski niezrównanym, co w połą
czeniu z dykcyą jasną  i w wielu miejscach nawet starożytną (choć to 
się rzadko zdarza i ujem ną stronę dykcyi stanowi) daje najlepsze świa
dectwo tłómaczowi. Dążył on do przekładu artystycznego i uzyskał 
go bezsprzecznie, a jeżeli w niejednćm miejscu ścisły filolog ła - 
twoby mu mógł wykazać zbyt wolne postępowanie z tekstem , ogół pol
ski zawsze dotąd oddaje mu w przekładach palmę pierwszeństwa.

Cośmy powiedzieli o Antygonie, to się da mnićj więcćj zastoso
wać do wszystkich następuych tragedyi, pojawiających się w małych 
przerwach tuż po sobie. „Edypa w Kolonie“ '), zaopatrzył p. Kasze-

*) Dokoóozenie— patrz zeszyt za wrzesień r . b.
')  „E dyp w K olonie.” T ragedya Sofoklesa: tlómaczyl z greckiego 

Kazimierz Kaszewski. Warszawa, 1854 .
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wski również wstępem, odnoszącym się ściśle do wytłómaczenia mytu 
przedstawionego w tragedyi i do skreślenia charak teru  działających 
osób. W dyalogu użył tłómacz dłuższego od wiersza oryginału, w ier
sza 13-to zgłoskowego żeńskiego, mającego w sobie więcćj od jedena- 
stozgłoskowego powagi. W chórach pozostał p. Raszewski, co do we
wnętrznej strony, takim  samym, jak w Antygonie, co do zewnętrznej 
zaś, to tylko chór ostatni zachował m iarę i ilość wierszy równą, po
przednie zmieniają się ciągle.

W dykcyi napotkaliśm y usterki: na str. 7 użył p. Raszewski wy
razu „ziem iotrzęś“ w znaczeniu trzęsienia ziemi. W prawdzie wyraz 
taki, ze zmianą końcowćj spółgłoski na tw ardą, istnieje w języku pol
skim i użył go L. Siemieński w przekładzie Odyssei, ale u niego „zie- 
miotrzęs“ ==:hom. twootycuoę jako epiteton Posejdona. Na s tr . 10 
nie wiemy, co może znaczyć wyraz „hydź się“ w wierszu:

I  czoij i h y d ź  s i ę  rdwno z drugim i.

Drobiazgi te przecie nie wpływają na charak ter całości, w którćj 
podnieść należy przedewszystkićm I śpićw chórowy, przełożony bardzo 
gładko, a po nim III niewiele od poprzedniego gorszy.

W rok po „Edypie w Kolonie,“ ukazał się tego samego tłóm a- 
cza przekład „Edypa króla“ '). Nićma ten przekład żadnych wybi
tnych cech ani właściwości, któreby go od poprzednich wyróżniały, bo 
wykonany prawie równocześnie z tam tym i, dzieli ich zalety w zupełno
ści. Z chórów najpiękniejszy ostatni, a we wszystkich je s t  znowu ta  
niejednostajność w formie co do równości wierszy strofy i antistrofy,
o którćj już mówiliśmy, tylko że w tym przekładzie jeszcze w wię
kszym stopniu. Miałożeby powodzenie, uzyskane przez poprzednie 
przekłady, wpływać na tłóm acza tak  niekorzystnie, że w pośpiechu 
mnićj baczną zw racał na chóry uwagę? Podniesione zalety spostrze
gliśmy tylko w I chóru drugićj strofie i antistrofie i cokolwiek w chó
rze V. Z usterek językowych przytoczyć wypada wyrażenie na str. 263 
„ k a d z i d ł  woni“ dla rytmu zepsute; na str. 443 „ p a n o w i  (m iła)“ 
zam. ogól. poi. formy „panu” 2). Za niestosowne uważamy tćż przełoże
nie greckiego wyrazu av a£  przez wyraz „kró l“ (str. 272 i 273) w o- 
dniesienie do Teirezyasa (nie Tirezyasza ani Tirezego) wieszcza i ka
płana, albo subst. xrjQvtj przez nasz wyraz „woźny“ (s tr . 430 i 432); 
pierwsze nie zgadza się z naszemi pojęciami o królu i możeby lepićj 
było zastąpić je  wyrazem „w ładzcą“ lub „książę“ (wszak i u Słowian 
książę a kapłan mieli wspólną nazwę KNIAŹ), w drugićm lepićj było 
zachować ten wyraz keryx, jak  to uczynił L . Siemieński w Odyssei, bo

’) »)Edyp k ró l.“  T ragedya Sofoklcsa: tlómaozyl z greokiego K. K a 
szewski. „B ibl. W arsz.“  1855 r . ,  t. II I ; s tr . 25 0 — 285 i 4 2 6 — 456.

2) P . Zawiliński zapomina o tśm , że je s t tu  mowa o bożku „ P a n , 
a nie o rzeczowniku „p an .“  Red.
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nasz „woźny“ nie da należytego publiczności o godności Keryxa wyo
brażenia a ujmie jć j tylko powagi i znaczenia.

„Edypa kró la“ poprzedza r o z p r a w a  w s t ę p n a .  Po uwagach
o zuaczeniu i o potrzebie przekładów klasycznych, po dotknięciu kwestyi 
walki romantyzmu ze źle zrozumianym, przez winę Francuzów, klasy
cyzmem, czul p. Raszewski potrzebę wypowiedzenia swoich zapatry
wań na stosunek tłóm acza do oryginalnego poety, zwłaszcza teraz, kie- I 
dy trzecim z rzędu przekładem  Sofoklesowym zam ykał w tym dziesiąt- j 
ku la t seryą swoich przekładów. Jeżeli z jednćj strony podobne nie- ] 
jako usprawiedliwienie się w obec czytelników było nadto zbyteczne, 
bo same przekłady świadczyły o tem, jak  p. Raszewski zadanie swoje, 
jako tłóm acza, pojmował; to z drugićj strony, to otw arte wyjawienie > 
zasad, posłużyć tylko może do przekonania się bliższego, ja k  dalece 
odpowiedział p. Raszewski stawianym sobie wymaganiom. Wiemy 
już, ja k  się s ta ra ł o formę zewnętrzną, co do wewnętrznej zaś, to 
w ten  sposób odzywa się p. Raszewski:

„Pod względem formy wewnętrznćj, trzy rzeczy winniśmy byli 
przedstawić w języku: silę, prostotę i koloryt wieku. O ile znajomość j 
języka własnego dozwalała nam, o tyle staraliśm y się unikać w wyra- 3 
zach i wyrażeniach wszelkiej wykwintności i anachronizmów, któreby 
trzy poprzednie w arunki nadwerężyły. Z pokorą wszakże wyznać 
musimy, że nie wszędzie udało nam  się zachować zamierzoną dokła
dność. A lubo religijnie poniekąd pragnęliśmy w całćj czystości od- • 
dać każdą po szczególe myśl oryginału, to wszakże albo dziwaczność 
wyrażenia, na które języki w ogóle nowożytne, nie m ają takiej samćj 
formy, albo mechaniczna jak aś  niezwalczona przeszkoda, sprowadziły 
nas gdzieniegdzie z zamierzonej drogi.”

To, co sobie tu  tłómacz postaw ił za zadanie i do czego się „z po
korą” przyznaje, jako  do niespełnienia zam iaru, chcielibyśmy odnieść j 
przedewszystkićm do trzeciej z owych rzeczy, któro chciał tłómacz 
przedstawić w języku, do kolorytu wieku. Ze ma siłę dykcyi, o tćm 
już wspomnieliśmy, i tej mu n ik t nie zaprzeczy, iż potrafi być prostym 
a nawet naiwnym, gdzie tego rzecz wymaga, o tćm się łatw o przeko- j 
nać z ustępów rzewniejszych a nawet z niektórych śpiewów chórowych; 
ale brak mu „owćj starożytnćj śniedzi,“ o której wspomina L. Sie- ; 
mieński, brak mu zdolności u trzym ania nas zawsze wyobraźuią w wie
kach przedhistorycznych. Truduo atoli robić z tego zarzu t samemu 
p. Raszewskiemu; jestto  rzecz, k tórą  się czuje, ale którćj wyrazić tru -  j 
dno a nawet określić, a takich delikatnych odcieni szukać w przekła- j 
dzie, jes tto  stawiać wymagania nawet ponad miarę oryginału.

,,I tak, łam iąc się z trudnościam i, w ciągu blizko la t dwóch, do
konał p. Raszewski przekładu trzech tragedyi Sofoklesowych, k tóre
śmy poznali. Długi czas potćm, bo la t dziesięć, nic w tym rodzaju 
nie wydał, chociaż truduo było uwierzyć, że zaprzestał tak  pożytecznćj 
a wdzięcznej pracy. Dopiero w r. 1865, jakby dla przypomnienia się 
umieścił przekład „T rachinek“ Sofoklesowych w „Bibliotece W arsza-



wskiéj '). Na wstępie uderzyć musi każdego, nie zastosowywany przez 
p. Raszewskiego w poprzednich przekładach podział tragedyi greckiéj 
na sceny. Całe „Trachinki“ sk ładają  się z X III scen tak , ja k  gdy
by cała tragedya odpowiadała naszemu jednostkowemu dram atowi. 
A przecież tak nie jest. „T rach ink i“ równie, ja k  poprzednie, i wszy
stkie w ogóle tragedye Sofoklesa zawierają prolog, epejsodya (5) paro- 
dos, stasimony (4) i éxodos ze śpićwem an o  oxrjvijg, a nadto jeszcze 
śpiew hyporchematyczny przy końcu pierwszego epejsodyon, są więc 
tak  samo zbudowane jak  wszystkie. Możnaż te pojedyńcze części t r a 
gedyi nazywać scenami? możnaż je  podawać jako  tak ie  w przekładzie, 
który nam ma nawet zewnętrzną formą dać o ile możności, wyobraże
nie o klasyczuéj tragedyi greckiéj? Nie wiemy, z jakiego powodu 
uczynił to p. Raszewski, bo w przedmowie nic o tćm  nie wspomina; 
w każdym razie za zaletę tego uważać nie możemy, ani za postęp w za
wodzie tłum acza. Musimy za to podnieść tę  okoliczność, że tłóm acz 
zachował tu  czystość i piękność dykcyi w całćj rozciągłości; z pieśni 
chórowych uwydatnia się szczególniej pieśń 3 (str. 30 i 31), w któréj 
mamy nawet pożądane zalety zewnętrzne, a nadto epodos chóru II 
(str. 27), śliczny ustęp liryczny, przypominający niejednę z naszych 
wdzięcznych piosnek ludowych:

W  jedon, w drugi tu ra  róg 
Cięcie, Btrzaia pada,

A tych gęstych ciosów huk 
N a polaoh osiada.

T o się zwiną w jeden  »plot,
T łuką czołem w czoło;

Ryk z ich piersi, jakby grzmot 
Rozlega się wkoło.

A nad cichym brzegiem wód,
N a wzgórzu, zdaleka,

Siedzi dziewczę, wdzięków cud 
1 na męża czeka.

Jak  jałówką odstąpiona,
Z matczynego domu,

Za zwycięzcą poszła ona:
W nagrodę pogrom u.

Takie wypadki zaszły tam ,
K tóre z matozyndj wieści znam.

I oto wszystko, cobyśmy w szczególności, bez pow tarzania ogól
nych zalet, o przekładzie „Trachinek“ powiedzićć mogli, i tém tóż za
mykamy przegląd przekładów p. Raszewskiego. Trudno przypuścić, 
aby tłóm acz na tych przekładach poprzestał; wielostronna jego dzia
łalność i zasługi, położone około przekładów w ogóle, a w szczególno-

')  „B ib l. W arsz.“  z r. 1865 . Tom I I ,  s tr . >— 50.
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ści mile przez publiczność przyjęty przekład czterech tragedyi Sofo- 
klesa, nie zrazi ty go chyba od przedsięwzięcia, aby, mając już większą 
połowę, nie dokonać reszty i nie wzbogacić naszćj literatury  p rzek ła 
dem wszystkich pozostałych Sofoklesa tragedyi, przekładem  praw dzi
wie artystycznym  i przystępnym dla szerszego publiczności kola ■). Ma 
bowiem p. Kaszewski ten dar, za pomocą którego (jak mówi p. L. Sie- 
mieński), umić wygrać obcy utwór na swoim instrum encie tak  m i
strzowsko, że każdy wziąłby przekład za jego własność, za oryginał; 
ma d ar poezyi, który mu pozwala odczuć i wcielić się w myśli poety, 
aby je  potćm tćm  swobodnićj i pięknićj przedstawić. D ar to wielki 
i cenny, który bodaj wszyscy mogli posiadać tłómacze.

Widocznie daw ała się czuć potrzeba zaznajomienia publiczności 
polskiej z tragikam i starożytnćj Hellady. Prof. Węclewski, lilolog 
l  powołania, chciał uczynić zadosyć potrzebie i wypełnić ten brak 
w naszej literaturze, który był coraz dotkliwszym i postanowił syste
matycznie obdarzać nas przekładam i trzech największych tragików 
greckich. Sporadycznie pojawiły się przekłady Choeforów i Agame- 
mnona Aischylesowego, „Trachinek“ i „A jasa Sofoklesowego,“ a wśród 
tego rosła całość, k tórą  dopiero w r. 1873 i 1875 wydał jako  publika- 
cyą dwutomową p. t.: „Tragicy greccy.“ Z aw arł w I tomie wszystkie 
pozostałe całe tragedye Aischylesa, w U Sofoklesa.

Kiedy się pojawił przekład „Aischylesowego Againemnona,“ pi
sze o nim L. Siemieński 2):

„Najświeżćj ogłoszone tłómaczeuie „Eschylesowego Agamemno- 
na“ przez Węclewskiego, ma już  wybitniejsze zalety; wiersz biały, nie 
bez szczęśliwych zwrotów i trafnych wyrażeń, pozwala czytelnikowi do
patrzeć tych piękności, jakie się mieszczą w „Eschylu,“ lubo nie po
wiem, żeby sposób oddania myśli i obrazów, nic już do życzenia nie 
pozostawiał; brakuje tych dotknięć mistrzowskich, co jednćm słowem, 
jednym  zwrotem ożywiają cały obraz, a przecież w „O restei,'4 a szcze- 
gólnićj w „Agamemnonie“ pełno je s t miejsc porywających poezyą.” 

Przytoczywszy jedno z takich miejsc, pisze dalćj:
„Zawsze mniemam, że to miejsce, jak  tyle innych tej tragedyi, 

obfitujące w pierwszego rzędu myśli, sytuacye, obrazy, mogłoby lepićj 
być oddane; twierdzę nawet, że rymowy przekład nicby nie uronił, 
a jeszcze ożywił i podniósł, bo to pewna, że rym tak  niezbędny w na
szćj poezyi, mimo wszelkich prób unikających go, nie jest zawadą 
w ręku m istrza a zawsze dzielnym środkiem w artystycznie skończo- 
nćm odwzorowaniu oryginału. Ci, co narzekają na te więzy, k rępu ją
ce swobodę i wierność tłóm acza, czemuż nigdzie nas nie przekonali, 
aby przekłady prozą lub wierszem białym nie pozostawiały nic do ży
czenia? Jeżeli to m a być koniccznćm ułatw ieniem , niechże pociągnio- 
ną będzie granica między przekładam i li gramatycznemi, jakie służyć

') P . K. tłómaozył jcszoze 5 -tą  tragedyą „F iloktot“  w „A teneum “  
Wargz. Red.

a) „Czas,“  dodatek miesięozny; tom V z r. 1857 , s tr . 4 3 1 — 4 34 .

9 8  O PRZEKŁADACH



mogą, uczącym się starożytnych języków z przekładam i, mającemi się 
przyczynić do wzbogacenia naszćj literatury . Środek, łączący te  dwa 
zadania, a nie odpowiadający całkowicie żadnemu, musi wydawać nie
smaczne płody.“

„W racając do „Agamemnona“ p. Węclewskiego, mam jeszcze 
dołożyć, że tłóm acz w chórach, których Eschylesowe tragedye m ają 
najwięcej i to olbrzymich lirycznych piękności, widział potrzebę uciec 
się do rymu, jakby tej samej potrzeby nie było i w części czysto dra- 
matycznćj? W szakże tak  w wierszu, jaki obrał, jak  w rymach, k tóre  
rozprószył, niepodobna dopatrzeć się ani muzykalnej harm onii, bez 
którćj niema poezyi lirycznej, ani jasnego sęsu (sic!), bez którego zno
wu nic być nie powinno. Praw da, że chóry Eschylesowe są ciemne 
teksty poszarpane tysiącami lat, przeskoki gwałtowne, metafory nie
spodziane, ale dlatego w przepolszczeniu wypadało nadać temu szyk 
zrozumialszy, oddać przystępniejszym  tokiem . Wezmę tę strofę, 
opisującą zamordowanie Ifigenii, śliczną jak  płaskorzeźba z naczółka 
jakićj świątyni” (przytoczywszy): „Obrałem najszczęśliwszą strofę, a nie 
mogę powiedzićć, żeby przekład odpowiadał duchowi tego obrazu, 
z jakim go Eschylos nakreślił, a choć z tak słabćm  rymowaniem nie 
oddal przecież tłóm acz tego miejsca, jak  w oryginale, gdzie Ifigenia na 
ofiarników rzuca z oka strzały , wzywające politowania cpiloixvo). 
Ta właśnie plastyka stanowi jednę z głównych właściwości greckićj 
poezyi i tylko poezyą można jćj podołać.”

Uwagi te, płynące z żywćj przychylności dla tłóm acza, zm ierzają 
do tego, aby go pobudzić do nadania najwyższćj doskonałości przekła
dom, k tóre zapewne dokona, uzupełniając nam całą trylogią Orestei. 
Główna tu  rzecz tak  opanować myśl oryginału, aby w przepolnzczeuiu 
nie odstąpić od rzeczy i to samo powiedzićć, tylko w tonie nie rażą
cym naszego ucha, an i naszego pojęcia.

Dłuższy ten ustęp przytoczyliśmy umyślnie, raz z powodu znako
mitych ogólnych uwag tłóm acza „Odyssei,“ a  powtóre dlatego, że tru 
dno dać trafniejszą, i dokładniejszą charakterystykę przekładów prof. 
Węclewskiego. Co powiedziano o przekładzie Agamemnona, to nie- 
tylko jest charakterystyką Ajschylosa, ale nawet Sofoklesa; zmieńmy 
tylko w miejscach, gdzie się znajduje słowo A g a m e m n o n ,  O r e s t e -  
j a i t. p. wyrazy i podłóżmy odpowiednie z Sofoklesa, a charaktery
styka pozostanie i tu  doskonałą. W szystko, co L. Siemieński powie
dział o dykcyi prof. Węclewskiego, o braku  mistrzowskich dotknięć,
o słabych poetycznie miejscach, porywających poezyą w oryginale,
0 rymie i jego użyciu w chórach, wszystko to najzupełnićj odnosi się
1 do przekładów Sofoklesa. Znać w płynęły te uwagi tłóm acza „Odys
sei“ na prof. Węclewskiego, przynajmnićj pod jednym  względem,^sko
ro ogłaszaiąc we dwa la ta  potćm przekład „Trachińskich dziewic So
foklesa w tym samym dodatku do „Czasu” '), użył w nim rymu i  w dy-

SOFOKLESA. 9 9

*) Rok 1 8 5 9 ,  tom X I V ,  str. 9 4 — 1 1 3 ,  2 6 0 — 2 7 6 ,  4 4 7 — 4 7 2 .
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alogowćj części tragedyi. Przekład ten (że od niego zaczniemy) me 
je s t bez zalet, a uderza w nim ta chociaż u łudna swoboda w przekła
daniu, k tóra i lekturę milszą czyni. Rym nie spraw iał znowu prof. 
W ęclewskiemu takićj trudności, ojakićj z przekładu Agamemnona mieli
śmy wyobrażenie, chociaż wyznać trzeba, że w kilku miejscach poświę
cił dlań jasność myśli, a naw et trafność wyrażenia np. na str. 101:

Żo baóbą się okryjesz, synu mój, n ie  d o c i e c ,  
gdzie na wędrówoe bawi od tak dawna ocieo. 

albo na str. 106:
Na wygonie pastewnym Łichas poseł jaw nie 
ogłasza) w obec wielu. J a  słysząo n i e b a w u i e  
przybiegłem ....

str. 262:
DEJAN1RA. Pójdę, bo pójść za radą dorzeczną nie wadzi. 
GONIEC. My żali poczekamy? lub co czynić r a d  z i ć j  (?).

na str. 264:
Jak iś jś  więc winien uledz, skoro się pokaże 
Żeś nieprawnie postąpił względem pani, karze?

gdzie przedm iot zdania pierwszego położony dla rymu aż po zdaniu 
drugićm .

Niezbyt szczczęśliwe są tćż z w r o ty :„ t r o s k ę  z głowy w y w a b i ę  
c i“ (str. 105) „fałsz mówisz z p o u k i  owego“  (str. 266), obok tych, 
k tóre  dzieli z późniejszym przekładem  nierymowym, umieszczonym 
w zbiorze ogólnym: „ u p a d  do upadku“ (str. 102 w. 83) m y t n e  ') 
wojsko (s tr . 109 w. 244); „czy z g r o d o d z i e r c ó w  domu“ (str. 111 
w. 300) „won“  (str. 450 w. 801) zam. poi. „precz!“

Co do ogólnego zbioru, nie rozumiemy, dlaczego prof. Węclew- 
ski nie umieścił w nim pierwszego rymowego przekładu, ale podał no
wy wierszem białym , w którym  widocznie i starannie unika rymu. 
Miałożby to być w celu poprawienia kilku wymienionych usterek, lub 
dla harm onii z innymi przekładam i dokonanymi wierszom miarowym? 

Zupełnie podobnie ma się rzecz z „A jasem ,“ którego przekład
pierwszy pojawił się w „Bibl. W arszaw skićj“  a), drugi w zbiorowćm
__________  (

*) Tłóm acz w tćm miejsou popełnił lierezyą językową. Zam iast u ta r
tego wyrazu polskiego „nąjem ny“  utworzył od niemieckiego czasownika mie- 
tben (najm ow ać) przym iotnik, może na wzór ogólnie w Poznańskićm używa- 
nyoh galioyzmo-germanizmów np. szykny lub latinizmo-germanizmu: obskur
ny. W yraz „m ytny“  istnieje wprawdzie w języku polskim , ale w znaczeniu 
„od  cła, od myta“  (ross. mytnyj, m ytennyj) np. u Klonowicza F lis. C. 1:

m y t n e  duńskie grody, 
gdzie musisz płacić m orskie clo od wody. 

ale i w tćm znaczeniu nie mógł go tu użyć tłómacz.
3) „B ib l. W arsz.“  1865 r.; t. I, s tr . 23 — 54, 4 0 0 — 423.
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wydaniu tragedyi Sofoklesowych, tylko że tu  czuje się prawdziwy żal 
do tłóm acza, dlaczego pierwotnego przekładu nie zachował i dla ogól
nego zbioru, dlaczego, jakby umyślnie, zepsuł wiele pięknych miejsc, 
zmazał wiele obrazów, które się w pierwszym przekładzie rymowym 
podobać musiały. Jednćm  z takich je s t ustęp w I Epejśodion w. 396 
— 492, przypominający pożegnanie H ektora z Andromacbą, a nastę
pnie w Epejśodion IV, przy końcu, ustęp od w. 1077— 1093 (str. 414), 
gdzie przez dwie przypowieści k ró tk ie  Menelaos z Teukrosem spór 
wiodą.
m e n e l a o s . Znałem męża, co gębą szerm ował zuchwale,

Zmuszając do wyjazdu wśród burzy żeglarzy,
A nie p isnął, gdy wicher uniósł go w nawale,
Lecz cały zagrzebany w odzienie, z wioślarzy 
Każdemu da ł po sobie deptać według chęci.
Tak i krzyki twćj gęby, k tó ra  bez pamięci 
Zuchwali się, gwałtowna niebawem przytłum i 
Nawałnica, co z chm urki wypadłszy zaszumi. 

t e u r r o s . A ja widziałem człeka: głupi co się zowie,
Zwykł był w dumę się wzbijać w niedoli współbraci;
W tem  ktoś go zoczył, do mnie podobny z postaci 
1 równy duchem mi, i tak  do niego powić:
,,Nie znieważaj umarłych, bo gdy w tćm przewinisz, 
Człowieku, sam do własnćj bićdy się przyczynisz.“
W żywe oczy chudzinie to mąż ów przekładał,
Wżdy oglądam ją  teraz, i je s t nią t,ak sądzę 
N ikt inny jeno ty sam. Czym zagadkę zadał?

Niemnićj piękny jest tćż ustęp od w. 382—393, w którym Ajas 
pragnąc śmierci i gotując się na nią, żegna otaczającą go naturę. 
W recenzyi swojćj porównywa p. F . Jezierski ustęp ten bardzo trafnie 
z monologiem Dziewicy Orleańskićj Schillera.

W ogóle język tłóm acza zyskał od przekładu „Trachinek“  wiele 
na piękności i jędrności, zwroty stały  się więcćj okrągłem i a nie rzad
ko spotkać można rzewne tony, stosownie do sytuacyi. W dykcyi ty l
ko uderza wyrażenie, ja k  w. 279: „prowadząc p s ó w ,  pasterzy ,“ na
stępnie archaizmy: „w ładarz ,“ „ sza try ,“ „kaw ąć“ (wcale niezrozumia
łe), które tłóinaez w ogólnym tylko zbiorze popełnił. P rzek ład  „Aja- 
sa“ pierwotny tak  co do formy, jak co do istoty przekładu, uważamy 
za najpiękniejszy z przekładów prof. W ęclewskiego i żal nam tylko, że 
nie takim samym jes t przekład w ogólnym zbiorze, ale że umyślnie 
pozbawiony artystycznej szaty, oddał pierwszeństwo naukowości nad 
sztuką.

„F ilok tet,“ „A ntygona,“ „Król Edyp,“ „Edyp w Iiolonos“ 
i „E lek tra ,“  oto następnie szereg tragedyi w tym porządku po sobie 
następujących i obejmujących całość. Jestto  może rzeczą mniejszej 
wagi, w jakim  porządku po sobie umieścimy rzeczy niemające ze soną 
związku, ale nie można zaprzeczyć, że, co do siebie należy, razem po
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winno być przedstawione. „Edyp k ró l,1- ,,Edyp w Kolonos“ i „A nty
gona“ w tym porządku idą po sobie, jako ogniwa łańcucha mytu te- 
bańskiego; wiedział to pewnie sz. tłómacz, a jednak w takim  porządku 
nie podaje ich w przekładzie. Zwykły w zbiorowych edycyach, przez 
niemieckich filologów przyjęty porządek jest: „Ajas,“ „E lektra,“ „Edyp 
król,“ „Edyp w Kolonie,“ „A ntygona,“ „Trachinki“  i „F ilok tet;“ prof. 
W ędew ski nie idzie za tym podziałem, ale tćż i nie zachowuje prawdo
podobnego chronologicznego układu. Sam bowiem w przedmowie 
„O dziełach Sofoklesa“ str. X IX  mówi, że najstarszym  jest „A jas,“ po 
którym  następują z rzędu: „E lek tra ,“ „A ntygona“ lub Antygona 
Elektra), „K ról Edyp,“ „Trachińskie dziewice,-1 „F ilok tet“ i „Edyp 
w Kolonos, a czegóż przynajmnićj tego uzasadnionego nie trzym a się 
porządku? Jeżeli, jak przypuszczamy, tłóm acz w tym porządku u k ła 
da tragedye, w jakim  jednę po drugićj przekładał, to je s t to w ogól
nym zbiorze małćj wagi i nie powinno brać góry nad innym ważniej
szym względem.

Chcąc mówić o każdćj tragedyi z osobna, musielibyśmy powta
rzać to samo o zaletach wiernego przekładu, mogącego zastąpić po
niekąd oryginał, tęż samą podnosić w wielu miejscach w spaniałą dyk- 
cyą i tęż samą w nastro ju  powagę. W szczególności powiemy tylko 
tyle, że z przełożonych wierszem miarowym, tylko „E lek tra“ najwię- 
céj się nam podobała, nadto że nas w „A ntygonie“ uderzyły wyraże
nia ja k  „dzienny“ w w. 751:

Z bóstw oi i z ludzi dziennych ujść nie zdoła 
N ik t...

odpowiadający gr. (pv^iuoç (qui effugit) poi. krótkotrw ały (Kaszewski 
i „ rad  wszystkim“ gr. nâyyoïvoç  w w. 1057:

masz pieczę ciągłą n a d  r a d o m  i 
W s z y s t k i m  ś w i ę t a m i  Świętćj Eleuzyny (?).

w „Edypie królu“ m ała ale rażąca niegramatyczuość w. 334. N ie  w i
n i e n  ż e ś  p o w i e d z i e ć  mi  t o  co się wyda? w w. 353: „przeznać“ uży
te w znaczeniu: pojąć, zrozumieć; w. 115 „w potężnćj Tebie,“ podczas 
gdy przywykliśmy mówić i pisać „w Tebach“ (O )jftai, -wv).

w „Edypie w Kolonie:“ w. 60 „zaszczepca“ = g r .  <tQ%r]yóę i czę
sto używanie wyrazu „witez“ zam. znanego witeź; w. 195 „wywiadać“ 
zam. wywiadywać; w. 524 „w iązarek“ (ôwqov) wyraz utworzony po
dług analogii wyrazu: podarek, 

w w. 554 niegramatyczność:
n i o m am  p r a w a  

p r c t o n a y o  r o ś c i ć  większo do ju tra  od ciebie.

Uskuteczniwszy przegląd przekładów samych, niepodobna prze- 
milczćć o tćm, co je  poprzedza i co po nich następuje. Na czele prze
kładów stoi wstęp, zaznajamiający czytelnika z życiem Sofoklesa i jego



dziełami, na czele zaś każdej tragedyi rozpraw ka wstępna, rozwijająca 
przed oczyma czytelnika cały zewnętrzny i wewnętrzny układ  trag e 
dyi, wykazujący pojedyncze raotywa, kreślący charaktery na tle mytu 
za osnowę tragedyi służącego. Nie dosyć na tóm. Każda tragedya 
ma „uwagi i objaśnienia“ na końcu tomu, rozsiewające szczegóły iny- 
tologiezne, estetyczne, a nie rzadko nawet krytyczne, i te dopiero za 
m ykają tom cały.

O wartości wstępów i uwag, trudno tu  wiele mówić; imię prof. 
Węclewskiego, najwięcćj zasłużonego u nas na polu literatury  filologi
cznej, daje dostateczną w tym względzie rękojmię, że zaś są lepsze od 
samego przekładu, który najlepszy pod względem filologicznym, a rty 
stycznym warunkom odpowiadać w zupełności nie może, o tćm zda się 
sam szanowny tłómacz je s t przekonany.

Niewielce przystępny dla szerszej publiczności przekład prof. 
Węclewskiego, zawsze rzetelne przynosić będzie korzyści dla cierpliwe
go czytelnika, a przyszły tłómacz wszystkich dzieł Sofoklesa, musi się 
z niem rachować, jako z dziełem prawie naukowćm, owocem pracy 
kilkunastoletniej i badań sumiennych i ścisłych.

W rok, po ukazaniu się wszystkich dzieł Sofoklesa w przekła
dzie prof. Węclewskiego, wydał przekład  „Edypa w Kolonie“ p. Jan  
Czubek ') . P rzekład ten dziwne na nas spraw ił wrażenie. Nie ma 
tłómacz ani siły dykcyi i wierności Węclewskiego, ani wdzięku R a
szewskiego, a jednak jest w nim coś, co go pod pewnym względem od 
poprzednich wyróżnia, a nawet poniekąd nad nich wynosi: to swoboda 
w wierszu i potoczystości, k tóra nie znuży ani na chwilę, a naturalno
ścią każe nieraz zapomnieć, iż to przekład i łudzi praw dą obrazow a
nia. Dyalog żywy, płynący wierszem jedenastozgłoskowym  żeńskim, 
ma przecie w niektórych miejscach mniej powagi, niżbyśmy się spo
dziewali. Chór przełożony dwa razy, z początku m iarą greckiego 
wiersza, wcale szczęśliwie, chociaż zbytecznie, reszta zwykłym wier
szem ośmiozgłoskowym, który nie zawsze odpowiada nastrojowi uczuć 
poważnego starców chóru. P iękną je s t prośba Antygony w I chórze 
(w. 241— 262):

Przyjaciele, o czcigodni,
Skorościo mego rodzica 
N ielitośnie odtrącili,
N a wieść jego  strasznych zbrodni,
Oto ju , młoda dziewica,
Stawam przed wami w tćj chwili

) Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Tarnow ie za rok szkol
ny 187G i w osobndj odbitce: „E dyp w K olonie.“  Tragedya Sofoklesa, 
przekładał J ,  Czubek. Tarnów u Styrny 18 7 G. P . Jan  Czubek jest obe
cnie profesorem filologii klasycznej i języka polskiego przy gimnazyum N o
w odw orskim  Św. Anny w Krakowie.

SOFOKLESA. 1 0 3
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I  za rodzioem jedynym 
Błagam opuszczona, bićdua.
O! patrzcie, starcy tdj ziemi,
Ja  nie splamiona złym czynem,
Oczyma patrzę własnemi,
Jako  z córek waszych jedna.

Zlitujcie się, litościwi,
Nad rodzica dolą srogą,
Na was bowiem nieszczęśliwi,
Polegamy jak na bogu!
Niech waszych uszu doleci 
U st mych wołanie serdeczne;
Błagam was na Bogi wieczne,
Na dobytek, żony, dzieoi:
O! bo ucieo n ik t nie może,
Kogo ściga ram ię Boże.

Piękny następnie chór Stasiinonu III  (w. 1253— 1294), ale słabe są 
wszystkie w ogóle w porównaniu z siłą  wyrazów Sofokleśowych i nie 
uroczyste, choć w uicli nieraz usłyszeliśmy drżącą strunę poetyczną 
tłómacza.

Do usterek większych zaliczylibyśmy dykcyą nieraz drobiazgową 
i powszednią, do mniejszych opuszczenie w przekładzie w w. 332 ,1125
i 1226; nadto wyrażenia, jak: „wypchli“ (w. 100) „bezwolnie“ (531)
i zbyt jaskraw ą zmianę wiersza 343. Nie brak też miejsc, gdzie dla 
zaokrąglenia zwrotu, m usiał tłómacz dodać pewne wyrazy, ale to rzecz 
czasem niemal konieczna, a  nie wpływająca na charak ter całości, k tó 
rą osobliwie ze względu na stronę artystyczną zew nętrzną, trzeba po
stawić w rzędzie dosyć udałych przekładów. Pierwsza ta  próba po
winna zachęcić tłóm acza do dalszćj w tym kieiunku pracy, którćj owo
ców oczekuje publiczność polska w nadziei, że im p. Czubek nie da 
czekać, aż się „jak figa ucukrują“ w tece, ale ogłosi drukiem  przy uaj- 
bliższćj nadarzonćj sposobności.

Są poeci, których nie wysokość ta len tu , nie siła  geniuszu, s ta 
wiają przynajmuićj na czas jakiś w rzędzie pierwszych, ale dziwne
i niewytłómaczone szczęście i wdzięk w pozyskiwaniu sobie przyjaciół, 
wreszcie okoliczności przyjazne. Franciszek Wężyk nie był wielkim 
poetą, ale m iał wszystkie warunki aby być nim, i był jednym z tych 
ludzi, co w chwili pewnego zastoju umieli wlewać lub cucić ducha, 
umieli nawet postawić się na świeczniku narodu. Jedno tylko było 
nieszczęście, że epoka ich świetności prędko minęła, nastały czasy le
psze dla naszćj literatury , a starzy koryfeusze usunąwszy się w zaci
sze, po daremnćj walce kapitulując, nie widzieli sami, jak  powoli now- 
szemi nasiąkają wyobrażeniami. Byłto czas dla nich smutny; raz, że 
widzieli swoję przeszłość zgruchotaną, drugi raz, że przeżyli swą sła 
wę. Jeszcze w latach młodzieńczych, bo w r. 1804, dokonał Fr. Wę-



żyk przekładu Sofoklesowego „Edypa króla.“  B yła to prawie je 
dna z pierwszych jego prac literackich i sam tłómacz prawdopodo
bnie do nićj niewielką przywiązywał wagę, skoro ją  pozostawił w tece. 
W późnćj dopićro starości, już  przed samą śmiercią, grzebiąc w pa
miątkach przeszłości, oczyścił rękopis z dawnego pyłu, zapewne ze łzą  
rozrzewnienia w oku, wziął się do jego poprawienia i jako drogiego 
świadka młodych lat przygotował do druku. Było to w r. 1856, 
po którym, w lat kilka, życie zakończył. Papiery jego leżały czas 
dłuższy niewydane, dopićro roku zeszłego (1878) pojawiły się, s ta ra 
niem rodziuy „Poezye z pośmiertnych rękopisów“ w 3 tomach, z któ
rych tom I, obok przekładu „Eneidy“ W ergiliusza, zawiera wspomnia
ny przekład „Edypa króla.“

Nie ujmując zasługom W ężyka na innćm polu, musimy wyznać 
szczerze, że tłómaczenie to ani jednego liścia do wieńca zasług W ęży
ka nie jest w stanie przyczynić. Studya szkolne autorów klasycznych 
nie wystarczają ani do zupełnego ich zrozumienia, ani do przejęcia się 
niemi potrzebnego dla tłómacza; ztąd przekłady, dokonane na ławie 
szkolnćj, niewielką mogą mieć wartość, osobliwie pod względem wier
ności. Wężyk nie był filologiem, i w późnćj starości poprawiając, nie 
poprawił rękopisu z pewnością pod tym względem, ale go raczćj zewnę
trznie ogładził, może nawet ze szkodą treści, jak  to wskazują miejsca, 
zakrawające raczćj na naśladowanie Sofoklesa. Nie m iał tćż Wężyk 
należytego pojęcia o znaczeniu chóru u  Sofoklesa i jego stanowisku. 
Ten jedyny wyraz subjektywności poety w dramacie greckim , ma tak  
mało cech wyróżniających go w przekładzie Wężyka, tak  mało je s t so
bą, je s t tóm, czćm być powinien, że najpiękniejsza nawet dykcya
i zrozumienie treści, nie zdołałyby go ocalić od niemiłego wrażenia, ja 
kie sprawia. Najróżnorodniejsze metrum, bez żadnćj zasady zm ienia
ne, brak jakiejkolwiek harmonii między strofą i antistrofą: oto cecha 
chórów w przekładzie Wężyka, z których jeszcze Stasimon II od 
w. 863—910 za najlepszy uważany być może. W dyalogu nie u trzy
muje tłómacz stałćj miary, ale często zmienia formę wiersza, co ucho 
razić musi; nadto znaleźliśmy kilka wyrażeń niepoprawnych, ja k  na 
8tr. 350: „wieco“ zam. wiec; str. 379 „niezaprzeczny;“ str. 382: „dni 
zam knął;“ str. 395: „Labdacydów“ zam. Labdakidów i niezrozumiały 
wiersz na str. 358:

Szyderstwem tobie je s t moja ślepota,
W k r ó t c e  n i k t  z l u d z i  t w o j ś j  n i e  w y m i o t ą .

i nieharm onijny rytm  i rym na  s tr. 370:
O co poddani p r o s z ą  c ię . . .
O jakim  mówisz przedmiocie?

Całą zaletę przekładu stanowi język i styl piękny, a w obec tego 
przykro je s t wypowiedzieć, i,e życzeniu poety: „Oby ten przekład mógł 
odpowiedzieć warunkom, wymaganym od znawców prawdziwych;1'  nie 
stało się zadosyć, że nie „znawcę“ już prawdziwego, ale każdego czy-
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telnika, miłującego i znającego starożytność, w żaden sposób zadowol- 
nić nie może.

I  oto wszystko, czego nam dostarczyć mogła lite ra tu ra  polska 
w zakresie przekładów Sofoklesowych, wydanych z druku; spraw ozda
nie bowiem, z urywków umieszczonych po rozmaitych czasopismach, 
lub całości spoczywających w tekach, jak z jednćj strony nie miałoby 
celu, tak  z drugićj było niemożliwe.

Gdyby nas kto zapytał o rezu ltat uwag powyższych, wypadałoby 
nam  wyznać najpierw otwarcie, że dobrego w zupełności przekładu 
dzieł Sofoklesowych nie posiadamy wcale, że atoli pod względem filo
logicznym, wyszczególnia się przekład prof. Węclewskiego, pod wzglę
dem artystycznym  i wdzięku poetycznego przekład (pięć tylko wymie
nionych tragedyi) p. K. Raszewskiego. Pierwszemu najbliższym je s t 
przekład „E lek try“ prof. Małeckiego, pod względem dykcyi nawet go 
przewyższający, drugiemu przekład „Edypa w Kolonie“ p. J. Czubka, 
stojący atoli znacznie niżćj co do formy artystycznćj. Inne lubo m ają 
pewne w różnym zakresie zalety, nie odznaczają się niczćm wybitnie.

A z ogólnych badań i spostrzeżeń wyciągnęliśmy ten wniosek, że 
zadanie tłóm acza w obec oryginału i różnorodnćj publiczności jest b a r
dzo trudne, zwłaszcza tłóm acza dzieł świata starożytnego, i że nadto, 
aby przekładać ze skutkiem  dzieła muzy greckićj lub rzymskićj, nie 
dosyć jest być filologiem, trzeba być przedewszystkićin poetą.



KEOHIKA EARYZKA,
L i r  K R  A C K  A,  N A U K O W A  I A R T Y S T Y C Z N A .

Itzieła uwieńczone nu konkursie akadem ickim ,— Nowa nagroda fundacyi pani 
Bottu. Mo  znaczeniu kobiety w społeczeństwie.“  —  Praoe o kobieoie w ró 
żnych krajach, panny Klarysy Bader.— Dzieła historyczne: ,,H istorya Franoyi 
podozas małoletności Ludwika X IV “  przez Cheruel.— „R ichelieu i m inistro
wie Ludwika X I I I ,“  przez Bertholda Zeller. —  „Ż ycie W alentyna C onrart,“  
przez Kerwilor. —  „T e a tr  z czasów Ilewolucyi od r. 1789 do 1 7 9 5 ,-< przez 
Henryka W elchinger. — „Życie marszałka F ab e rt,“  przez kom endanta Burelly.

„Historyn połączenia prowincyi Franche-Com te z F rancyą,“  przez Piepape. 
„Początki taktyki francuzkiej,“  przez H ardy. —  ,,H rabia de Serre i jego 
ozasy,“  przez Lacom be.— „Pogadanki F lorenckie,“ przez Ju liana K laczko.—  
„Początki odrodzenia we W łoszech,“  przez G ebhardt’a.— „H istorya teatru  we 
Francyi —  mysterya i farsy średniowieczne,“  przez Jubev ille ’a. —  „Liberalny 
ambasador z czasu Walezyuszów,“  przez Edwarda Frenzy.—  „R afael i jego 
dzieła,“  przez Eugeniusza Muntz. —  „K obiety filozofki,“  przez Lesoure. —  
„Słow nik,“  Ludwika Lalanne. — „Kom entarz nad Heptameronem królowśj 
Nawarry,“  przez Feliksa Franka. Komedya łacińska „Q uero lus,“  przekład 
Ludwika H aret.— „Infe lic ita ,“  poezye Leopardego, przekład A ulard’a. — »Ż y
ciorys M onthion’a ,“  przez Feruanda L aboud.—  „Studyum  nad poezyą Pinda- 
ra“  profesora Croizet. —  „M iasto za-dawnych rządów,“  przez E abeau. —  „H i- 
storya leśniczego,“  powieść pana Chazel. Dzieła dla młodzieży: „D ziadunio,“  
pana G irardiu.— „Uczennice z pięciu części św iata,“  Eliasza B ertin .— „Uozeń 
dzisiejszy,“  pana R adeau.— „Podróż po A lgerze,“  pana Bourde.— „Popularne 
pogadanki o zwierzętach i roślinach,“  pana Pizetta. —  „Johannua,“  poemat 
Juliusza B retona.— „Poezye ojoowskie,“  pana T a ilh au t.—  „M yśli i sny,“  pa
na. Pomoirols. —  „M iette  e t N ore“  Jana  A icart. —  Mowa pana Renana. —  
„Zycie i obrazy Franciszka M illeta,“  pana Pawła M autz.— „Przekład  Maoh- 
beta i studyum nad Szekspirem ,“  pana Jam es D arm ste te r.— „N owe odkrycia 
archeologiczne w Tebach i Sakkarah,“  egiptologa Maspej-o.—  Owacya wypra
wiona Schliemanowi w Berlinie. — „N ow elle“  Ludwika Halevy.— „W spom nie
nie starego krytyka,“  pana Pont M artin .— „Pom nik Lohengrina w K liwii.“ —  
„Bolgowie i Batawczyki,“  pana Teofila Cailleux. ■ — Prawo własności literac

kiej w Chinaoh.— „P ro jek t akademii niewieściej.

Doroczna uroczystość sierpniowa w Akademii francuzkićj, poru
sza zwykle cały literacki Paryż. Jestto  jak  wiadomo pora ogłaszania



imion uwieńczonych szermierzy konkursowych. Dla jednych to chwi
la radości i tryum fu, dla drugich chwila zawodu i upokorzenia. B ole
sny zawód spotkał w tym roku wszystkich poetów, którzy wystąpili do 
zapasu na ogłoszony tem at o Lam artinie: z pomiędzy stu  siedmdzie- 
sięciu utworów poddanych pod sąd, żaden nie zasłużył na medal ani na 
prostą nawet pochwałę. Jak  widać ze słów sprawozdawcy, dzisiejsi poe
ci podjęli przedm iot z nazbyt realnego stanowiska; malowali w L am ar
tinie, człowieka raczćj niż poetę. Uwikławszy się w drobiazgowych 
szczegółach, nie umieli uderzyć w skrzydła i wznieść się do idealnych 
wyżyn, po których szybowa! wielki lirnik francuzki. Konkurs odło
żony został na la t dwa. Sekretarz Akademii p. Kamil Doucet, po
wołując do turnieju nowych szermierzy przypomina mowę sławnego 
Cuvier’a, wyrzeczoną przed laty pięćdziesięciu, gdy uczony ten przyj
mował L am artina jako członka Akademii. Słowa te mają być pro- 
gram atem  dla nowych współzawodników. „Można się różnić w oce
nieniu pańskich doktryn, rzekł Cuvier do Lam artina, ale wszyscy je- 
dnozgodnie oceniają twój poetyczny talent. Jeżeli nie każdy zgodzi 
się na twe filozoficzne zasady, któż ci zaprzeczy tćj siły czarodziej- 
skićj, co nakazuje cześć, co porusza światy, wywołuje z pomroku anio
łów i demonów, owćj wszechwładnćj siły, k tórą według woli czarujesz 
nas i przerażasz? Któż w tobie nie uznał poety?”

„Co się odwlekło to nie chybi, dodał z otuchą Doucet. W oso
bie L am artina, niechaj młodzi szermierze uczczą samąż poezyą, tę po- 
ezyą k tóra  przeniknęła go na wskroś, którćj tętno drga w jego wier
szu i prozie, w jego życiu prywatnćm i publicznćm, w jego nieszczę
ściach i samymże upadku, równie jak  w tryumfalnym blasku jego 
chwały.”

Inny jeszcze konkurs odłożony został na la t dwa, dla braku dzieł 
zasługujących na uznanie. Fundatorka jego, pani Botta z Nowego 
Yorku, powierzyła Akademii francuzkićj znaczną sumę, od którćj pro
cent w ilości 5000 franków, ma być co la t pięć nagrodą za najlepszą 
pracę dotyczącą stanowiska kobiety. Program  am erykańskiej filan- 
tropki zaw arty był w tych słowach: „ K o b i e t a ,  w jaki sposób jćj sto
sunki domowe mogłyby zostać zmodyfikowane w interesie wyższćj cy- 
wilizacyi.” Zrazu ta  form uła am erykańska przeraziła akademickie 
grono, nieprzyjazne wszelkim przewrotom, zajmujące się raczćj sp ra
wami języka i literatury , niż reformami społecznemi. Po chwilowćm 
wahaniu Akademia przyjęła jednak zapis, zm ieniła tylko program, 
zgodnie z przyzwoleniem donatorki, ogłaszając konkurs na dzieło: 
„Sur la condition des femmes,” Poraź pierwszy w tym roku konkurs 
m iał być sądzony. Pięciu autorów czy autorek, nadesłało swe prace. 
Jedna z tych prac pod tytułem: „Kobieta wolna (L a femme librę) jeśli 
odpowiadała zupełnie programatowi pani Botta, nie zgadzała się z po
wagą Akademii. Bezimienny au tor nie poprzestając na traktow aniu 
rzeczy z filozoficznego i moralnego stanowiska, podjął palące pytania 
społeczne, czćm przestraszył spokojnych akademików. „Aby polepszyć
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los kobiet, woła ze zgrozą sprawozdawca, nie czyńmy z nich, na Boga, 
mężczyzn! nie odbierajmy im tćj pierwszćj zasługi, która będzie za
wsze ich najwyższym zaszczytem zasługi, że są kobietami!

Książka lubo napisana z wysokim talentem , nie zjednała prze
cież nagrody autorowi; odroczono konkurs, część tylko premium w ilo
ści 2000 franków, ofiarowała Akademia pannie Klarysie Bader, za 
prace dokonane w przeciągu la t dwudziestu, a poświęcone historyi ko* 
biet w starożytnych wiekach. Cztery znakom ite dzieła panny Bader,
0 których mówiliśmy obszernie w swoim czasie: „Kobieta w Indyi sta- 
rożytnćj,’’ „Kobieta biblijna,” „Kobieta grecka” i „Kobieta rzymska, 
cztery te dzieła powtarzamy, są tylko wstępem do olbrzymiój pracy 
nad historyą kobiety w francuzkiem społeczeństwie, którćj poświęciła 
się autorka z godną podziwienia wytrwałością.

W ielką nagrodę G aubert w ilości 20000 franków, przyznała A ka
demia panu Cheruel, za czwarty tom „H istoryi Francyi podczas mało- 
letności Ludwika X IV.” Takąż samą nagrodę otrzym ał autor w roku 
zeszłym za trzy poprzednie tomy. W obecnie wydanym tomie, świeci 
pełnym blaskiem postać kardynała Mazariniego. H istoryk pokazuje 
go w uporczywśj walce z książętam i krwi, którzy dla osobistych ce
lów, gotowi byli rzucić Francyą na łup Hiszpanii. Widzimy go, jak 
wygnany z kraju, odtrąca z pogardą ofiarowane mu skarby, jak  po
chwyciwszy znów wodze, odnosi stanowczy tryumf: z współudziałem 
mieszczan paryzkich ocala monarchią i młodemu królowi ściele drogę 
do przyszłćj chwały. Drugą nagrodę G aubert otrzym ał Berthold Zeller, 
autor dzieła p. t.: „Richelieu i ministrowie Ludwika X I I I 1621— 1624.” 
Młody historyk sprostow ał wiele błędnych sądów tyczących się tśj bu- 
rzliwćj epoki: zrehabilitował postać Ludwika X III, pomawianego zwy
kle o niedołęztwo. Król ten nie sprzyjał Richelieu’mu; wielka postać 
kardynała przyćmiewała go blaskiem swoim, budziła w nim niechęć
1 trwogę. Zawistny dwór utrzym ywał go w tych uczuciach. Król je 
dnak zrozum iał geniusz Richelieu’go, czuł że on jeden wydobędzie 
Francyą z upadku; pokonał zatćm osobisty w stręt, oddalił innych mi
nistrów, złożył wodze rządu w ręce wielkiego męża i gorącego pa- 
tryoty.

Sąd konkursowy przysądził nagrodę llalphen p. Kerwiler za ob
szerną biografią W alentego C onrart, uczonego lingwisty XVII wieku, 
którego Richelieu wezwał na sekretarza do założonćj przez siebie Aka
demii francuzkićj. C onrart wielkie położył zasługi w uorganizowaniu 
naukowego ciała. Zasługi te  poszły jednak w niepamięć; imię Conrar- 
ta nie doszło do potomnych. Powodem tego złośliwy Boileau, który 
sarkastycznym epigram atem  zabił go w opinii powszechnćj. Potrzeba 
było dwóch wieków aby imię to wygrzebane z pod rumowisk, zajęło 
godne miejsce w dziejach Akademii francuzkićj. Część tćjże nagrody, 
otrzym ał H enryk WTelchinger, au tor zajmujących „Studyów nad tea 
trem  z czasów Rewolucyi od 1789 do 1795 roku.“ Jestto  historyą 
anegdotyczna ówczesnego zwrotu umysłowego na polu dramatyczućm.
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W obrazach kreślonych z niepospolitą, werwą, au tor ukazuje dzień po 
dniu gw ałty i szaleństwa tćj epoki, i ludzi którzy brali w nich czynny 
udział. Obok krwawego dram atu ulicznego, daje widzićć komedyę 
sentym entalną, wyciskającą łzy na deskach teatralnych. Słowem cie
kawa ta  k a rta  historyi Paryża, od chwili zburzenia Bastylii, do 18 bru- 
maira, kiedy B onaparte żelazną ręką pochwycił wodze, i nowy zwrot 
nadał umysłom we Francyi.

Z wielkim zaszczytem arm ii francuzkićj, jak  się wyraził spraw o
zdawca, trzech młodych komendantów zdobyło wstępnym bojera na
grodę „Thćrouanne“ przeznaczoną za dzieła historyczne. Jedną część 
otrzym ał kom endant Burelly za dwótomowy życiorys m arszałka Fa- 
bert. Jestto  nadzwyczaj ciekawa postać z pierwszćj połowy XVII wie
ku. F ab ert był dzieckiem ludu; walczył uasamprzód jako prosty żoł
nierz; postępując mozolnie z jednego szczebla na drugi, dokupując się 
krwią wojskowych zaszczytów doszedł w końcu do najwyższych: do la
ski m arszałkowskićj. W ielka to postać, nieprzyćmiona najdrobniej
szą skazą. Chlubnie tćż dla autora, sekretarz Akademii zalecając tę 
ważną publikacyą, radzi aby każdy żołnierz m iał w tornistrze książkę 
p. Burelly i rozczytywał się w niej w chwilach wolnych od służby woj- 
skowćj.— Drugą część nagrody zdobył kom endant Piepape za history
czną pracę p. t.: „H istorya połączenia prowincyi Franche-Com tć z F ra n 
cyą.“ Lud tameczny rozsiadły u stóp Ju ra , odznaczał się zawsze go
rącem przywiązaniem do swych odwiecznych swobód. Kiedy w XVII 
wieku, z pod panowania Hiszpanii przeszedł pod berło Ludwika XIV, 
z trwogą i boleścią zmuszony był zrzec się odwiecznych swych instytu- 
cyi. Pom ału jednak zrósł się sercem z Francyą i zarówno z Alzatczy
kami dawał dowody najżarliwszego patryotyzm u.—Trzeci kom endant 
Hardy otrzym ał część nagrody za strategiczne dzieło: „Początki tak ty 
ki francuzkićj.“ Jestto  historyczny pogląd na najsławniejsze bitwy 
stoczone tak  w starożytnych ja k  i w późniejszych czasach.

Nagroda fundacyi Guizota przysądzoną została p. Lacoinbe za 
historyczną pracę w dwóch toma.ch p. t.: „H rab ia  de Serre i jego cza
sy.“ ów  m inister Karola X, umiał prawością charakteru zjednać so
bie szacunek u ludzi przeciwnych nawet zasad politycznych. Onto 
wydalił niegdyś z rady stanu Royer-CoUard’a z młodym podówczas 
Uuizotem: szczególnym zbiegiem okoliczności, nagroda Guizota uwień
czyła dziś pracę, wyświetlającą zasługi jego politycznego przeciwnika.

Od historyi przejdźmy do działu czysto literackiego. Nagrodę 
Bordin rozdzielono między dwóch laureatów. Jednym z nich p. Julian 
Klaczko, autor dzieła: „Pogadanki florenckie.“ Świetna ta  praca zna
na już u nas z przekładu prof. hr. Tarnowskiego. Zobaczmy jak ją  oce
n ił sąd konkursowy. „W pracy p. Juliana Klaczki, rzekł sprawozdaw
ca, w uczonym kom entarzu nad geniuszem Dantego, osobistość i dzie
ła  ojca poezyi włoskićj, jego życie prywatne i publiczne, jego wpływ 
na wiek współczesny i na daleką potomność, stały  się przedmiotem 
sprawiedliwego i częstokroć uowego ocenienia. Uwagi autora nace
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chowane są piętnem oryginalności. Zmysł literacki bardzo trafny, łą 
czy się tu z dokładnćm zrozumieniem tekstów i znajomością faktów, 
świadczącą o głębokićj erudycyi. Akademia, kończy mówca, rozpo
rządziła nagrodą bez względu na prawa narodowości. Pan Klaczko 
należy do Francyi, tak  niezwykłym talentem  pisarskim, jak  wytworno- 
ścią stylu, pełnego barwy i śmiałych rzutów pióra, wreszcie uczuciami 
stale objawiającemi się w długim  szeregu prac literackich, których 
n ik t przepomnićć nie zdołał.”— Druga połowa nagrody przypadła panu 
G ebhardt za znakomite studyum p. t.: „Początek odrodzenia we W ło
szech." Dzieło to jest owocem dw udziestoletni^ pracy. Autor długo 
przebywał we Włoszech, zbadał na miejscu niezliczone źródła prze
chowane w bibliotekach i utworzył prawdziwie oryginalne, krytyczno- 
tilozoficzne dzieło, I tu  występuje olbrzymia postać Danta, ale pan 
G ebhardt wywołuje ją  tylko na podparcie swćj tezy, gdy tymczasem 
p. Klaczko wkoło wielkiego Florentczyka grupuje fakta i wyświetla no
we idee kiełkujące podówczas w świecie.

W ielka liczba nagród akademickich, okazała się przecież niedo
stateczną w obec większej jeszcze liczby dzieł nadesłanych w tym ro 
ku na konkurs a zasługujących na wyszczególnienie. Z tąd to nagrodę 
„G uerin“ rozdzielono pomiędzy czterech laureatów. Pierwszą część 
otrzym ał p. P e tit de Jubeville, au tor ważnej pracy w dwóch tomach 
p. t.: „H istorya tea tru  we Francyi.“ Jest to zaledwie początek ob
szernego dzieła, które obejmie trzy odrębne części: „M ysterya,“ „T e
a tr  komiczny w średnich wiekach,“ i „Dzieje tea tru  w' epoce odrodze
nia.“ Pierwszy tom zawiera krytyczną rozprawę o mysteryach i fa r
sach średniowiecznych, pełną erudycyi, przedstawioną w żywy i zajm u
jący sposób. Nieraz już pisano o początkach tea tru  we Francyi, nigdy 
jednak  przedm iot nie był tak do gruntu  wyczerpany ja k  w obecnćj 
pracy młodego historyka. Tom drugi obejmuje liczne m ysterya i ko 
miczne farsy. Część drugą nagrody Akademia przyznała młodemu 
dyplomacie Edwardowi Frenzy, za historyczne dzieło p. t.: „L iberalny 
am basador z czasów Karola IX  i H enryka III“  (W alezyuszów). Tym 
ambasadorem, słynnym zarówno z nauki jak  i z prawości charak teru , 
był prezydent Arnaud du Ferrier. Z wielką na te czasy odwagą cyj 
wilną, w ystąpił on w parlam encie, przeciw karze śmierći za religijne 
przekroczenia. Śmiałość tę  mógł był łatw o przypłacić gardłem , jak 
słynny radca parlam entu du Bourg; uszedł jednakże śmierci. Późnićj 
kanclerz 1’Hopital zalecił go K atarzynie Medyceuszce; ta  zaś zostaw
szy regentką mianowała go reprezentantem  Francyi na koncylium 
trydenckićm, wraz z Markiem de Pibrac. Mianowany następnie po
słem francuzkim w Wenecyi, przebywał lat piętnaście w tćm głównćm 
ognisku dyplomacyi europejskićj, gdzie wyrobił dla Francyi przeważne 
stanowisko i nadał jćj stanowczy głos w sprawach politycznych tćj 
epoki. Młody autor wielką położył zasługę, wydobywając z pomroku 
imię męża, który żywot cały poświęcił na pożytek i chwałę ziemi oj- 
czystćj.— Trzecią część nagrody otrzym ał Eugeniusz Muntz autor wiel
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kiego dzieła p. t.: „Rafael, jego życie, jego dzieła i czasy.“  Przepy
szna to księga, obejmująca reprodukcye najznakomitszych dziel włos
kiego mistrza. Rozprawa krytyczna zamieszczona w tekście, tak  pię
knością stylu jak  erudycyą odpowiada zewnętrzućj ozdobie, téj pomni- 
kowéj publikacyi.—O statnią część nagrody przysądzono p. Lescure, za 
bardzo ciekawe dzieło p. t.: „Kobiety filozofki.“ Jestto  szereg pełnych 
życia portretów; książka ta  zasługuje na szczegółowy rozbiór: zosta
wiamy go do jednéj z przyszłych kronik.

Z działu lingwistyki nagrodę Desperouze otrzym ał uczony filo
log Ludwik Lalanne, autor słownika świeżo ogłoszonego drukiem , 
przy ostatnićm  wydaniu dzieł historyka Brantom a. Wiadomo z pisarzy 
XVI wieku jak  język francuzki niewyrobiony był w téj epoce. B ran
tôme nie znajdując w nim forin właściwych do oddania swéj myśli, 
tworzył nowe wyrażenia i zwroty. Zresztą mowa przyjęta na dworze 
w owych czasach, m iała właściwy sobie charakter. Pod wpływem kró
lowych W łoszek i Hiszpanek, wcisnęło się do języka mnóstwo obcych 
słów, przez co mowa dworska różniła się zarówno od mowy ludu jak  od 
języka przyjętego wówczas przez uczonych. Eatw o ztąd pojąć, o ile 
Brantôme, który życie straw ił na dworze, trudnym  je s t dziś do zrozu
mienia. Pan Lalanne glosaryuszem swoim usunął te trudności i rze
czywistą położył zasługę. Wydany przez niego ustęp, jest tylko czę
ścią wielkiéj pracy nad słownikiem z XVI wieku.

Inny jeszcze filolog Feliks F rank , otrzym ał takąż nagrodę za 
wydanie „H eptam eronu królowćj N aw arry.“ Powieści słynnćj M ałgo
rzaty, siostry Franciszka I, ktôréj dwór w Pau, u. podnóża Pirenejów, 
tak wielkim przyświecał blaskiem w XVI wieku, znane były od dawna 
we Francyi, ale dotąd brakło  klucza do ich dokładnego zrozumienia. 
P. F rank  wynalazł ten klucz, zdjął zasłonę z oblicza osób wprowadzo
nych do powieści, przez co nadał im znaczenie historyczne i rozjaśnił 
wiele szczegółów niedopatrzonych w dziejach.

Nagroda Langlois za najlepsze tłómaczenia, rozdzieloną została 
między dwóch laureatów. Jeden z nich młody filolog Ludwik H avet, 
wydobył z niepamięci starożytną komedyę łacińską p. t.: „Querolus,“ 
czyli kłótnik. Humorystyczna ta  komedya należy do ostatnich czasów 
chwiejącego się państw a rzymskiego, do czasów kiedy wpływ podbitéj 
Galii silnie oddziałał na łacińską literatu rę , wprowadzając do nićj 
swobodną werwę galską. Bezimienny autor komedyi przebywał na 
dworze możnego patrycyusza, tworzył komedye aby zabawiać gości 
podczas uczty. Jedna z nich tylko pozostała: sceny w niéj pełne ży
cia i sarkazm u, wybornie malują rozprzęgające się społeczeństwo 
w przeddzień najazdu północnych barbarzyńców. Druga połowa na
grody Langlois przypadła panu Aulard tłumaczowi rozpaczliwych poe- 
zyi Leopardego pod tytułem  „Infelicita.“ Wyborny przekład zmusił 
niejako Akademią do uwieńczenia tłum acza, pomimo silnéj protesta- 
cyi członków, dla których piękna forma nie je s t całą zaletą poezyi.

Nagrodę Jouy, za utwór literacki, malujący najwierniéj współ-
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czesne obyczaje otrzym ał p. Ohvaet, au tor powieści pod tytułem : „Ser
giusz Pauin .”

Za inną bardzo zajmującą powieść p. t.: „Pani Lam belle,“  m ło
dy autor Gustaw Toudouze, otrzym ał nagrodę „L am bert.“

Dzieła rozmaitćj treści nadesłane na konkurs fundacyi „Mon- 
-niona,“ liczniejsze były jeszcze niż w roku zeszłym. Stosownie do 
wyraźnćj woli fundatora, Akademia przypuszcza jedynie do tego kon
kursu prace wywierające dodatni wpływ na obyczaje. Nadesłano sto 
"Zydzieści cztery dzieł: z tych uwieńczono dwanaście; wiele innych 
Akademia zaszczyciła pochwałą. Pierwszą nagrodę przyznał sąd naj- 
siusznićj panu Fernandowi Labour, za ciekawy życiorys samegoż Mon- 
thion’a, słynnego filantropa, zmarłego w początkach tego wieku: wzo
rowym rządem i oszczędnością przyszedł on do ogromnych dostatków 
J bcznemi fundacyami unieśm iertelnił imię swoje. Zostawiamy na pó- 
zniej szczegółowy rozbiór tćj książki, tak  wymownie świadczącćj czego 
dokonać może ludzka wola, skierowana do jedynego celu. A kadem ia 
«ancuzka szczególne ma powody do uczczenia męża, który przekazał 

ogromne sumy do corocznego szafunku, a  tćm samćm podniósł jćj 
powagę i piękny dał przykład późniejszym a niemnićj hojnym douato- 
lQm. Drugą nagrodę przysądziła Akademia profesorowi Croizet, za 
ïjowe „Studyum  nad poezyą T indara i prawam i liryzmu greckiego." 
Wielki poeta żył w czasach, kiedy mądrość chodziła w parze z poezyą. 
Upiewa on zarówno piękność, chwałę i zapał młodzieńczy, ja k  cnotę, 
Pobożność i sprawiedliwość. Chłoszcze surowo wszelkie fałsze i pod- 
s tępy, a wysławia ludzi czystych serc i nieskażonych obyczajów. Sam 
jak  mówi, p ragnął jedynie chadzać prostą ścieżką żywota i uczciwe 
imię zostawić w spadku dzieciom. Pan A lbert Rabeau otrzym ał trze
cią nagrodę za pracę pełną erudycyi p. t.: „M iasto za dawnych rzą
dów“ (La ville sous l’ancien régim e). Autor zbadał urządzenie m iast 
We Francyi przed rokiem 1789; w starych dokum entach znalazł on do
stateczne m ateryały do odbudowania gmachu społecznego, jakim  utwo- 

wieki. Nie pierwsza to praca pana Rabeau; poprze- 
d ^  *Una’ n*eran^ j  ważna: „W ieś za dawnych rządów.“ Jak  w je- 
w i h W autor umiarkowany w sądach, um iał pogodzić no-

e ^beralue pojęcia, z wielkićm poszanowaniem tradycyi narodowych, 
ż konk u rs  M onthion’a obejmuje także książki pisane dla młodzie- 

tV. . fceS° działu, sąd wyszczególnił powieść Prospera Chasel p . t.: 
i'acv ya , leśniezego.” W yborna to książka pisana w żywy i zajmu- 
m niw i?0 ‘ Głodzi czytelnicy znajdą tu  obok ciekawćj opowieści, 
orze/ s.zcze8ôlôw z dziedziny nauk przyrodniczych, skreślonych 
rardin ^  ? sPecyalistę. Słusznie tćż uwieńczonym został p. Gi- 
ciorvs uhnrJ, ^  P°wiastkę pod tytułem : „Dziadunio.“ Jestto  ży- 
t n i p i s / P  sleroty- Od la t dziecinnych okazywał on najprzewro-
i uczynić /hrnri które łatw o m° g ^  doprowadzić go do występku
i toDuieia n ip ? l“ larZ,em- Pom ału Jednak złe skłonności zacierają się 

jako pod zbawiennym wpływem dobrego dziadka. Cier- 
Tom IV. Październik ! gai. 16
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piiwością. î słodyczą um iał zażegnać złe w zarodzie i ocalić chłopca od 
zguby. W ątek wysnuty z przygód codziennych, przedstawiony żywo, 
dziwnie pochwycą wyobraźnię i porusza serca młodzieży. Inny laure
a t Eliasz Bertin, w książce p. t.: „M ałe uczennice z pięciu części świa
ta , '“ wyprowadza kolejno na widownię dzieweczki rozmaitych narodo
wości; każda z nich tworzy typową postać, każda szlachetnćm ożywio
na uczuciem, pełna odwagi i energii, gotowa do poświęcenia. W koło 
tych małych bohaterek, autor grupuje historyczne wypadki, pokazuje 
wpływy geograficzne na charakter jednostek. K siążka ta  łącząca po
żytek z zabawą, na szczególuą zasługuje uwagę. Zbliżona tytułem  
książka pana Vallery-Radeau: „Uczeń dzisiejszy,“ równie zaszczycona 
nagrodą konkursową, nie należy już do działu książek pedagogicznych. 
Młody autor, szczerym ożywiony zapałem , podnosi w nićj najżywotniej
sze zagadnienia tych czasów. Nie mogąc iść w ślad za nim, p rzy ta
czamy tylko wymowną konkluzyą. Uczeń dzisiejszy tak  się wyraża 
w liście do przyjaciela: „poraź pierwszy od la t ośmdziesięciu, będzie
my więc mieli z tymi co pójdą twoim torem, młode pokolenie zdrowe 
na umyśle i sercu. Idź, prowadź dalćj twoje dzieło: zbierz wkoło sie
bie wszystkich którzy mają wiarę, miłość i nadzieję! Wy jesteście 
młodzieżą dzisiejszą a ju trzejszą Francyą! Rzecz dziwna! Sekretarz 
Akademii pochwalając krzepkie myśli wyrażone w książce, pełnym si
ły  i wdzięku stylem, protestuje w imię Francyi wczorajszćj przeciw 
powyżćj przytoczonym słowom; widzi w nich pogardę przeszłości i zby
tn ią  wiarę w przyszłość. Szczęściem większość Akademii inaczej rzecz 
pojęła, skoro uwieńczyła idealistę, patrzącego w przyszłość z wiarą, 
miłością i nadzieją.

Inna nagroda Monthion przypadła p. Bourde za ciekawy opis 
podróży p. t.: „A travers l’Alger.” Przed dwoma laty jesienią, pod
czas zawieszenia obrad parlam entarnych, cała karaw ana złożona z de
putowanych i senatorów, odbyła podróż po Algerze, aby zbadać na 
miejscu potrzeby tćj kolonii francuzkićj. Towarzyszył jćj p. Bourde, 
sprawozdawca z „M onitora powszechnego.“  Zdolny ten autor nie 
poprzestał na zewnętrznym opisie kraju, bacznćm okiem sięgnął do 
gruntu rzeczy: pokazuje sprzeczności żywiołów miejscowych z żywio
łem francuzkim, odkrywa wadliwą stronę przyjętego system atu, zaleca 
konieczną reformę. Dzisiejsze wypadki wówczas już łatw e do przewi
dzenia, tćm większe znaczenie nadają tćj ważnćj publikacyi.

Z działu nauk przyrodniczych otrzym ał nagrodę p. P izetta  za 
popularne pogadanki o zwierzętach i roślinach. Autor prowadzi za 
sobą czytelnika, przez lasy, pola i wybrzeża morskie, daje mu poznać 
wszystkie żyjątka, zioła i trawki, jak ie  napotyka w drodze swojćj. 
Nie jest to bynajinnićj pobieżna kompilacya; uczony przyrodnik zna 
dokładnie swój przedmiot, a co więcćj kocha przyrodę i umić przed
stawić jćj cuda w żywy i zajmujący sposób.

Trzy ostatuie nagrody M o n t h i o n  przypadły nakoniec poetom.
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Jednę z nich otrzymał' Juliusz Breton, słynny malarz, w ładający po 
mistrzowsku tak  piórem jak  i pędzlem. Uwieńczouy jego poemat, 
wzięty z życia ludu p. t.: ,,Joanna,“ znany już czytelnikom naszym. 
Mówiliśmy obszernie kilka miesięcy tem u, o tym ślicznym utworze, tak 
wymownie świadczącym, że duch poetyczny nie zam arł bynajm nićj we 
Francy i.

Drugi laureat na polu poezyi, p. Tailhand, śpiewak rzewnych 
zwrotek, natchnionych miłością ojcowską (Poésies paternelles), staje 
znów jako  żywe świadectwo, że uczucia rodzinne nie wygasły po
między Francuzam i.

Chlubnym wreszcie dowodem patryotyzm u, niechaj będą poezye 
trzeciego laureata, p. Pomairols, pod tyt.: „Myśli i sny.“ Trzy zw ła
szcza pieśni: „B ęben,“ „Odłam bomby“ i „Lekcya francuzkiego języ- 

>“ Sił gorącym wykrzykiein serca, pełnego najwznioślejszych uczuć.
Inny jeszcze poeta, Jan  Aicard, otrzym ał w tym roku wielką na

s a d ę , przeznaczoną przez fundatora Vitet, na zachętę dla najzdolniej
szych literatów. Nie pierwszy raz Aicard zbiera akademickie wieńce. 
Zaszczyt ten obecnie zjednał mu śliczny ludowy poeiiîacik p. t.: „Miette 

Norć,” wysnuty z życia wieśniaków prowansalskich; świeży kwiat, 
rozkwitły pod słońcem południowćm. W spominaliśmy już o tym p e ł
nym wdzięku utworze; w przyszłej kronice damy dokładny jego
rozbiór.

Po sprawozdaniu z dzieł uwieńczonych, zabrał głos członek aka
demii Renan. Z właściwą sobie wymową, ogłosił zasługi tych cichych 
pracowników w winnicy Bożćj, którzy, nie oglądając się na  żadną za
płatę, nie wiedząc może o niéj, wytrwałością w dobrem, poświęceniem 
dla bliźnich, zjednali sobie nagrody M o n t h i o n .  Przytaczam y konklu
z ją , wymierzoną przeciw całćj szkole realistycznych powieściopisarzy, 
szkole, k tóra wzięła sobie za cel szukać w ątku w mytach społecznych: 
>,Rzekłby kto, mówi Renan, czytając dzieła wyobraźni dzisiejszych au 
torów, że samo tylko z ło  i b r z y d o t a  są rzeczywistością! I kiedyż 
P>sać nam będą realistyczne powieści na tle d o b r a  i p i ę k n a ?  Do- 
h r o ,  zarówno jak  z ł o ,  je s t także rzeczywistością. D okum enta, odczy- 
taue przezemnie z obowiązku, obejmują w sobie tyleż prawdy, ile jéj 
zawierają obrzydliwe obrazy, kreślone w powieściach, których trafno 
ści, niestety, zaprzeczyć niepodobna. Uwieńczona przez nas dziewczy
na m łynarska, istnieje, zarówno jak  ta  lub owa terem a bohaterka po- 
r ?  u h  nam da kiedy, obraz d o b r a  spełnianego cicho w Pary- 
twi t i nam Wyp°wie ciężkie walki tylu istot zagrzebanych w ubós- 
tn I ł  wz°rowych matek, tylu sióstr pełnych poświęcenia? Jakąż 
îi-t’iirvnf™’ ° iŜ my korzyść, z przekonywania drugich, że świat, na 

przewrotny i skażony do gruntu? Czyż nas to za- 
mi /m i . Dzięki cnocie, rozumiemy Opatrzność! Pessy-
mizm uuaże nam kilka zaledwie istot, dla których życie nie było szczg-



ściem: cel miłości odbija w wszecbświecie. Pomimo wielkich wad 
świat ten bądźcobądź je s t dziełem dobroci nieskończonej.

K ilka miesięcy temu, mieliśmy sposobność widzićć wystawę 
obrazów, przeznaczonych na sprzedaż, po zm arłym  m iłośniku sztuki 
Hartm anie. Cała ta  wystawa sk ładała  się z siedm nastu ledwie obra
zów, ale wśród tych były arcydzieła Frańciszka Milleta, twórcy szkoły 
ludowćj. Z nieśmiałością przystępujem y do określenia tych utworów, 
bo jakże tu  oddać słowem to życie, tryskające z pod pędzla, tę pię
kność, spoczywającą nie w kształtach, ale w wyrazie oblicza i posta
wy? Millet, syn wieśniaka normandzkiego, malował lud wiejski z nie
porównaną praw dą i prostotą. Nieprzyjaciel wszelkich konwencyo- 
nalnych teoryi postaw ił sobie zasadę, że sztuka musi czerpać siłę 
z przyrody, inaczćj wpada w niemoc, jak on bajeczny Anteusz, zawie
szony w powietrzu, który ilekroć do tknął stopą ziemi, tćm dzielniej
szym polotem wzbijał się w nieskończoność. D otykał tćż Millet zie
mi, a nawet s tąpa ł po nićj śmiałym krokiem, ale z oczyma podniesio- 
nemi w górę. Kochał lud wiejski, bo był krwią z jego krwi i kością 
z jego kości, ale malując oracza lub dziewczynę wiejską, nie szło mu 
nigdy o dobieranie klasycznie pięknych typów. Wyżćj on postawił 
swój ideał, bardzićj go uduchownił; jednćm słowem, pokazał, że wiej
ski lud, przyrosły do zagonu, użyźniający go potem własnego czoła, jest 
prawdziwą solą ziemi, że w piersi jego tleje ten płomień,' przy którym, 
jak  mówi nasz W incenty Pol:

Ma się znów ogrzać, oo w życiu zakrzepło!

Takie wrażenie sprawiły na nas owe obrazy Milleta. Było ich 
ośm; każdy z nich to pieśń ludu, pełna tęsknćj zadumy, cudna w pro
stocie swojćj. Koloryt spokojny, niekiedy szary, dziwnie harm onizuje 
z przedmiotem. Na pierwszym, oto m łoda wieśniaczka odchodzi od 
studni; w każdćj ręce, silnie wyprężonćj, trzym a kubeł napełniony wo
dą. Idzie śmiało, nie sarka: snać nawykła do dźwigania ciężarów. 
Studnia stara , omszona; liczne pokolenia czerpały już z nićj wodę
i niejedne czerpać ją  jeszcze będą. Na drugim obrazku ciągnie się 
przed nami zielona, świeżo pokoszona łąka . G rom adka owiec skubie 
traw ę; czuwa nad nią kudłaty  czarny kundel; owczarz spoczywa z bo
ku, na murawie. Nieco dalćj sterczą trzy wielkie stogi siana. Trzeci 
wyobraża wiosnę: koło chaty pełno rozkwitłych grusz i jabłoni. Na 
niebie kłębi się ciemna chmura, ale łuk  tęczy, zawieszony w powie
trzu , zapowiada rychłą pogodę. Po wiośnie idzie lato. Ciepły pro
mień pada na grupę dziewcząt, wiążących w snopki grykę. Na d ru 
gim planie inna grom ada młóci pożęte kopki; cepy migoczą w słońcu. 
Pełno  ruchu i życia; ram iona żeńców nie pomdlały pod skwarem połu
dniowym. Dalćj obraz jesieni: traw a pożółkła na ugorze, słońce zbla
dło za m głą listopadową. W ieśniak pochylony ku ziemi, rozrzuca wi
dłam i kupki nawozu, k tóre  wnet przyorze pługiem pod nowy posiew.

1 1 6  KRONIKA



Na szóstym obrazku młoda kobieta rozwiesza chusty na płocie
i obraca głowę ku dzieciątku, śpiącemu opodal w objęciu starćj babki. 
Siódmy obrazek ukazuje nam skalisty brzeg norm andzki. W głębi 
widnokręgu morze styka się z niebem, promień słońca muska po zie- 
lonawćj fali; na pierwszym planie, za nizkiśm zagrodzeniem, pasą się 
krowy: widać tylko łby wielkiemi uzbrojone rogami, ósm y, najpię
kniejszy ze wszystkich, przenosi nas w głąb  sadu, poza chatą. W ie
śniak, w brunatnćj kamizeli, w kapeluszu na głowie, szczepi młodą 
płonkę w pień dziczki, obciętćj z gałązek. O kilka kroków stoi żona 
z dzieciątkiem na ręku; pilnćm okiem śledzi robotę. Obrazy te  wy
stawione na sprzedaż publiczną, rozbiegły się po zbiorach miłośników 
sztuki. Zapłacono za nie około 500,000 franków. Ale piękniejszym 
nad nie jest inny jeszcze obraz; mistrzowskie dzieło pod względem 
prostoty w pomyśle i harmonii w wykonaniu. Millet sam uw ażał go 
za koronę prac swoich. Arcydzieło to nosi nazwę „Angelus.“ Słońce 
zaszło, wieczorna zorza rumieni jeszcze widnokrąg. W oddaleniu wi
dać wiejski kościołek, dzwon uderzył na „Anioł Pański.“ Dwoje 
wieśniaków: mąż z żoną, znać kopało kartofle w polu; na odgłos dzwo
nu podnieśli się oboje: on stoi z pochyloną głową, trzym a kapelusz; 
ona również pochylona, złożyła obie ręce: z głębokićm skupieniem du
cha modlą się za um arłych. Niepodobna oddać wrażenia, jak ie  sp ra
wia ten cudny obrazek. Widzieliśmy go niedawno na wyprzedaży, po 
zmarłym bogaczu holenderskim Wilsonie. Belgijczyk jeden nabył go 
za 200,000 franków. Smutno pomyślćć! malarz, który tworzył te  a r 
cydzieła, przeżył w nędzy młodość i wiek dojrzały; przyszedł do le
pszego bytu wówczas dopićro, gdy, wyczerpany z sił trzydziestoletnią 
pracą i niedostatkiem , widział grób otw arty przed sobą.

Mamy właśnie przed oczyma pomnikowe dzieło, poświęcone te 
mu twórcy szkoły ludowćj. W ielka ta  księga obejmuje życiorys mi
strza, a zarazem reprodukcyą najcelniejszych jego utworów. Autorem 
jćj był zm arły niedawno przyjaciel M illeta, Alfred Sensier. Przygoto
wane przezeń dzieło, dopełnił i wydał Paweł Mantz, jeden z najzna
komitszych krytyków sztuki. Przypatrzm y się szczegółowo tćj po- 
mnikowćj publikacyi.

Syn prostego rolnika, który m iał w przyszłości odrodzić sztukę 
m alarską, wprowadzając do nićj żywioł ludowy, urodził się w r. 1814, 
na pograniczu Normandyi i Bretonii, pod ubogą strzechą wieśniaczą, 
fodczas, gdy rodzice pracowali w polu albo na łące, s ta ra  babka niań- 
czy a wnuka; przędąc na kołowrotku, śpiewała mu rzewne piosenki 
P i eknWf U ,°P °w^ ał a bajki o wilkołakach i zaklętych królewnach, 
kiera chłopczy1 dusza; rankiem > słońce weszło, staw ała nad łóźecz-

iii* im W ^ budź się F ra n u lk u — mówiła słodko — ptaszęta oddawna 
J P*e *aJą na chwałę Bożą, odmówże z niemi twój poranny paciorek, 

y cllłoPczyk dobiegł la t sześciu, posyłano go do szkółki wiej-
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skiéj: tu  ksiądz wikary szczególną otoczył go opieką, wyuczył służyć do 
Mszy, a poznawszy w nim wielkie zdolności, darow ał mu łacińską 
książeczkę; były tam ustępy z sielanek W irgilego. Mały zrozumiał 
je  wkrótce i pow tarzał z pamięci. Upływały lata: chłopiec rósł, 
a w miarę sił, rozwijających się krzepko, pomagał ojcu w rolniczych 
pracach: wiosną kosił z nim siano, w lecie zagarniał sierpem zboże, 
zwoził je  do stodoły; jesienią młócił, lub orał zagon na nowy posiew. 
W zimowe tylko wieczory wracał cichaczem do Wirgilego. W chwi
lach wolnych od pracy, siadał niekiedy w oknie, b ra ł z komina węgiel
i na świstkach papieru rysow ał wszystko, co mu wpadło pod oko: sta j
nie, ogródek, pola, nawet bydło i owce. Razu jednego, w niedzielę, 
zobaczył wędrownego dziada u drzwi kościelnych. Starzec, z długą 
brodą, pochylony na kiju, uderzył go szczególną postawą; wróciwszy 
do domu, narysował go węglem z pamięci; wszyscy przyznali podo
bieństwo. Uderzony tém ojciec, począł jakoś przemyślać; wieczorem 
przywołał chłopca do siebie.

— Słuchaj-no, F ran k u — rzek ł— oddawna widzę ja, że tobie po 
głowie roją się jakieś dziwy; nieraz już przychodziło mi na myśl, żeby 
cię pokierować na m alarza, boć to, jak  mówią ludzie, nielada rzemio
sło. Ale jam  ubogi, tyś najstarszy z rodzeństwa, dotąd potrzebowa
łem  cię do pomocy. Teraz inna rzecz: młodsi bracia już nadrastają, 
jeśli chcesz, zawiozę cię do Cherburga; tam powiedzą mi, czy w rzeczy 
samćj warto, abyś porzucił pług i zagon, a szukał chleba na iuućm 
polu.

Franciszek uścisnął nogi ojca z uczuciem niewymownéj radości. 
Ożywiony nadzieją, zabiera się czemprędzój do pracy; rysuje dwa 
obrazki, dawno już obmyślane. Jeden przedstaw iał pastuszka w blu
zie i sabotach, grającego na fujarce pod drzewem; drugi na tle nocy 
księżycowej ukazywał człowieka, podającego chleb drugiemu.

Ojciec z synem pośpiesza do Cherburga; tam kołacze w progi 
malarza Michel; młodzian składa mu swoje prace.

— Żartujesz ze mnie, chłopcze—zawołał Michel, obejrzawszy 
pilnie rysunki— przyznaj się, sam tego nie zrobiłeś!

Ojciec i syn zaprzysięgają się, że nikt we wsi nie umić nakreślić 
prostéj kreski.

— Skoro tak, ciężko zgrzeszyłeś, ojcze: godziłoż się trzymać 
przy sobie podrostka do la t ośmnastu? Twój syn będzie wielkim m a
larzem: ja  ci to zapowiadam.

Młodzian pozostał w Cherburgu. Pracow ał tam od dwóch mie
sięcy, kiedy dnia jednego przybiega posłaniec, oznajmia, że ojciecbar- 
dzo chory.

Ma tę sm utną wieść, Frańciszek rzuca pendzle, śpieszy do wio
ski, zastaje konającego ojca.

Po pogrzebie, oświadcza stanowczo, że pozostanie w domu: ja 
ko najstarszy z rodziny, nié ma prawa wyłamywać się od świętych obo
wiązków.
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— Nie zostaniesz, mój F ranku  rzecze babka—musisz zgodzić 
się z wolą Bożą. Ojciec twój mówił, że będziesz malarzem; bądź mu 
posłuszny: wracajże do Cherburga.

Millet powrócił. Bok cały pracował tam pod okiem najbieglej- 
szych profesorów, malował portrety i obrazy kościelne. Prace te dały 
mu niejaki rozgłos; poruszone tćm miasto, wyprawiło go do Paryża, 
przeznaczywszy mu mały zasiłek roczny.

Pośpiesza młodzian z wieścią do rodziny. W wiosce wielka ra 
dość, wyczytano bowiem w dzienniku, zaszczytnie wymienione imię 
Franciszka Milleta. Trwoga przejęła jednak serca bićdnycli wieśnia
ków przy pożegnaniu. B abka ze łzami błogosławiła wnuka. „ P a 
m iętaj, rzekła, dziecię moje, o cnotach twych ojców i dziadów, pamię
taj, że kiedy podawałam cię do Chrztu, wyrzekłam się za ciebie czar
ta i jego pychy i wszystkich spraw jego. Wolałabym widzićć cię ra- 
czćj na marach, niż przeniewiercą woli Bożćj.“

Słowa te utkwiły w pamięci młodziana: w późnym wieku powta
rzał je często dziatwie własnćj.

Przybył do Paryża wieczorem, w dzień styczniowy; śnieg pru- 
szył, gruba m gła ciążyła nad miastem. Myśl o sieroctwie, o wątpli- 
wćj przyszłości, przejmowała go dreszczem. Nie zm rużył oka w wil- 
gotnćj izdebce na poddaszu, dokąd go zaprowadzono.

N azajutrz biegnie do Luwru: tu  dopićro pełną oddycha piersią; 
poetyczna dusza jego wszelką odczuwa piękność. Stare obrazy za
chwycają go naiwnym wdziękiem; szkoła wielkich mistrzów włoskich 
uderza go prostotą i bogactwem kompozycyi. Z tych wszystkich arcy
dzieł porywa go szczególnićj rysunek M ichała Anioła. W omdlałym 
człowieku, mistrz ten oddał bóle całćj ludzkości. Millet oczyma i du
szą utonął w tym obrazie.

Inne wrażenie sprawiły na nim dzieła współczesnych malarzy, 
Zgrom adzone w Luksemburgu. Tu, gdzie rzucić okiem, figury wo
skowe, strój konwencyonalny. Obrazy Delacroix tryskały  tylko ży
ciem.

Millet wszedł do pracowni Delarocha, najsłynniejszćj w owym 
pzasie. Pierwsze próby jego odznaczały się nieporównaną śmiałością
1 siłą. Koledzy szydzili z nich, profesor kiwał głową, wstrzymując się 
od uwag.

— Maluj po swojemu—rzekł raz—idź swoją drogą; ja  ciebie nie 
rozumiem: nie mam ci co powiedzićć.
k ł * P°szed ł swoją drogą, a nie sam tylko profesor, przesią- 
,,.7 ;na w®*róś zasadam i klasycznemi, nie um iał go zrozumićć. Godzi- 
nie i ° mC wybić m iała. W spółcześni malarze, oprócz kilku,

• P°.)mowaü go wcale: widzieli w nim prostaka, wychowanego w cie- 
normamlzkich lasów. Ten prostak tymczasem, rozmiłowany w li- 

laturze, chciwy światła, pochłaniał książki w chwilach wolnych od 
pracy, w Oherburgu już, związany przyjaźnią z młodym księgarzem 
oirzyinywał od niego wszystkie dawne i nowe dzieła. Z zapałem  roz
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czytywał się w Homerze, Szekspir porywał go, Byron zdumiewał, 
W alterskot poruszał do głębi. Umiał na pamięć Beranżera; ballady 
niemieckie Getego, czarowały jego wyobraźnią. Liczne już dzieła 
W iktora Hugo, rad  był sprowadzić do dwóch albo trzech tomów, wy
rzucić z nich wszystko, co trąciło  przesadą. „Gdyby, mawiał, obciąć 
co w nim zbyteczne, mielibyśmy nowego Homera!”

W róg wszelkiéj przesady, niecierpiał jéj w m alarstwie. Paryż 
tymczasem przepadał za sielankowemi obrazkam i w rodzaju Bouche
ra, W atteau i innych idyllistów XVIII-go wieku. Chłopi M illeta bu
dzili śmiech i wzgardę: nikt kupować ich nie chciał. Zasoby tym cza
sem wyczerpywały się zwolna, nowe nie nadchodziły. Miasto Cher- 
burg, na wieść, że stypendysta nowe toruje sobie drogi, odmówiło dal
szych zasiłków. Millet z odrazą malował sielanki, aby nie umrzćć z g ło
du, handlarze obrazów kupowali je  po dziesięć franków. Gdy to nie wy
starczało, m usiał malować szyldy.

W r. 1841 posłał dwa portrety  na wystawę: lepszy z nich odrzu
cony został; przyjęto jeden wykonany według metody Delarocha. 
W następnych latach sąd artystów odrzucał stale jego prace. Trawio
ny tęsknotą m alarz, zaglądał raz poraź do Normandyi, a zaczerpną
wszy sił przy domowćm ognisku, w racał znów do Paryża i z nową 
energią siadał za stalugami.

W lat cztery po pierwszćm wystąpieniu, powrócił ze zwykłćj wy
cieczki z m łodą żoną, k tórą poślubił w Hawrze. Poddasze jego nagle 
się ożywiło, ale z życiem rodzinném przyszły nowe potrzeby. Żądano 
mytologicznych obrazów: artysta  malował je  ze wstrętem.

Raz wieczorem przechodził ulicą; przed sklepem obrazów spo
strzega grupę młodych uczniów, przyglądającą się Nimfom wychodzą
cym z kąpieli.

— Czyj to obraz?— zapyta jeden z grona.
—  M illeta—odrzecze drugi— alboż go nie poznajesz? on nic in

nego wymalować nie umié.
Te słowa dobodły artystę  do żywego. Śpiesznym krokiem wra

ca do domu.
— Słuchaj mnie— rzecze do żony—jeśli zgodzisz się na to, po

rzucę rodzaj m alarstwa, jakiem u oddaję się z konieczności. Życie tru - 
dniejszém będzie dla nas: ty przycierpisz, biedaczko, ale będę wolnym, 
pójdę za głosem, co popycha mnie naprzód.

—  Czyń według woli twojéj— odpowié słodko żona—jam  gotowa 
na wszystko.

Od tćj chwili Millet oswobodzony w duchu, malował wyłącznie 
obrazy z życia wieśniaczego. Rozpoczął tę  wielką epopeę ludową, któ- 
réj karty  rozrzucone dziś po dwóch półkulach świata, stały  się kam ie
niem węgielnym nowćj szkoły malarskiéj we Francyi.

Drogo artysta  opłacił wolność swoją. W r. 1848 posłał na wy
stawę „W ieśniaka wiejącego zboże.” Kto wié, czyby ten śliczny utwór, 
opłacony dziś na wagę złota, przyjęty był przez sędziów, gdyby nie
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okoliczność, że skutkiem  rewolucyi Iutowćj, sąd został usunięty; wszys
tk ie  nadesłane obrazy pomieszczono w salonie. Ale n ikt w tych bur z 
liwych czasach nie nabywał obrazów. Millet przywiedziony był do 
ostatecznćj nędzy. Słowo skargi nie wybiegło przecież z ust jego; żo
na cierpiała tćż w milczeniu. Wówczasto przyjaciel, odgadując stan  
rzeczy, przyniósł mu zaliczenie na nową pracę.

„Gdym wszedł do izdebki, mówi ten zacny przyjaciel, biedak 
siedział skulony, cały drżący od zimna; wręczyłem mu sto franków.

—  Dziękuję ci—rzekł— przychodzisz w porę: nie jadłem  nic od 
dwóch dni. Dzieci jednak  nie ucierpiały głodu.

W rok potćm wystawił w salonie wieśniaczkę, spoczywającą po 
pracy. Przeszła niespostrzeźona. Ogół zajęty wyłącznie polityką, nie 
myślał wtedy o obrazach. Cholera dziesiątkowała ludność: kto mógł, 
uciekał z zapowietrzonej stolicy. Wówczasto Millet z żoną i trojgiem  
dzieci wyniósł się do wioski Barbison, graniczącćj z fonteneblowskim 
lasem. N ajął ubogą chatę i maleńki ogródek: miało to być tymczaso
we schronienie. Millet przeinieszkał tam lat dwadzieścia siedm; tam 
wykonał arcydzieła swoje, tam  dokonał pracowitego życia. Ten skro
mny dach ocieniał do końca jego głowę, z tą różnicą, że w m iarę pole
pszającego się bytu i zwiększania rodziny, chata rozrastała się także; 
przystawiano do nićj coraz nowe izdebki, dla dziewięciorga dziatek.

Z tćj cichćj ustroni wysłał Millet na wystawę r. 1850 piękny 
obraz: „Kosiarzy grabiących w kopki siano” i drugi: „Siejącego zboże 
wieśniaka.” W spaniała to postać ten rolnik z ogorzałą cerą, z kości- 
stemi rękoma, w czerwonym, spłowiałym kaftanie i zmiętym kapeluszu. 
Ponad nim ulatuje chmara ptastw a, czyhająca na ziarno; w oddaleniu 
oracz schylony nad pługiem, pogania parę wołów. Obraz ten zwrócił 
uwagę publiczności, ale obok pochwalnych głosów, dały się słyszćć in
ne: krytycy widzieli w tym poważnym siewcy zamach na społeczny po
rządek; ta  garść ziarna, rzucona w powietrze, wydała się w ich oczach 
garścią kul i kartaczów: żywą protestacyą przeciwko nędzy robotnika. 
Było to wkrótce po krwawych dniach czerwcowych; przerażone umysły 
we wszystkićm widziały niebezpieczeństwo. Millet tymczasem nie my
ślał o przewrotach społecznych; kość z kości ludu, kochał go miłością 
gorącą, szanował jego pracę, widział w niej wzniosłą poezyą, spełnie
nie słow: „będziesz spożywał chleb twój w pocie czoła.”

„Wyznam ci, pisze w liście do przyjaciela, choćby mnie posądzo
no o socyalizm, że strona ludzka porusza mnie najgłębiej w sztuce, co
kolwiek tworzę, wyrazem je s t odebrauego wrażenia. Otóż strona we- 

nie przedstawia się nigdy oczom moim; nie wiem gdzie jćj szukać: 
n |gdy jej nie widziałem. Nie znam nic milszego nad spoczynek w za
ciszy leśnćj, lub na polu świeżo zaoranem. Tam najlepiej dumam, ale 
pojmiesz sam, że ta zaduma jakkolwiek m iła, ma w sobie coś sm ę
tnego.”

Taki tćż charak ter mają wszystkie ludowe obrazy Milleta, czyto 
wykonane pędzlem, czy naszkicowane kredą lub pastelam i. Liczba ich
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bardzo wielka; artysta odtworzył w nich wszystkie chwile życia wie
śniaczego: tu ukazuje skrzętną prządkę przy kołowrotku, tam kmiecia 
idącego do chaty z pękiem chróstu na plecach; tam znów grono kobićt 
zajęte strzyżką wełny, pastuchów z trzodą owiec, żniwa, kośby, pokło
sie: słowem, wszelkie roboty w polu i przy ognisku.

Pom ału smak publiczny począł zwracać się ku obrazkom Milleta, 
ponieważ jednak trudno być prorokiem pomiędzy swymi, Amerykanie
i Anglicy wyprzedzili Francuzów w ich ocenieniu. Krytycy francuzcy, 
przesiąknięci nawskroś konwencyonalizmem, przekładali zawsze Apoli- 
nów i Orfeuszów greckich, nad oraczy w bluzie, lub pastuchów w żabo
tach. Niektórzy jednak odczuli geniusz Milleta i poważyli się wbrew 
opinii policzyć go do mistrzów. Jeszcze Millet żadnego nie otrzym ał 
był medalu, a już krytyk Pelloąuet oświadczył stanowczo, że ten a rty 
sta  wprowadza nowy żywioł do sztuki, że je s t poetycznym i uczonym 
tłómaczem idei, dotąd nie wprowadzonej w życie; słowem, że jest pier
wszym mistrzem swój epoki, że będzie kiedyś chwałą swojego czasu. 
Pelloąuet nie znał wcale Milleta, przyjaźń nie kierow ała jego piórem.

Inny słynny krytyk Teofil Gautier, ujrzawszy na wystawie „Żni
wiarzy,” zaw ołał z uniesieniem: „Oto mi poezya! oto lud w pełnym m a
jestacie! Pochylam mimowoli czoło wobec tych prostaków, tych zapa
śników zbrojnych w kosy, tych karmicieli naszych!”

Piękne to dzieło zjednało artyście medal 2-gićj klasy; przeciwni
cy silnie protestowali: w oczach ich m alarz ludu był krwawym demago
giem.

Prom yk sławy błysnął artyście, ale byt jego wcale się nie popra
wił. Gdy głód zagrażał dziatkom, dobry ojciec odrzucał pędzel, chwy
ta ł  za krćdę, k rćślił naprędce jakąś postać typową, posyłał rysunek 
do Paryża. Przyjaciel sprzedaw ał te świstki po kilkanaście franków. 
Na jednój z ostatnich licytacyi płacono za nie po franków 6000!

Millet znosił z odwagą ubóstwo, ale serce jego pękało z bólu, gdy 
na wieść o chorobie babki nie mógł pośpieszyć do.niej po ostatnie b ło 
gosławieństwo. Za babką poszła rnatka; dobry syn przykuty do miej
sca, nie mógł rzucić garści ziemi na drogą trum nę.

Ledwie że m atka zam knęła oczy, błogosławiąc nieobecnego sy
na, bogaty Amerykanin nabył obraz jego za 2000 franków. A rtysta 
nagle wzbogacony, zabiera żonę z dziatwą, pośpiesza do Normandyi, 
aby powitać rodzeństwo, zapłakać na drogich grobach i odetchnąć po
wietrzem rodzinnćj wioski.

Razu jednego wieczorem przebiegał wzdłuż i wszerz pole, gdy 
posłyszał dzwon na Anioł Pański. Zwraca się żywo ku stronie kościol- 
ka, wchodzi w progi, widzi przed ołtarzem  klęczącego plebana z siwą 
głową. Po chwili starzec powstaje, zbliża się, uderza go zlekka, po ra 
mieniu.

—  Tyżeśto, F ranku?— zagadnie ze słodkim uśmiechem.
Był to ów wikary, pierwszy jego profesor: uścisnęli się obaj ze 

łzam i.
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—  A Biblia, mój F ranku , czy jćj nie zapom niałeś?—spyta ka
p łan — a psalmy... czytasz-li je  niekiedy?

— Czytam, mój Ojcze—odpowie M illet—wszystko, co wykona
łem , zaczerpnięte w tym zdroju.

— Słodkie to dla mnie słow a— odrzecze kap łan— nie często sły 
szę je  w tym  czasie. Bóg ci je wynagrodzi... Dawniój lubiłeś W ir- 
gilego.

— I dziś lubię go tak ja k  dawniej...
— To dobrze, dobrze, synu. Jakżem ja  szczęśliwy! posiałem 

ziarno i wzeszło mi tak bujnie. Będziesz zbierał plony, moje dziecko.
Zabawił malarz cztery miesiące w rodzinnćj wiosce swojćj; zebrał 

tam niezliczoną moc typów i krajobrazów.
Z owych nonnandzkich szkiców Millet za powrotom do Barbiso- 

nu tworzył coraz nowe obrazy, wystawiał je  w salonie i coraz nowe 
gromy ściągał na głowę swoją. Wytworny 1’aryż nie mógł w nim za
smakować: okrzyczano go malarzem brzydot wiejskich. ’

— Brak-że na wsi dorodnćj młodzieży i pięknych dziewcząt?—
powtarzali krytycy. . . . . . .  ,

— Tak nie b r a k — odpowiadał M illet—ale piękność nie leży 
w samvch rysach; promienieje ona z całćj postaci: szukać jćj przede- 
wszystkićm w prawdzie. Wasze ładne wieśniaczki dźw ignęłyby  naręcz 
drzewa lub wiązkę chróstu? zbierałyżby kłosy pod skwarem słońca 
sierpniowego’ ciągnęłyżby wodę ze studni? Kiedy malować będę ma
tkę, oddam jćj piękność w uśmiechu i spojrzeniu na dziecię. Piękność, 
to nie ksz ta łt rysów, ale wyraz oblicza.

Mimo zawziętości krytyków, mimo chłodu publiczności paryzkićj, 
imię przecież Milleta coraz szerszego nabierało rozgłosu. W m iarę 
pracy geniusz m istrza rozwijał się potężnie, ręka jego coraz dzielnićj 
w ładała pędzlem, twórcza myśl w coraz piękniejsze przybierała się for
my. Wówczasto powstało niezrównane arcydzieło, ów „Angelus,” na
byty dziś za 200,000 franków, wówczas zaś odstąpiony za 2000 am ato
rowi belgijskiemu.

I któżby przypuścił?., w tymże samym roku 1859, sąd przysię
głych odrzucił inny obraz artysty, według bajki Lafontaina, przedsta
wiający „Drwala ze śm iercią.” Oburzony tym wyrokiem Aleksander 
Dumas (ojciec), wystąpił z silną protestacyą.

„Zarzucacie, rzekł on, Milletowi, że obrazy jego sm utne i żało
sne, a któż wie, czyli artysta, który opowiada pędzlem, ja k  my opo
wiadamy piórem, któż wić, czyli ten arty sta  nie kreśli pamiętników 
duszy własnćj; czyli nie czuje się smutnym i zbolałym, patrząc na wy
trwałych pracowników, którym nie błyska nadzieja wytchnienia i bło- 
gićj pociechy?

„Krytyk z poglądem zdrowym i bezstronnym , ciągnie Dumas, ró
wnie jest rzadkietn"zjawiskiem, jak  i wielki a rtysta . Jeśli taki krytyk 
len ieje, żaden sąd przysięgłych nie wezwie go do rady.”
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Millet gorzko uczuł niesprawiedliwość, przypłacił ją, długą i cięż
ką chorobą.

W kilka lat późnićj, nowy oryginalny utwór: „Robotnik wsparty 
na motyce,“ równą wywołał burzę. Pociski sypnęły się gradem  na 
artystę: krytycy ogłosili utwór bezecną szkaradą; kilka głosów prze
cież postawiło go obok arcydzieł rembrantowskich. W obronie a rty 
sty, nieznany poeta wystąpił z gorącym sonetem; dajemy go w prze
kładzie:

Rzuć, m istrzu, bohatery, króle i najady,
N iech w bajkach olim pijskich  K abanele toną;
W olę twego poczciwca z twarzą osmaloną,
N a którćj pług boleści wyorał swe ślady.

Zostaw na dnie W enerę, z fal morskich zrodzoną,
O dkryj nam nędzy ludzkićj bezecne szkarady;
Nędzy, co wśród wiekowej na świecie biesiady,
Ssie szpik z kości biśdaków paszczą krwi złaknioną.

Naznacz piętnem ohydy tę potworę wściekłą,
Tw oja ręka niech łupy z gardzieli jć j wydrze:
Podżegaj zapaśników przeciw strasznej hydrze!

TyS odmalował żeńców i niebo i piekło.- 
Zostanże na wiek wieki, z promienistym czołem,
Dantem ludu, nędzarzy Michałem Aniołem! „

W alka ta  muićj poruszyła artystę, niż dawniejsze pociski. P e
wny siebie, szedł raz obraną drogą. Zarzut socyalizmu wywoływał 
uśmiech na jego ustach. „W id z ia łże  mnie kto kiedy w klubie socya- 
listów? pisze do przyjaciela. Zarzucają mi, że wdzięk wsi zupełnie mi 
nieznany. Ja  widzę tam coś więcćj, niż prosty wdzięk: widzę nieskoń
czony majestat! Jak  oni, widzę drobne kw iatki, o których Chrystus 
powiedział: „Zapraw dę, Salomon w całym blasku chwały swojćj, nie 
był odzianym jak  jeden z nich!” Widzę aureolę jaskierków i pro
mień słońca, wybiegający zdaleka z poza chmury, ale widzę niemnićj 
zziajanego oracza, jak  prowadzi pług po spiekłym od słońca ugorze 
i siada na chwilę, by wyprostować członki i odetchnąć!

„Nie ja  to wymyśliłem jęk  ziemi, znany oddawna: drudzy mówili
o nim.

„Moi krytycy, pełni sm aku estetycznego i nauki, ależ ja  nie mo
gę wleźć w ich skórę. Przez całe życie widziałem tylko pola; staram  
się opowiedzićć to, com czuł, gdym sam upraw iał rolę.

„O dtrącam  z całą siłą, pisze'dalćj, zarzut demokratyzmu, jak"go 
rozumieją w języku klubowym. Chciałem tylko skierować myśl ogółu 
na człowieka, pracującego ;na chlćb w czoła pocie. Ja  jestem  chło
pem, prostym chłopem!“

W ystawa powszechna r. 1867, rozgłosiła imię artysty. Z ebrał 
on najpiękniejsze obrazy swoje, rozrzucone po prywatnych galeryach, 
wystawił dziewięć wspaniałych płócien. Przypominamy sobie „Strzyż-
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kę owiec,“ „P aste rza ,“ „Zbiór kartofli,“ a szczególniej cudny „Ange- 
lus.“ „Drwal ze śm iercią,“ odtrącony niedawno z salonu, znalazł tu 
chlubne miejsce. A rtysta otrzym ał zloty medal. W rok potém przy
znano rnu krzyż Legii honorowej. Przeciągły oklask młodych m ala
rzy, w chwili, gdy imię jego wymówiono, świadczy, o ile to imię stało 
się popularnćm. Miłośnicy sztuki raz po raz odwiedzali skrom ną je 
go pracownię. Bogaty przemysłowiec alzacki, H artm an, zamówił 
dwanaście obrazów, na które zobowiązał się zaliczać miesięcznie po 
2,000 franków. Byt rodziny został zapewniony.

N adszedł rok 1870. Prusacy zbliżali się szybkim pochodem: 
Millet z rodziną schronił się do Cherburga. Przebył rok w drogiéj 
mu Normaudyi, pracując bez ustanku. Ale sm utne wieści, dobiegają
ce z Paryża, dręczyły go boleśnie. Listy do przyjaciela, świadczą
o gorących jego uczuciach patryotycznych: ów mniemany socyalista, 
bolał szczegôlniéj nad gw ałtam i komunardów. „Co ci nędznicy wy
praw iają w Paryżu! pisze w liście, świat nie widział takich potworów) 
czśmże przy nich W andale: tamci łupili tylko między obcymi!“

Z najwyższćm oburzeniem wyczytał w dzienniku, że go zamiano
wano członkiem Federacyi artystów' paryzkich, pod prezydeucyą Cour
beta. Odpowiedział na to silną protestacyą.

Po skończonej wojnie, krytyk Sylvestre odwiedził go w Cherbur- 
gu. „Zastałem  Milleta, mówi on, przy stole, z żoną i dziewięciorgiem 
dzieci i dwoma zięciami, tylko co przybyłymi z obozu. Piękny to 
obraz patryarchalny, jak  na te czasy, hańby, mordów i poniżenia!“

„W idziałem  jego krajobraz, wysłany już do Londynu: widok wy
brzeży normandzkich. To nie prosta kompozycya, raczéj psalm wy
śpiewany z głębi duszy, pełen samodzielnej potęgi i spokoju! P rzed
miot wzięty z przyrody, ale spokrewniony duchowo ze wszystkiém, co 
wielkie i piękne: z Biblią, z Homerem, z Dantem, z Michałem Anio
łem . Obraz ten powinien nosić tytuł: „Ziemia, Morze i Niebo.“ To 
wierny wizerunek trzech żywiołów. Millet s taną ł na szczycie: stwo
rzył wielkość z niczego. Praw da, że to n ic , to on sam, człowiek, poe
ta, m alarz!..“

Za powrotem do Barbisonu, artysta  z równym pracował zapałem , 
ale siły często go opuszczały. W r. 1873, rząd Rzeczypospolitej postano
wił ozdobić ściany Panteonu, obrazami pierwszych francuzkich mistrzów. 
Dyrekcya Sztuk Pięknych wezwała M illeta do udziału w tej pomniko
wej pracy. Powierzono mu ośm przedmiotów z życia Ś. Genowefy, za 
sumę 50,000 fr. Millet wziął się żywo do dzieła, naszkicował pier
wsze zarysy, ale wkrótce pendzel wypadł z omdlałej ręki mistrza. 
Trawiony ciągłą gorączką, przeczuwał on skon blizki: zalecał żonie, 
aby szczepiła zgodę i miłość wzajemną między dziećmi. Żal mu było 
umierać, i to w chwili, gdy zaczął jasném  okiem patrzeć w przyrodę, 
gdy zbadał do gruntu  tajemnice sztuki. U m arł w pierwszych dniach 
stycznia 1875 roku.

Wieść o tym przedwczesnym skonie, poruszyła głęboko św iat a r 
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tystyczny. Zacięci nawet przeciwnicy, umilkli w obec grobu. P i
sma francuzkie, angielskie i belgijskie, zgodnym chórem zabrzm iały 
na cześć m istrza. Sprzedaż pozostałych szkiców przyniosła znaczną 
sumę. Wówczasto rząd nabył „W idok kościoła w Greville,“ i kol- 
lekcyą rysunków. Jedyna to pozostałość po wielkim artyście, którym 
chlubi się paryzkie Muzeum. Najcelniejsze obrazy pozostały w ręku 
prywatnych miłośników; większa część przeszła do Belgii, Anglii 
i Ameryki. Francyi pozostała tylko chwała, że z łona jćj wyszedł 
genialny twórca ludowćj szkoły w malarstwie, chwała przyćmiona nie
co wyrzutem, iż nie um iała ocenić go za życia, iż w smutny sposób p o 
tw ierdziła przysłowie: „Trudno być prorokiem między swymi!“

W ostatnich czasach krytycy francuzcy gorąco zajęli się Szeks
pirem. Profesor S tapfer wziął go za przedm iot kilkoletniego wykła
du, w jednym z fakultetów  literatury , znakomite studya jego, nieda
wno ogłoszone drukiem, dały poznać różnostronnie geniusz wielkiego 
dram aturga angielskiego. Profesor Mezieres poświęcił mu zeszłoro
czny wykład w Sorbonie. Pomijamy mnóstwo przekładów i rozpraw 
krytycznych wielkićj zarówno doniosłości. Po tćm wszystkićm, co po
wiedziano o Szekspirze, zdawało się rzeczą niepodobną, poruszyć nie
tkniętą jeszcze strunę, dokonał tego przecież uczony filolog Jam es 
D arm steter. W ydał on obecnie nowy przekład M akbeta i poprzedził 
go rozprawą, nacechowaną prawdziwie samoistnym poglądem. Poka
zuje w nićj geniusz Szekspira, odradzający się kilkakrotnie i wstępują
cy w coraz to nowe fazy. „Szekspir, mówi on, zm ieniał się jako czło
wiek, zm ieniał jako artysta , zm ieniał się w myśli, zmieniał w stylu.“ 
Te przemiany oznaczył krytyk, ukazując arcydzieła jego, w czterech 
całkiem odrębnych grupach.

Historyczny rozwój geniuszu Szekspira, tworzy, zdaniem k ry ty 
ka, wielki trzyaktowy dram at, poprzedzony prologiem. W proiogu 
same próby: geniusz szuka drogi właściwćj. D ram at z tych czasów 
(jak „Romeo i Ju lia“ ) peł;‘n uniesień i gwałtownego szału; komedya 
tryska życiem, ale fantastyczna do zbytku, nie szukać w niej prawdo
podobieństwa, ani głęboko zarysowanych charakterów. Poezya prze- 
maga nad dramatycznym artyzmem.

Akt pierwszy od roku 1593, obejmuje okres ośmioletni. Ry
szard III pokazuje nowy zwrot: uczuciowość znika, miejsce jćj zastępu
ją  nam iętne porywy. Nuta komiczna dźwięczy wśród najtragiczniej
szych sytuacyi. Poeta pogodnćm jeszcze okiem patrzy na ludzkie lo
sy; niekiedy chm ura smutku przemknie mu przed oczyma; z ust jego 
wybiegnie gorzkie słowo, ale gorycz ta  nie zaprawna trującym  jadem : 
poza chm urą igra słoneczny promyk.

Akt drugi ciągnie się przez lat siedrn, od r. 1601. Życie zawio
dło poetę: widzi świat czarnym osłonięty całunem; boleść szarpie mu 
serce, na widok tryumfującćj zbrodni: w tym rozpaczliwym stanie du
cha rzuca na sceuę gromady lwów i tygrysów, przedzierzgniętych
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w ludzkie postacie; ukazuje pijane krw ią potwory, jakich fantazya po
etów jeszcze nie wymarzyła. Do tego wielkiego okresu należy „ J u 
liusz Cezar,“ „M akbet,“ „H am let,“  „K ról L oar,1, „Otello,“ „Koryo- 
lan.“ Szat ogarnia umysły; usta śmieją się, ale sarkastycznym śmie
chem, strasznym , niby syk wężów; w obec nędzy ludzkiej, pogarda 
przemaga nad litością.

Akt trzeci obejmuje la t pięć do roku 1613. W alka ustaje, po
kój wraca; poeta ogarnia wzrokiem pogodniejszy widnokrąg. Z po
błażaniem patrzy na ludzkie błędy; żal do świata, zmienia się w cichy 
sm utek i łagodną rezygnacyę. Do tego zwrotu należy „Cymbelin” 
i „Burza,“ utwory pełne swobodnej fantazyi.

W pierwszym akcie, jak  słusznie uważa krytyk, poeta trzym a 
się szczelnie ziemi; w drugim  zstępuje w otchłań piekieł; w trzecim na 
lotnych skrzydłach wzbija się ku niebiosom. Znakom ita rozprawa 
D arm stctera, głęboko obmyślana, odznacza się również werwą i wdzię
kiem, co nie zawsze chodzi w parze z erudycyą.

Słynny egiptolog M aspero, były profesor w kollegium Francuz- 
kiem, powołany niedawno przez khedifa Egiptu, na dyrektora muzeum 
Bonlaeg, świetnie rozpoczął swój zawód i na samym wstępie okazał się 
godnym następcą zm arłego M aryetta Paszy. Maspero przybył obecnie 
do Paryża, gdzie na zebraniu Akademii napisów, zdawał sprawę z do
konanych pod jego kierunkiem  wykopalisk, nadzwyczaj ważnych dla 
historyi starożytnego Egiptu.

Rozpoczęto prace jednocześnie w trzech miejscach: w Aleksan
dry^ w Tebach i w Sakkarah. W Aleksandryi spodziewano się od
kryć grób A leksandra Wielkiego, lecz nadzieje te  omylone zostały. 
Najświetniejszy plon przyniosły wykopaliska tebańskie. M aryette w o- 
statnich chwilach życia, pa trza ł niespokojnćtn okiem na rozmaite 
przedmioty, pochodzące wyraźnie z grobów królewskich, które naby
wali podróżnicy angielscy od tubylców. Zwątlone siły nie pozwoliły 
mu dotrzćć do gruntu rzeczy. W myśl poprzednika, M aspero udał 
sie do Teb, z pomocą władz rządowych, wykonał śledztwo, schwycił 
na uczynku Araba, frymarczącego tajem nie archeologicznemi zabytka
mi; uwięziony Arab wydał wspólników swoich i w skazał nieprzebrany 
skarbiec, z którego czerpał wraz z nimi pełną ręką.

W głębokićj grocie, pod zwaliskami starożytnego m iasta, odkrył 
"liispero sarkofagi i mumie trzydziestu sześciu królów i około pięciu 
tysięcy przedmiotów z najdawniejszych epok. Są pomiędzy niemi 
cztery papyrusy; każdy z nich długi na metrów szesnaście; cztery sto ł-
11 ukute z bronzu; wielki nam iot ze skóry, wyszywany w hieroglify ko

lorem czerwonym, żółtym i zielonym, jak  niemnićj piętnaście piram i
dalnych peruk, sztucznie utrefionych, które nosiły królowe podczas 
uroczystości. Drobniejsze przedmioty składają się z posążków Ozyry
sa, talizmanów, klejnotów złotych i t. p. Nagromadzenie tylu sk a r
bów z rozmaitych epok, stało  się dla uczonych ciekawym probleraa-
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tem. Przypuszczają,, że jeden z ostatnich Faraonów, aby uchronić 
prochy przodków swoich od zniewagi, w czasach powszechnego roz
przężenia, rozkazał ukryć je w niedostępnćm miejscu, wraz z drogo
cennym swoim skarbcem . Wszystkie te zabytki, przeniesione do Bou- 
laeg, wzbogaciły słynne muzeum M aryette Paszy.

W Sakkarah, p. Maspero otworzył trzy nietknięte dotąd piram i
dy i odkrył w nich groby królów z V i VI dynastyi. Do owej epoki 
należy znaleziony tamże papyrus obejmujący 800 wierszy. Maspero 
odczytał z nich połowę. Jestto  czysto religijny tekst, bez związku 
z historyą; zawiera on też same formuły liturgiczne i magiczne, jalc 
znane teksta  z epoki ostatnich dynastyi. Rzecz godna niemnićj uwa
gi, że mumie królów odkrytych w grocie tebańskićj, przedstaw iają ten
że sam typ jak postacie żyjących dziś Fellachów.

Inny słynny archeolog Schlieman, wraz z m ałżonką swoją, otrzy
m ał w tych czasach uroczystą owacyą w Berlinie wyprawioną przez 
m agistrat m iasta i grono uczonych niemieckich. Dr. Schlieman jak  wia
domo ofiarował cesarstwu niemieckiemu skarby odkopane w zwaliskach 
starożytnej Troi. Zabytki te złożone są w Berlinie, gdzie na pomie
szczenie ich urządzają właśnie wspaniałe muzeum. Zarząd municy
palny wywdzięczając się, n ad a ł donatorowi ty tu ł honorowego obywate
la miasta Berlina. B urm istrz z licznym orszakiem, wprowadził try 
umfalnie państwa Schlieman do stolicy przez wielką bram ę ratuszową. 
Pilastry  ozdobiene były wieńcami z wawrzynu i liści dębowych. Mu
zyka przygrywała marsza z Tannhśiuzera. W wielkiej sali ratuszowej, 
profesor Virchow zabrał głos, wysławiając patryotyzm i wytrwałość 
archeologa. Dr. Schlieman w odpowiedzi na to, skreślił historyę ży
cia swego i podjętych trudów. Poczćm dyrektor muzeów berlińskich 
Schrem podziękował raz jeszcze w imię nauki; zakończył mowę zw ra
cając się do pana Schlieman. „Ifigenia” Goetego, rzekł, domaga się 
ojczyzny greckiej, my zaś mamy nadzieję, że serce Greczynki, przyro- 
śnie choć w części do miasta, gdzie skarby, które ma prawo uważać 
za własność, znalazły schronienie wiecznotrwałe.

W śród naw ału powieści realistycznych, o których wspominać nie 
warto, odznaczają się niepospolitym wdziękiem, maleńkie nowelle L u 
dwika Halewego, wydane w jednym tomie. Ogólny ty tu ł: „Małżeństwo 
z miłości,” wzięty od jednej z tych powiastek. Jestto  prawdziwy klej
nocik, obrobiony misternie ręką biegłego psychologa. Młodzi m ał
żonkowie, po dwóch latach najszczęśliwszego pożycia, ukazują sobie 
dzienniczki kreślone pod wpływem wrażeń doznanych przy pierwszóm 
poznaniu. N otatki męża krótkie, ale żar tryska z niedopowiedzianych 
półsłówek. Obszerniejszy dziennik młodej żony odkrywa najdelika
tniejszą stronę dziewiczych uczuć. B rak tu napozór wątku, żadna za
pora nie staje na drodze młodej parze: wymowny dowód, jak  biegły



arty sta  potrafi wydobyć efekt z najzwyczajniejszych przygód życia, je 
śli trzym a się zasady wielkiego poety naszego:

Miéj serce i pa t rz  w eerce!

Inne nowelle zaw arte w tomiku „Am basador chiński,” „Defila
da,” „Deputowany,” lubo skreślone z humorystyczną werwą, nie od
powiadają wartością pierwszéj. W jeduéj p. t.: „Nauczyciel tańca,” 
znajdujemy charakterystyczną postać starego zwolennika Terpsycho
ry, który przewiduje straszny jak iś kataklizm  w społeczeństwie, bo 
młodzież przesta ła  tańcować. Autor opowiada w prologu rozmowę 
swoją ze sfanatyzowanym baletnikiem.

—  Masz pan zapewne nie mało lekcyi w wielkim świecie—pyta
autor.

—  Tak jest; mam piękną klientelę w paryzkiéj arystokracyi. 
Panienki uczą się jeszcze tańca, ale młodzież ucieka od niego ja k  od 
morowéj zarazy. Gra w karty  po klubach, wyścigi konne, małe tea
trzyki: oto dziś cała ich zabawa. W szystko to sprawa rządu!

— I w czćmże tu  rząd winien?
— W czćm? Oto pan Juliusz F erry  ułożył nowy program un i

wersyteckich nauk. Niektóre rzeczy są tam obowiązujące, ja k  nauka 
żywych języków. Nie ganię go za to; żywe języki potrzebne bezwą- 
tpienia... ależ tańce, mój panie!... ani słowa o tańcu w programacie! 
W ypadało przecież ustanowić profesora tańca przy każdćm liceum, 
urządzić szkołę norm alną tańca, zaprowadzić egzamina i konkursowe 
nagrody. Uczniowie powinni komponować nowe figury w tańcu, jak 
komponują wersye greckie i tem ata łacińskie. Taniec, nie jestże tak - 
że językiem, którym powinien mówić każdy człowiek dobrze wychowa
ny? A wiész pan co się dziś przytrafia? Ot w dyplomacyi, pełno nie
zdarów co plączą figury w kadrylu, a w walcu m ijają się z taktem! 
^zują oni sami że ich edukacya uiekompletna. W tych dniach naprzy- 
kład, przyszedł do mnie młodzieniec bardzo przyzwoity—cóż ztąd, 
kiedy nie umié tańczyć! Powołano go na sekretarza wielkiéj am basa
dy: 011 nieborak nigdy nie tańczył— słyszysz pan? nigdy! Iitoby uwie- 
l‘zył, a przecież tak  jest... Biedny chłopiec nie wić co to kadryl! Tak 
to p. Barthélém y St. H ilaire wybiera dyplomatów!”

Tego rodzaju novelle wielkiéj dziś używają wziętości. Są one 
tćm w literaturze, czém w malarstwie rodzajowe obrazki. Główną ich 
zaletą schwycenie charakterów . Rzecz to nie łatw a w czasach obe
cnych: potrzeba nader badawczego oka aby dopatrzéé charakterysty
czne rysy w jednostkach, dziś, gdy cechy osobistości tak się zacierają 
Pod pokostem światowego poloru.

Składać wszystko złe na karb  rządu, stało  się w Paryżu modą 
panującą. Ten popęd schwycił W iktoryu Sardou i uwydatnił w jednéj 
z dowcipnych komedyi swoich. Ktoś dobywa z paczki zapałkę, pocie- 
ra ją  o papier: ogień zająć się nie chce, próżne usiłowania. Poczciwiec
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marszczy brwi, dalćjże sarkać na monopol ciążący na zapałkach: „I to 
zowie się rządem!”— woła w gniewie, tupiąc o ziemię nogą. Takich 
malkontentów spotykamy co chwila między literackimi krytykam i. 
Prześcignął ich wszystkich p. Pontm artin  znany legitym ista, au tor so
botnich felietonów w „Gazecie francuzkićj.” Każdy artyku ł rozpoczy
na on jerem iadą na obecny stan rzeczy: że jednak  umić zaprawiać 
krytyki swoje dobrą szczyptą soli atyckićj, że się nie ogląda na nic 
i ostrym łukiem  mierzy w czoła olbrzymów takich jak  W iktor Hugo, 
że je s t człowiekiem głębokich przekonań i rozległćj nauki, pozyskał 
przeto popularność, zdobył mir u ludzi przeciwnego nawet obozu.

W tych dniach Pontm artin wydał książkę p. t.: „Wspomnienia 
starego krytyka.“ Jest to zbiór luźnych artykułów , częstokroć humo
rystycznych o bieżącćj literaturze i współczesnych literatach. Jak  ła 
two zgadnąć, polityka nie m ałą rolę odgrywa w tych studyach. Au
tor uosobił rząd republikański w postaci niezgrabnćj „Maryanny.” 
Cokolwiek stało  się złego, winna tem u „M aryanna.” Jeśli Zola zanu
rzył powieść w bagniskach realizmu, jeśli szkoła jego rozsiewa zgniły 
miazmat, kogoż winić jeżeli nie „Maryannę?” Przechodzi wreszcie 
krytyk do obrazków Ludwika Ilalewego: z szczególnćm upodobaniem 
wspomina powiastkę p. t.: „Pani Cardinal.” Zachwyca się barw ą i wo
nią tych świeżych kwiatów, sypie gorące pochwały autorowi: „Dzięki 
ci, panie, woła, stokrotne dzięki! z łaski twojćj przeżyłem kilka miłych 
godzin; tak  miłych, że pod ich urokiem zapom niałem  o wszystkiem co 
mnie dręczy: o artykule 7, o wyrokach i gwałtach, a nawet o Mary- 
annie!

1 3 0  K RO NIKA

Ostateczności spotykają się z sobą: słuszność starego przysłowia 
widoczna dziś bardzićj niż kiedykolwiek. Podczas gdy realiści, posu
wając teorye swoje aż do nihilizmu, wołają chórem: „precz z przeszło
ścią! precz z tradycyąl’’ idealiści tymczasem aby podnieść ducha do 
wyższćj potęgi, staw iają pomniki tak żywym jak  um arłym , a uczcze
niem wszelkiego rodzaju pracy i zasługi, skupiają w sercu siły do no
wych ofiar. Portugalczycy uczcili niedawno Kamoensa, Hiszpanie Kal- 
derona, Niemcy Hegla, Francuzi Beaumarcliais’ego i llouget de Lisie, 
twórcę M arsylianki, że pominiemy tylu innych. Wszystkich jednak 
prześcignęli Westfalczycy: ci bowiem nie poprzestając już na uczczeniu 
historycznćj postaci, wybrali za przedm iot owacyi bohatćra z mytycz- 
nych podań narodowych. Miasto Cleve, przy napływie gości z całych 
północnych Niemiec, położyło kamień węgielny, na pomnik dla baje
cznego Lohengrina.

Uroczystość tę uśw ietniła międzynarodowa wystawa przyrządów 
łowieckich, dotąd jeszcze otwarta. Całe miasto ozdobiono wieńcami 
kwiatów i setkam i tak prowincyonalnych jak  cechowych chorągwi. 
Orpheony wykonywały narodowe melodye, przy fantasmagoryi fajer
werków i ogni bengalskich. Koroną uroczystości był historyczny po
chód przedstawiający starożytne rody westfalskie. W ystępowali w nim



w pysznych średniowiecznych strojach, książęta Kliwii, słynni w XIV 
wieku, z orszakiem licznych elektorów i palatynów. Potomkowie Lo- 
hengrina mieli na tarczach łabędzie z legendy niemieckićj.

Miasto Cleve było, jak  utrzymuje z chlubą, rezydencyą owego 
Lohengrina, opiewanego przez Minesengcrów. Z pomiędzy nich uczcił 
szczególnićj bajecznego bohatera Wolfram z Eshembach, w słynnćj try 
logii, która posłużyła W agnerowi za wątek do opery. Oto treść poe
matu:

Piękna księżniczka Elsam , jedyna dziedziczka Kliwijskiego do
mu, odmówiła ręki Tritzowi z Telram und, potężnemu wasalowi ojca 
swego. Dumny rycerz staje w szrankach, w obecności cesarza H enry
ka, wyzywa do walki zapaśników: ustąpi praw swoich temu, kto go po
kona. Ale żaden współzawodnik nie w ystąpił do boju; żaden nie śmió 
zmierzyć się z olbrzymem. Księżniczka patrzy z wieży zamkowćj; 
uniesiona rozpaczą, gotowa rzucić się w nurty Renu. Nagle ukazuje 
się na rzece piękny rycerz; stoi na złocistćj łodzi, ciągniony przez bia
łego łabędzia. To Lohengrin... przybija do brzegu, wstępuje w szran
ki. Po gwałtownem starciu Tritz z Telram und pada trupem na zie
mię. Zwycięzca zaślubia piękną Elsam , ale zastrzega sobie, że m ał
żonka nie zapyta nigdy, kto on jest? zkąd przybywa? Po dziesięciu 
latach najszczęśliwszego pożycia, żona przepom niała obietnicy. Lo
hengrin ucieka z łódką i łabędziem. Elsam  um iera z boleści.

Legenda dodaje, że Lohengrin osłonięty głęboką tajem nicą, za
kończył życie w Lyzaborik (dzisiejszym Luksemburgu). Od imienia 
jego pochodzi, jak  mówią, nazwa Lotaryngii.

W idealizmie niemieckim, jak  widzimy, dźwięczy struna  patryo- 
tyczna. Pomnik zbudowany Lohengrinowi nie jestże w myśli Niemców 
potwierdzeniem ich praw do Lotaryngii?

PA ßTZKA . 13 1

Bezinteresowniejszy patryotyzm  okazał h istoryk belgijski Teofil 
Cailleux; temu bowiem nie idzie o zabory, lecz tylko o ćhwałę narodo
wą- W świeżo wydanćm dziele p. t.: „Belgowie i Batawczyki, ich po
chodzenie i wielka doniosłość w pierwotnćj cywilizacyi św iata,” autor 
rzuca hypotezy, o jakich nie śniło się dotąd erudytom. Pan Cailleux 
utrzymuje, że Belgia była pierw otną ojczyzną Homera. Jeśli H om er 
śpiewał po grecku, to dlatego, że grecki język, zrodzony na brzegach 
Atlantyku, był za czasów jego językiem  ludów zachodnich. Miasto 
lio ja  nie leżało bynajmnićj tam , gdzie je  ukazał dr. Schlieman; ale ra- 
czćj w Anglii, w okolicy Cambridge. Morze opisaue w Iliadzie i Odys- 
sei, nie było wcale morzem Śródziemnem, lecz oceanem Atlantyckim. 
Itaka, ojczyzna Ulissesa, nie należała do wysp Jońskich: było to miasto 
Kadyx. Tamulusy, rozsiane po zachodnich krajach, to grobowce boha
terów Homerowych. Słowem, cywilizacya pierw otna, wbrew przyjętym 
tradycyom sz ła  od Zachodu na Wschód, a kolebką jćj była Belgia.

W następnćm  dziele, które p. Cailleux przysposabia do druku,



zamierza on udowodnić zarówno, że Palestyna leżała także w Belgii, 
że Mojżesz rodowitym był Belgijczykiem.

Prawo własności literackićj, tak  problematyczne jeszcze w E uro
pie, pomimo ustaw międzynarodowych i literackich kongresów, znala
zło oddawua w Chinach ścisłą realizacyą, dzięki środkom bardzo prze
konywającym. Prawodawstwo chińskie zapewnia autorom własność 
ich dzieł na wieczne czasy. Ktokolwiek dopuści się przedruku lub p la
giatu, skazany na karę stu bambusów i na trzyletnie przesiedlenie. Su
rowe to prawo nie może jednak powstrzymać przedruków dokonywa
nych w Japonii, a wciskających się do Chin kontrabandą. Tanie wy
dawnictwa Japońskie są takąż samą klęską dla wydawców chińskich, 
jak ą  były dla francuzkich przedruki brukselskie i lipskie. W tych 
właśnie czasach rozpoczęły się układy między Chinami a Japonią, 
w celu zabezpieczenia własności literackićj.

1 3 2  KRONIKA PAKYZKA.

Pani H ubertyna Aucler, jedna z najgorliwszych propagatorek 
emancypacyi, ogłosiła projekt założenia akadem ii niewieścićj. Grono 
ma się składać z dwudziestu najuczeńszych a przytćm najwymowniej
szych literatek . Pomysł pani Aucler obudził już werwę złośliwych 
krytyków: dziwi ich to, że M u z y  r a d y k a l n e ,  usiłujące stargać istnie
jący porządek rzeczy, p ragną naśladować instytucyę tak zacofaną w po
jęciach, za jak ą  uchodzi Akademia fraucuzka. Czyżby nowe ciało nau
kowe nie lękało się owych piorunów, którem i „Osioł” W iktora Hugo 
schłostał wszystkie Akademie, dając im nazwę n i e ś m i e r t e l n y c h  
o ś l a r n i ?  ,
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ijO epikureizmie,” przez dr. A. Świętochowskiego. "Warsza
wa, 1880 r  ,).

Filozofia E pikura  należy do nauk, które, chociaż zapoznawane, 
Przez złą wolę, niechęć i nieumiejętność najgorzćj tlómaczone, prze
cież na rozwój cywilizacyi potężny wpływ wywarły. Epikureizm  p ra
wie zawsze był popularny, zawsze głośny, i to zarówno przez usiłow a
nia adeptów, jak  nam iętną polemikę przeciwników. Nie można tćż za
przeczyć, że współczesna nauka uznaje w pełnćj mierze dziejową w ar
tość epikureizmu, owszem, uznaje ją  już od czasu, kiedy Bakon usiło
wał, na miejsce Arystotelesa, postawić Dem okryta i od czasu pamię- 
l “*• obrony epikureizmu przez Gassendi’ego. Trudno wziąć za złe 
d-wi Świętochowskiemu, skoro zaraz na wstępie (str. 1) bierze w obro- 
nÇ bohatera swój pogadanki; mniemanie jednak, jakoby opinia po
wszechna malowała E pikura „jaskrawością barw i potwornością rysów” 
uważamy w odniesieniu do naszych czasów za zupełnie bezpodstawne.

*) Są chwile, w których krytyka historyczna ze szczególndm upodoba
niem zwraca się do pewnych wybitniejszych przedstawicieli danych doktryn fi- 
ozoficznych z dalekiéj przeszłości. W  ostatnim  dziesiątku la t Lukrecyusz 

1 Ł pikur zwrócili na siebie większą niż dotąd uwagę myślicieli. Do ważniej- 
8^ c h  prac na tém polu, prócz dziel A. Lang’ego i E . Z eller’a, poświęconyoh: 
Pierwsze historyi m ateryalizm u, drugie dziejom filozofii greckiéj (Por. IV -ty  t. 
w nowém 3-cićm wydaniu, Lipsk, 1880 r . ,  str. 3 6 3 ), należą tu specyalne stu 
dy»: Martha: „L e poëmo de L ucrèce.“  Paris, 18G9. Veitch: „L ucretius a 
Atomie T heory ,“  London, 1875. W oltjer: „L ucretii philosophia cum fonti- 
bus oom parata,“  G ro n ., 1877. Guyan: „L a morale d’E picure ,“  Paris, 1878, 
® gie wydanie 1881 r. W . W allace: , ,Epicureanism ,“  London, 1880.

F r z y p .  R e d .



W szak współczesna filozofia popularna jest prawie wyłącznie m aterya- 
listyczną, a przeważna większość historyków filozofii ocenia zupełnie 
przedmiotowo rolę, jak ą  nauka E pikura w historyi materyalizmu ode
grała .

Rozprawa zatćm d-ra Świętochowskiego m iała być poniekąd apo- 
logią epikureizmu; mimo to jednak obraz mędrca z Samos wyszedł 
z pod jego pióra niezbyt wyraźnie i przekonywająco. Nie brak mu 
wprawdzie barw silnych i świeżych, ale brak charakterystyki, brak 
ścisłych i umiejętnych rysów. E pikur d -ra  Świętochowskiego je s t je 
dnym z tych licznych mędrców starożytności, którzy wszystkie strony 
życia ceniąc, wszystkie jego strony umieli w piękną harm onią połączyć 
i „zło tą m iarę“ szczęśliwie zachować. Nie jest jednak mędrcem, któ
ry na rozwój myśli ludzkiej wielki wpływ wywarł, nie jest mężem, k tó
ry jednem u z zasadniczych na świat poglądów dał trw ały i, rzec mo
żna, ostateczny wyraz. I nie mogło być inaczćj, skoro autor, kreśląc 
Epikura, nie dość uwydatnił, albo tćż pom inął prawie wszystkie rysy, 
k tóre filozofią jego poddać mogą krytyce naukowćj. E pikur dr. Świę
tochowskiego zyskuje na tóm tyle, ile traci epikureizm, który przecież 
należy do historyi i błędów swych wstydzić się albo wypierać nie chce 
i nie potrzebuje. W szak sam autor powiada, że „wyznawać tę  filozo
fią po 2000 la t zapóźno, bronić zm arłśj nie potrzeba, ale znać należy 
i w arto“ (str. 52). Godzimy się na to najzupełniej i dlatego żałuje
my, że nam obrazu filozofii tćj w całości nie roztoczył. Wszak osło
nięcie lub pominięcie szkopułów epikureizmu byłoby chyba wtedy 
usprawiedliwionym, jeśliby autor zam ierzał „wyznawać go albo bronić.”

Przechodząc do uwag szczegółowych, nadmienić wypada, że do 
pracy dr. Świętochowskiego, jako  powstałój z publicznych i popular
nych odczytów, nie można przykładać miary ścisłćj i umiejętnój kry
tyki. W każdym jednak  razie, wymagać można w m ateryi filozoficz
nej więcćj krytycyzmu i więcćj ścisłości uaukowćj.

W pierwszćj części rozprawy przedstawia au tor żywot E pikura 
i podaje zasadnicze rysy jego nauki; w drugićj ocenia wpływ epikure
izmu na postęp filozofii i poświęca dłuższą charakterystykę dwom zna
komitym epikurejczykom: T. Lukrecyuszowi Karusowi i Gassendi’emu

Żywot E pikura  rozsnuty jest w ogólności wiernie i barwnie, ob
raz m ędrca jako  człowieka wyborny. Co się tyczy miejsca urodzenia 
E pikura, nie można się w wyborze między Samos a G argettos wahać, 
odkąd Bóckh wykazał, (Stshhlt. d. A tth., I, 460) że ojciec E p ikura  już od 
roku 352 bawił w Samos. Przydomek Gargettyjskiego, którym np. 
Cycero mianuje Epikura, oznacza tylko przynależność do demos G ar
gettyjskiego. Na str. 6 spotykamy wzmiankę, iż E pikur słuchał w ko
lonii Samos wykładów Pamfilusa i porzuciwszy go przeszedł wkrótce 
do N ausifanesa. Aby jednak oznaczyć, kiedy E pikur słuchał Nausifa- 
nesa, trzebaby przedewszystkićm stwierdzić, że go słuchał istotnie. 
Dyogenes Laercyusz podaje w tym względzie bardzo wątpliwe świa
dectwo Apollodora, dodając równocześnie, że E pikur mu wyraźnie za
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przeczą. (Diog. X, 13). Z równą, ostrożnością wyraża się o tém w in- 
ném miejscu, Nauzyfanes, ten którego słuchaczem mienią niektórzy 
E pikura  ')• Mniemanie, jakoby Epikur mało sobie cenił patryotyzm  
i cnoty obywatelskie (str. 10 i 22) uważamy conajraniéj za niedość 
uzasadnione. Już cześć i pietyzm, które, pomimo swych zasad filozo
ficznych, zachował dla religii ojczystéj, dobrze świadczą o jego patry- 
otyzmie; najlepsze zresztą pod tym względem świadectwo zostawił mu 
Dyogenes Laercyusz. „Albowiem niewytłumaczonym jes t powód jego po
bożności i miłości ojczyzny i przez najwyższą tćż skromność nie chciał 
przyjmować udziału w rządzie. A gdy najcięższe czasy przyszły na 
Grecyą, zawsze on tam  się znajdow ał” '-). Niemnićj błędną je s t trady- 
cya, mieniąca E pikura człowiekiem niezmiernie ambitnym, który „wy
pierał się długu zaciągniętego u poprzedników... i w dziełach nigdy 
żadnego mędrca nie cytował” (str. 9). Dążność tę do bezwzględnćj 
oryginalności uważać chciano za wzgardę, jak ą  wrzekomo E pikur wła
snym mistrzom odpłacał. Ale o próżności E pikura mówi uajwięcćj 
Plutarch, p o t w a r c a  epikureizmu. Oryginalność zaś jego i w stręt 
do cytat, jest tylko skutkiem radykalizmu, którego E pikur je s t w na 
uce reprezentantem . Najlepiéj zrozum iał to i osądził Lange (Gesch. 
d. M aterialismus, I, str. 85, 1873) i dziwi nas dlaczego au tor idąc 
wszędzie za Lange’m, w tym punkcie go opuścił.

W ykład nauki E pikura je s t najsłabszą częścią pracy d-ra Świę
tochowskiego.

Zarówno f i z y k a  j ak i e t y k a ,  ktôréj autor najwiçcéj miejsca 
poświęcił, przedstawione są bez ścisłości naukowćj. Tylko na k róciu t
ki wykład k a n o n i k i  zgodzilibyśmy się w zupełności. Ale jest on 
znowu zanadto nagi i nie zawiera żadnych wskazówek dla czytelnika, 
któryby z psychologią nie był obeznany. Autor nietylko wystrzega się tu  
wszelkiéj krytyki, ale ani słowem nie daje do zrozumienia, źe kanonika 
jest najsłabszą częścią filozofii epikurejskiéj. B raku tego nie zmniejsza 
hynajmniéj wyznanie, iż „z wysokości dwudziestu kilku wieków rozwo
ju filozofii, łatw o dziś wskazać słabe strony téj kanoniki i fizyki, bo, 
jak powiada Heine, nawet karzeł stanąwszy na ram ionach olbrzyma, 
może dalej od niego widzićć, zwłaszcza gdy okulary włoży” (str. 15). 
Zapewne: krytyka ze stanowiska dzisiejszéj nauki je s t tu  zupełnie zby
teczna. Ale mimo to, nie możemy się zrzekać krytyki objektywnéj 
ze stanowiska samegoż E pikura i współczesnćj filozofii, owszem, wy
krycie wewnętrznych wad i sprzeczności epikureizm u jest zarówno ko
nieczne, jak dodatnie odtworzenie jego treści. Nie widzieć wad tych,

) Diog., IX , 1 1 . ...N ausiphanes quoque T e iu s, oujus q u i d a m  E pi- 
ourum auditorem  fuiS9e tradun t,

\  10. Nam pietatis eius in deos et caritatis in patriam  in-
exp loabilis ratio est: per summam otiam modestiam ad rempublicam aocodere 
no uit. Et, quum difficillima tciupora tuno Graeciam prem erunt, Bemper ibi
perseveravit eto.
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które widzieli współcześni a które składają się na pojęcie epikurei- 
zmu zarówno jak  jego zalety, słowem, pomijać to, bez czego epikure- 
izm nie jest epikureizmem, je s t to  co najmnićj zapoznawaniem celu hi- 
storyi filozofii. Nie omylimy się przeto, zarzucając autorowi pewną 
jednostronność, pewną dowolność i dogmatyzm w wyborze barw i ry 
sów, którem i E p ikura  odmalował.

W analizie f i z y k i  za mało zwrócono uwagi na jćj wyłącznie 
praktyczne znaczenie. Powiada wprawdzie autor na str. 43: „daleko 
gorszóm, niż złam anie spadku atomów, było zacieśnienie nauki do po
trzeb praktycznych. Pod tym względem Epikur, chociaż nie sam je 
den, s tan ą ł niżćj od wielu filozofów starożytnego świata.” Ale już  na 
następnćj stronicy czytamy: „na miejsce upiorów, gorączkowych snów, 
przesądnćj obawy umysłów, snujących się po ciemku w nieznanćj natu
rze, p ragnął on postawić jój rzeczywiste i niewzruszone prawa. Usi
łowanie to, śmiało podjęte przez mistrza, w zrastało ciągle w jego ucz
niach i następcach a do rozwoju cywilizacyi weszło jako jedna z mo
cniejszych pobudek do wyzwolenia się ducha z więzów ciemnoty przez 
oświatę (str. 44). Mniemanie to jest tendencyi fizyki epikurejskićj 
wprost przeciwne. Fizyka E pikura nie wić nic i nie chce wiedzićć
o „rzeczywistych i niewzruszonych” prawach. Celem jej jest wykazać, 
jak zjawiska „z praw ogólnych wynikać m o g ą ;  wystarcza tu m o ż l i 
w ość , bo jeśli skutek mo ż e  polegać na naturalnćj przyczynie, nie po
trzebuję oglądać się za nadnaturalną” (Lange, Gesch. d. M aterialismus, 
s tr. 79). Dr. Świętochowski nie spostrzegł, że tendencya fizyki nowo
czesnej jest wprost przeciwną tendencyi fizyki epikurejskićj. Fizyka 
nowoczesna mówi właśnie o prawach „rzeczywistych i niewzruszonych,”
0 których E pikur nie marzył; możliwość wystarcza mu za konieczność. 
Nie masz tu  praw koniecznych, czujesz brak pojęcia, które jest nicią 
przewodnią fizyki od wieku XVII, od czasów Bakona, D eskarta, New
tona. Twierdzenie przeto, jakoby pojęcie rzeczywistych praw w n a tu 
rze zawdzięczać m iała cywilizacya Epikurowi, jest wprawdzie nowe, 
ale niestety zupełnie bezpodstawne i błędne. Jak  poprzednio, tak
1 tutaj zab łąkał się autor, opuściwszy ślady L ange’go. Zresztą i Zel- 
ler, którego autor na str. 12 jako źródło podaje, powiada wyraźnie, że 
Epikur zasług na polu f i z y k i  o r g a n i c z n ć j  nie położył, przypisując 
jćj tylko praktyczne znaczenie, ograniczając do astronom ii i meteoro
logii (Zeller, Philos. d. Gr., III, str. 227).

E t y k ę  Epikura rozwinął autor, jak  już wspomnieliśmy, najob
szerniej. I tu taj widzielibyśmy chętnie więcej ścisłości i głębszego 
przeniknienia rzeczy. E tyka E pikura je s t eudemonistyczną, t. j .  szu
ka dobra w szczęśliwości. Ponieważ utożsamia szczęśliwość z przyje
mnością, cała jego etyka streszcza się w odpowiedzi na pytanie: co je s t 
przyjemność, a co nieprzyjemność? Mniemanie autora, jakoby E pikur 
nauczał, iż „każda przyjemność jest zadowoleniem pewnćj potrzeby, 
będącśj także cierpieniem” (str. 15), uważamy za błędne, chociaż je s t 
w podręcznikach historyi filozofii bardzo rozpowszechnione. Epikur
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bowiem pojmował przyjemność nietylko ujemnie, jako usunięcie przy
krości, bezbolesność; ale i dodatnio. Przegląd źródeł stw ierdza to naj- 
dowodnićj i powszechnćj opinii stanowczo kłam  zadaje. I tak  przeka
zał nam Dyogenos Laercyusz naukę M etrodora, następcy i poufnego 
Epikura, według której: „voluptas et quae in motu sit, et quae in s ta 
tu” (Diog. L aert., X, 136), czyli: że przyjemność je s t albo ujemna, wy
nikająca z usunięcia bólu, albo tćż dodatnia. Znaczenie terminów ,,in 
motu e t in sta tu ,” wyjaśnia Dyogenes nąjlepićj słowami samegoż E p i
kura: „E pikur zaś w księdze o wyborach mówi tak: albowiem niebyt 
dolegliwości i bólu rozkoszą je s t s ta łą , uciecha zaś i wesele według ru 
chu przy czynności spostrzegać się dają” '). Atoli wszelką pod tym 
względem wątpliwość usuwa dodatnie określenie przyjemności przez 
Epikura, jako: „dobre zdrowie ciała i niebyt utrapień moralnych” 2). 
W szystkie inne źródła potwierdzają w ykład Dyogenesa w zupełności 
(patrz: Cic. de finibus bonorum, I, 11. Lucr. de natu ra  rerum , II, 17. 
Stob. Eel., II, 58).

Autor poszedł tu więc za głosem dość powszechnćj opinii, ale jćj 
nie spraw dził źródłowo. Chcielibyśmy tćż zaprotestować przeciwko 
pobieżności, z jak ą  au tor szydzi z owych „filozofujących retorów ,” k tó 
rzy „uzbrojeni gram atyką i słownikiem, kłóli” E p iku ra  za nazwanie 
stanu bezbcleści—rozkoszą. Kto wić, jak  ważną rolę odegrała ta  bez
bolesność w history i psychologii, pojmie, że tu  nie chodzi ani o gram a
tykę, ani o słownik; ale o pojęcie, które ma być podwaliną teoryi uczuć. 
Autor tćż krytykując tych, co nie chcieli bezbolesności nazwać rozko
szą, odpowiadając im: „a przecież i my, oddaleni od widoku konania 
klasycznego świata, wraz z Epikurem  przyznać musimy, że w owych 
strasznych chwilach nie cierpićć było najwyższą rozkoszą” kwestyi wcale 
nie rozwiązuje, owszem, pojmuje ją  zanadto popularnie, ze stanowiska 
gram atyki i słownika, a nie ze stanowiska psychologii. Żywość zresz
tą, barwność i jędrność, z jak ą  au tor etykę E pikura przedstaw ił, za 
sługują na wielkie pochwały, podczas kiedy za złe bierzemy mu to, iż 
etyki tśj krytycznie nie rozjaśnił. Tak np. zwraca sprawiedliwie ba
czną uwagę na okoliczność, iż E pikur rozkosz duchową kł adł  wyżćj od 
rozkoszy zmysłowćj. Niesprawiedliwie zaś przemilcza, że teza ta  jest 
w psychologii E pikura  poprostu niekonsekwencyą. Skoro bowiem du
szy żadną samodzielnością nie obdarzył, przeto dusza żadnćj samodziel
nej rozkoszy nie może doznawać. Owszem, rozkosz duchowa polega 
tylko na reprodukcyi, albo fantazyi, czyli, ja k  sam nauczał, dotyczy 
„przeszłości i przyszłości.” Tymczasem bardzo słusznie odpowiedział 
na Cycero słowami Plutarcha, iż wspomnienie rozkoszy zmysłowćj

) E picurus autem in libro de Electionibug ita dicit: namque pertur- 
ationia dolorisquo vacatio oonstantes sunt voluptates, gaudium vero ac lac ti- 

tia seoundum motum actione cernuntur (Diog. L aert., X , 13 6).
) Bona corporis valetudo e t anim i perturbationum  vacuitas (Diog. 

Laert., X , 128).

Tom IV. Październik 188?.



przeszłej i wyobrażenie przyszłej, nigdy rozkoszy obecnej, chwilowej, 
wyrównać nie może. E pikur więc nie chciał się zgodzić z Arystyp- 
pem, który rozum iał tylko rozkosz chwilową, zmysłową; ale popadł 
w niekonsekwencyą, żądając rozkoszy duchowej bez duszy. Nic też 
dziwnego, źe w p r a k t y c e  moralność epikurejczyka moralności hedo- 
nistów wcale nia ustępowała.

Znaczną część swój książeczki poświęcił autor historyi epikurei
zmu, s ta ra ł się wykazać: „jakim uległ przemianom, jak i wzbudził ruch 
współcześnie, jak  daleko sięgnął w przyszłość” (str. 25). Obraz ten 
wymowny i przekonywający oparł w zupełności na wspomnianćm już 
dziele Lange’go. W ykazał więc przedewszystkiśm podobieństwa 
i przeciwieństwa epikureizmu a stoicyzmu. Nie zgodzilibyśmy się ty l
ko na zdanie, iż ,,na tych dwu system atach, jak  na dwu przeciwnych 
biegunach obracał się świat starożytny w ostatnich wiekach swojego 
życia” (str. 27). W szak Lange, który przecież nie chciał wyrządzić 
krzywdy ani Epikurowi, ani tćż w ogóle materyalizmowi, twierdzi s ta 
nowczo, że w tych ostatnich wiekach epikureizm staje się coraz rzad
szym, filozofia zaś popularna coraz więcej przejmuje pierwiastków ory- 
entalnych, mistycznych i idealistycznych (Gesch. d. Mat., I, 146).

Następnie charakteryzuje silnetni rysami poemat Lukrecyusza 
i rozświeca stosunek Cycerona do Epikura. „Nieocenionym” jednak 
źródłem w przedmiocie epikureizmu pisma Cycerona nie są z tej pro
stej przyczyny, że Cycero, jak au tor sam przyznaje, Epikura nie rozu
m iał. Przechodząc do G assendi’ego i wieku odrodzenia nauk przyro
dzonych, zgadzamy się z autorem  zupełnie, o ile szuka wpływu atom i
styki i kosmologii E pikura na reformatorów tychże nauk; nie zgadzamy 
się, o ile w duchu fizyki nowoczesnej upatruje ducha nauki epikurejskićj. 
Pod tym względem wytłómac2 yliśmy się już powyżej.

Kończąc ten krótki przegląd, zreasumujemy wszystkie nasze za
rzuty w twierdzeniu, iż dr. Świętochowski zasadniczych rysów epiku
reizm u um iejętnie nie złożył, bo“ słabe jego strony pom inął i zrzekł się 
w zupełności objektywnćj krytyki; o ścisłość naukową nie dbał, bo po
minąwszy źródła, sięgał tylko do gotowych materyałów i szedł często 
za głosem błędnej opinii. Za główuą zaś zaletę książeczki uważamy 
werwę stylu, jędrność i barwność przedstaw ienia, które zapewniłyby 
jćj bardzo wielką wartość popularyzacyjną, gdyby błędne i nie ścisłe 
mniemania popularyzować było wolno.

Ludwik Przysiecki.

1 3 8  PIŚMIENNICTWO



KRAJOW E I ZAGRANICZNE. 1 3 9

1) Wypisy polskie,“ułożył Adolf Dygasiński. Część niższa. 
Warszawa. Nakładem Bern. Lessmana, 1881, str. 176 (ce

na kop. 45).
2) Wypisy polskie, ułożył Antoni Bądzkiewicz. Część śre
dnia. Warszawa. Nakładem Gebethnera i Wolffa, 1881,

str. 451 (cena kop. 75).
3) Wypisy, przekłady i wzory form prozy i poezyi polskiśj. 
Książka do czytania, ułożona przez d-ra W ładysława Sere
dyńskiego i Anastazym hr. Dzieduszycką. Wydanie ‘2-gie. 
Warszawa. Nakładem Gebethnera i Wolffa, 1881, str. V,

882 i VIII treści.
4) Wypisy z pisarzów polskich dla szkół męzkich i żeńskich, 
ułożył Stanisław Gargulski. Część wstępna. Nakładem auto
ra. Warszawa, 1881, str. 264 (cena kop. 65). Część śre

dnia. W arszawa, 1880, str. 312 (cena kop. 75).

Zamierzając ocenić pedagogiczną wartość, wymienionych w na
główku 4-ch książek szkolnych, muszę przedewszystkićm objaśnić czy
telnika, dlaczego łączę pracę W ł. Seredyńskiego i A. hr. Dzieduszy- 
ckićj, do czytania przeważnie przeznaczoną, z „W ypisam i“  dla użytku 
szkolnego wypracowanemi, ponieważ inne je s t zadanie książki, zawie
rającej stylistyczne i literackie wzory do czytania, a inne „W ypisów,“ 
przedstawiających w stopniowanym porządku wzorowe, pod względem 
gramatycznym i stylistycznym, niemniśj i pod względem naukowym, 
ustępy z literatury  polskićj, dla praktycznego użytku szkolnego. Po
mieszanie jednak  różnych, jakby  się z ty tu łu  pod nr. 3-im zdawać mo
gło, książek, je s t tylko pozorne, ponieważ wskazane 2-gie wyda
nie „W ypisów“ W ł. Seredyńskiego i A. hr. Dzieduszyckićj, nie różni 
się niczćm od książki szkolnćj, znanćj już dawnićj czytelnikom „Bibl. 
W arsz.“ (zesz. kwietniowy r. b.) pod tyt.: „W ypisy, przykłady i wzory 
form prozy i poezyi polskićj. Książka do czytania dla użytku śre
dnich zakładów naukowych żeńskich,“ ułożona przez W ł. Seredyńskie
go i A. hr. Dzieduszycką. Kraków. Nakładem  G ebethnera i Wolffa, 
1881 r. Nowością w tćm drugiśin wydaniu je s t tylko k a rta  tytułow a, 
tudzież jeden wzór poezyi (str. 820: „Czemu rai sm utno.“ Elegia Ga- 
bryeli Źmichowskićj, zam iast dawniejszego: „Żale Sarm aty nad gro
bem Zygmunta), którego jednak  zapomniano wprowadzić do wykazu 
treści, pozostawiając spokojnie wskazany ty tu ł dawniejszego wiersza. 
Kustosze pojedynczych arkuszy dowodzą także, że to ta  sam a dawniej
sza książka dla użytku szkół żeńskich przeznaczona. Nie wytykamy 
t ego, jako wadę książki, bo o to mógłby mićć tylko pretensyą ten, kto



nie ostrzeżony, jednę i tę sam ą książkę powtórnie kupił; ale usprawie
dliwiamy plan niniejszego rozbioru, wskazując zarazem  na zjawisko, 
które przy podręcznikach szkolnych, bez potrzeby pedagogicznćj po
wtarzać się zwykło, jak  to wiadomo czytelnikom „B iblio teki“ o „W y
pisach“ K. Mecherzyńskiego (zob. „Bibl. W arsz.“ zeszyt kwietniowy 
r. b., str. 78). W ten sposób rodzą się późnićj łam igłówki, z któremi 
bibliografowie rady sobie dać nie mogą.

Usunąwszy tedy z dyskusyi dalszej tę  stronę przedmiotu, nad
mieniamy, że w obec zmieniających się często systemów edukacyi pu- 
blicznćj, w obec lekceważenia przez nas samych i przez szkołę, 
a  w skutek tego i w obec zaniedbania nauki języka polskiego w szko
łach, potrzeba dokładnych podręczników do nauki tego przedmiotu 
je s t niezaprzeczona. Zadanie zaś naukowój krytyki tćtn ważniejsze, 
im pochopniejszemi są chęci wyzyskiwania tego położenia przez m ier
ne, a nawet błędne, bez żadnćj metody podejmowane pubiikacye. Nie 
myślimy przyganiać tej zabiegliwości, bo wiemy, że łączą się tu taj 
z względami materyatnych korzyści intencye prawdziwie obywatelskie; 
ale uważamy za obowiązek pisma, poświęconego nauce, określić, choć

b y  z ogólnego stanowiska, pedagogiczną wartość każdego.
Kto kiedykolwiek doznał tego zaszczytu, że z urzędu uczył języ

ka ojczystego w szkole, ten przyznać musi, że to je s t przedmiot pod 
względem pedagogicznym najtrudniejszy, daleko trudniejszy od łaciny 
i greczyzny. Przyczyna tego faktu spoczywa głównie w tćj okoliczno
ści, że lekcyi języka ojczystego nie można objąć tak  wyraźnym progra
mem, rozszerzającym się z postępem lekcyi; niepodobna utrzym ać ści
śle takićj zasady stopniowania pojęć, przy rozszerzającym  się odpo
wiednio m ateryale językowym, jak to ma miejsce przy nauce języków 
klasycznych, a nawet nowszych żyjących, ale obcych. Młodzieniec, 
uczący się na lekcyi języka ojczystego poznawać naukowo całą budowę 
jego organizmu, nietylko pod względem formalnym, ale i syntakty- 
cznym, w łada już poprzednio zupełnie swobodnie całym m ateryałem  
językowym; lecz nie je s t jeszcze umysłowo tak rozwiniętym, aby mógł 
dokładnie pojąć i zrozumićć wszystkie zasady, reguły i praw idła, tak 
gram atyczne, jako i stylistyczne, retoryczne i poetyczne, praw idła, 
k tóre  stanowią dopićro klucz do wniknięcia w ducha języka, do zrozu
mienia indywidualności jego zwrotów, budowy peryodów, do poczucia 
organicznego tworzenia się wszystkich kształtów  morfologicznych, ety
mologicznych, ortograficznych i syntaktycznych. Przy nauce języków 
klasycznych, ma nauczyciel daleko łatw iejsze zadanie pod względem 
metodologicznym, bo tam  postępuje z uczniami od poznawanych sto
pniowo szczegółów, w stałych formach skrystalizowanych, do coraz 
rozleglejszych praw ideł i pojęć, które, niby formuły algebraiczne 
lub praw idła logiczne, łatw ićj stosować na m ateryale ostatecznie u- 
t r w a l o n y m ,  stałym , którego szkoła używa nie za cel badania w celu 
praktycznego użytku, ale tylko za środek ćwiczenia władz umysłowych 
za pomocą wiążących się z sobą logicznie kategoryi gramatycznych.
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Jeżeli tedy prawidłowa metoda filologiczna każe rozpoczynać naukę 
języków klasycznych od gram atyki, to metoda nauki języka ojczystego 
na gram atyce się kończy; lecz nie' w tćm rozum ienia, jakoby wykład 
gram atyki w ostatniej dopiero klasie następował, tylko w tej myśli, że 
środkiem zgłębiania indywidualności budowy i organizmu języka oj
czystego i jego żywotności stylistycznej, je s t sam m ateryał językowy 
z całćm bogactwem jego form, z całą obfitością jego stylistycznej i es
tetycznej indywidualności. Nauczyciel języków klasycznych buduje 
z poznawanych stopniowo form i prawideł gramatycznych organizm 
językowy, sk łada według poznanych reguł peryody, stosuje do najle
pszych stałych wzorów konstrukcye i t. d. Nauczyciel zaś języka oj
czystego ma przed sobą uczniów, którzy używają już zupełnie swobo
dnie m ateryału  językowego, tak , że z tego gotowego m ateryału powi
nien on niejako odkrywać i wydobywać reguły gram atyczne, z najle
pszych wzorów literackich powinien poznawać prawidła nietylko form, 
ale i poprawnego stylu mowy ojczystej. W pierwszym razie jest g ra 
m atyka środkiem i kluczem do zgłębienia tajników organizmu mowy; 
w drugim zaś je s t g ram atyka „spraw dzianem ,“ że tak  powiem, ducho
wej energii mowy, wyrazem prawidłowości jej życia, dokumentem, po
świadczającym prawidłowość je j postaci morfologicznych i etymologi
cznych, syntaktycznych i stylistycznych. W pierwszym razie używa
my dla rozwijania władz umysłowych metody dedukcyjnej; w drugim 
zaś metody indukcyjnej.

Z powyższego wywodu pokazuje się: 1-sze, że nie zgłębiali g ru n 
townie przedmiotu ci, którzy uważali naukę gram atyki języka ojczy
stego w szkole za niepotrzebną *); 2-re, że fałszywie, wbrew racyonal- 
nej zasadzie pedagogiki postępują ci nauczyciele, którzy naukę tego 
przedmiotu zasadzają już na najniższym stopniu, głównie na pam ięcio
wym wyuczeniu niezrozumiałych reguł gramatycznych; 3 cie, że książ
ki takie, jak  „W ypisy,“ zawierające systematycznie, według zasad pe
dagogiki, zgromadzone wzory najlepszych pisarzów, są jednym z naj
potrzebniejszych i najpożyteczniejszych podręczników szkolnych.

Okoliczności powyżej wskazane tłóm aczą nam fakt, że pedago
gowie nasi uznawali potrzebę „W7ypisów“ z chwilą, gdy mowa ojczysta 
s ta ła  się przedmiotem nauki szkolnej. Prace Feliksa Ner. Golańskie- 
f » n « /+ /«*<> ■ ! "Euzebiusza Słowackiego (ur. 1772 f  1814 r.),

■ ‘ ' ¿i- 1 Antoniego (-j- 1868 r.) Toplińskich i w i. mniej lub 
r a ć ? J u k e ? e t ik r i -  .naślad?wców, stara ły  się na te j drodze popie- 
sły sie znacznie'wvrrruf ° ’ \  Post?Pem fz asu rozszerzyły i podnio- 
nie na kilka nsnhm- if naulil: Przedm iot sam rozrósł się tak buj- 

r>rMiWie gałezi’ że * zadanie „W ypisów“ wido- 
£ o na k ilka osobnych, specyalnych nieomal działów,

*) Zob. artykuł Kudasiewicza: „O  nauce języka ojczystego i stosunku 
j ego  o obcych języków i innych przedmiotów „ ß i b l ,  W arsz .“  1 8 6 4 ,  t. IV , 
*tr, 170 sqq. ’
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mianowicie na „W ypisy,“ z przeważnćm uwzględnieniem potrzeb nau
ki gram atyki, literatury , stylistyki i poetyki. Do pierwszego działu 
policzylibyśmy, prócz znanéj pracy Henryka Sucheckiego („Przegląd 
form gramatycznych języka staropolskiego.“ Lwów, 1857. W stęp do 
wypisów polskich. Rzecz przerobiona przez Euzebiusza Czerkawskie- 
go), dawniejsze tak zwane „W ypisy“ galicyjskie, które pod okiem wy
znaczonej do tego komisyi, drukowano po kilkakrotnie we Lwowie 
(od r. 1852—1862, t. IV), stosując ich układ do następujących po so
bie kursów. Do drugiego działu należą 1) Jana  Poplińskiego: „W ypi
sy polskie.“ Część Il-g a  (Leszno i Gniezno, 1838 r.). K siążka jeszcze 
dziś bardzo przydatna przy wy kładź je literatu ry  dawniejszych epok;
2) K. W ł. Wójcickiego: „Historya literatury  polskićj w zarysach,“ t. IV 
(W arszawa, i 845 r., 2-gie wydanie 1859— 1861 r.); 3) K. Mecherzyń- 
skiego: ,,Przykłady i wzory z najcelniejszych poetów i prozaików pol
skich, zebrane i zastosowane do historyi i literatury  polskićj“ (Kraków, 
wyd. 2 gie, 1877 r.). Do trzecićj kategoryi odnoszą się, prócz K. Me- 
cherzyńskiego „W ypisów polskich dla szkół żeńskich“ (K rak., 1872 r.) 
Jana  Rymarkiewicza „W zory pism na wszystkie rodzaje, stopnie 
i kształty  zebrane.“ W ydanie 4-te, Poznań, 1874 r., t. III. Do dzia
łu  czwartego wreszcie zaliczamy wyborne gruntowne dzieło Hip. Ce
gielskiego „N auka poezyi, zawierająca teoryą, poezyi i jćj rodzajów, 
oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskićj do teoryi 
zastosowaną.“ Poznań, 1855 r., wyd. 4-te, uzupełnione przez W ład. 
Nehringa. Poznań, 1869 r. Oprócz tych wybitniejszych dzieł, uwzglę
dniających potrzeby normalnego planu szkolnego i ułatwiających zna
komicie zadanie praktyki .pedagogicznej, posiadamy jeszcze w lite ra 
turze naszćj kilkanaście książek z dawniejszych i nowszych czasów, 
k tóre pod tytułem: „W ypisów polskich“ przedstawiają różnorodny ma
te r ia ł  dla ćwiczeń, tak  ustnych jako i piśmiennych. Dzieła tćj osno
wy Grzegorza Piramowicza (Kraków, 1792— 1819 r.), Ferd. Oszmiań- 
ca (Łuck., 1804 r.), Żdżarskiego Augustyna (Płock i W arszawa, 1829 
— 1838 r.), Zakrzewskiego Jan a  (Wilno, 1831— 1839 r.), Bartoszewi
cza Zygm unta (W ilno, 1836 r.), Dziekońskiego Tomasza (W arszawa, 
1841 r.j, Łyszkowskiego M aksymiliana (W arsz., 1842 do 1872 r.), 
Czepielińskiego F loryana (część I i III, Mińsk, 1861 r.), Łukomskiego 
Jan a  (W arsz., 1865 r.) i Jeske’go A ugusta (W arsz., 1874 r,) nie za
spakajają  jednak szerokich dziś potrzeb szkoły i wychowania młodzie
ży, skoro w przeszłym i bieżącym roku pojawiło się kilka nowych po
dręczników tego rodzaju i to niektóre w takićj objętości, że je  przy 
dzisiejszym systemie dydaktyki, prawie z tego powodu za niedogodne 
dla powszedniego szkolnego użytku uważać można.

Chcąc sprawiedliwie ocenić tego rodzaju dzieło, należałoby je 
rozważać pod różnemi względami, bo „W ypisy“ mogą odpowiadać 
wszelkim wymaganiom pod względem literackim i naukosvym co do ich 
osnowy, a mimo to nie zasłużą na uznanie krytyki, jeżeli pod wzglę
dem pedagogicznym nie czynią zadość potrzebom nauki i szkoły.
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Ogólnie rzecz biorąc, możnaby się do pewnego stopnia zgodzić 
na opinią tych pedagogów, którzy uważają „W ypisy“ niejako za dal
szy ciąg elem entarza. Zadaniem bowiem „W ypisów,“ według tego 
Poglądu jest: rozwijać zwolna i stopniowo ograniczoną osnowę podrę
cznika szkół początkowych. Lecz zadanie „W ypisów,“ jako  podrę
cznika szkolnego nie kończy się na przedstawieniu w pełnych obra
zach skromnych rysów elem entarza nawet dla tych, dla których książ
ka ta  zamyka naukę szkolną, ponieważ dzisiejsze potrzeby skromnego 
nawet życia nie pozwalają to, aby na takim  ubogim skarbczyku 
wiedzy mogła poprzestać-fmuka szkolna. Co do kwestyi samego ukła- 
du „W ypisów“ wymaga pedagogika, aby stopniowo przechodzić od 
wyobrażeń zmysłowych do pojęć coraz ogólniejszych, od prostoty stylu 
do budowy okresów coraz kunsztowniejszych, do zwrotów i wyrażeń 
coraz wznioślejszych, majestatyczniejszych. Osnowa zebranych wzo- 
rów, wyjętych z dzieł pisarzów, odznaczających się jasnym poglądem 
naukowym i potoczystym stylem, unikających wyrażeń niezwyczajnych, 
powinna rozszerzać w idnokrąg pojęć wychowańca i pomnażać przez to 
stopniowo zakres i gruntowność jego wiedzy. Równie ociężałość, jak  
nienaturalna k w i e c i s t o ś ć  stylu je s t w tego rodzaju książkach wa
dliwą; należy tu  starannie unikać równie s z p e t n y c h  obrazów i zda
rzeń, jak przeładowania treści m o r a l i z o w a n i e m ,  które raczej z przed
stawionych faktów, a nie z każących słów widnieć powinno. Treść 
„W ypisów“ powinna przedewszystkićm być n a u c z a j ą c ą ,  w najob- 
szerniejszem tego słowa znaczeniu. P rzykłady i wzory, zebrane 
w „W ypisach“ ze wszystkich działów umiejętności i nauk (historya, 
geografia, nauki przyrodzone) przedstaw iają pewien zasób wiadomości 
r e a l n y c h ;  ale równocześnie uwzględnić także należy potrzeby wy
kształcenia m o r a l n e g o ,  a więc należy obznajmić wychowańca ze 
światem i d e a l n y m ,  z przedm iotam i, które z natury swojćj kształcą 
nie sam tylko zmysł o b s e r w a c y i ,  lecz pobudzają w s z y s t k i e  władze 
umysłowe do harmonijnego doskonalenia się i rozwoju. Praktyka po
wszedniego życia korzysta w pewnćj mierze z teoretycznego poznania 
wielu szczegółów realnych, nawet i z czytania „W ypisów“ ponieważ 
wiadomości w tćj epoce życia zebrane, w nikają głęboko w nasz umysł, 
zajmują żywo naszę wyobraźnią nawet w późniejszym wieku. Z tk li- 
wćm wspomnieniem powtarzam y sobie nietylko pojedyncze zdania, ale 
całe nawet ustępy dobrych podręczników szkolnych, których słuchali
śmy w młodości, niby nieomyinćj wyroczni. Wiadomości jeduak  tego 
rodzaju, chociażby i dosyć obszerne były, nie zrobią z nikogo specja- 
is y, ponieważ tego dokonywa dopićro tw arda szkoła samego życia, 
» e m  widzimy, że ta  najsurowsza z pomiędzy wszystkich suro- 
ycn szkół, nie troszczy się wiele o s t a ń  duszy naszćj, o poglądy 
znioślejsze i szlachetniejsze, na otaczające nas stosunki i na ostate

czne cele życia naszego. Słusznie zatćm domaga się społeczeństwo, 
a y i pod tym względem przygotowała szkoła grunt odpowiedni, aby 
z&siała na nim ziarna, nietylko wiedzy, ale i bojaźni Bożćj i tegfo ide
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alnego poglądu na świat i życie, który dopićro wszelką, naszę pracę, 
tak  pryw atną jako i publiczną podnosi i uszlachetnia.

Oceniając sprawiedliwie Wielką wartość pedagogiczną metody 
u n a o c z n i a j ą c e j ,  znanćj od czasów Amosa Komeńskiego i używanćj 
w praktyce szkolnćj nie od dzisiaj przecie—jak  to apostołowie rzeko
mo nowszćj pedagogiki wmówić w nas pragną—zgadzamy się na to, że 
naukę szkolną trzeba rozpoczynać od rozjaśnienia i zdawania sobie 
sprawy z wrażeń zmysłowych, na których się wiedza nasza opiera. 
Czynność władz umysłowych wychowańca nie rozpoczyna się nigdy od 
pojęć abstrakcyjnych; lecz zamknięcie się hermetyczne w święcie zmy
słowym, fizycznym, grzeszy drugą ostatecznością, bo nie uwzględnia 
dostatecznie indywidualności ucznia z jej rozmaitemi odcieniami i ró
żnicami, stanowiącemi przecie podstawę przyszłego kierunku um ysło
wego wychowańca. Środki pedagogiczne należy stosować do zdolności, 
tudzież do cech indywidualnych umysłowości każdego ucznia. Jeżeli pe
dagogika uczy, że błędem je s t brać za punkt wyjścia nauki szkolnej 
wyłącznie j ę z y k ,  to z drugićj strony nie pochwala i tego, gdy z powo
du bałwochwalstwa dla r z e c z y  lekceważymy s ł  o w o, zaniedbujemy 
styl, obrażamy istotę właściwego toku mowy ojczystćj. W ten sposób 
bowiem tworzy się zanadto wcześuie w umysłowości ogółu szkodliwe 
rozdwojenie między r e a l i a m i  a i d e a ł a m i ;  w ten sposób werbuje 
się zawcześnie falangi r e a l i s t ó w  i i d e a l i s t ó w ;  w ten sposób wpro
wadza się do szkoły w samćm zaraniu rozwoju umysłowości młodzieży 
niesprawiedliwe przecenianie jednego, a  niezasłużone lekceważenie 
drugiego kierunku; na tej drodze przyznaje się zawcześnie różnym 
przedmiotom planu szkolnego różną niejako wartość gatunkową, wy
łącznie względami m ateryalnem i mierzoną; słowem: na tej drodze wy
krzywia się zasadnicze pojęcia o najważniejszych zadaniach człowieka, 
obywatela i chrześcianina, z czego płyną koniecznie z g u b n e  w naro
dzie zbyt żarliwe i n a m i ę t n e  r ó ż n i c e  z d a ń  i opinii nieuzasadnio
nych i niczćm nieusprawiedliwionych. Różnica zdań je s t w każdćm 
społeczeństwie pożądaną; ale tylko ta, k tóra  się rodzi z zupełnćj świa
domości i z ugruntowanego przekonania; podżegana zaś przez błaho 
uwidzenia i uprzedzenia lub—co gorsza—przez niepohamowaną aro- 
gancyą miłości własnćj i hełpliwej zarozumiałości, była, jeSt i zawsze 
będzie bardzo szkodliwą i nader niebezpieczną.

Idee dotychczas przez nas wskazane znamionują mniśj więcćj za
sady, których pedagogika każe się trzym ać przy pisaniu książek, o j a 
kich w tćm miejscu wiadomości podajemy. Mamy zresztą to przeko
nanie, że w ten sposób objaśnimy czytelnika daleko dokładnićj o w ar
tości pedagogicznej zajmujących nas podręczników szkolnych, aniżeli 
przez drobiazgowe wytykanie pojedynczych usterek i błędów, które nie 
dadzą się odłączyć od żadnego dzieła ludzkiego. Tylko rozbiór k ry 
tyczny, zajmujący się więcćj przedmiotem aniżeli autorem , przynosi li
teraturze i nauce pewną korzyść; szerm ierka zaś choćby najżarliwsza 
z autorem , pozostawia za sobą bądź co bądź pewne o d i u m ,  k tóre nie
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pozwoli autorowi przyznać się do omyłek i utrudnia nadzwyczaj po
prawę!

Patrząc z tego stanowiska na wskazane w nagłówku cztery 
książki, z żalem wyznać musimy, że po gruntownem rzeczy zgłębieniu, 
żadna z nich nie zaspakaja w s z e c h s t r o n n i e  wymagań przez dy
daktykę stawianych, chociaż z przyjemnością zaznaczamy, że zachodzi 
Pomiędzy temi czterem a „Wypisami” wielka różnica in melius et in pe- 
ju s  tak  co do ogólnego planu, jako i co do dyspozycyi przedmiotu, nie- 
mnićj i co do pojedynczych szczegółów. N ajsłabszą bez zaprzeczenia 
jest praca p. St. Gargulskiego, ponieważ nie mamy w tej książce ża
dnego ogólnego planu systematycznie przeprowadzonego. Dyspozycya 
Przedmiotu nie opiera się w dziele p. Gargulskiego na żadnćj nauko
wej zasadzie, tak , że pomijając dziwaczny jakiś podział utworów pro
zy, w żadnej nauce stylu nie spotykany, znachodzimy te same działy na 
różnych miejscach. Rozdziały 1, II  i III należą do jednćj kategoryi; 
a pod tytułem  VI „Opowiadania z życia społecznego” czytamy pierw
szy artykuł: „Ziemniaki,” str. 73; tam że „Listy Elżbiety Rz.” z pism 
Klem. Hofmanowćj (str. 100) wyłącznie historyczućj treści. Metodo
logicznego stopniowania nie ma żadnego śladu, pod względem wyboru 
wzorów wielka nieradność, a w samem ułożeniu wielka niedbałość 
(str. 98: ty tu ł ósmy „Lirnik wędrowny (opowiadanie W incentego Pola) 
zaczyna się w ten sposób: „Dziad lirnik na tle mogiły stepowćj, oto 
prawdziwa ilustracya t a m t y c h  okolic.” Pan Gargulski wyrwawszy 
ten ustęp z całości, nie zastanaw ia się wcale nad tćm, że uczeń musi 
się koniecznie potknąć w „tam tych” okolicach. Najuiefortuuniejszą 
myśl powziął p. St. Gargulski, że nie kontentując się wzorami z au to 
rów dobrym stylem piszących, uraczył nas swojemi własnem i utw ora
mi, które od początku do końca mogą służyć za wzór, jak pisać nie po
zwala ani gram atyka, ani stylistyka, ani ortografia polska. Porównaj: 
część średnia str. 167— 172. I korekta jest w wysokim stopniu zan ie
dbana, tak że przez to ucierpiały nawet reguły gram atyczne. W yro
zumiały czytelnik uwolni nas od regestrow ania tych wszystkich b łę 
dów i poprzestanie na tem, gdy go zapewnimy, że p. Gargulski nie 
przestrzegał w swoich „W ypisach” stopniowania przedmiotów, nie tro 
szczył się wiele o poprawność i czystość stylu, lekceważył do pewnego 
, 1°Pnia zasady pedagogiki, tak  że tylko poczciwa intencya autora, 
oaługo o zasady moralności w szkole, czego daje dowody w obfitych 
ymikach 2 autorów —nie zawsze wprawdzie szczęśliwie dobranych— 
oze utrzymać ten podręcznik przez czas niejaki w szkole. Woleli- 

uił Jed.Qaltł ż«by szanowny „Przełożony zakładu naukowego’’ zastą- 
™r8W?im zakładzie jaknajprędzćj lepszym podręcznikiem te wadli- 

We »Wypisy z pisarzów polskich.
i, ^  w' e ê korzystuićj przedstawić się powinny nauczycielowi „Wy- 

n ^  Dygasińskiego. Zaw ierają one wzory prozy i poezyi ciągle 
przeplatane. Zaczynają się od krótszych opisów z nauk przyrodzonych 
1 zleni'oznawstwa, wznoszą się w 2-gim rozdziale do pojęć ogólniejszych 

*om IV. Październik is<u.
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ze sfery moralności i obyczajów i zamykają dział prozaiczny ustępami 
z historyi przeważnie narodu polskiego, literatury , geografii i historyi 
biblijnćj. W części 2-giój, wyłącznie poezyi poświęconćj, mamy w od
powiedni sposób ustopniowane trzy rozdziały: 1) poezya nauczająca 
(moralność); 2) poezya opisująca (przyrodę, lub człowieka); 3) pieśni. 
Z wskazanćj co tylko osnowy dzieła widzi czytelnik, że p. Dygasiński 
przystąpił do swojćj pracy z jasno zakreślonym planem, a jeżeli 
w szczegółowćj dyspozycyi nie widzimy dosyć wyraźnie logicznćj zasa
dy podziału prozy, to musimy pochwalić sumienny wzgląd na potrzeby 
praktyki szkolnćj. Ze stanowiska dydaktyki żądalibyśmy nie innćj 
treści, ale choćby ten sam był m ateryał, pragnęlibyśmy go dla dobra 
szkoły inaczćj obrobionym, z uwzględnieniem tych potrzeb idealnych,
o których wyżćj była mowa. Wiadomo nam z dotychczasowych prac 
p. Dygasińskiego, że sumienny i zabiegliwy ten nauczyciel, umić sp ra 
wiedliwie ceuić wartość pedagogiczną wszelkich momentów idealnych, 
tak pod względem stylistycznym, jako i estetycznym. Dlatego żałuje
my mocno, że w pierwszej części swojćj pracy zamieścił tak wadliwe 
pod względem stylu ustępy z dzieł zasłużonego i poważanego nawet 
poza granicam i Galicyi zoologa M. Nowickiego. Wzory te, obfitujące 
w niezwyczajną w języku literackim  nom enklaturę anatomii, nie odpo
wiadają potrzebom „Wypisów” części niższćj. Wiele z tych opisów nie 
przedstawia obrazów wyraźnie zaokrąglonych. Skończonego anatom a 
może to nie będzie razić, gdy mu prawić będziemy w opisie konia, że 
koń ma „czuprynę” (str. 1, w. 6 od góry), „u nóg tylko jeden  palec” 
(ibid., w. 11), że według maści zwie się koniem... s z a r y  m..., że rn a  
„odnoża sm ukłe i wysokie;” lecz chłopca na wsi wychowanego tylko 
rozśmieszyć może, a do wykładu anatom ii jeszcze nie pora. Nadmie
niamy także, że dotychczas liczył uasz język gromady koni i wszystkich 
zwierząt na sztuki, a nie na głowy (str. 3, w. 4 od góry), zostawiając 
ten zaszczyt ludziom. „Bocian jest biały, tylko skrzydła  i nagie obo- 
cze ma czarne, dziób i odnoża czerwone” (s tr . 3). Dziwimy się, że ta 
kiego znawcę metody unaoczniającej, jak  p. Dygasiński, nie uderzyła 
niedokładuość takićj opisowej definicyi. W ogóle wątpimy, czy tego 
rodzaju opisy dadzą powne wyobrażenie o przedmiocie młodemu wy- 
chowańcowi, czy wpłyną korzystnie na doskonalenie jego zmysłu ob- 
serwacyi, czy przyczynią się do pobudzenia bystrości um ysłu. Dosyć 
często znachodzimy niewłaściwie użytą formę bierną, czego duch na
szego języka nie lubi. Rozpoczynającym dopiero naukę dzieciom i to 
w epoce, gdzie metoda każe uciekać się do wrażeń zmysłowych, jako 
jedynego środka pedagogicznego, nie łatw o przyjdzie wyobrazić sobie, 
jak  to owce potrafiły wydobyć wilka z dna samego jam y (str. 7), tak , 
że nawet autorstw o Krasickiego nie obroni tego wyboru, zwłaszcza, że 
u tego samego pisarza znaleźćby z łatwością można odpowiedniejszą 
bajeczkę. Mając wzgląd na podniesioną wrażliwość umysłu młodzień
czego, uważamy za niesaczęśłiwy wybór „Pieśni dożynkowe," obrażają
ce zasady metryczności naszego języka, co wśród przeciągającego śpie
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wu mniej razi; ale w czytaniu nie korzystnie wpływać musi na k sz ta ł
cenie się estetycznego smaku wychowańców. P. Dygasiński przepro
wadził w swojej książce do pewnego stopnia zasady pisowni, k tóre jeśli 
zostaną szczegółowo skodyfikowane, może utorują drogę do ujednostaj
nienia tej kwestyi, k tóra przy całej swojćj naukowej treści jest do pe
wnego stopnia kwestyą tranzakcyi i konwencyonalności. Podjęte przez 
Red. Bibl. Warsz. na tćm polu starania, może niebawem przybiorą wy
raźniejsze kształty, a wtedy nieomieszkamy przedstawić tćj sprawy jak 
najogólniejszej dyskusyi. Trzeba wprzód opracować dokładny projekt 
całego rozdziału gram atyki, traktującego o pisowni, aby dojść do osta
tecznych stanowczych konkluzyi. W zakończeniu uwag naszych o po
żytecznej książce p. Dygasińskiego, zwracamy uwagę szau. autora na 
dwie omyłki faktyczne. Niewłaściwie przechrzczono Rymarkiewicza 
na Rymarskiego i błędnie podano wierszyk Syrokomli (Oracz do sko
wronka) >), wzięty ze starej śpiewki Gawińskiego za utwór T. L enarto
wicza. Uderzyła nas także naganna nieprawidłowość gram atyczna na 
str. 9-tej, gdzie w l-szym peryodzie opisu „Sowy puszczyka“ brakuje 
podmiotu, bo przecie ty tu łu  samego nie można uważać za część sk ła 
dową odrębnego zupełnie zdania. Jeżeli m iałaby się okazać potrze
ba 2-go wydania tych „W ypisów,“ to zwracamy uwagę p. Dygasińskie
go na wyborną na teu kurs książkę dawniejszą, u nas mało znaną, 
która, tak  pod względem układu, jako i co do rozwijania się stopnio
wego przedmiotu, zasługuje na to, żeby się jćj przypatrzeć. Mówimy
0 ksią/.ce pod tyt.: „Przyjaciel dzieci, czyli książka do czytania podług 
A. E. Preussa i J . A. V ettera, dla katolickich szkół elem entarnych,“ 
przerobiona przez Ksaw. F . A. E. Łukaszewskiego, nauczyciela języ
ka polskiego. Wyd. 4-te; Berlin, 1864 r., str. 337. Dziełko to, po 
oczyszczeniu go z błędów stylistycznych, uważamy za najpraktyczniej
szy dotąd podręcznik do nauki języka polskiego w klasach niższych, 
pod względem układu i metody.

Wypisy polskie p. A. Bądzkiewicza, zasłużonego nietylko w szko
le, ale i na polu literatury  wychowawczej pedagoga, obejm ują część 
średnią. Na pierwszy rzut oka widzimy, że au tor biedził się niemało 
z uporządkowaniem obfitego swojego m ateryału. P. Bądzkiewicz od- 
stiłl>ił bez potrzeby od podziału utworów prozaicznych na 3 większe 
działy ustalonego w dawniejszych system atach nauki „W ymowy“ prozy 
instorycznćj, dydaktycznej i krasomówczej, z których każdy zawiera 
w sobie kilka szczegółowych szeregów, tak , że całość układa się wy-
001 nie w jednolity system, jak  to najwyraźniej widzimy we „W zorach“ 
Rymarkiewicza. Uganianie się za nowemi pomysłami, nie było nigdy 
zaletą podręczników szkolnych, bo w dobrym systemacie wychowania 
u>ema nic konserwatywniejszego nad szkołę: ciągłe reformy nie tworzą
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postępu, ale chaos. Nie regestrujem y tutaj bogatćj treści pracy 
p. Bądzkiewicza, ponieważ uważny przegląd dyspozycyi przedmiotu 
przekona każdego, że następstwo pojedynczych rozdziałów dowodzi 
braku logicznej zasady podziału gromadzonych wzorów, które, uszyko
wane w dwóch głównych klasach: prozy historycznej i dydaktycznój 
(krasomówstwo zachowane zapewnie dla części najwyższćj) byłyby au
tora uchroniły od nagrom adzenia stosunkowo za obfitego m ateryalu 
historycznego ze szkodą prozy dydaktycznej, ze szkodą nauk filozofi
cznych, przyrodzonych i ekonomicznych. Należy pochwalić staran ie  
p. Bądzkiewicza przedstawienia w swoich „W ypisach“ rzeczy nowych; 
ale ponieważ się to stało kosztem znanych naszych wzorowych prozai
ków, których miejsce zajęły często mnićj szczęśliwe artykuliki no
wszych pism peryodycznych („Przyjaciel dzieci,“ „Tygodnik Illustro- 
wany,“ „K sięga św iata,“ „Magazyn powszechny i i.); często niewiado
mo czyjego pióra, to nie możemy tego pochwalić, ponieważ dla 
ciekawych młodych umysłów, odpychanych gwałtownie od swoj
skich imion, nie je s t rzeczą obojętną pod względem pedagogicznym, 
obznajmianie młodzieży z nazwiskami zasłużonych na polu pracy umy- 
słowćj obywateli. Oswajając młodzież z w z o r o w y m i  reprezentan ta
mi naszćj literatury , podejmujemy do pewnego stopnia kurs propedeu- 
tyczny do przyszłego wykładu dziejów literatury . W porównaniu 
z innemi podobnemi pracami rozszerzył p. Bądzkiewicz w swoich 
„W ypisach“ dział wynalazków, tudzież zebrał dosyć opisów okolic 
i m iast kraju naszego; szkoda tylko, że ustępy pierwszćj kategoryi nie 
są wolne od wielu faktycznych błędów; co zaś do opisów miejscowości 
w kraju, praguęlibyśmy czytać i tu obrazy, któreby przy wskazówkach 
dziejowych przedstawiały aktualny stan rzeczy. Opis np. Sandomie
rza i Gniezna p. J. U. Niemcewicza, przed r. 1828 skreślony, nie daje 
dokładnego obrazu tych m iast w ich teraźuiejszćj sytuacyi. Trafiają 
Bię i tu taj niektóre usterki językowe; ale w ogóle czytamy artykuły  
treści poważnćj poprawnym stylem napisane. N iem ałą wadę książki 
szkolnój stanowi zaniedbana korekta.

W ł. Seredyńskiego, równie jak i A. hr. Dzieduszycką, znamy już 
dobrze na polu literatu ry  pedagogicznćj. „W ypisy“ przez p. Seredyń
skiego i hr. Dzieduszycką ułożone, przeznaczono dla szkół żeńskich
i zastosowano je  do wszystkich klas, tak , że znajdujemy tu wszystkie 
rodzaje literatury, poczynając od drobnych powiastek, aż do obszer
niejszych ustępów dram atu greckiego. Autorowie zamierzyli sobie 
podać młodzieży żeńskićj na przykładach sposobność pozuania wszel
kich form literackich prozy i poezyi polskićj, w pewnym wyrozumowa- 
nym porządku ułożonych, a to w celu wyrobienia w młodzieży s t y l u  
czyli sposobu jasnego tłómaczenia się ustnie i piśmiennie z własnych 
myśli. Nie powiemy, żeby dobór treści usprawiedliwiał zawsze to za
łożenie, bo np. ustępy takie, jak  artyku ł „Ruiny na ostrowiu lednic
kiego jeziora“ (str. 155), ważne pod względem naukowym, celowi temu 
zupełnie nie odpowiadają. Z zawartćj w grubym tomie treści, nie wi
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dzimy tćj naukowćj zasady, na którój podstawie ułożono cały niate- 
rya ł w pewnym wyrozumowauym porządku: rozdział przedm iotu nie 
wynika z logicznćj zasady podziału, a ten, jak i przyjęto, zawiera wiele 
dowolności. Autorowie może zbyt pochopnie wprowadzili do „W ypi
sów wiele swoich artykułów , których, pod względem stylu, nie śmieli 
byśmy do wzorowych zaliczyć. Niepodobna nam szczegółowo wyka
zywać słabćj strony tych ustępów; ale ciekawszego czytelnika odsyła
my up. do str. 120 i sqq, gdzie go uderzą zbyt sążniste okresy, niena- 
naturalny szyk zdań, niewłaściwe stosowanie imiesłowu teraźniejszego, 
częsta konstrukcja  bierna i t. p. Za szczęśliwą myśl uważamy druko
wanie znakomitszych dzieł nie w oderwanych urywkach, ale w s tre 
szczeniu, gdzie np. wybitniejsze ustępy „Odyssei“  powiązano prozai
czną opowieścią w ątku całćj fabuły. W ten sposob obanajmia się wy- 
chowaniec nietylko z całą osnową, ale i ze stroną artystyczną arcy
dzieł literatury. Kwestya co do właściwości umieszczania w „W ypi
sach“ tłómaczeń, nietylko klasycznych wzorów, które pod piórem zna
komitych autorów naszych stały  się już własnością literatury  polskićj, 
ale nawet drobniejszych powiastek,; zdaje nam się wymagać głębszego 
rozbioru; tymczasem nadm ieniam y, że uważamy tego rodzaju tłom a- 
czenia, jak up. „M ały szpieg,“ z Alf. D audeta (str. 51) za zbyteczne. 
Nie pochwalamy także nowćj jakićjś nom enklatury przy podziale pro
zy, jak np.: „proza nauczająca i naukowa;'1 „wykłady pojęć“ i t. p.

W każdym razie uważamy to za pocieszające zjawisko, że zam i
łowanie mowy ojczystćj i troskliwość o naukową uprawę języka, n iety l
ko się ożywiła, ale i stale się utrzymuje, do tego stopnia, że zasłużeni 
pedagogowie nie wahali się poświęcić tak  mozolnćj a sumiennćj pracy 
podręcznikom nauki języka ojczystego.

J .  K. Plebański.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE,

N A U  K O W E ,  L I T E R A C K I E ,  A R T Y S T Y C Z N E  I S P O Ł E C Z N E .

W A R S Z A W A .

Wrzesień 1881 r .— W sprawie konkursu na plany restauracyi 
zamku królewskiego na Wawelu, ogłasza Towarzystwo krakowskie 
Techniczne i Towarzystwo Politechniczne lwowskie następującą ode
zwę: ,,My, technicy, chętnie i zawsze oddamy hołd zasłudze i jeżeli za
bieram y dzisiaj głos w sprawie poczętćj, a czynimy to imieniem obu 
stowarzyszeń technicznych, a więc imieniem 700 kolegów, to nigdy po 
to, by wdzierać się w cudze prawa, ale z jedynym zamiarem wypowie
dzenia zapatrywań ogółu polskich budowniczych w rzeczy restauracyi 
najdoskonalszego zabytku budownictwa polskiego. Ufamy więc, że 
nie będzie źle zrozumianym to, co robimy z miłości dla najw spanial
szej pam iątki narodowej, z uznania ważności tych murów w obec hi- 
storyi sztuki w Polsce. Bo jak  z jednaj strony mury Wawelu odbijały 
w sobie wszystkie powodzenia i klęski, tak z drugićj strony przodowa
ły one i wywierały wpływ niepomierny na świeckie budowuictwo ca
łego kraju. Kazimierz W ielki, ten wielki król-gospodarz a budowni
czy) gdy wznosił Polskę„m urow aną,“  rozpoczął od W awelu i drewnia
ne zamczysko zam ienił w gotycki gmach z kam ienia. Dalćj tą  drogą 
szli Jagiellonowie, nadając rezydencyi królewskićj charak ter coraz 
więcćj monumentalny. Ale prawdziwym twórcą świetności zamku k ró 
lewskiego, był dopićro Zygmunt I, głęboki znawca i miłośnik sztuki. 
Zaledwie jednak stanęła  hojnością iście królewską, godna wielkiego 
państwa rezydencya, a już zniszczył ją  pożar r. 1536. Odbudowa 
przez tegoż samego monarchę podjęta, już cokolwiek od pierwszój od
biegła. Dalsze zniszczenia r. 1596 i w czasie wojen szwedzkich, spro
wadziły nowe zmiany i pozostawiły po sobie wybitne ślady; wreszcie 
wiek XVIII i XIX dokonały reszty przeobrażeń. To, co widzimy dzi
siaj, nie je s t zatem utworzonym z jednego odlewu, ale raczćj mozaiką 
najrozmaitszych epok i stylów, od gotyckiego aż do baroco. Jeżeli 
jednak, pomimo tego, zewnętrzna postać pałacu Zygmuntowskiego ła- 
twićj dałaby się odtworzyć, to za to wnętrze umiejętnym nawet b ad a 
niom podać może nawpół tylko wyraźne wskazówki. Z tych wspa-
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niałych apartam entów  królewskich, już prawie nic nie pozostało. Tu
> owdzie sterczący szczegół murowany, złocony sufit, strop drewniany, 
albo h e rb ’królewski na sklepieniu ocalały, udowadnia, kiedy i ja k  te 
sale zdobiono. Ale darem nie w dzisiejszych koszarach żołnierskich 
szukałbyś izby senatorskiej lub poselskićj, dawnych cennych malowi
deł, ław  rzezanych i t. p. To, co dotąd uszło przed zniszczeniem, b ę 
dzie dla restau ra to ra , niby ową szczęką Cuviera: studyami i wyobra
źnią będzie on ze szczątek stw arzał całość organiczną. Sprzeczne czę
stokroć opisy łatw o mogą go zbałamucić, jeżeli nie owładnie form
* prawa ich budowy, jeżeli nie zbada, jak  historyk, bezstronnie chara
k teru oduośnćj epoki. Rola restau rato ra, to razem rola piszącego 
i robiącego historyę. Strona form i stylów, to jeszcze nie koniec t ru 
dności; stosownie do przyszłego przeznaczenia apartam entów , może
■ strona konstrukcyjna głębokiego wymagać namysłu. Gdyby wresz
cie budowa zamku była dopełnioną tak, aby tworzyła zamknięty czwo- 
robok, jak niewątpliwie zamierzano, powstałoby jeszcze nowe skrzy
dło, zastosowane naturalnie do nowoczesnych wymagań konstrukcyi 
1 wygody. Byłoby to ogniwo, łączące przeszłość z teraźniejszością, 
a jak  liczne przykłady stw ierdzają, szczęśliwe rozwiązanie takiego za 
dania tylko mistrzom w swojćj sztuce się udaje. Z powyższego wy
pływa, że trudności, jak ie  tu taj czekają architekta, są niezmiernie 
wielkie i różnorodne. Kiedy bowiem arch itek t, tworząc rzecz nową, 
może puścić wodze fantazyi i w stylu współczesnym lub ulubionym, 
z całą swobodą przelać na kamień myśli swoje, restaurujący musi li
czyć się z tćm, co napotkał, bezstronnem okiem oceniać piękność 
i wartość każdego stylu, który na danym gmachu wycisnął swoje pię
tno, do charakteru tych stylów się nagiąć, a gdy zajdzie tego potrzeba, 
dopełniać i tworzyć harm onijnie z otoczeniem. Nietylko więc restau 
rujący musi być panem całego szeregu stylów, nietylko że skala form, 
w jakich myśli swoje objawia, winna być obszerniejszą, ale musi to 
być charak ter wszechstronny, natura artystycznie dojrzała, zdolna do 
rozeznania piękna, czyto w stylu gotyckim, renesansie, lub nawet ba- 
'oco. Rozwiązań mnićj lub więcćj zgodnych z pozostałym fragm en
tem lub częścią budowy, może być nieskończenie wiele. Czyż sprawa 
nie zyska na tćm, jeżeli ją  z kilkudziesięciu stron rozświetlimy! czyż 
wtedy nie pokaże się, że rozwiązanie napozór dobre, musi ustąpić 
miejsca drugiemu, zbliżającemu się jeszcze więcćj do architektury  i d u 
c ia  epoki. Więc nim się rozpocznie restauracya budowli tych roz- 
miarow, dzieła tego znaczenia, pam iątki takićj świętości, klejnotu a r 

ii ektury tak zniszczonego, czy technik polski m o ż e  bezczynnie stać 
a uboczu^ Czyż nam podwójnie interesowanym przystałaby bierna 

a widzów? Czyż interes zawodu naszego, zgodny z interesem sztu- 
polskiej, pozwala nam ślepo zaufać dobrym duchom zamczyska? 

ego od nas nikt żądać nie może. Jako obywatele, mamy prawo; ja -
o technicy, mamy obowiązek wykazać, czego sztuka polska po takim 
akcie oczekuje i w jakim stopniu dotyka on honoru i dobra wszystkich



architektów na tćj ziemi wzrosłych. Gdzie i kiedy na całym obszarze 
kraju, zabrzmieć może dla budowniczego hasło do pracy, szczytniejsze 
nad hasło, wzywające do konkursu na plany restauracyi dawnćj rezy- 
dencyi królewskiej na Wawelu! Więc im więcój kto może, niech tćm wię- 
cćj zdziała, by talii moment s ta ł się, czem być powinien: epoką w histo
ryi sztuki naszej, niech nie dopuszcza, by wielki czyn s ta ł się połowi
cznym. Z dojrzałym  namysłem wypowiadamy nasze głębokie przeko
nanie, ż e r e s t a u r a c y a  W a w e l u  j e d y n i e  d r o g ą  k o n k u r s u  p u 
b l i c z n e g o ,  l u b  o g r a n i c z o n e g o  mojże b y ć  s z c z ę ś l i w i e  r o z 
w i ą z a n ą .  Tylko konkurs uchroni stare mury Wawelu od prób i do
świadczeń, popchnie ogół budowniczych do studyów nad zabytkam i 
sztuki krajowćj, ochroni prawdziwe ta len ta  od powolnćj śmierci zaco
fania, powstrzyma mierności na ubitych ścieżynach protekcyi, da a r 
chitekturze naszćj prawo życia obok innych siostrzyc w dziedzinie 
sztuki, sprawi, że i architekci dorzucą cegiełkę do gmachu sławy, 
wznoszonego rękam i m alarzy, poetów i muzyków w tworzeniu wielkich 
dzieł tnuićj zawisłych od sposobności. Konkurs, to godziwa walka ta 
lentu i pracy, on nie usuwa nikogo, daje tylko równą broń szerm ie
rzom. Kto najzdolniejszy wśród kolegów, niech zwycięży, a gdy prze
wyższy drugich talentem  i pracą, niech obok mistrzów Zygmuntow- 
skićj epoki zapisze swoje nazwisko, nietylko jako js zcz 'ę ś l i wy, ale ja 
ko z a s ł u ż o n y .  A gdyby wśród kilkudziesięciu pomysłów, żaden 
trudnego zadania nie rozwiązywał zupełnie, czy wolno wierzyć, iż jeden 
m istrz, z góry wybrany, byłby bliżśj dosięgnął ideału, czy może wtedy 
nawet ktoś twierdzić, że praca tylu a tylu talentów jest bezowocną? 
Czy jest budowniczy, co biorąc późnićj dzieło w swe ręce,'śm iałby 
z lekceważeniem odrzucić m ateryał, nagromadzony myślą całego za
stępu kolegów i nie zużyć, co w niem dobrego, na korzyść przyszłćj 
budowy! Niech więc kraj, gdy chodzi o gmach niezmiernego znacze
nia artystycznego, uwierzy w zbiorowy głos techników swoich, a mężo
wie zaufania i wpływu, niechaj zechcą światłćm zdaniem poprzeć myśl, 
wypowiedzianą w imię i dla dobrej sprawy. Zresztą- myśl konkursu, 
to myśl nie nowa, znały ją  dawno Francya, Niemcy i Włochy, a że 
i dotąd kraje te wiernymi jćj pozostały, szczególnićj tam , gdzie chodzi
0 restauracyą wybitnych pomników narodowych; dowodem już z osta
tniego lat dziesiątka: konkurs na restauracyą wspauiałćj katedry flo
renckiej S-ta Maria del Fiore, konkurs na restauracyą ratusza paryz- 
kiego, spalonego podczas komuny, konkurs nałwewnętrzne urządzenie 
cesarskiego niegdyś pałacu w Goslar, konkurs na dokończenie „Tea- 
tro  Olimpico,“ rozpoczętego przez Andrzeja Palladiusza w Vicenzy
1 wiele innych. VV poczuciu spełnienia moralnego obowiązku, jak i le
ży na nas, technikach tego kraju, wypowiedzieliśmy powyższe nasze 
zapatryw anie, a teraz, odddając sprawę restauracyi W awelu z najwię
kszą ufnością pieczołowitości naszych najwyższych reprezentacyi k ra 
jowych i państwowych, ze spokojem oczekiwać będziemy ostatecznśj 
decyzyi.“— Lwów i Kraków, w sierpniu 1881 r.
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—  W dn. 11 września odbył się w uniwersytecie tutejszym  ak t 
uroczysty, na którym prof. Andrejew odczytał w języku rosyjskim 
sprawozdanie z działalności tej instytucyi naukowej w ciągu roku ubie
głego. Ze sprawozdania rzeczonego przytaczamy niektóre szczegóły: 
Skład osobisty ciała naukowego uniwersyteckiego pozostawał, według 
etatu, takim  jak  dawniej, t. j. o 10 profesorów i 9 docentów mniejszym, 
niź w uniwersytetach, znajdujących się w Cesarstwie. Skutkiem wła
śnie tak  nieznacznego składu osobistego, zachodzą trudności co do do
statecznego obsadzenia katedr i dla tćj przyczyny, jak twierdzi sp ra
wozdanie, dotychczas pozostają nie zajęte dwie katedry: historyi litera
tury powszechnej i chemii agronomicznej. Co się tyczy funduszów 
specjalnych uniwersytetu, wzrosły one w ciągu roku zeszłego we dwój
nasób, a mianowicie: w r. 1880 czyniły 34,457 rubli 62 kop.; w roku 

leżącym, według budżetu zatwierdzonego przez kuratora  okręgu, ró
wnają się 72,050 rub. Zwiększenie się funduszów specyalnych dało 
możność poczynienia ulepszeń w pracach naukowych uniwersytetu. 
W tym względzie zdziałano w roku sprawozdawczym co następuje: la- 
oratoryum mineralogiczne, które całkiem  nie istniało dotychczas, 

obecnie je s t założone za 200 rubli; do corocznej kwoty 300 rubli na 
zakup przyborów i instrum entów dla gabinetu mineralogicznego, doda
no jednorazowo 1,100 rubli; za 3,000 rubli przebudowano całkiem  nie
wygodne laboratoryum  chemii lekarskiej i powiększono coroczny jego 
budżet z 300 rubli na 900; dla gabinetu fizycznego kupiono machinę 
gazową, dla laboratoryum  botanicznego ap a ra t gazowy, dla gabinetu  
botanicznego mikroskop złożony i t. d. Za staraniem  komisyi biblio
tecznej, rozszerzono pomieszczenie biblioteki; nadto komisya sprawdzi
ła  majątek biblioteki i przy współudziale profesorów zajęła się syste- 
matycznem ułożeniem katalogu. W roku ubiegłym przybyło do bi
blioteki dzieł 2,129, w ilości tomów 2,851, wydawnictw peryodycznych 
579, w 826 tomach, nut 24, map i atlasów 2. Liczba studentów wy
nosiła przy końcu roku naukowego 673, wolnych słuchaczów 18, tu 
dzież farmaceutów 74; ogółem 765 słuchaczów. Pomoc m ateryalna dla 
studentów była w roku zeszłym większa, niźli za lat poprzednich, 
a mianowicie: I) Zgodnie z a rt. 118 ustawy uniwersyteckiej, z ogólnej 
uczby studentów uwoluiono od opłaty wpisu 10% , w półroczu p ier
wszym 78 studentów, a w drugióm 75. (Ogółem 4,025 rs.). II) S ty
pendya: a) na zasadzie budżetu ministeryum oświecenia, 30 stud. wy
znania prawosławnego udzielono stypendya po 350 rubli rocznie, w su
mie ogólnej 10,500 rubli; b) z funduszów specyalnych uniwersytetu da- 
od b ■ nd?a 25 stud- po 200 rubli> razem 5>000 rubli; c) z procentów 
oa kapitałów, ofiarowanych na stypendya dla studentów uniwersytetu 

ejszego i pozostających do rozporządzenia rady uniwersyteckiej, 
n zle} ° tt0 w wysokości od 50— 300 rubli: w półroczu pierwszćm stud.
> (4,784 rs. 67 kop.), w półroczu drugióm 66 st. (5,300 rs. 92 kop.); 
lazem w ciągu całego roku 10,115 rs. 59 kop.; d) z zapisów rozmai- 
ych instytucyi, tudzież osób prywatnych, dano stypendya w wysokości
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od 75—400 rubli: w półroczu pierwszćm stud. 26, w sumie 2,677 rub. 
50 kop., w półroczu drugićm stud. 30, w sumie 3,355 rubli; razem 
w ciągu roku dano 6,032 rub. 50 kop. Tak więc wszystkich studen
tów, którzy korzystali ze stypendyów, było w półroczu pierwszćm 142, 
a w drugićm 151, otrzymali zaś w ciągu roku razem 31,648 rs. 9 kop. 
Jednorazowe zasiłk i pieniężne i pożyczki udzielane były w ciągu roku 
w sposób następujący: a) z funduszów, pozostających do rozporządze
nia kom itetu wsparć dla niezamożnych studentów uniwersytetu tu te j
szego, dano w półroczu pierwszćm zasiłki 242 stud. 3,562 rub., a ty tu
łem pożyczki 42 stud. 531 rub.; w półroczu drugićm zasiłki 273 stud. 
4,131 rubli, a tytułem  pożyczki 39 stud. 548 rubli; na pogrzeb dwóch 
zm arłych studentów 50 rubli, za leczenie dwóch studentów w szpitalu 
13 rub. 28 kop.; ogółem w ciągu roku z sum rzeczonych udzielono s tu 
dentom 8,835 rub. 28 kop.; b) z pozostającćj do rozporządzenia rekto
ra sumy z zapisu barona Rastawieckiego dano zasiłki 9 stud., w ilości 
124 rub. 25 kop., a pożyczono 21 stud. 371 rub.; razem 495 rub. 25 
kop.; c) z wolnych resztek sum, zbieranych w uniwersytecie do 1873 
roku za dyplomy i świadectwa, opłacono wpis za 14 niezamożnych stu 
dentów, w drugićm półroczu roku sprawozdawczego w ilości 350 rubli; 
d) z sum, pozostających do rozporządzenia kuratora  okręgu naukowe
go, dano zasiłki 60 stud., w ilości 1,480 rub.; c) wreszcie z sum, pozo
stających pod rozporządzeniem generał-gubernato-ra warszawskiego, 
udzielono tytułem  zasiłków 46 stud. 1,080 rub. i opłacono wpis w pół
roczu pierwszćm za 14 studentów, a w drugićm za 25; ogółem tytułem  
zasiłków i pożyczek udzielono studentom 13,215 rub. 53 kop. Cała 
zaś pomoc m ateryalna dla studentów uczyniła w czasie rzeczonym ogó
łem 48,888 rub. 62 kop. Co się tyczy rezultatu  egzaminów przejścio
wych, dotychczas nie są one wiadome w całości, albowiem egzamina 
powakacyjne jeszcze nie były w chwili sprawozdania ukończone; sku
tkiem  tego obecnie wiadome są rezultaty tylko egzaminów odbytych 
w maju i w czerwcu, lecz cyfry rezultatu  tego będą jeszcze zmienione 
po egzaminach, odbytych po wakacyach; przytćm nie są jeszcze zebra
ne wiadomości o rezultacie egzaminów na wydziale nauk przyrodzo
nych, tudzież na pierwszym kursie wydziału lekarskiego i u farm aceu
tów. Dotychczasowa tablica rezultatów na egzaminach otrzym anych 
je s t następująca: Na wydziale historyczno-tilologicznym przystąpiło  do 
egzaminów na kursie pierwszym studentów 6, złożyło je  3; na kursie 
drugim  9, złożyło je  7; na kursie trzecim 10, złożyło je  7. Na wydzia
le matematycznym przystąpiło do egzaminów na kursie pierwszym s tu 
dentów 47, złożyło je  stud. 17; na kursie drugim 18, złożyło je  5; na 
trzecim 14, złożyło je  zaś tylko 3. Na wydziale prawnym przystąpiło 
do egzaminów na kursie pierwszym stud. 84, promowano 58; na kursie 
drugim z 42 promowano 25, na trzecim 50, a promowano 21. Na wy
dziale lekarskim  sk ładało  egzamina na kursie drugim studentów 102, 
promowano 91; na trzecim 64, promowano 53; na czwartym 40, a p ro
mowano 36. Egzam ina ostateczne na kursach ostatnich dały  rezu ltat
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taki: Na wydziale historyczno-filologicznym otrzymali dyplomy wszyscy 
studenci czwartego kursu, którzy zdawali egzamina w liczbie 5-u; na 
wydziale matematycznym składało egzamina ostateczne 2 stud., a o- 
trzym ał dyplom 1; na wydziale nauk przyrodzonych z liczby 5 studen
tów, którzy do egzaminów przystąpili, wszyscy uzyskali dyplomy; na 
wydziale prawnym z liczby 42 ukończyło uniwersytet 33. Studenci 
kursu 5 wydziału lekarskiego, w liczbie 29, ukończyli kurs nauk i sto
pnie lekarzy będą im przyznane na początku przyszłego roku nauko
wego, po złożeniu przez nich praktycznych egzaminów klinicznych. 
Za prace na tem ata konkursowe otrzym ali nagrody następujący stu 
denci: Złote medale w liczbie czterech uzyskali: 1) H enryk Merczyng, 
student 4 kursu wydziału matematycznego za rozprawę na tem at: 
’,’P- met°dach oznaczenia długości fal św iatła;” 2) Hieronim Łopaciń- 
ski, student 3 kursu wydziału historyczno-filologicznego, za rozprawę 
P -t- ' «C harakterystyka osób w komedyach Terencyusza;” 3) Bolesław 
Wodziński, student 4, kursu wydziału prawnego za rozprawę: ,,0  p ra 
wie emfiteutycznćm;” 4) Jakób Putterm an, student 5 kursu wydziału 
lekarskiego, za rozprawę p. t.: „P róba jam y bębenkowej W redena.” 
Medale srebrne uzyskali: 1) Józef Dąbrowski, student 4 kursu wydzia
łu  historyczno-filologicznego, za rozprawę p. t.: „C harakterystyka osób 
w komedyach Terencyusza;” 2) Józef Ciemniewski, kandydat nauk ma
tematycznych, za rozprawę o „in tegra łach ;” 3) Bonifacy Czerski, stud. 
4 kursu wydziału matematycznego, za rozprawę o „Ruchu cieczy;’’ 4) 
W acław Bylczyński, student 4 kursu wydziału prawnego, za rozprawę: 
«Poglądy pozytywistów na prawo;” 5) Adam Jakubowski, stud. 4 kursu 
wydziału prawnego, za rozprawę na tem at: „Oszustwo i fałszerstwo, 
Według teoryi i według nowych prawodawstw;” 6) Kazimierz Ciągliń- 
ski, student 5 kursu medycyny, za rozprawę p. t.: „Symptomatologia 
nieprawidłowości m enstruorum ." W zmianki zaszczytne otrzymali: 1) 
Jan  Pajewski, student 4  kursu wydziału historyczno-filologicznego, za 
rozprawę: „C harakterystyka osób w komedyach Terencyusza;” 2) An
toni Piaskowski, student 3 kursu wydziału prawnego, za rozprawę: 
•iPoglądy pozytywistów na prawo;” 3) Stanisław  Żeromski, student 4 
kursu prawa, za rozprawę: „O oszustwie i fałszerstw ie.”

—  W y s t a w a  o g r o d n i c z a  w W a r s z a w i e .  W dniu 21 wrze
śnia b. r. o tw artą została  wystawa ogrodnicza w W arszawie. W ysta
wa ta  urządzona staraniem  kom itetu Muzeum rolnictwa i przem ysłu 
hyła jednym więcćj dowodem nieustanuśj, poży^ecznćj działalności tćj 
prawdziwie obywatelskiej instytucyi. Za miejsce wystawy obrano b a r
dzo trafnie Dolinę szwajcarską, którćj obszerna sala posłużyła za wy
godne schronienie dla doboru roślin egzotycznych, bez narażenia ich 
"a  zgubny wpływ chłodnego już w tćj porze powietrza, podczas gdy 
Ranek od strony ogrodu i sam ogród pomieścił wystawę krzewów i ro 
ślin wytrzymalszych na wpływy atmosferyczne, oraz owoców i warzyw. 
Sala przybrana w kląby i aleje z rzadkich i pięknych roślin i kwiatów, 
zam ieniła się w przepyszny ogród, czyniący na widzu niepospolite w ra
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żenie, zwłaszcza w godzinach porannych, gdyż w porze późniejszej, 
natłok  publiczności u trudniał swobodny ruch po sali napełnionej ma
sami zieleni i przeróżnych barw kwiatów. Na utworzenie tego ogrodu 
złożyły się znane warszawskie firmy ogrodnicze, jako to braci Bardć- 
tów, braci Hoserów, p. Ulrycha, braci Kaczyńskich; dalćj cieplarnie 
w Łazienkach, ogród F rascati hr. Branickiego położony przy ulicy 
"Wiejskiej, ogrody w Willanowie i w Natolinie hr. Potockiej, ogród 
w Ursynowie hr. Ludwika Krasińskiego i wielu innych pomniejszych 
wystawców. Nie jest tu  naszym zamiarem podawać szczegółowy spis 
wystawionych roślin, gdyż to przedstawiałoby mało interesu dla czy
telnika; żałujemy tylko, iż w bogatym tym zbiorze nie widzieliśmy spe- 
cyalnej grupy kaktusów, których pielęgnowaniem, umiejętnie i z zam i
łowaniem prowadzonem zajmuje się p. Józef Berger; szczególnej do
znalibyśmy przyjemności, gdybyśmy na tein miejscu mogli wraz z szer
szeni kołem publiczności, wyrazić szczere uznanie dla rezultatów tej 
długoletniej pracy, dostępnych jedynie dla ścieśnionego kółka bliższych 
znajomych i przyjaciół. Nie będziemy się tćż długo zastanawiać nad 
artystycznie ułożonemi bukietam i, pełnem i barw i wdzięku, chociaż 
się na nie złożyły nieliczne jesienne kwiaty, przeważnie astry  i geor- 
ginie. Kolekcya tych ostatnich, przez firmę braci Hoserów w barwną 
równiankę ułożona, zadziwiała bogactwem kształtów, barw i odcieni, 
również jak  olbrzymi, piramidalny bukiet, składający się z samych as
trów i georginii, przedstawiony przez p. K arola Sandnera z Łodzi.— 
D ział owoców przedstaw iał się nader świetnie; spotkaliśmy w nim wy- 
żćj wymienione firmy ogrodnicze, jakoteż ogrody bogatych właścicieli 
i lubowników ogrodów, to jest ogród Frascati, ogrody w Willanowie 
i w Natolinie, ogród w Ursynowie celujący doborem odmian jabłek, 
gruszek i śliwek. W pierwszym z nich nader zajmującą była kolekcya 
złożona ze stu czterdziestu ośmiu egzemplarzy karłowatych drzewek 
owocowych, hodowanych w kubełkach i obciążonych owocem.— W ysta
wa ogrodu pomologicznego w W arszawie, godnie odpowiedziała swoje
mu zadaniu. Jako zakład mający na celu dostarczanie krajowi szcze
pów drzew owocowych najwłaściwszych dla miejscowych warunków 
klimatycznych, oraz kształcenie uczniów szkoły ogrodniczej, ogród ten 
przedstaw ił drzewka owocowe ze Swój szkółki obejmującej cztery mor
gi przestrzeni, oraz dziczki jednoroczne, rozsadzane po wzejściu; da
le j  2 4 0  odmian jab łek , gruszek i śliwek; odmiany wyborowe złożone 
z 2 5  okazów jab łek  i tyluż gruszek; 10 odmian jab łek  i 10 odmian 
gruszek nadających się do wielkiej hodowli; 10 odmian jab łek  i tyleż 
odmian gruszek, najprzydatniejszych do obsadzania dróg, pól i łąk . 
W szystkie odmiany, oznaczone kolejnemi numerami, miały dołączoną, 
bardzo pouczającą wskazówkę, podzielone bowiem były na trzy kate- 
gorye: najwięcej polecenia godnych, przydatnych do hodowli i zupełnie 
na hodowanie nie zasługujących. Taki podział, na nauce i doświad
czeniu oparty, czynił wystawę ogrodu pomologicznego, oprócz jej świe
tności, wielce ciekawą i nauczającą.— Z wystawców zamieszkujących
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okolice nic sąsiadujące bezpośrednio z W arszawą, p. Zygmunt K urtz 
z Otwocka przedstaw ił trzy plany ogrodów i pól zasadzonych drzewa
mi owocowemi, od r. 1874. Liczba drzew w przeciągu tego czasu za
sadzonych wynosi 4091 sztuk; starych zaś, w tym czasie przeszczepio
nych drzew, znajduje się 2444. Cała zaś ilość drzew owocowych znaj
dujących się w Otwocku, w ogrodach, na polach i przy drogach, dosię
ga 14000 sztuk. — Pan Mieczysław Łabęcki z Prus, (gub. Radomska), 
dał na wystawę drzewka ze szkółki swojćj, obejmującej do dziewięciu 
morgów. Drzewka te, jedno, dwu i trzyletnie, hodują się ua sprzedaż. 
P. Józef Obrąpalski z Korytnicy (gub. Siedlecka) przedstaw ił nowe 
odmiany gruszek, oraz jab łka, gruszki, śliwki i orzechy. P. K. U ja
zdowski z Nagórek (gub. Płocka) posiadający ogród zawierający prze
szło 1000 sztuk drzew owocowych, wystawił późne czereśnie, gruszki 
i jabłka. P. Tadeusz Wodziński z Suchy (gub. Radomska) dał na wy
stawę jab łk a  i śliwki z ogrodu swego, w którym  po roku 1874 nasadzo
no drzew owocowych 2088 sztuk. Pani Marya Zaborowska z Siem iąt
kowa (gub. Płocka) posiada ogród rozległy na dwanaście morgów 
i zawierający 1705 sztuk drzew owocowych, 780 krzaków agrestu 
1 450 porzeczek. Drzewka, krzewy i owoce, hodują się na handel; na 
wystawie z tego ogrodu znajdowały się drzewka i owoce. Pan Aleksan
der Daszewski z Pniew (pow. Grójecki), przedstaw ił na wystawie 10 
odmian jab łek  i 10 odmian gruszek ze swego ogrodu. Do większych 
tćż ogrodów przedstawionych na wystawie, należy ogród p. Jana  Kla- 
niewskiego z Kluczkowic, w którym znajduje się 3640 sztuk drzew 
owocowych, zasadzonych od 1874 roku i bardzo obszerna szkółka.— 
Z gubernii ościennych, najlicznićj pod względem pomologicznym przed
stawioną była gubernia Kowieńska. Pani Teodora B urbina przedsta
wiła 36 odmian gruszek, 24 odmian jab łek , 14 odmian śliwek; owoce 
te pochodzą z drzew piennych czterdziestoletnich, oraz z karłów. W in
centy M ontwiłł z Wojewodziszek, wystawił swą szkółkę drzew owoco
wych, oraz okazy doborowych owoców. Pan Ławrynowicz zaś z Po- 
truszla, 120 odmian jab łek  i gruszek, odznaczających się tćm , iż wy
trzymują doskonale ostre zimy żmujdzkie. — Z gubernii podolskićj 
mieliśmy na wystawie okazy p. Ferdynanda Belżana (Beljean?) szcze
pów uszlachetnionych i dziczków, hodowanych na sprzedaż w szkółce 
założonćj w 1879 roku na przestrzeni 2800 sążni kw. Pani B altazara 
Kruszyńska z Koszlak (gub. Kijowska) przedstaw iła nową odmianę ja - 
ołek, wyhodowaną z nasienia. Pan Edward Donimirski z Łysomic 
pod Toruniem, dał na wystawę 50 odmian jab łek  i tyleż gruszek— 
delikatniejsze owoce, wymagające specyalnćj hodowli i wyższśj tem - 
peratury, przedstawili następujący wystawcy: a) winogrona: bracia 
Hoserowie pięć odmian dobrze dojrzewających pod parkanem  połu- 
( n}owym; bracia B ardet również pięć odmian, stając do konkursu za 
najpiękniejsze i najlepićj dojrzałe grono; p. Józef Brykner z W arsza
wy (ulica Czerniakowska nr. 11) pięć odmian winogron z pod parka- 
DU) p. M aksymilian Fajans z Targówka; p. Antoni Krajewski z W ar

LITERACKIE. 1 5 7



szawy; ogród pomologiczny 11 odmian z pod gołego nieba i z pod p a r
kanu; p. Ludwik Szczygielski z W arszawy, Leszno nr. 66; bracia K a
czyńscy (Mokotowska nr. 2); p. Antoni Zieliński z Kalinowéj pod K u
tnem, trzy odmiany wyhodowane pod ścianą owczarni; p. Karol Schoi- 
tze, prowadzący hodowlę na wielką skalę w Szopach Niemieckich pod 
W arszawą; b) ananasy: p. Gustaw Ulrych, z ogrodu położonego w W ar
szawie przy ulicy Ceglanéj; pani Franciszka 1’odczaska z Klimszyc 
(gub. Siedlecka), pięć okazów z gatunku bromelia nervosa maxima; 
p. Ludwik Kisielnicki; c) brzoskwinie i nektaryny: bracia B ardet i hr. 
Marya Potocka w Wysokiem Litewskiém (gub. G rodzieńska).—Na za
kończenie opisu działu pomologicznego wystawy, z przyjemnością i z ża
lem zarazem  przychodzi nam wymienić dwóch jeszcze wystawców: 
przyjemność tę odczuje każdy, gdy powiemy że pierwszym z nich 
je s t p. Leon Szyperski, nauczyciel szkoły ludowćj we W łocławku, 
który z ogrodu swego, mieszczącego w sobie 800 sztuk drzew owoco
wych, przedstaw ił 25 odmian gruszek, 25 odmian jab łek  i 5 odmian 
śliwek; drugim jest ks. Roch Wójcicki, proboszcz z Belska (w pow. 
Grójeckim) przedstawiający na wystawie 10 odmian jab łek  i 10 od
mian gruszek. Ogród szanownego kap łana  służy jako rozsadnik dla 
okolicznych włościan, którzy chętnie z niego zakupują szczepy i zapro
wadzają u siebie sady. Tak więc dwie osoby mogące największy wpływ 
wywierać na oświatę i umoralnienie ludu: ksiądz i nauczyciel czynem 
wskazali jednę z dróg, po jakich do tego wielkiego celu postępować na
leży. Sądzimy przeto, iż nie spotka nas zarzut za to, gdy wyrazimy 
żal nasz, że tylko dwóch z téj kategoryi wystawców spotkaliśmy na wy
stawie.— Przyznać trzeba że rok bieżący jako na owoce bardzo uro
dzajny, znakomicie sprzyjał wystawie. Gdy dzięki pracom kierowni
ków ogrodu pomologicznego, redakcyi „Ogrodnika polskiego,” Szkoły 
ogrodniczćj i mającego się zawiązać Towarzystwa ogrodniczego, sado
wnictwo i ogrodnictwo podźwignie się z upadku i zainteresuje nie ty l
ko właścicieli większćj i średnićj posiadłości ziemskićj, ale i drobnych 
posiadaczy, powstać może pytanie, w jak i sposób można będzie zużyt
kować taką obfitość owoców, z których nie wszystkie, jak  łatw o zrozu- 
mićć, zdolne będą do dłuższego przechowania i zbytu na odległych ta r 
gach Północy i Wschodu. Częściową odpowiedź na to zapytanie dają 
nam niektóre okazy z wystawy, a mianowicie, d -ra  Juliana W einber- 
ga, właściciela instytutu wód mineralnych w ogrodzie Saskim soki i sy
ropy owocowe, pani Józefy Stefańskićj z Opola pod W arszawą 16 słoi
ków konfitur i p. Zygmunta Jaroszewskiego, próbki wina owocowego 
z agrestu , malin i agrestu, porzeczek i agrestu, z morw i t. d. Fabry- 
kacya ta  dotąd nie wyszła z fazy doświadczeń; ufamy jednak iż pau 
Jaroszew ski będzie daléj prowadzić rozpoczęte dzieło i nie poprze
sta jąc  na jagodach ogrodowych, zajmie się przyrządzaniem jab łe 
czniku (cydru) z letnich odmian jab łek  lub gruszek, a wypróbo
wane sposoby poda do wiadomości publicznéj i zachęci tém innych 
do zużytkowania w ten sposób nadm iaru produkcyi, który w latach
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na owoce urodzajnych bardzo łatwo może nastąpić. Lekki, sm a
czny, zdrowy i orzeźwiający napój, niechby już dla mas ludności 
zastąpił nadmiernie rozpowszechnione a niesmacznie fabrykowane pi
wo bawarskie, że już nie wspominamy o wódce.— Znaczna część ogro
dów przytoczonych przez nas wykazuje większy swój rozwój od roku 
1874, w którym to czasie odbyła się ostatnia wystawa rolnicza w W ar
szawie, nie wyłączająca ogrodownictwa i sadownictwa ze swego pro
gramu; dział ten nawet bardzo korzystnie na wystawie się przedsta
wiał. Nie możemy więc pominąć milczeniem tego faktu wymownie 
świadczącego o bezpośrednim pożytku, jak i wspomniana wystawa dla 
tćj gałęzi pracy ziemiańskićj w kraju  przyniosła.—Jeżeli pyszne egzo
tyczne rośliny, barwne kwiaty i klejnoty z kwiatów o żywych barwach 
bawiły oko, jeżeli obfitość, rozmaitość odmian i piękność wystawio
nych owoców świadczyły o budzącćm się zamiłowaniu sadownictwa 
i otrzymanych pomyślnych rezultatach, z tćm większem uznaniem 
przychodzi nam mówić o dziale wystawy obejmującym warzywa i ogro- 
dowizny, jako o artykule pierwszćj potrzeby, zarówno dla najzam o
żniejszych jak  i dla maluczkich; to tćż dział ten nie czynił krzywdy 
innym i zlewał się z nimi w jedną harm onijną całość. Pierwszeństwo 
pod tym względem należy się słusznie ogrodowi pomologicznemu, k tó 
ry przedstawił ogólny dobór warzyw uprawianych na przestrzeni 150 
Prętów kw. dla nauki uczniów, mieszczący tćż w sobie warzywa mnićj 
upowszechnione. Bracia Kaczyńscy przedstawili wyhodowane w swo
im ogrodzie nasiona warzywne, które dotychczas, w znacznćj części 
sprowadzane były z zagranicy. Pan Gustaw Ulrych z kolonii Górce 
pod W arszawą przedstaw ił kapustę, kalarepę, marchew, pietruszkę, 
buraki ćwikłowe egipskie olbrzymićj wielkości i inne. Pan Ludwik 
Hoeke z Woli pod W arszawą dobór warzyw, między którem i odzna
czają się prawdziwie olbrzymie głowy kapusty. P. Konstanty Czarnecki 
ze Szczęśliwie pod W arszawą d a ł na wystawę ogół warzyw, z ogrodu 
obejmującego 16 morg. Z tćjże miejscowości p. A. W illmann przedsta
wił również warzywa hodowane na handel w ogrodzie obejmującym 31 
m- P. Aleksander W illmann tamże posiada jeszcze większy ogród wa
rzywny handlowy, bo zawierający 42 morgi i używa 950 okien inspek
towych. Pani Pulcherya Sadowska, z Nowego Sadu, pod W arszawą, 
Posiada również ogród handlowy, na przestrzeni 18-tu morgów, w k tó 
rym, oprócz warzyw, przedstawionych na wystawie, hoduje i drzewa 
owocowe. Pomidory przez nią wystawione, odznaczają się wielkością 

piękną barwą. p . Sylwester Piechowski, z Ochoty, pod W arszawą, 
t  Jla wy®taw§ kapustę, cebulę, marchew, pietruszkę, ogórki inspek- 

e> Pomidory i inne warzywa. Niech nam wolno wszakże będzie 
i, P^wną wątpliwość, czy niektóre z tych warzyw, zwłaszcza ka- 

I sta, hodowana tak  forsownie na nawozie z nieczystości miejskich 
powstałym, dorówna smakiem i trw ałością oraz zwartością głów innym, 
z mnićj natężonćj uprawy pochodzącym. P. Antoni Krajewski, z W ar
szawy, przy ulicy M łynarskićj Nr. 3106 s., upraw ia warzywa na han-
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del, w ogrodzie obejmującym 11 morgów i mającym 400 okien inspek
towych. Z mniejszych ogrodów, służących na domową potrzebę w ła
ścicieli, którzy okazami swemi uczestniczyli na wystawie, wymieniamy 
tu  panią Józefę Stefańską, z Opola, k tóra przedstaw iła 6 odmian bu
raków, ogórek-melon, groch, fasolę i bataty. Ogród jćj zawiera zale
dwie 200 prętów kwadratowych przestrzeni. P. Tadeusz W odziński, 
z Suchy, przedstaw ił również warzywa na własną potrzebę hodowane, 
melony i arbuzy. Specyalnym wystawcą w tym dziale, je s t p. Ale
ksander Ostrowski, z Maluszyna (gub. Piotrkow ska), przedstawiający 
nader piękne karczochy. W spomnićć jeszcze musimy dziewięć pię
knych odmian kartofli, wystawionych przez p. Józefa Skibińskiego, 
z Gródka (gub. W arszawska), jako  tćż fabrykę cukru Młodzieszyn, 
przedstawiającą nasienie buraków cukrowych „Im peria l“ własnćj pro
dukcyi; zdaniem naszćm jednak, oba ostatnie okazy wychodzą już 
z zakresu ogrodnictwa i należą raczćj do produkcyi rolniczćj. P. Zy
gm unt Jaroszewski przedstaw ił sorgo cukrowe, tak zwane bursztyno
we, pochodzące z Ameryki (Amber sugar cane) i wyhodowane w ogro
dzie Frascati, oraz syrop cukrowy z tćj rośliny wyrobiony. Czy ta  cu- 
krodajna roślina może mieć ekonomiczne znaczenie u nas w kraju, 
przyszłość dopićro pokaże. Stanisław Rewieńs/ci.

—  Dnia 26-go sierpnia r. b. w Radoszkowicach odbyło się żało
bne nabożeństwo za duszę ś. p. A leksandra Tyszyńskiego, poczćm na 
cm entarzu poświęcono pomnik, wzniesiony przez żonę i syna nieodża
łowanemu profesorowi. Pomnik ma kształt kolumny. Wyciosany z k ra 
jowego kamienia, nosi skromny napis:

Ś. p. Aleksander Tyszyński ży ł lat 69, umarł 24 
października 1880 roku. 

Najlepszemu mężowi i ojcu, wdzięczna rodzina.

Medakcya Biblioteki W arszawskiej. 

R edak tor odpowiedzialny J . K. P lebański.

W ydawca Józef Berger.



JUDYTA.
T R A G E D Y A  W  P I Ę C I U  A K T A C H

J ^ ą Y D E R Y K A  E  B  B  L  A.

2 ORYGINAŁU n i e m i e c k i e g o  p r z e t ł u m a c z y ł  i z  p r o z y  n a  w i e r s z  p e z e r o b i ł

K a \im ie r \  K a s \e w s k i.  

o s o b y :

Holofernes, hetm an Nebukadne- Mirza, jśj s ta ra  sługa.
zara, władcy Assyryi. Efraim.

Achijor, wódz Moabitów. Samaja \
Trzej porucznicy Holofernesa. Jozua f

M S S r y i S k i '  A m Ton }  m i“ ie
Goniec N ebukaduezara. Ben l
Poseł z Libii. Assad '
Poseł z Mezopotamii. Daniel, b ra t Assada, niemy i ślepy.
Podkomorzy Holofernesa. Delia, żona Samai.
Drabant N ajstarszy z ludu w Betulii.
Judyta, młoda wdowa, z Betulii. Kapłan betulijski.

Dl'Użyna Libii i Mezopotamii, Moabitów i Aramonitów.— Wojownicy as- 
syryjscy i kapłani Betulii.

Kzccz. dzieje się: w trzecim akcie w mieście Betulii; w 1 , 2 i 4, przed miastem, 
w piątym w namiocie H olofernesa.
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AKT I.
Obóz H olo fernesa . N a  przodzie po praw ćj s tro n ie  nam io t h e tm ańsk i. D e- 
koracye  g łębokie , nam ioty, lud  w ojenny, zgiełk . G łębię zam yka g ó ra , pom ię

dzy w zgórzam i widać m iasto B etalię .

S c e n a  1.

Holofernes wychodzi ze starszyzną wojskową z otwartego nam iotu.— 
Muzyka.— Po chwili daje znak.— Muzyka m ilkn ie .- Arcykapłan, Dra- 

bant, Żołnierz, Porucznik.
♦

Holofernes (do Arcykapłana).
Który tam  bóg objatę pożarł wczoraj rano?

Arcykapłan. Myśmy ciągnęli losem, panie, jak  kazano,
I los padł na Baala.

To on dziś nie głodnyl 
Niech dziś ma inny bóg udział w objacie:
Ten, co go wszyscy niby znacie,—a nie znacie;

(śmiejąc się).
Taki to u mnie czci największśj godny!
Będzie, jak  każesz. (poczyna się objata).

D rabant, tu!
Drabant {z głębokim pokłonem). Hetmanie!
Holofernes. Kto z wojska krzywdy doznał w pochodzie

I chce wnieść skargę przeciw swemu wojewodzie.
Niechaj tu  stanie.

Żołnierz (występując)) J a  skarżę.

Holofernes.

Arcykapłan.
Holofernes.

Holofernes. 
Żołnierz.

O co?
W ostatnićj potrzebie,

Pzy szturm ie zamku zdobyłem dla siebie 
Dziewicę lubą, a tak śliczną ciałem,
Dziwną, źe kiedy spojrzała, truchlałem ;
A jednak ona spoglądała mile...
Była w namiocie. Wyszedłem na chwilę,
A suadź i innych tk n ę ła  jćj uroda:
Bo po mnie zaraz wszedł sam wojewoda,
Uporną przebił, i um arła z rany.

Holofernes. Więc wojewoda będzie śmiercią ukarany!
Lecz oskarżyciel także śmierć poniesie (do Drabantów)-. 
Wziąć gol

Żołnierz. I  ty mnie zabić chcesz, Holofernesie?
Holofernes. Tak, bo twe wystąpienie jest nazbyt zuchwałem.

Ja , by was wypróbować, zlecenie wydałem,
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A gdybym czerni podobnćj tobie
Dał prawo skarżyć starszych w ich własnćj osobie,
To ich skargom i na mnie nie byłoby końca;
A gdzieżby dla mnie wtedy znalazł się obrońca? 
Jam  dawno zważał że wy szemrzecie!...

Żołnierz. Jam  tę dziewicę dla ciebie chował.
Holofernes. Gdy żebrak znajdzie koronę, to przecie 

Sam jćj nie włoży— chyba zwaryował—
Lecz ją  odnosi królowi,
Wiedząc że ona własność królewską stanowi;
I pan mu za to nie dziękuje srodze.
Jednak twą dobrą chęć ja  nagrodzę:
Dziś jam  łaskaw y w niezwykłój mierze.
Idź, upij się mśm winem, nim cię śmierć zabierze!

(Drabanci uprowadzają Żołnierza w głąb). 
Konia mojego okiełznać!

Porucznik. Gotowy.
Holofernes. Czym już kazał?
Porucznik. Nie, ale mnie przyszło do głowy

Że każesz, wielki hetmanie.
Holofernes. Kto jesteś ty, co śmiesz mnie odgadywać,

Myśli mi moje z pod czoła wyrywać?
Takie natrętne gniewa mnie postępowanie.
Myśl moja, to raz; a wasz czyn, to dwa;
I nie na odwrót! Pomnij!

Porucznik. Ł aska twa
Niechaj mi wybaczy! (odchodzi).

Arcykapłan (podchodząc). Skończona objata.
(Na znak Holofernesa odchodzi).

Holofernes (sam). Kto ją  rozumie, wysoka to sztuka:
Być tajemnicą wieczystą dla świata!
Nie jest nią morze: świat w nićm czegoś szuka, 
Znajduje; łódka pierś jego ugniata.
Ogień? Zaiste, siłę ma nielada:
Lecz byle kuchta własność jego bada,
I byle chłystek węgle nim rozpala.
Słońce? Choć płynie i przyświeca zdała,
Jednak już śledzą dróg jego krążenie;
Szewc, krawiec, mierzą czas na jego cienie.
Lecz jam  nie taki. Oni tćż głęboko 
W szczeliny duszy mój puszczają oko,
Niepomnąc iż ta  ciekawość uśmierca.
Chwytają z ust mych żywe słowa, by je 
Przekuć na wytrych do mojego serca;
Lecz moje dzisiaj, ju tro  już nie żyje.



Jam  nie z tych próżnych głupców, co się korzą, 
Przed własnćm j a  i mają dlań cześć bożą;
Przez co tćż zmiany najmniejszej się strzegą, 
Dzień dniem zdradzając. Nie! Ja  dzisiejszego 
Człowieka w sobie rwę na sztuki krwawe,
I  jutrzejszem u rzucam go na strawę.
Nieraz mi zda się, przed tą  moją zgrają,
W tłum ie, że jestem  sam jeden wśród świata,
A oni czucia wtedy nabywają
Gdy miecz mój głowy ich jak  kłosy zmiata.
Oni m iarkują coś: lecz zamiast sami 
Biedź z otwartem i, jak  dzieci, rękami,
Z miłością ku mnie, pierzchają gdzieś w stronę, 
Niby zające w ogniu oparzone.
Gdybym m iał wroga a  tak  silnćj wiary 
Iżby śm iał ze mną chwycić się za bary,
Oh! pocałowałbym go; i żelazem
Przebił, i w walce padł śmiercią z nim razem!
Nebukadnezar, to liczba jedynie,
K tóra się nudząc w swój czczości półbożćj; 
Wciąż dla rozrywki sama siebie mnoży:
Jak  mucha, płodzi tysiąc much w godzinie,
Aż ćma ich słońce zasłoni na niebie.
Gdybym mu odjął Assyryę i siebie,
Skóraby tylko człowiecza została,
W ypchana sadłem  bezwładnego ciała.
J a  mu świat poddam, a gdy go posiędzie, 
Słabość sił jego będę m iał na względzie.

S c e n a  2.
Poprzedzający.— Goniec Nebukadnezara.

Porucznik. Goniec naszego wielkiego pana 
Zapytuje o hetm ana.

Holofernes. Sprowadź go. (n. «.)
Czego tam  chcą odemnie?

Cóż dumny karku? Jestźeś giętkim tyle 
Aby się ugiąć nikczemnie?
Pan dba byś nie zapom niał i na jedną chwilę. 

Goniec. Nebukadnezar, którego potęga
Od wschodu słońca do zachodu sięga,
Śle pozdrowienie dla swego hetmana. 

Holofernes W pokorze czekam na rozkazy pana.
Goniec. N ebukadnezar mówi: niech się strzegą

Ludzie uznawać innych bóstw, prócz niego.
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A płomieniom oddać każe 
Świątynie wszelkich innych bogów i ołtarze. 

Holofernes. Zaprawdę, dogodniejszy jeden bóg niż trzysta,
A dla samego króla—oczywista!
Bo zechce nadal modlić się, wystarczy 
Mu stanąć w obec zw ierciadła swój tarczy; 
Chorować tylko niechaj się nie waży,
By się nie przeląk ł wykrzywionej twarzy.
Dawnoż przestał wydawać chorobliwe jęki?

Goniec. Jakoś zdrów teraz, wszystkim bogom dzięki. 
Holofernes. To je s t jem u samemu, rozumiałeś pewnie.

Lepićj czcić boga w ciele aniżeli w drewnie.
Cóż dalćj?

(n. s.) Mam ochotę zdusić tego gońca.
Goniec. Codzień, o wschodzie słońca ma być czczon objatą. 
Holofernes. Szkoda że dzisiaj zapóźno już na to {z inłencyą): 

Ano pomyślim przy z a c h o d z i e  słońca.
Goniec, Następnie, król prosi ciebie

Byś życie swoje szczędził w wojennćj potrzebie, 
Jako cię żaden sługa i k ra ju  obrońca 
Nie zastąpi tak  wiernie.
Nakoniec król ci czyni nadzieję,
Że dużo jeszcze łask  swoich zleje 
Na głowę twoją, o Holofernie!

Holofernes. Dobrze. Możem, zaprawdę, w wojnie czy w pokoju 
Nazbyt za zdrowie króla wychylał napoju. 
Odpowiedz więc, że skoro jestem  mu tak  drogi, 
Będę sam siebie kochał: całuję go w nogi.

( Goniec odchodzi).
Drabant!

Drabant. Hetmanie!
Holofernes. Ogłoś wśród żołnierzy,

Niech nikt w innego boga, prócz króla, nie wierzy!
(do Arcykapłana):

A gdy król innych bogów mićć nam nie pozwala, 
Kapłanie! trzeba rozbić głuchego Baala,
Z którym się włóczym jeszcze po świecie.
Drzewo w podarku sobie zabierzcie.

Arcykapłan. Ja k  mogę rozbić do czego się modlę, 
u Chcićj zważyć, panie? To byłoby...
Holofernes. Podle?

Rozumiem. Ale cóż ja  na to zrobię?
Baal jak  może niech tam radzi sobie;
J a  zaś wyraźne polecenie mam:
Musisz go rozbić lub zabić się sam.



Arcykapłan. A no, postaram  się, wielki hetmanie,
Spełnić twoje rozkazanie (zgina się i odchodzi). 

Holofernes (mm). Przekleństwo tobie, królu pałacowy,
Że-ć ta olbrzymia myśl przyszła do głowy!...
On jćj nie uczci, skoślawi myśl własną!
Mnie bo oddawna rzecz ta  była jasną,
Że ludzkość, odkąd słońce skrzy na niebie,
M iała cel wielki: wydać boga z siebie.
Lecz ten bóg, który ciągle jest w robocie,
Czćm o swej boskićj zaświadczy istocie?
W alką wieczystą. Bogiem zwać się będzie,
Gdy miecz i ogień weźmie za narzędzie,
Gdy zmoże czułość i litość dla ludzi,
Gdy żadna zgroza dreszczu w nim nie wzbudzi,
Gdy ludzkość zdepcze on na proch, a ona 
Z krzykiem wesela u nóg jego skona. 
Nebukadnezar o to się nie stara;
Sprawia się łatw ićj: N ebukadnezara 
Woźny ogłasza bogiem między swemi,
Ja  zaś ogłosić mam go po wszej ziemi!

(.Arcykapłan powraca).
Baal zniszczony?

Arcykapłan. Już go żrą płomienie;
Oby d a ł mi przebaczenie!

Holofernes. On nie jest bogiem: na to nie ma rady,
Gdy król i hetman nakazują  tobie 
Znaleźć gruntowne tćj prawdy zasady.
Masz trzy dni czasu. Doba po dobie,
Coś przecie znajdziesz, byle ochota;
A za każdą zasadę płacę-ć uncyą złota. 

Arcykapłan. Spodziewam się rozkazom uczynić zadosyć.
(Arcykapłan odchodzi, wchodzi Porucznik). 

Porucznik. Posły jakiegoś króla przyszli o coś prosić. 
Holofernes. Jakiego króla?
Porucznik. Ot!... pamięć przeklęta!...

Kto tam imiona wszystkich pobitych spamięta? 
Holofernes (rzucając mu łańcuch złoty).

To pierwsza trudność k tó rą  słyszę mile...
Sprowadź ich! (Porucznik wychodzi).

Scena  3.

poprzedzający.— Posłowie z Libii i z Mezopotamii.

(Posłowie z Libii, czarni i brzydcy, rzucają się na ziemią). 
Poseł z  Libii. Jako nas widzisz tu  w pyle,
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Tak król libijski przed tobą się schyli,
Gdy raczysz ściągnąć do jego stolicy.

Holofernes (do siebie). A! toż podli niewolnicy! (głośno):
Czemu nie wczoraj, czemu aż w tćj chwili 
Przybywacie z poddaniem? Spóźniona to pora.
Droga zawielka, czy tćż zainała pokora?
Sąsiedzi wasi inaczej się korzą 

(n. s.) W stręt mię porywa na tę m ałpę bożą.
Muszę łaskawym być na czerń obrzydłą,
By nie myślało przypadkiem to bydło,
Że ich godnemi mego gniewu robię, {głośno):
Rzeczcie królowi iż może rachować...

Porucznik {wracając). Z Mezopotamii, hetmanie, ku tobie 
Przyszło powtórne poselstwo.

Holofernes. Przyprowadź!
(A a skinienie Holofernesa, posłowie libijscy powstają i odchodzą. Wcho
dzą posłowie z Mezopotamii i podobnież jak pierwsi rzucają się na ziemię). 
Poseł z Mezopotamii. Mezopotamia z pokorą tu  staje,

Tobie poddając się, wielki hetmanie,
Jeżeli za to łaskę  twą dostanie.

Holofernes. Ja  łaski daję, ale nie sprzedaję.
Poseł z Mez. My się oddajem bez warunku, cali,

Lecz się łask  twoich spodziewamy, panie.
Holofernes. Nie mogę, nie wiem, nie rachujcie na nie.

Wyście z poddaniem zadlugo zwlekali,
A jam  zaprzysiągł na głowę mi drogą,
Że lud, co podda się ostatni, srogo 
W ytępię z ziemi. Samiż rozumiecie 
Źe ta  przysięga krępuje mnie przecie.

Poseł z Mez. My nie ostatni. Na drodze mówiono,
Że lud Hebrejów walkę niecofnioną 
Przedsięwziął toczyć, a żądny swobody 
Zamyka bramy i szańcuje grody.

Holofernes. Donieścież tedy królowi, posłowie,
Że łask i mojćj może mićć nadzieję:
Od mych się posłów o w arunkach dowić.
(N a skinienie Holofernesa, posłowie wstają).
Lecz mi powiedzcie, kto są ci Ilebreje? 

poseł z Mez. To lud szalony! Dosyć że on szydzi
Z twych gróźb, nie zważa na potęgę twą;
A więcćj jeszcze źe tam  Boga czczą,
Którego nik t nie słyszy, nikt nie widzi,
Nikt nie wić kędy mieszka: pełni wiary,
Co dzień mu jednak sk ładają  ofiary;
Jakby  na równi on z naszemi bogi 
Z o łtarza na nich wzrok opuszczał srogi.
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Mieszkają w górach.
Holofernes. Kto królem tćj ziemi?

Ile miast, hufców?
Poseł z Mez. Kto tam , panie, z niemi

Dojdzie do ładul Lud nieufny srodze,
Zamknięty w sobie, w każdym widzi wroga.
Mniój znamy ich niż oni swego Boga.
Strzegą się z kimbądź spotykać na drodze,
Nie jedzą z nami, nie piją; najwyżćj,
Bój o pastwisko czasami nas zbliży.

Holofernes. Co mówisz? Ciemne twoje odpowiedzi...
( Daje znak ręką. Posłowie z Mezop. odchodzą w niskich 

pokłonach).
Niech tu  najbliżsi przyjdą ich sąsiedzi,
Moabitowie i Ammonitowie!

(Drabant odchodzi', Holofernes na stronie):
Jednakże lud ten zaciężył mi w głowie.
Ja  czczę ich opór, lecz szkoda mi ludzi:
Muszę wytępić to co cześć mą budzi!

Scena  4.

Poprzedzający, oprócz posłów obcych.—Drużyna Moabitów i Aminom 
tów, pomiędzy nimi Achior.

Holofernes. Co to za lud, co mieszka z tam tćj strony?
Achior. Opowiem ci: ja  znam ten lud szalony.

Oni pogardy godni są, gdy idą
Na wojnę z mieczem, oszczepem lub dzidą,
Bo to w ich ręku wygląda jak  cacka,
Które tćż Bóg ich łam ie im znienacka;
Nie chce by oni we krwi się bryzgali 
I przeto sam ich nieprzyjaciół wali.
Lecz lud ten, wodzu, strasznym jest nielada 
Gdy się w pokorze przed swym Bogiem pada,
Gdy popiół sypać na głowę zaczyna,
Gdy wielkim głosem sam siebie przeklina.
Wtedy coś wokół strasznego się dzieje:
Jakby świat w inne wstępował koleje,
Niepodobieństwo istotą się stawa,
Zda się, natura  traci swoje prawa.
Więc rozstępuje się morze, bałwany 
Zdumione tworzą z obu stron dwie ściany,
Środkiem ulica; to chlćb z nieba spada,
Głodnym przepiórek spuszczają się stada,



Żywy zdrój tryska z pod piasków pustyni.
Holofernes. Jak  się zwie bóg co takie cuda czyni?
Achior. Nie wolno jego wymawiać imienia,

I  śmierć obcemu który je  wymienia.
Holofernes. Mów dalćj, jakież są, miasta w tćj ziemi?
Achior (wskazując wjl miasto).

Betulia leży między najbliźszemi,
Widać ją  ztąd: ją  teraz opasują wałem.
Lecz ich stolicą je s t Jerozolima:
Tam ja  świątynię ich Boga widziałem.
Nie! Wspanialszego nic na ziemi nićma.
Kiedym zdumiony patrzy ł na to dzieło,
Na dół mi głowę coś gwałtownie gięło;
Że nie wiem jak  się to sta ło , gdy z czołem 
Ku ziemi u stóp świątyni klęknąłem .
Gdym powstał, znowu me bezwładne ciało 
Coś nieprzeparcie do wnętrza jćj pchało;
Lecz tam  śmierć była. Aż jak aś  dziewczyna,
Czy przez wzgląd na mą młodość, czy tćż trwoga 
Zdjęła ją  aby przybytku jćj Boga 
Nie pokalała noga poganina,
Ostrzegła w porę. Słuchaj mnie, o panie!
Na moje baczność zwróć opowiadanie.
Rozkaż dowiedzióć się nasamprzód czyli 
Oni przed Bogiem swoim nie zgrzeszyli:
Jest-li tak , uderz, a możesz być pewny 
Że ich w twe ręce odda ten Bóg gniewny,
I  padną u stóp twoich w jednej chwili.
Lecz jeśli Bogu swojemu są mili,
Odstąp, bo znowu użyje on cudu,
A ty się staniesz pośmiewiskiem ludu.
Tyś jest. hetm anie, i wielki i dzielny,
Lecz on dzielniejszy niż ty — nieśmiertelny!
Jeśli nie może przeciwstawić tobie 
Męża równego w mocy i ozdobie,
To zmusi ciebie, byś sam sobie wrogi,
W obłędzie zmysłów szedł i zbił się z drogi.

Holofernes. Bojaźń czy chytrość każą ci, człowiecze,
Proroczyć słowa, nie pytam  się o to.
Mógłbym cię skarać śmiercią lub sroinotą 
Że śmiesz i n n e g o ,  prócz mnie bać się jeszcze,
Lecz nie uczynię tego dziś. W tym względzie 
Tyś na się wyrok wypowiedział sam:
Niech los Hebrejów twoim losem będzie, (do Drabanta): 
Wziąć go i żywcem odwieźć do ich bram!

(rozkaz wypełniają).
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Ten kto go w szturm ie do m iasta powali, 
F un t zło ta  weźmie za głowę. Więc dalćj! 
Ruszamy kędy na barkach swych góra 
Dźwiga Betulię!

W szyscy (z okrzykiem). Na Betulię! H urra!

(O bóz w praw ia się w ru ch . Z asłona  sp ad a ).

AKT II.
K o m n a t a  J u d y t y .

S c e n a  1.

Judyta i Mirza'przy krośnach.

Judyta. Cóż, Mirzo, mówisz o mym śnie?
Mirza. Mnie żal

Źe nie chcesz słuchać co ja  mówię.
Judyta. Szłam

Wciąż bez wytchnienia gdzieś w bezbrzeżną dal, 
Lecz nie wiedziałam co mnie parło  tam .
Stanęłam ... myślę... i zdawało mnie się
Że grzech mnie straszny na swych skrzydłach niesie.
— „Dalćj!”— coś we mnie zawrzało jak  grom,
I poszłam dalćj.

Mirza. Dajże pokój snom!
Przechodził tędy Efraim , Judyto,
A miał tw arz sm utuą i minę przybitą.

Judyta. Idę i zaszłam  na górę wysoką.
Zawrót mię ima, dum ą pała  oko,
Gdy na wyżynach tych stoję, bo zważ:
Słońce mi sąsiad i patrzę mu w twarz.
Wtćm się otwiera pod stopy mojemi 
Czarna i dymna a głęboka przepaść!
Wstecz iść nie mogę ni dostać na ziemi,
Więc się mocuję ażeby w nią nie paść.
„Boże!”— zawołam w strachu co mnie gnębi,
„Tu jestem!”— mile ozwało się w głębi.
Skoczyłam... miękkie przyjm ują mnie dłonie,
Zda się, na czyjómś że spoczęłam łonie;
Nie widzę kto jest, a błogo mi, błogo!
Lecz ciężę nadto, czuję że nie mogą 
Unieść mnie jego ręce; ulżyć radam ,
Ale daremnie; coraz głębićj spadam ,
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Mirza.

Judyta.
Mirza.
Judyta.
Mirza.
Judyta.
Mirza.
Judyta.
Mirza.

Judyta.

Płacz jego słyszę przez zamglone zmysły,
I łzy gorące na twarz moję trysły.
Judyto, powiedz czemu ja  darem nie 
Zawsze wspominam ci o Efraimie,
K tóry w narodzie ma Dzielnego imię?
Nie słuchasz...

W stręt mężczyzni budzą we mnie. 
Byłaś zamężną...

Mąż mój nie m iał żony.
Jak?

Tajemnica...
Mąż twój...

Był szalony.
Ja , s ta ra  sługa twoja, moje dziecię,
Gdyby tak  było, spostrzegłabym  przecie. 
Muszę tak mniemać, Mirzo; gdyby nie to, 
Byłabym sam a straszliwą kobietą.
Wszak lat czternaście miałam, gdy mnie żoną 
Do M anassesa domu prowadzono. 
Towarzyszyłaś mi z ojcem do proga,
To wiesz jak ciężką była moja droga,
Jak  straszną dla mnie była ta  godzina! 
Dusiło w piersiach, pot spływ ał obficie,
Raz się zdawało że zamiera życie,
To znów że życie właśnie się poczyna.

Stanęłam  w domu, wyście pożegnali 
Mnie, pozostałam. Lecz posłuchaj dalćj. 
Przybył Manasses. J a  zadrżałam  cała.
M atka dziwactwa jakieś w yprawiała, 
Szepnęła swoje nam błogosławieństwo 
I wreszcie znikła; a z nią moje męztwo: 
Widok mężczyzny drętw ił we mnie siły.
Noc była i trzy św iatła się paliły.
Chciał jedno zgasić. Mówię: „niech się pali!” 
„Dziecko!” rzekł. Światło zagasło wśród nas; 
Lecz myśmy jakoś na to nie zważali.
Szedł mnie całować: drugie światło wraz 
Zagasło samo. Przerażenie nasze 
Zgadujesz. „Trzecie— rzek ł—ja  sam zagaszę.” 
I zgasił. Lśniła tw arz miesiąca blada.
„Jak w dzień cię widzę;” do mnie on powiada. 
Zbliża się... zadrżał... i coś go oniemia; 
S tapął jak  wryty. Zda się, czarna ziemia 
Wychyla rękę doń i z całćj siły 
Ciąguie go w swoje bezdenne mogiły.
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Mirza.
Judyta.

Mirza.
Judyta.

Jam  się zmieszała. Wołam go: „pójdź do mnie!” 
On zaś nie słyszał, patrzy ł nieprzytomnie;
Nie mnie on widział, choć byliśmy sami: 
Odszedł od okna i oczy zakrywa.
Więc coś strasznego widział między nami...
Tak, coś obcego widział...

Nieszczęśliwa!
Cichy płacz zdjął mnie, krew biła  do głowy, 
Ręce wyciągam doń, ale daremnie:
On s ta ł w modlitwie odwrócon odemnie.
Serce me stygło i tak mi się zdało,
Jak  gdybym weszła w obce sobie ciało...
Aż sen na skronie zstępował łaskawie.
Czułam, jakobym  dopióro na jawie 
Żyć poczynała. Usnęłam . Nad ranem,
Gdym się zbudziła z sercem skołatanym , 
Byłam  tam  sam a i w szacie dziewicy. 
Spotkałam  męża, wychodząc z świetlicy,
I jego matkę, k tóra  w modłach cała,
Ponuro, drwiąco na mnie spoglądała.
On to dostrzegłszy, z zapłonionym czołem 
Rzekł głośno, gniewnie: „ona jest aniołem!" 
Zbliżył się, chcąc mnie pocałować: alem 
Cofnęła usta. On odstąpił z żalem,
Potrząsnął w sposób osobliwy głową 
I spojrzał jakby m iał na ustach słowo,
Żem w jego oczach usprawiedliwioną.
Półroku odtąd byłam jego żoną.

(po długiej pauzie)'.
Zwałam się żoną...

A on?
Chodził ze mną, 

Mieszkał i jad a ł, ale to daremno!...
Czy wpośród ludzi, czyśmy byli sami,
Wciąż coś strasznego stało  między nami,
Coś nieznanego. Czasem jego oko 
Wpiło się we mnie dziko i głęboko,
Z wyrazem takim że drętw iałam  cała; 
l en wzrok w me serce wdzierał się jak  strzała ,
I taki wtedy ból im ał to serce 
Żem sobie nieraz: ja  jego uśmiercę!
Mówiła w duchu.— Trzeci rok upływa,
Jak  on zachorzał wracając ze żniwa,
I um arł. Widząc go w ciężkiój chorobie,
„Nie, on nie umrze, powtarzałam  sobie,
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W  grób tajemnicy z sobą nie poniesie!”
Więc na odwagę zdobyłam się raz.
Schylona nad nim, mówię: „Manassesie^
Co w tę noc ślubną weszło między nas?” 

Podniósł powiekę przez śmierć ociężałą, 
Raz jeszcze na mnie zwrócił wzrok rozumny.. 
D rgnęłam : bo w górę tak  unosił ciało 
Jakby um arły  iście wstawał z trum ny.
„Tak, rzekł, ja  teraz  powiedzićć ci muszę; 
Oto...” Nie skończył i wyzionął duszę,
I  tajemnica legła przy nim w grobie.
I jaż to nićmam wyobrażać sobie 
Żem obłąkana, jeżeli przestanę 
Mniemać że on m iał zmysły obłąkane? 

Mirza. Dreszcz mnie ogarnia.
Judyta. Jeżeli zasiędę

Do mej roboty, układam  lub przędę,
W szak widzisz nieraz, zamyślam się, tonę 
W modlitwie, zmysły moje odrętwione; 
W zruszoną jestem, a zdam się spokojną:
I przez to ludzie zwą mnie bogobojną.
Ach! ja  nie mogę określić ci ściślćj:
Modlitwa dla mnie samobójstwem myśli. 
Uciekam w boskość, zamykam się w niebie; 
Aby żyć, Mirzo, ja  zabijam  siebie!

Mirza (odstępując). Coś podobnego gdyby na cię padło
Raz kiedy jeszcze, podstąp pod zwierciadło. 
Przed blaskiem wdzięku i młodością twoją 
Pierzchną te widma, co cię niepokoją. 

Judyta. Ty po swojemu sądzisz.
Mirza. Jestem  szczera.
Juttyta. A znasz ty owoc, co się sam pożera9

Czy młodość, piękność, może ci być drogą, 
Gdy młodą, piękną, nie masz być dla kogo? 

Mirza. Któż. ci zabrania dziś, za wspólną zgodą,
Być komuś jeszcze i piękną i młodą?

, W szak do wyboru stoić młodzież cała.
Judyta. Widzę, żeś zgoła mnie nie zrozum iała,

Bo moja istność pod ciała urodą 
To owoc w pięknćj zatruty łupinie:
Kto go skosztował, szaleje lub ginie!
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S c e n a  2. ,

* Poprzedzające, Efraim.

Efraim. 1 wy tak  obie spokojne jesteście,
Gdy Holoferues tak dobrze jak  w mieście,
Bo niedaleko ztąd.

Mirza. Wszechmocny Boże!
Efraim. Widziałem tłuszczę wzrokiem uieprzebitą: 

Gdybyś ty na nią spojrzała, Judyto,
Tobyś przysięgła, że co tylko może 
W ysyłać przodem Groza i Ruina,
Wszystko ściągnęło w obóz poganina.
Mnóstwo taranów i wozów i koni,
Roją się wojska różnych barw i broni; 
Szczęście, że oczu nie ma wał i brama:
Ze strachu pewnie runęłaby sama.

Judyta. Tyś pewnie widział więcćj, niźli drudzy. 
Efraim  A no, zapytaj: niech powiedzą słudzy.

Kto żyw, ratunku u Jehowy żebrze,
C ała Betulia wygląda jak  w febrze.
Zdasz się nie wiedzićć o Holofernesie,
Lecz ja  wiem wszystko, co wieść o nim niesie
I nie daj Boże spotkać się z tym księciem. 
Tchnienie ust jego, to ognista fala,
Słowo wybiega drapieżnem zwierzęciem:
Gdy noc nadejdzie....

Judyta (drwiąco). On św iatła zapala.
Efraim. Tak; tylko czyni to dosyć dogodnie:

Wioski i m iasta, to jego pochodnie.
—  „Mnie one tanićj kosztują niż inne,“
Mówi. To jego rozrywki niewinne.
Jeszcze za łaskę swą uważać każe,
Gdy miecz wyczyści sobie przy pożarze, 
Upiecze mięso. On tćż, powiadają,
Gród nasz zoczywszy, z uśmiechem na twarzy, 
Z szyderstwem, swoich zapytał kucharzy:
Czy przy nim strusie usmaży się jajo.

Judyta. Chciałabym go zobaczyć! (n. s.) Boże w niebie! 
Co ja  tćż mówię?

Efraim. Co t<5ż ci si§ marzy?
B iada ci, gdyby on zobaczył ciebie!
Pada od jego umizgu niewiasta,
Jak  mąż od miecza. Gdyby zna* cię, wiedział 
Że mu do ciebie tak  niedługi przedział,
Dla ciebie jednój wkroczyłby do miasta.



Judyta (z uśmiechem). Jeśli tak  sądzisz, wiedząc, co się dzieje, 
Tedy ja  sam a wyjść jestem  gotowy 
Naprzeciw niemu, i gród ocaleje.

Efraim . Ty jedna jyawo masz wyrzec to słowo.
Judyta. Czemu nie?.. Jedna za wszystkich!.. Judyta, 

K tóra się nieraz sama Biebie pyta:
„Poco ty żyjesz?“ A gdyby on wreszcie 
Nie mnie właściwie szedł szukać w tern mieście,
To wy, obrońcy, nie mogąc inaczćj,
Sprawcie to, niechaj taką, mnie zobaczy 
Jakićj pożąda. Ta olbrzymia głowa,
Skoro przed wami w obłoki się chowa,
Że ręką do nićj sięgnąć nie możecie,
Niech gród jej perłę pod nogi podmiecie;

’ On, by ją  podnieść, nachyli tę głowę,
A wy pociski r^jejcie już  gotowe.

Efraim (do siebie). Mój plan był lichy. Wszak to, co ją  miało 
Nabawić trwogą i rzucić ją  całą 
W moje objęcia, siły jśj dodaje,
Gdy ja  w jej oczach jak  podsądny staję.
Nadzieję miałem, widzę, nadarem nie,
Że miło będzie jćj w ogólnćj trwodze 
Znaleźć obrońcę, a któż na jćj drodze 
Znajdzie się bliższy, pewniejszy odemnie? (głośno): 
Judyto, męztwem tak ci oczy świecą,
Że przez to ronisz swą piękność kobiócą. 
Mężczyznaż męztwo wymawiać mi może?
Ja  ci gorszego coś jeszcze wyłożę.
Złe czasy idą, Judyto; o wojnie 
Wieść krąży pewna: czasy, gdzie spokojnie,
Ci tylko żyją, którzy legli w grobie.
Bez bra ta , męża, jak  poradzisz sobie?
Czyż, Efraim ie, trudność ci niezmierna 
Za swata wezwać sobie Holoferna?
Żartujesz, gardzisz. Ale to daremnie:
Ja  ciebie kocham, choć ty szydzisz ze mnie.
A gdyby nie to, że nam grozi burza,
Jużby mnie oczy twoje nie widziały.
Ten nóż czy widzisz?

Widzę: lśniący cały,
Własny mój obraz z niego się wynurza.
Jam  go wyostrzył w dniu, gdy moja droga 
Mnie odepchnęła z pogardą. Na Boga!
Gdyby nie widok, że na naszą ziemię,
Z mieczem i ogniem szto Assura plemię,

JUDYTA.

Judyta.
Efraim.

Judyta.

Efraim.

Judyta.

Efraim.
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W pierś mą żelazo to byłoby padło
I zerdzewiałe krwią moją, Judyto,
Nie mogłoby ci służyć za zwierciadło.

Judyta. Podaj mi nóż ten, Efraimie.
(chce zakłóć go w rękę, którą on usuwa). 

Czy to
O samobójstwie mówić ci przystało,
Kiedy się chronisz przed ranką tak  małą? 

Efraim . Widzę cię, słyszę, czuję się przez ciebie 
Nieodepchniętym: błogo mi jak w niebie.
A tamto padło na mnie w czarną noc,
Gdy nic nie czuwa w sercu, prócz cierpienia, 
Gdy duszę nam uciska śmierci moc,
Jak  sen powieki, ciężarem kamienia;
Gdy człowiek spełnia bez myśli i woli 
W yroki jakićjś uiewidzialnój Doli.
Krok na tćj drodze daleko mię niesie;
Sam nie wiem, czemu nie zaszedłem dalej.
To źle, odwagą lub trwogą nazwali:
To drzwi zaparcie, gdy komu spać chce się;
Ja  ciebie kocham— ty, masz serce harde:
Nie winnaś temu, ja  zasię inaczćj
Nie mogę. Ale czy wiesz, co to znaczy
Kochać, i wzamian pozyskiwać wzgardę?..
To nie cierpieniem tylko się tłómaczy. 
Postradam  własność, to ją  i odrobię:
Utracę wolność, odbiję ją  sobie;
Poniosę ranę, uleczy się rana:
Lecz, jeśli miłość moja prawa, wielka,
Ma być wyśmiana, wzgardzona, zdeptana,
To dla mnie prawdę traci świętość wszelka.
Jeśli ten popęd co ku tobie rwie mię,
Zwodzi mnie tylko i śmierć mi nasyła,
Gdzież mam rękojmię, że prawdą jest siła,
K tóra przed Bogiem rzuca mnie na ziemię? 

Mirza (do Judyty). Czyś tak nieczuła? Zakończ jego mękę! 
Judyta. Mamże dlatego oddać mu swą rękę,

By on ze swojćj nóż wypuścił? Przecie 
Miłość, to nie jest obowiązek.

Mirza (błagalnie). Dziecię!
Efraim . Jeszcze raz błagam  cię, na Boga w niebie, 

Judyto! Zezwól mi nazwać cię żoną!
To znaczy: ja  chcę być tylko dla ciebie 
Tarczą; by ciosy mierzące w twe łono 
Przyjąć i odbić w tćj okropnćj chwili,
Gdy wróg swą srogość przeciw nam wysili.



Judyta (do siebie). Tenże to człowiek, co przed chwilą, jeszcze 
Na myśl o wrogu, zdaw ał sig czuć dreszcze/
Ściska pięść, oczy mu płoną. Ja  czczę go. 
Przebóg! Gdy gardzę, to jakbym  z własnego 
Ciała po żyłce p ru ła , (do Efraima).

Efraimie!
Jam  ci cierpienie zadała olbrzymie.
Boli mnie, iżem w oczach twoich godną 
Miłości: chciałabym być mnićj dorodną.
Mnie niepodobnćm było twe żądanie 
Spełnić, szyderstwem więc odrzekłam  na nie. 
Teraz nagrodzić mi ciebie wypada;
Lecz, jeśli ty mnie nie zrozumiesz, biada!
Biada ci, jeśli, gdy wyrzeknę słowo,
Ręka twa działać nie będzie gotową,
A czyn nie stanie jasno ci przed oczy 
Musem, którego nam ysł nie odroczy;
Jeśli nie uznasz się między wszystkiemi 
Sam jeden godnym spełnić go na ziemi.
— Chcesz, bym ci była posłuszna i wierna?..
Idź i przynieś mi głowę Holoferna.

Efraim. Głowę! Judyto, masz ty rozum zdrowy?
W tłum ie wojsk jego, jak  dostać tćj głowy? 

Judyta. Jak , nie wiem. Gdybyż!.. Samabyin spełniła . 
Ja , słaba duchem, zarówno jak  ciałem;
Lecz wiem, że to jest potrzebne.

Efraim. Gdzież siła?..
Judyta. Siła u wielkich mierzy się zapałem .
Efraim . Widzę go dziś, choć nigdy nie widziałem.
Judyta. I ja  go widzę, przeczuwam go wzrokiem.

Oblicze, które całe mu je s t okiem,
Promienie św iatła biją z jego czoła,
Gdzie stopą dotknie, ziemia drży dokoła.
B ył czas, gdy nie s ta ł on w żyjących gronie, 
Więc czas przyjść może, który go pochłonie. 

Efraim . Daj mu grom w rękę, a odejmij straże,
W tedy na niego rzucić się odważę.

Judyta. Chcićj tylko; z głębin przepaści, z twierdz nieba, 
Wyzwij potęgi opiekuńcze, święte,
One uderzą, osłonią, gdzie trzeba,
Ciebie lub dzieło przez ciebie podjęte.
Skoro chcesz tego, czego wszystko chce,
Czego Bóg w pierwszym gniewie swoim słucha,
O czćm natura dum a w tęsknym śnie,
Ona, co krzykiem boleści wybucha,
Nigdy drugiego olbrzymiego ducha 

Tom IV. Listopad 1881.
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Judyta.
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Efraim.

Judyta.

Zrodzić nie mogąc, a jeśli porodzi,
To śmiercią razem pierwszego ugodzi...
Więc powstań, dziecię N atury olbrzymie!
I zmierz się z bratem  swoim, Efraimie!
Chyba ty zabić chcesz mnie z nienawiści,
Chcąc, żebym ziścił, czego nikt nie ziści. 
W'idzisz, jak  dobrze znam wartość twój duszy! 
Więc ciebie myśl ta nie znęci, nie wzruszy?
Ja, k tórą  kochasz, wskazuję ci drogę,
Jak ą  wzajemnie pokochać cię mogę;
Chcąc ciebie podnieść na wyżyny świata.
K ładę ci w serce myśl wielką zamiarem,
A ona tobie zawisła ciężarem,
Który cię bardzićj ku ziemi ugniata.
Gdybyś ty, słuchaj, zacnych przodków synu, 
P rzyjął myśl moją z burzliwym zapałem
I w miecz uderzył, i rwąc się do czynu,
Nie rzekł: bądź zdrowa— a ruszył ztąd cwałem, 
Tobym ja , czuję, sam a przerażona,
By cię powstrzymać, otw arła ramiona
I z sercem trwożnćm o swoje kochanie, 
W yobrażała, co się z tobą stanie,
Tak, że ty musiałbyś zostać na progu,
Albo ja  z tobą szłabym przeciw wrogu.
Lecz teraz jestem  usprawiedliwioną.
Ja  nigdy twoją nie mogę być żoną,
Miłość twa dla mnie, wiedziałam to z góry,
Jest karą  twojćj ubogiśj natury ,
Przekleństwem, które czyni cię ofiarą.
W łasnćj pogardy padłby na mnie cień,
Gdybym się twoją przeraziwszy karą,
Poszła za prądem  miłosiernych drgnień.
Ty, znam cię z gruntu, mierzysz jedną m iarą 
W'ielkość i pospolitość. Śmieszy ciebie,
To na co mocy ją  szukam aż w niebie.
Gardź mną, lecz wprzódy zapytam cię o to,
Kto niepodobne uczyni istotą?
Przyjdzie ktoś, musi! I iść będzie przodem.
Ty, Efraimie, dziwić się nie mogę,
Dzielisz lękliwość swą z całym narodem.
W’ niebezpieczeństwie wy tylko przestrogę 
Widzicie, by go unikać, mężowie:
Wam myśl natarcia nie postoi w głowie.
Słaba kobićta więc, wśród mdłego gminu, 
Nabywa prawa do wielkiego czynu.

JUDYTA.
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Judyta,

Mirza.

Mirza.

Jara cię do niego wzywała: daremnie!
Ty niemożliwość chciałeś wmówić we mnie. (po pauzie) 
A więc... na ziemi niech dzieją się dziwy!
Ja  ci dowiodę, że on jest możliwy.

(zasłona zapada).

AKT III.
(Komnata Judy ty ).

S c e n a  1.

v lichćj odzieży, siedzi skulona i osypana popiołem. Mirza 
wchodzi i spogląda na nią.

Trzy dni, trzy noce, siedzi m artwa, blada;
Nie śpi, nie mówi, nie pije, nie jada;
Westchnie lub jęknie: serce jćj snadź chore,
Żeby ją  zbudzić, poruszyć zm artw iałą,
Wczoraj umyślnie krzyknęłam : dom gore!
I ani drgnęła. Nie wiem, co się stało ,
Lecz coś się stało. W ygląda tak  blado,
Iście człowieka gdy do trum ny k ładą , (zwrócona). 
Judyto! Słyszysz? Ja  pytam się ciebie,
Czy mam obwieścić o twoim pogrzebie?

(Judyta daje znak Mirzie, aieby odeszła).
Idę, lecz wrócę. Zapominam, dziecię,
O wrogu i o grozie, ba i o tśm ,
Źe mnie za chwilę mogą przeszyć grotem.
Lecz co mi myślćć o sobie, o świecie,
Odkąd cię widzę półm artw ą, półżywą,
Niby pogańskie, marmurowe dziwo.
W przód cię odwaga zagrzewała taka,
Źe on przy tobie wyglądał na żaka;
Teraz... Aj! słusznie Efraim  powiada:
—  „O na dlatego tak  miota się rada,
Aby strach pokryć, od którego ginie. “
Jak  się tam  skończy, Bóg to wić jedynie!

(odchodzi).



JUDYTA.

S c e n a  2.

Judyta sama, wstaje.

Wszechmocny Boże! Z trząsam  ten proch z głowy; 
Chwytam za rąbek twój płaszcz purpurowy, 
Czepiam się Ciebie, jakbym  gdzieś w daleki 
Świat idąc, m iała stracić Cię na wieki.
Jam  już nie chciała modlić się do Ciebie,
A jednak muszę, jak  odetchnąć muszę,
By się nie zdusić: widzisz, ja  się duszę.
O Boże! Czemu Ty kryjesz się w niebie?
Wychyl się, ukaż skinienie swćj dłoni,
Gdym ja zasłaba, by dosięgnąć do niej!
Jak  zewnątrz świata i czasu, leżałam 
W bólu, czekając znaku twego, Panie,
Aby mnie podniósł, nakazał działanie.
Wtóm, na wieść grozy, radością zapałam : '
To znak... Ty znowu chcesz, tak  mi się zdało,
Przez twe wybrane nową błysnąć chwałą.
To, co mnie wzniosło, innych powaliło;
W idziałam z dumą, z rodzącą się siłą,
Jakby twa ręka łaskawie wskazała,
Że to przezemnie ma błysnąć twa chwała.
Radością nawet duszę mą przejęło,
Że ten, któremu zlecałam to dzieło,
Zamiast z rycerską podjąć je ochotą,
Skurczony robak, zwinął się w swe błoto.
— To ty, Judyto! To ty! Tylko śmiało!..
Tysiące głosów do mnie zawołało.
Padłam  na ziemię, i przysiędze wierna,
Nie wstanę póty, aż Ty mi, o Panie!
Boleści moich dając rozwiązanie,
W skażesz, jak  zetrzeć serce Iloloferna.
Patrzyłam  wewnątrz siebie, czy przez lice 
Nie padną z duszy śmierci błyskawice;
Patrzyłam  zewnątrz, czy gdzie na pustyni 
Nie wstanie mąż, co zbytnią mnie uczyni;
Lecz wewnątrz, zewnątrz, wszędzie głucho, ciemno, 
Tylko myśl jedna wciąż krąży przedemną, 
W zlatuje, wraca, w g łąb ’ serca się wpija...
Myślże to Twoja?.. Czyja, Panie!.. Czyja?..

(zrywa się).
Tak! To myśl Twoja... W iatr niesie ją  echem:
Do mego czynu, droga zwie się grzechem!
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Mirza.

Judyta.

Mirza.
Judyta.
Mirza.

Judyta.
Mirza.
Judyta.

Dzięki Ci za twą łaskę oczywistą!
Nieczystość w ręku twćm staje się czystą!
A ja, kto jestem, nędzna, by się z Tobą 
Spierać i duszę okrywać żałobą?
Do tój ofiary nie mogęż się wznieść?
Mnićjże mam kochać Ciebie, niż swą cześć?
W oczach mi widnićjl więzy moje pękną.
Teraz wiem, czemuś uczynił mnie piękną,
Czemuś mnie skazał na wieczne panieństwo,
Którem się brzydzą nasze obyczaje.
To, co ja  miałam za twoje przekleństwo, 
Błogosławieństwem dziś mi się wydaje.

(spogląda w zwierciadło). 
Zwierciadło!.. Co tćż zobaczę dziś tam?
Ha! dziwny obraz. Lica! nie wstyd wam 
Za tę  bezbarwność? Jakby do was wcale 
Nie dopływały krwi serdecznćj fale.
W as, oczy, chwalę: wyście nie daremnie 
Piły ten ogień, gorejący we mnie;
Płoniecie żarem gorączki. Nareszcie,
Wam, bićdne usta, nie mam za złe, żeście 
Tak blade, jakby  zbiegło od w'as życie:
W asz pocałunek ma być zgrozą— drży ciel

(wyprostowywa się, rękę podnosi do góry). 
Tak! Mnie do grzechu duch ofiary niesie.

(chwyta się obu rękami za pierś) 
To wszystko twojćm jest, Holofernesie!
Lecz drżyj, gdy tobie zawróci się głowa:
Do mojćj drogi jam  strasznie gotowa.

Scena  3.

Judyta.— Mirza, powracając.

Czy wołasz mnie, Judyto?... (wpatruje się).
Jakaż blada!

Niel Nie wołałam , lecz zostań. W ypada 
Abyś mnie pięknie, oh! pięknie przybrała.
Czy tak?

Do życia wracam!
Bogu chwała!

Oj! to ci większy pożytek przyniesie.
A zjeść co nie chcesz?

Nie. Ubierać chcę się.
Zjedz; bo ja  chyba nie wytrzymam dłużćj.



Mirza.

Judyta.
Mirza.
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Judyta.

Mirza.

Judyta.

Mirza.

Judyta.

Mirza.

Judyta.

Bo, gdy tobie koniecznym się zdało 
Głodem, pragnieniem, nękać bićdue ciało, 
Przysięgłam, choć mi post wcale nie służy, 
Nic do ust nie wziąść; sądząc, moje dziecię,
Że ty, gdy nie masz nad sobą, to przecie 
Widząc to, litość mićć będziesz nademną.
Ale przez trzy dni ja  czekam daremno.
Takićj miłości chciałabym być godna.
Pójdź zjeść, napić się, boś zapewne głodna, 
Spragniona! Ale... napić się... mój Boże! 
Pójdźmy się napić... ostatni raz może...
Ciągi od krynic przecięli poganie,
Próżno pod murem świeci się zdrój mały,
Już się do niego nik t dziś nie dostanie,
Bo wróg go obiegł i wypuszcza strzały .
Po całćm mieście obchodzi wołanie:
Że lepiej umrzćć, niż żyć w takićj trwodze. 
Jeden, przeszyty, jeszcze się po drodze 
Wlókł, by odwilżyć spiekłą w ustach suszę, 
Lecz nim zaczerpnął, już wyzionął duszę. 
Nigdzie się wróg ten nie pastw ił tak  srodze; 
Tak wodę jego odjęli szpiegierze,
Iż kto ma kroplę, jak  skarbu jćj strzeże. 
Okropność!.. Zamiast, wyszedłszy z ukrycia, 
Życiem tak nędznćm zdobyć źródło życia! 
Mirzo, zbyt długo trzym am  się zagrody!.. 
Patrzaj, Efraim  wodę ci przysyła,
Zobacz w tśm  dowód, jak  mu jesteś miła: 
W łasnem u bratu  odmówił tej wody.
Precz!.. On należy do tćj ludzkićj rzeszy, 
K tóra i dobrze czyniąc, jeszcze grzeszy.
I mnie to tknęło. Lecz tyś dlań zbyt sroga: 
Przyznaj to sama.

O! nie, moja droga.
Każda kobićta wymagać ma prawo,
By mąż w złćj dobie był radą i sławą; 
Trwożność mężowi, mąż wybaczyć może, 
Kobićta nigdy. Wybaczym podporze,
Jeśli się złamie; lecz duch nasz nie skory 
W ybaczać samą potrzebę podpory.
Czyś ty  naprawdę to przypuszczać śm iała,
Że według twego on życzenia zdziała?
Kto na się rękę podniósł w dni rozkwicie,
I  kto bezpańskićm uczynił swe życie,
Ten mógł to zdziałać. Szałem tego nie mień. 
Bo nie ma szałów w tak  przeświętćj sprawie.

JUDYTA.



Jam uderzyła w niego, niby w krzemień,
Niepewna, czy go rzucę, czy zostawię;
Szukałam  iskry, od którćjby cała 
Płomieniem dusza moja rozgorzała:
Iskry nie było, kamień depczę nogą.

Mirza. Ale nie pytasz o to, jaką drogą
Dojść tam , gdzie można spełnić czyn ofiarny, 

ludyta. Łucznik, co pyta, nie trafi w punkt czarny 
Na białej tarczy. Jest ręka i oko.
Jak  gołębica, szukająca gniazda,
Jam  go ujrzała w przestrzeni, wysoko:
Mignął mi, niby zamglona gdzieś gwiazda;
I dusza, k tó ra  w tćj zwątpienia nocy,
Pierwsza powstała z powszechnśj niemocy,
M usiała powziąść i myśl wyzwolenia.
Lecz idź się posil 

Mirza. To rzeczy nie zmienia:
Pójdę, lecz z tobą.

Judyta. Smutno patrzysz... Zgoda.
A potśin użyj całego natchnienia:
Niech będę strojną, jako pauua młoda;
Dziś powinnością jest dla mnie uroda.

(obie odchodzą).

Z m ia n a .

Suena przedstawia otwartą przestrzeń w Betulii. Gdzieniegdzie widać tyły 
domów, pomiędzy drzewami palmowemi i platanami; w głębi zaryglowana bra

ma miejska, nad k tórą panuje okolica górzysta.

Scena  4.

Tłum ludu.— Grupa młodych mieszczan uzbrojonych.— Hozea. Ammon,
Ben.

Hozea (do Ammona).
Czy nie słyszałeś co o Holofernie?

Ammon. Słyszałem... Zgroza!
Hozea. Opowiedz nam wiernie.
Ammon. S tał on, gdzie pole staje się górzystszem

I coś pocichu rozmawiał z rotm istrzem ,
Gdy wtćm, w pobliżu, pod koniec rozmowy,
Spostrzega draba, i wraz mu pytanie 
Kzuca: — „Coś słyszał z moich słów?“

— „Nic, panie!“ 
—»Szczęście!., przez uszy pozbyłbyś się głowy.“
Mnie niepojętą cierpliwość Jehowy:

JUDYTA. 1 8 3
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Hozea.

Ammon
Hozea..

Jeśli on takićj folguje potworze,
To kogóż wreszcie nienawidziść może?
Szczęśliwsi, widzę, są od nas poganie.
Słuchaj, Hozea, jakie twoje zdanie?
Czy lepićj umrzćć tak , pod gołym mieczem,
Gdy śmierć przychodzi chyża i nietrwożna,
Ni się jćj zlęknąć, ni czuć dość nie można,
Czy piec się zwolna, tak, ja k  my się pieczeni?
By odpowiedzieć ci na to, Ammonie,
Musiałbym gardło raniej suche mićć sam:
Próżna gawęda, próżno śliuę chłonie.
Masz słuszność.

Na toż wreszcie przyszło nam,
Że sobie samym zazdrościmy niuie 
Kropel krwi, k tóra w żyłach naszych płynie.
Jabym  sam siebie otworzył jak  banię.
Co najlepszego w tćj ciężkićj godzinie,
To, że w pragnieniu, którćm uas poganie 
Darzą, metyle już w nas głód się budzi.
Głód? Wszak żywności na długo nam stanie.
Na długo!., jeśli znosić będziem ludzi 
Jak  ty naprzykład, co z wielką rozkoszą,
Zam iast ua barkach, w brzuchu mięso noszą- 
A cóż to szkodzi? Przymawiasz nie w porę:
Ja , to co zjadam, z własnych składów biorę. 
Wszystko jest wspólnćm w wojennćj potrzebie. 
Takich żarłoków, przedewszystkićm ciebie,
Trzebaby spędzić na mury, ua wały,
W pierwsze szeregi, tam, gdzie świszczą strzały . 
Jeśli zwyciężą, więc dzięki szpikowi 
Wołów i skopów, co ich moc stanowi;
A gdy na wałach pozostawią głowy,
To zysk widoczny kuchni obozowćj.
Ty szydzisz z siły? Spróbuj wprzód niżeli...

(uderza go pięścią).
Ben (wchodząc między walczących).

Czyście wy, jeden z drugim, poszaleli?
Bójka rozżarza pragnienie, a przecie 
Wodą zza bramy się nie napijecie.
Czyby, zaprawdę, nie było nam zdrowiej,
Otworzyć bramę Holofernesowi?
Ktoby odsunął rygle, tego pewnie 
Wódz assyryjski nie przyjąłby gniewnie.
Niechaj spróbuje: nie bronię mu wcale,
Lecz sam na ziemię trupem  go powalę!

Ammon.
Hozea.

Ammon.

Hozea.

Ammon.

Ammon.

Ben.
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Scena  5.

Z lewćj strony wchodzą: N a js ta rsz y  otoczony Ludem, kilkun Kapła-
nów, Mieszczanie i Kobiety.— Assad, Daniel, Samaja. Pop 

jący.

N ajstarszy. Słuchajcie, wszyscy Betulii mężowie,
Co arcykapłan Jojakim  w mem słowie 
Wam zapowiada.

Assad. O! arcykapłana
Dobra chęć wszystkim nam zarówno znana:
On się otoczyć radby lwów tysiącem,
By sam tćm  snadnićj mógł zostać zającem;
Lecz mnie pociecha ta  znaczy jedynie,
K tóra ze zdrojów za wałami płynie.

Najstarszy. On wam wspomina wielkiego Mojżesza,
Który, nie mieczem, jak  m yślała rzesza,
Lecz nie straciwszy jednego człowieka,
Samą modlitwą zwalczył Amaleka:
To waszćj zleca Jojakim pamięci.
Nie lękajcie się ni miecza, ni tarczy;
Słowo świętego do zwycięztwa starczy.

Assad. A gdzie jest Mojżesz, gdzie są nasi święci?
Najstarszy. I  macie pomnićć w swćm pobożnćm męztwie,

Że świętość Pana jest w niebezpieczeństwie!
Assad. Jam  myślał, że Pan strzeże naszćj bram y,

A ninie słyszę, iż my go strzedz mamy!
N ajstarszy. A przedewszystkićm on wam przypomina,

Że choć was odda Pan w moc poganina,
Zniszczyć was z mieniem i ciałem poleci,
Nie lękajcie się: Pan was wynagrodzi 
Na waszych dzieciach i na dzieciach dzieci,
W potomku, który w sto la t się urodzi.

Assad. Kto mi poręczy, że z krw i mego syna 
Nie wzrośnie jak a  niegodna drużyna,
K tóra szyderstwem pamięć mą zbezcześci,
Że ja  się w grobie przewrócę z boleści.
Twe usta drgają, wzrok twój ćmi się, człecze;
Ząb zębem słowo twe napoły siecze,
Kryjące przestrach: i chcesz wmusić nam 
Odwagę, którćj pozbawionyś sam?
Niechże i ja tćż odezwę się z raz,
I nie za siebie, lecz za wszystkich nas!
Idź, każ otworzyć miasto. Tak, poddanie 
Obudzić może litość w tym tyranie;

24Tom IV. Listopad in si.



Kiedy te rygle daremnie nas strzegą.
Mówię za wszystkich, za brata niemego,
Za starce, dzieci, niewiasty. Więc prowadź 
Wszystkich nas ku tej nieszczęśliwćj bramie!

(obraca się do ludu)
Nie słusznież mówię, co?

Ammon, Hozea i Ben. Słusznie.
Daniel (który od wejścia trzymał się Assada, raptem odrywa się odeń).

On kłamie! 
Ukamienować go! Ukamienować!

W szyscy (W różnych grupach, z poruszeniem, ręce wznosząc do góry). 
Cud!

Ammon, Hozea i Ben. W szak to niemy?
Assad (z przerażeniem patrząc na brata). Tak, ślepy i niemy!

Nie rzekł ni słowa, odkąd z nim żyjemy.
Daniel. Tak, jest to b ra t mój; lecz wy go nie znacie!

K arm ił mnie, poił, da ł mi kącik w chacie,
I odzież na grzbiet. On i dniem i nocą 
Ratował, słodził mą dolę sierocą.
Podaj mi rękę, czuły, drogi bracie,
I  ztąd  czemprędzćj do domu mnie prowadź.

(,Kiedy Assad podchodzi, by mu podać rękę, Daniel jakby z przestrachem 
wyrywają i woła wielkim głosem)-.

Ukamienować go! Ukamienować!
Assad. Biadaż mi! Dola moja dokonana.

Przez usta niemych przemawia duch Pana! 
Ukamienujcież mnie, ja k  wyrzekł niemy!

Daniel. Ukamienujcie!
W szyscy. Ukamienujemy!
( Lud tłoczy się za nim, rzucając kamieniami, których odgłos coraz bar- 

dziij oddala się i cichnie).
Samaja (Śpiesząc za niemi). Co wy czynicie? (znika).
Daniel (w natchnieniu). Przychodzę—Pan rzecze.

A zkąd przychodzi, nie pytaj, człowiecze.
Azaż myślicie, iż ja  łudzę was?
Ja  wiem i ślepe widzą moje oczy,
Kiedy ma nadejść dla was zbożny czas!

Ammon Prorok! Słuchajcie!
W szyscy. Proroczy, proroczy!
Daniel. Pod moją pieczą wyrośliście żywo,

I wybujali niby kłosy w lecie;
Wy, tru d  rąk  moich—jakoż rozumiecie,
Ze ja  was oddam poganom na żniwo?
O uie! Cieszcie się! Kłosy ine poranna 
Odwilży rosa: wstaniecie!

Lud, Ammon, Hozea i Ben (rzucają stę na ziernię z okrzykiem):
Hozauna!
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S c e n a  8.

Już podczas ostatnich słów, pomiędzy ludem ukazuje się Judyta z Mir
zą. Poprzedzający, bez Assada; wkrótce potćrn z lewćj strony wcho

dzi Samaja.

Daniel. Jakkolwiek wielki wróg i mnogie tłuszcze 
Dom wasz obiegły—mnie małego dość,
By wielkość zwalić i ukorzyć złość.
Ja  mieszkam z wami, ja  was nie opuszczę,
Jeśli wy przy mnie zarówno dotrwacie...
Podaj mi rękę, o! drogi mój bracie!... 

bamaja. Twój b ra t nie żyje: ukamienowany.
Słowo go twoje zabiło, nie ręka:
Za jego miłość to twoja podzięka.
Razem spędziłem z nim wiek młodociany,
To był przyjaciel mój drogi, jedyny;
Chciałem go bronić: tych było zbyt wielu,
Co na twe słowo wściekli się, Danielul 
Nie poradziłem: on um arł bez winy.
„Niech b ra t od ciebie opiekę otrzymał”
Rzekł, gasnącemi spojrzawszy oczyma 
Na mnie, gdy stałem  z pochyloną głową,
I pad ł z obliczem smutnie uśmiechniętćm;
A ja  ci jego to ostatnie słowo
Rzucam płomiennym w duszę testam entem .

Daniel (usiłuje przemówić, nie może, kończy jęczeniem).
Samaja (do ludu). Wstydźcie się za to, że jeszcze klęczycie, 

Wstydźcie się bardzićj za odjęte życie 
Temu, co dobrze wam życzył. Ażali 
Myślicie, że was złości wasze strzegą?
Żeście, rzucając tak  gwałtownie w niego,
W nim własne grzechy ukamienowali?... 
Oprzytomniejcież! Powiem wam jak  było:
To co on mówił z przekonania siłą,
I bez obawy przed Najstarszym, ale 
Biorąc do serca wasze własne żale,
Myśmy to we dwóch dziś na wszystkie strony
Obgadywali, a niemiec skulony
Siedział jak  zawsze, słuchał bez udziału,
Żadnych nie dając oznak tego szału, (do Najstarszego)'.
A ja  wam mówię, żem chęci tćj samćj,
Co mój druh bićdny. Tak! Otworzyć bramy,
Ody takie widać są Boskie wyroki;
/d a c  się na łaskę, niełaskę—bez zwłoki, (do Daniela):
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Samaja.

Pokaż, iż przez cię przemawiał Pan świata,
Przeklnij mnie, jakeś przeklął swego brata!

Daniel (w najwyższim uniesieniu chce przemówić i nie może).
Samaja. Widzicie— prorok!... Ot, przechwałka pusta!

To szatan z piekła odem knął ci usta,
A Bóg je  zam knął napowrót na wieki.
Możecież wierzyć, że P an  w wielkićj chwili,
Głos daje niemym, ślepym wzrok daleki,
Po to, by mordy nad braćmi czynili?

Daniel (uderzą się pięśćmi).
Judyta (wśtępując w środek). Nie daj się kusić Betulijski ludu!

Gdy was owiała moc Boskiego cudu,
Żeście w zachwycie upadli przed Panem,
Ścierpicież, aby było powiedzianem 
Wpośród was samych i całego m iasta,
Że to kłam  tylko?

Czego chce niewiasta?
Judyto  zacna, co twe słowo znaczy?
Czyliż nie widzisz, że ten tu w rozpaczy 
Miota się? Onby krzyczał w niebogłosy,
Gdyby mógł krzyczćć... (Daniel wydaje przeraźliwy jęk).

On rozpaczać musi,
Póki sumienie własne go nie zdusi,
Póki człowiekiem jest.

Rwij sobie włosy,
Głową w m ur trzaśnij, zostaw mózg na murze,
Aby go zbiegła lizać psów gromada;
Oto jedyna ma dla ciebie rada,
Ty, bratobójco! Co przeciw naturze,
To przeciw Bogu!

On słusznie powiada;
Czyn bratobójczy nie może ujść płazem!

Judyta (do Samai). Czyś ty  je s t Panu świata drogoskazem?
W szakże to każdą Pan uświęca drogę,
Po którćj stąpa?

Zgodzić się nie mogę,
By zbożnćm było, co wstrętne naturze.
Jeśli zamierzył Pan uczynić cud,
Czemu nie każe rozpękuąć się chmurze,
Aby spragniony napoiła lud?
Czemu, gdy jęczy jego rzesza wierna,
Nie zmieni cudem serca Holoferna,
Byśmy w odwrotnym ujrzeli go szyku 
Odchodzącego od nas?

Hozea i Ammon (zamierzając się na Daniela). Giń, grzeszniku,

(do Daniela)

Ammon
Ben.

Samaja.
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Który sprawiłeś kuglarskiemi dziwy,
Ze śmiercią zginął człowiek sprawiedliwy! 

Samaja (wstępując pomiędzy nich i Daniela).
Kaina ram ię nie dotknie niczyje,
W yrzekł Pan .— Ja  zaś w sobie ten głos Pana 
Słyszę dziś. Kaiu sam siebie zabije!
Jeśli ten człowiek dożyje do rana,
Grzech swój udźwignie przez dzień i noc całą, 
Niechby się według jego głosu stało;
Schnijcie powoli, lub czekajcie, aże 
Dla wyzwolenia was cud Pan pokaże.
Lecz jeśli umrze, o! to moja rada,
Abyście idąc za głosem Assada,
Otwarli bram y. Jeśli was tak  gniecie 
Grzechowy ciężar, że tuszyć nie śmiecie,
By cud się zjawił dla was za bramami,
I was wybawił— wyrżnijcie się sami.
Ogłoście święto mordu; niech druh druha,
Syn ojca, matki, b ra t b ra ta  usłucha,
W dowód miłości nóż wbije mu w serce,
I niech się wzajem wytępią morderce! 
Niemego biorę do domu.

(do Daniela). Więc w drogę!
Tegoż ja  przecie dopuścić nie mogę,
By przez jednego obłąkańca cała 
Społeczność miejska zagubić się dała. 
Zamknę go z sobą, podam mu nóż w dłonie,
I  póty będę szeptał mu, aż skłonię,
Aby się zabił: potśm zobaczemy...
Szczęście, że nie jest głuchy, tylko niemy.

(Samaja i Daniel wychodzą).
Poddać się... poddać! to środek jedyny.
Więc nie czekajmy dłużej..

Ni godziny!
Do bram!

Otwierać!
Jozua (mieszczanin). A czyja w tśm  sprawa,

Że miasto dotąd wciąż oporem stawa?...
To nasi starsi i nasi kapłani...

Judyta (n. 8.J. O, nędzna tłuszcza! Ona teraz gani 
Tych, którzy jedni sprawili to przecie,
Że ten lud n ic o ś ć , dziś jest c z ć m ś  naświecie. 
Podłym postępkiem w tćj nieszczęsnej chwili 
Chcecież pokazać, żeście zasłużyli 
Na to nieszczęście?

J a  gdym o pochodzie 
Holofernesa wieść zasłyszał w grodzie,

(do siebie).

Ammon.
Ben.
Hozea.
Ammon
W szyscy.

(głośno).

Jozua.



Wraz pomyślałem: co wszczynać niesnaski, 
Wyjść przeciw niemu i ubłagać łaski.
Dziśbyśmy sobie siedzieli w spokoju,
Mieli dostatek jad ła  i napoju.
A teraz, cóż się zrówna z nędzą naszą?
Chyba męczarnia, k tó rą  w piekle straszą. 

W szyscy. Biada nami Biada naszćj krwi!
Jozua. Więc śmiało!

Wydalić z miasta precz starszyznę całą, 
Holofernowi wydać ją! Jeżeli 
On przebaczenie opornćj udzieli,
To dobrze; jeśli przeciwnie, niech raczćj 
Zamiast nas, ona jemu się tłumaczy.

Ammon, Ben i Hozea. Czy nas to zbawi?
Judyta. To do tego zmierza,

Jakbyście w jakiejś niebezpiecznej chwili, 
Zamiast się bronić, dzielnego płatnerza,
Co wam miecz ukuł, w podziękę zabili!

Ammon, Ben i Hozea. Czy to pomoże?
Jozua. Zapewnić was mogę:

W starszyznie dajem nie rękę, nie nogę,
Lecz głowę naszą!

W szyscy. Dobrze mówi! Zgoda!
Jozua (do Najstarszego, który się nieruchomie przypatruje).

A cóż ty  na to?
N ajstarszy. Dla mnie żadna szkoda.

Gdyby pomogło, sambym wam poradził; 
Osiemdziesiąty rok ciężko mi służy,
I czas mi wielki do wielkiej podróży:
Ojce wołają, bym się k’nim sprowadził.
Mnie tam o kilka oddechów nie chodzi,
Choć przyzwoitszy grób mićć mi się godzi,
Niż we wnętrznościach dzikiego zwierzęcia.
Lecz jeśli to ma uciszyć gniew księcia,
I  o grób mniejsza: ja  jestem gotowy,
I dar wam czyuię z mojej siwćj głowy;
Tylko się śpieszcie z rozrządzeniem ciała,
By was przypadkiem śmierć nie skrzyżowała. 
Pozwól mi jednak raz jeszcze, narodzie,
Użyć tój głowy ku własnej wygodzie.
W szak nie ja  jeden, lecz słyszę, wskazani 
Są wszyscy Starsi i wszyscy kapłani?
Nie łaskaż przejrzeć, jak a  liczba będzie 
Tych, którzy stanąć mają w ofiar rzędzie?
Jeśli sam ginąc, mogę zbawić—zginę;
Lecz niech za wszystkich wszystką przyjmę winę!
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Judyta (groźnie). O! wy bezduszni! Słyszycie te słowa,
I jeszczeż wasza nie zgięła się głowa 
Pod stopy starca, który tak  bez granic 
W am się oddaje!

Jozua. Człek to nie dzisiejszy:
On wić, że opór nie zdałby się na nic;
W ymyślił inny, własny a silniejszy.
Niechaj i jagnię ma język tak  gładki,
To ani jedno nie pójdzie na ja tk i.
Nie ciebie jedną wzruszył on śród nas.

Judyta. Sam sobie nie mógł on zaprzeczać; lecz 
Cały wasz zam iar zniweczyć m iał czas.
Mógł się on zabić i chwycił za miecz;
Jam  to spostrzegła i podeszłam wraz,
By mu przeszkodzić. Lecz błysło niebawem 
Zwycięztwo ducha na obliczu prawćm:
Jakby zawstydzon, cofnął rękę drżącą,
I spojrzał w niebo łzawo i gorąco.

N ajstarszy (do Judyty). Nazbyt szlachetnie przedstawiasz mnie: jam 
Słuchał tylko; rozkazał Ten... tam!

(wyciąga ręką do nieba).
Ammon i Ben (do Jozuasa). Zła twoja rada i na nic nam zda się. 
Hozea i Lud. My nie pójdziemy za nią, Jozuasie!
Judyta. Dzięki wam!
Jozua. Ale na to zgoda przecie,

Że bramy sami otworzyć każecie;
Bo wróg, najdzikszy nawet, mnićj się sroży,
Kiedy przeciwnik bramy mu otworzy,
Niż gdy je musi otwierać przebojem.
Jeśliś dotknięty przełożeniem mojćin,
Jutro  przeproszę cię... gdy będziem żyli.
Teraz daj rozkaz i ruszajmy w drogę 
Do bramy!

Judyta (do Najstarszego). Odrzuć ten rozkaz.
Najstarszy. Nie mogę.

Już i sam nie wiem, co radzić w tćj chwili.

Scena  7.

Poprzedzający.— Achior, wchodzi uzbrojony.

Achior. Otwórzcie bramy! Nie mniemajcie przecie,
Że Holoferna łaskę osiągniecie.
P rzysiągł, że naród, co jego potęgi 
Niepomny, podda się ostatni, srodze 
Wytępi i  ziemi: a wyście ua drodze 
Jego ostatni.

JUDYTA.
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Judyta. Przysiągł?
Achior. . . . .  I  przysięgi

Dotrzyma wierniój, niż ktobądź na świecie. 
Gniewał się na mnie i uznał za wroga,
Żem mu przedstaw iał moc waszego Boga.
Gniew jego, to śmierć. Ale on, ja k  wilcie, 
Zamiast mnie zabić, do was mnie przysyła.
Tak on nie wątpi już, że żadna siła 
Upadku m iasta nie wstrzyma, iż mnie, 
Względem którego nienawiścią tchnie,
Głowę mą ceniąc na zło to—śle przodem,
Pewny, że w ręce ja  wpadnę mu sam,
Razem z podbitym przez niego narodem,
I głowę oddam.

Nie otworzym bram!
Jeżeli miecz ma rozstrzygać, toć przecie 
Miecz jest i u nas.

Więc oznaczcież czas:
Boć wszystko koniec musi mićć na świecie.
Czas, czas oznaczyc!

Bracia! błagam was!
Pięć dni wytrwajcie; pięć i szóstą noc:
Pięć dni— a Pańska okaże się moc.
A gdy z pomocą Pan dłużćj wytrzyma?
To wtedy dla nas ra tunku  już nićma:
Umrzemy. Jeśli ma pomoc przyjść z nieba, 
Więcej niż pięciu dni na nią nie trzeba;
I tak  nie jeden umrze z tego grona.

Judyta ( uroczyście, tak jakby wymawiała wyrok śmierci).
Tak chcecie... a więc, za pięć dni O n skona! 

Najstarszy. W ostateczności, ostateczna rada.
Pięć dni wyżyjem: ale nam wypada 
Święcony olej rozdzielić i wino;
Spożyć ofiarę. Biadaż mi, oh! biada,
Za taką radę!

Judyta. Prawda! (do Ludu). Hej, drużyno!
Kto nie ma do stracenia, ten zwycięża!
Zróbcie wycieczkę choć w kilkaset męża.
Wszak tuż za murem są m ałe krynice,
Więc się rozdzielcie na dwie połowice:
Jedna niech bramy i odwrotu strzeże,
A druga wody obficie nabierze.
Nie lepićjż młodym, niż, jak  radzi stary, 
Obdzierać ołtarz ze świętćj ofiary?

Najstarszy. Widzisz! Nikt z całćj nie ozwał się rzeszy. 
Judyta. Więc nie rozumiem, ale to mnie cieszy.

W szyscy.
Ammon.

Jozua.

Ben i Hozea. 
Najstarszy.

Judyta.
N ajstarszy.



Najstarszy.

Judyta.

Hozea.
Ammon.

Judyta (do 
Achior.

Judyta.

Achior.

Judyta.
Achior.

Gdy garstka ludzi za murem was straszy,
Tóm mnićj do miary stosuje się waszćj 
To, byście miłe narażając głowy,
Napój ściągali ze stołu Jehowy.
Ale potrzeba gwałtowna zachodzi,
I to się stokroć, tysiąckroć nagrodzi,—
Gdy twoja rada źle je s t pomyślana.
Bram a otw arta, to śm iertelna rana 
Na ciele grodu. W szak Dawid w potrzebie, 
Jedząc chlćb święty, nie zjadł śmierci w chlebie. 
Dawid! Ależ to był wybraniec Boży!
Bądźcie jak  Dawid przesławnćj pamięci,
Czyńcie jak  Dawid, a wróg się zatrwoży,
Jedzcie i pijcie, a to was uświęci.
Co będziem słuchać?..

H ańba, kto nie słucha!
To jest niewiasta największego ducha 
W całój Betulii. Choć wielce zamożna,
Taka jest dobra, tak dziwnie pobożna;
Nędznych odwiedza w najlichszym zakątku, 
Szafarką mieni się swego m ajątku,
Nie właścicielką. Gdy złój naszej doli 
Pan zechce ulżyć, to tylko jćj gwoli.

Achiora). Opowiedz o nim, wszak znasz Holoferna? 
Siła nadludzka i buta niezmierna.
On krwi mśj żądny, ale ja go przeto 
Nie nienawidzę. Wierzaj rai, kobićto,
Gdyby miecz podniósł i nadstaw ił szyję,
I rzekł: Zabij mnie, bo ja  cię zabiję!...
Ja  nie wiem cobym wybrał.

To tćż za to 
Życiem, wolnością, spłacił cię bogato. 
Bynajmniej! Gdybyż to tak  było! Ale 
Mnie na myśl biją do głowy krwi fale,
Jak  ou pogardzać musi takim  mężem,
Którego wrogom odsyła z orężem!
Więc to okrutnik?

Jednak nie bez granic,
I nie z natury . Cały świat ma za nic 
Kto bawi przy nim. Za jego rozkazem 
Jechałem  przy nim gór szczytem. Aż razem 
Wyjrzy przed nami taka  rozpadlina,
Ze aż się w głowie zawracać poczyna.
On wspiął ostrogą swego berberczyka,
Który o lepsze lubił chodzić z chmurą:

JUDYTA.

tom IV. Listopad ła s i.



Ja  go wstrzymuję, bo mnie strach przenika.
„ Ja  nie chcę na dół, ale owszem górą!”
Rzekł i nad przepaść takim prysnął lotem,
Że nim ja  ruszył, on był już z powrotem.
Zeskoczył z konia, znużenia ni znaku,
I legł wygodnie do snu na czapraku.
I jam  zsiadł z konia, a zdjęty zapałem,
K raj jego szaty ucałować chciałem.
Wstyd! W niewolniczym ku niemu zapale,
Gdy mówię o nim, wciąż go tylko chwalę.
Kobićty lubi on, jak  niesie wieść?
Kobićty?... Lubi, tak jak  pić i jeść.
Myślałam, że iu aczć j..

Byłaś w błędzie.
To jego cacka.

Przeklętym  niech będziel 
Co chcesz! Jam  jedną z mego ludu znał,
K tóra, że ją  porzucił, zdjęta szałem,
W kradła  się do tej komnaty, gdzie spał,
Gołym sztyletem grożąc mu nad ciałem.
A on co?

Śmiał się tak  długo, tak  długo,
Aż ona padła zalana krwi strugą:
Tak straszną była tego śmiechu siła,
Że własnym nożem przebiła się bićdna!
Dzięki ci. Taka wieść wystarczy jedna,
By bohaterstwo męzkie roznieciła.

( Wstępuje to pośrodek Ludu , wszyscy ją  otaczają półkolem\ ona podno
rękę do góry).

Koniec być musi!
Achior. Judyto! Co tobie?
Judyta (w natchnieniu, uroczyście).

Powstańcie wszyscy, coście legli w grobie 
Za jego sprawą. Otwórzcie swe rany,
Niech się w nie wpatrzę! Dalecy i blizcy,
Których on shańbił, powstańcie tu wszyscy!
Sąd się rozpocznie przed Panem nad pany.
Ukażcie swoje oblicza wybladłe,
Raz jeszcze oczy otwórzcie zapadłe,
Niech w nich wyczytani wyrok wypisany 
Na głowę jego. Za was wszystkich mszczę się!
Na sąd cię Boży zwę, Holofernesie!
Więc zbrodnie twoje na widok, na słońce!
Mszczę się za zm arłe, wstawiam za żyjące.
Minął czas gw ałtu, powstaje czas kary. {do Achiora). 
Powiedz, czym dość jest piękną do ofiary?
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Judyta.
Achior.
Judyta.
Achior.

Judyta.
Achior.

Judyta.
Achior.

Judyta.
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Efraim  (nadchodząc, do siebie),
Z jakim że dziwnym przemawia zapałem!

Achior (spoglądając zbliska na Judytę).
Tobie podobnćj nigdy nic widziałem.

Judyta (do Najstarszego) Z Holofernesem chcę widzićć się sama:
Rozkaż, niech dla mnie otworzy się brama.

N ajstarszy. Co ty zamierzasz, jaki jest twój plan?
Judyta. To wiedziść może tylko Bóg, mój Pan.
N ajstarszy (dając znak). Niechże się bram a dla ciebie otworzy!
Efraim. Judyto! Cóż cię tak  nagli?
Judyta. Duch Boży.
(do Mirzy). Czy masz odwagę iść ze mną za bramę?
Mirza. Mnićjbym jćj m iała puścić cię tam  sarnę.
Judyta. Jakom  prosiła cię, czy tak  się stało?
Mirza. Chlćb, wino, olśj—jest; ale zamało.
Judyta. Zawiele.
Efraim  (w. s.). Gdybym wiedział, co się stanie,

Byłbym stanowczo spełnił jój żądanie!
Judyta, (posteruje kilka kroków ku bramie, następnie zwraca się do Ludu). 

Ufnością w Boga duszę mą uzbroję.
Módlcie się za mnie, jakby za umarłą!
Imienia mego uczcie dzieci swoje,
By się w pamięci ludu nie zatarło.

( Odchodzi zwolna ku bramie, którą zbrojni otwierają. Na odchodzącą 
pada blask zachodzącego słońca. Po j i j  odejściu wszyscy, oprócz Efraima, 
padają na kolana, w skupieniu modlitewnim, któremu towarzyszy daleka

muzyka).
Efraim. Gdybym ją  mógł ocalić!... Ach! co czyni?

Ha! Pójdę za nią do tćj lwiśj jaskini (odchodzi).

S c e n a  8 .

Poprzedzający, prócz Judyty, Mirzy i Efraim a. Przybywa Delia.

Delia (w gwaltownim wzburzeniu rzuca się między Lud).
Biada mnie! biada i wam!... Co poczniemy?

Najstarszy. Co ci jest, Delio?
Delia. Ten ślepy i niemy,

Ten straszny, męża mi zabił.
Hozea (do Ludu). To żona

Samai.
N ajstarszy. j ak się to stało?
Delia. Pytacie?...

Ach!... Mąż mój wraca ztąd: twarz rozstrojona,
Wiedzie Niemego i w dalszćj komnacie



1 9 6 JUDYTA.

Kapłan.

Ammon.
W szyscy.
Kapłan.

Z nim się zaszczepia. Co mówi, nie słyszę;
A Niemy łk a  wciąż i boleśnie dysze.
Co to jest? myślę... Pode drzwi podchodzę, 
Patrzę przez szparę... Niemy jęczy wciąż, 
Trzym a miecz w ręku; tymczasem mój mąż 
Stoi i coś mu wypomina srodze,
Niemy do piersi już  kieruje miecz;
Ale wtćm naraz odrzuca go precz,
Na mego męża rzuca się jak  żmija,
I szyję jego rękam i obwija.
Wołam o pomoc. W raz ogromną zgrają 
Ze wszystkich domów sąsiedzi zbiegają,
Drzwi wyłamują... Ach! widok straszliwy!... 
Zapóźno... Mąż mój już leżał nieżywy:
Niemy go zdusił!.. Za mojćm przybyciem 
Leżał przy trupie, jęcząc strasznśm  wyciem.
Gdym weszła, ucichł; bo choć było tłum nie, 
Poznał mnie z głosu i czołgał się ku mnie 
Na klęczkach. „Zbójco!” krzyknęłam  doń, lecz 
On w skazał w niebo, podniósł z ziemi miecz, 
P odał mi do rąk, na pierś wskazał ręką,
I zdał się błagać swym um arłym  wzrokiem,
Bym go przebiła.

Daniel jest prorokiem.
Pan się zlitował nad narodu męką,
Dał głos niememu i nie szczędził cudu,
By zbudzić wiarę u wiernego ludu 
W te cuda, które Pan w przyszłości zdziała. 
Samaja, teraz widzicie to sami,
Próżno was straszył swemi proroctwami:
Sam aja upadł, Danielowi chwała!
Idźmy doń, by mu krzywda się nie stała!
Tak! Do Daniela!

Idźcie, lecz bez broni:
Pan go nam zesłał i Pan go osłoni.

(Gruppa.— Zasłona spada).

( Dokończenie nastąpi
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NA P O L E S I U  K I J O W S K I E M
W  DRU GIĆJ PO Ł O W IE  XVII-go STULECI A.

O P O W IA D A N IE  

D -ra  oAntoniego J ...............

Po smutnym traktacie Buczackim wszystka kozaczyzna rozpadła 
się na kilka grup oddzielnych, to pobratanych, to bojujących ze sobą... 
I tak: Doroszenko hołdował Turcyi, koczując po prawym brzegu Dnie
prowym, aż w końcu w r. 1679 poddał się ostatecznie carowi i wyjechał 
do Moskwy. Hanenko w Humaniu osiadły, uznawał władzę Rzeczy
pospolitej; ale już w 1675 recesował z nićj, przeniósł się na U krainę „ le 
wobrzeżną,“ gdzie Samojłowicz, zostający pod protektoratem  Rosyi, 
organizował się porządnićj od innych, a że m iał za sobą plecy mocne, 
mógł więc imponować pobratymcom, chętuie im w wypadku niebezpie
czeństwa ofiarując przytułek.

Była chwila, że na całćj przestrzeni Ukrainy polskićj p lą ta ł się 
jeden pułk podolski, z rezydencyą w Bracławiu i z Hoholem na czele, 
aż ten wyparty w 1676 r., powędrował na Polesie kijowskie, do wy
znaczonego mu przez Jana  III Dymirskiego starostw a. Hohol zrzekł 
się władzy w rok późnićj, wkrótce tćż (1679) um arł w monasterze Mo- 
żyhorskim pod Kijowem, gdzie się schronił na stare lata na dewocyą. 
Dymirska milicya dziwnie skromnie za jego wyglądała rządów, liczyła 
bowiem ledwie kilkuset ludzi. Rzeczpospolita trzym ała  tę garstkę na 
swoim żołdzie, który w ypłacała gotówką, dodając do tego sukno i pro
wiant. Dowódzcami po Hoholu byli tu —Urbanowicz szlachcic i Miron, 
parodya nakaźnego atam ana. Jakoś nie bardzo ziemianie miejscowi 
ufali ostatniem u, bo na sejmiku we W łodzimierzu, w 1682 r. odbytym, 
choć z jednćj strony postanowili wnosić po 1000 zł. rocznie na u trzy 
manie milicyi, z drugićj atoli zanieśli prośbę do króla, by dowództwo 
nad kozakami zlecił komu innemu ') . Obydwa tćż wkrótce usunięci

*) Akty o kozakach (167  9 —  17 16), II, str. 7 —  13.



zostali, a miejsce ich zajął p. Krzysztof Łasko, ziemianin ki jowski, z ty 
tułem  pułkownika i starosty dymirskiego. Obawy szlachty były uza
sadnione, Miron bowiem we dwa la ta  późnićj, na czele drobnego od
działu wolnicy, burzył lud na Polesiu, rozsyłał ajentów, którzy między 
gminem rozpuszczali wieści, że król kozakom Ukrainę po Słucz oddaje, 
a szlachcie w niej zamieszkałej wynosić się każe ')• Łasko był najpa- 
cyfikacyjniejszym z owych rzekomych „wojska zaporoskiego“ pułko
wników, ożeniony z Lubiczową Potocką, siostrą starosty owruckiego, 
zachowywał się spokojnie, skarg tćż na niego spotykamy w aktach bar
dzo niewiele, a i te dotyczą więcćj mieszczan Narodyckich, osiadłych 
w m ajątku jego małżonki 2). W końcu nawet wyrzekł się on ty tu łu  
pułkownika, został stolnikiem kijowskim. Milicya przetrw ała do 1696 
r., liczyła więc dwadzieścia lat egzystencyi, choć wcześniej jeszcze inni 
pułkownicy kozaccy „wybierali stacyą“  w Dymirze, jak : Iskrzycki, J a 
rema, Palej (1691), którzy tak  dobrze rabowali p. Łasko, jak  i innych 
obywateli poleskich 3). Dymirska milicya b ra ła  w początkach przynaj
mniej czynny udział w wyprawach, w domu używano jćj do egzekwo
wania podatków, do obrony granic wschodnich, to niejako urzędowy 
jćj charakter; prywatnie zaś najmowała ją  szlachta, dla uskuteczniania 
zajazdów, rozwijając w niej drapieżne instynkta 4). Obok Dymirskich 
kozaków, bawiących się uprawnionym rabunkiem , znajdowały się na 
Polesiu inne pułki kozackie, na podstawie „zapowiednich listów“ pow
stałe. Król przemyśliwający o pokonaniu Wschodu, a przynajmniej
o złam aniu jego potęgi, uw ażał za konieczne tworzenie oddziałów wol
nicy, bo według jego zdania, a te podzielał i hetm an Jabłonowski, n ik t 
nad nią nie był do wojny podjazdowej zdolniejszy, nikt nad nią nie 
znał lepiój figlów i wybiegów tatarskich, nikt łatwiej od niej „nie do
staw ał języka.“ To też gotując się do wyprawy wiedeńskiej w r. 1683, 
wysłał na Polesie trzech zdolnych oficerów, mianowicie Drużkiewicza, 
Mężyńskiego i Bułyhę, którym  polecił werbować kozaków, nawet z za 
Dniepru, jeżeli się to uda. W erbunek nie powiódł się wcale, garstka 
tylko staw iła się do apelu, wraz z milicyą Dymirską, kozacy nawet spó
źnili się, spotkali króla już powracającego; ale że mu w Węgrzech od
dali niemałe usługi, więc też zaraz po powrocie, już w 1684, myśleć 
zaczął o powiększeniu pułków werbunkowych, nadając im ty tu ł „woj
ska zaporoskiego.“ Zaraz wydał „zapowiedne listy,“ na mocy któ
rych wolno było szlachcie formować oddziały kozackie na Polesiu ki.jo— 
wsKićm. Dlaczego tu ta j szczególnie? oto dlatego, że w Owruckiem 
m ieszkała szlachta okoliczna, bojarszczyzna, rozmiłowana w wojennem 
rzemiośle, a gdzieindziej wypadałoby kmieci odrywać od gleby, a tćm 
samem narażać się na krzyki i protesta szlachty, choć się i tak  bez te-

>) L. c., I I ,  str.  9 3.
, 2) L. c., I I ,  s tr .  83, a tak/e Opis Akt. Knih. K. C. A. N. 3, str  15.
3)  L. o., I I ,  str.  227 i 237.
4) L. o., II, str. 122, 124, 126.
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go nie obeszło. Wreszcie wolontaryusze łatwo z za Dniepru spłynąć 
tu  mogli, a i stepową woluicę około" Korsunia i Bohusławia koczującą 
m iał na względzie Sobieski. Projekt wszakże jego był chybiony, oko
lice słaby udział brały w tśj partyzanckićj organizacyi, daleko ocho- 
tniój do regularnego wojska zaciągała się młódź zaściankowa; pułko
wnicy herbowni bawili się tak  dobrze rabunkiem  sąsiadów, jak  gdyby 
ci sąsiedzi nie byli synami jednej z nimi ojczyzny. Więc we dwa la ta  
później, to jest w końcu 1685 r., nowe „zapowiedne listy“ wydał Jan  
III; służyły one tylko watażkom kozackim, wówczas nowe poformowa- 
ły  się oddziały i lewobrzeżni aspiranci do wojaczki, pomimo ostrzeżeń 
i protestów Samojłowicza, rozgospodarowali się na Polesiu i przybrali 
nazwę poleskich, albo leśnych kozaków. A że im bezkarnie uchodził 
rabunek, więc i stepowa wolnica zaczęła powoli tu taj zaglądać, a przy- 
wódzca jćj Palej, stopniowo zdobyć potrafił władzę nad wszystkimi 
werbunkowymi regimentami; kto mu uie^uległ, uciekać musiał, bo poj
many, ginął na szubienicy.

Bezstronność nakazuje nam wyznać, że wadliwa organizacya m a
szyny administracyjnej daw ała powód do nadużyć; Rzeczpospolita przy
rzekła płacić kozakom żołd i sukno dawać, a że pieniędzy zawsze nam 
brakło, więc żołd zamieniono na podatek („boroszno“) bardzo elastycz
ny; majątki, kędy wybierano stacye, winne były nietylko żywić koza
ków i ich dobytek, ale przy odziewać i zaopatrywać wszystkie potrzeby, 
a potrzeby te wzmagały się; kiedy wolnica szykowała się do wyprawy, 
żądała wówczas nietylko prowiantu w sucharach, nietylko mąki i krup; 
ale wozów, uprzęży, prochu, ołowiu, piwa, wódki, miodu, a kiedy jćj 
odmawiano, nie czekając na pozwolenie zabierała wszystko, co znala
zła pod ręką, dopuszczając się gw ałtu, zupełnie ja k  w kra ju  nieprzyja
cielskim; z tego łatwo wnieść można, jaki zamęt w tćm biednćm Pole
siu panował i to całych la t dwadzieścia i to niejako w urzędową formę 
przybrany. Szlachta gwałtow ała, ale lam enta jej, przedzierające się 
do tronu, zbywano milczeniem i chyba za krzyczącą swawolę kozak 
otrzymywał skrom ną admonicyą od hetm ana wielkiego koronnego. 
W atażkowie tak  dobrze o tem wiedzieli, że drwinkowali sobie z ziemian 
nieustannie.

Otóż reasumując, cośmy wyżćj powiedzieli, widzimy, że kozaczy
zna wszystka, pod koniec panowania Jana  III, ześrodkowywała się na 
Polesiu kijowskićm: tu taj tylko ulegała słabćj kontroli komisarzy, albo 
regimentarzy od Rzeczypospolitej wysyłanych; raz taki pułk wyciągnął 
z puszcz i trzęsawisk w strony Czehryna czy Czerkas, już staw ał się 
niezależnym od władz koronnych. W okresie tym spotykamy kozac- 
two rozmaitych odcieni, mianowicie: milicyę Dymirską, pepinierę miej
scowej wolnicy, k tóra  zeszła w końcu na nice, regimenta rekrutowane 
przez herbownych, także krótkotrw ałe, watażków kozackich miejsco
wych, werbujących kohorty rabownicze na Polesiu; ztąd ich leśnymi 
nazywano niekiedy i wreszcie drużyny stepowe, przybyłe z Bohusławia 
i Korsuuia. Pułki ich zwykle liczyły od 3 0 0 —5 0 0 , a  niekiedy do 1000
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ludzi; cala zaś kozacka arm ia około 1676 r. najuboższa, bo nie przeno
sząca 400 szeregowców, w chwili zgonu Sobieskiego dosięgła poważnćj 
cyfry 7000 koni.

W jednej tylko alternatywie siły te zbrojne zlewały się razem, 
mianowicie podczas ciągnienia na wojnę i wówczas przed wyprawą 
spływ ały do Niemirowa, miasteczka w okolicy Bracław ia położonego. 
Niemirów w owéj epoce reprezentował placówkę ostatnią, patrzącą 
w step, do pól dzikich przytykał, nie zapominajmy bowiem, że dzieje 
kozaczyzny poleskiéj przypadają na okres panowania tureckiego na 
Podolu; mieścina związana była pewnemi, choć bardzo słabem i węzła
mi z ową kozaczyzną, przynajmniej do chwili, w którćj przewagę nad 
nią wziął Palej, bo wówczas zaczęła ona ciążyć ku Chwastowu, jego re- 
zydencyi. W Niemirowie od czasu do czasu przemieszkiwali „nakaźni 
a tąm ani,“ z garstką wiernej drużyny, jakby na wieczuych czatach sto- 
jącćj— Kuuicki, Mohyła, Hryszko, z ramienia polskiego, bo byli i z ra 
mienia otomańskiego, jak  Duka, Ju raś Chmielnicki, niefortunny książę 
Sarmacyi i Drahiniczu *).

W wypadku przedsiębranćj wyprawy działo się tak, że każdy 
z pułkowników zostawiał drobny oddział na miejscu zwykłego kwate
runku, rodzaj kadrów werbowniczych, a z resztą mołojców dążył do 
Niemirowa. Między kozakami zebranymi w miasteczku robił porządek 
regim entarz, często senator, zwykle szlachcic bene n a t u s  e t  p o s e s io 
n a  tu s .  Takim regimentarzem od 1683— 1692 r. był Druźkiewicz, 
a od wyżćj podanej daty do zgonu Sobieskiego p. Balcer Wilga. Regi
m entarz regestrowa! kozaków i wędrował z nimi kędy hetm an koronny 
rozkazał. Co więcej, wolnica powracająca z wyprawy, do Niemirowa 
zwykle ciągnęła w szyku bojowym, a ztąd dopićro rospływ ała się na 
leże chwilowe w g łąb  kraju  aj.

Na tćm kończymy pobieżną wzmiankę o kozaczyźnie poleskiéj; 
z kolei chcemy tu podać dzieje kilku watażków, żywot ich burzliwy, 
prawdziwie kresową swawolę. Nie wesoła to opowieść; mimowoli pyta
nie wymyka się z pod pióra: czy warto przekazywać je potomności? 
I po długim namyśle przychodzimy do wniosku, że należy bliżćj ich po
znać, choćby dla poparcia dowodami, jak  nieustannie m yślał Sobieski
o kozaczyźnie, jak  umiłował to swoje marzenie, do tego stopnia, że 
głuchym był na skargi dociskanych ziemian, pobłażliwie patrzy ł na 
swawolę, wiecznie mając na myśli cel główny— pokonanie półksiężyca.

A nie wina to dobrego króla, że się jego projekta rozprysły. Do 
grupy watażków szlachciców, na Polesiu grasujących, owych organiza
torów werbowniczych pułków należeli: Bułyha, Taszycki, Łączyński, 
Fedorowicz, Tyszkiewicz, Jan  K otarski i Wawrzyniec Łowicki. Jedni

i) W ieliczk o -L eto p iś, II ,  548. '
Grabowski (S ta ro iy t. Po ls., I I ,  s tr  582) podaje  l is t  jed n eg o  z t a 

kich reg im en tarzy , k asz te lana  chełm skiego D rużkiew icza, choć przez pom yłkę 
zapew ne au to rstw o  koreapondenoyi p rzyp isu je  Janow i P rzebendow skiem u.
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z nich przeszli niepostrzeżenie, inni krwawo się zapisali na kartach 
dziejów miejscowych; od r. 1683— 1686, więc w ciągu la t trzech, pełno
0 nich wzmianek w aktach grodzkich; w tym okresie schodzą oni z wi
downi, a miejsce ich zajmują kozackiego pochodzenia pułkownicy, ró 
wnie, a może drapieżniejsi od tamtych.

Najwcześniejszym reprezentantem  herbownych dowódzców owego 
„poleskiego Zaporoża“ był Maksymilian czy Maksym Bułyha, stary  ko
zak, bo Chmielnickiego pamiętający czasy. Był on rusinem i zapewne 
iimeciem na odnieprzu, nic wspólnego nie m iał z kniaziami Kurcewi- 
w tn ń  B* W ^ ™ t n ą c y m i  na W ołyniu '), z których jeden Dymitr, 
w Końcu XVI stulecia podstarostował w Białocerkwi *). Nasz Maksym 
z chłopa ukrainnego kozak, bardzo jeszcze podrzędnego za r z ą d ó w  
Bohdana stanowiska, już przy Wyhowskim należał w otoczeniu hetm a-

, I *  polsk ieS°> to tćż za to na sejmie w 1659 r. podnie- 
t Z l  ™ U sziacheckiego; oto jak  o t6m wzmiankuje konsty-
^ yA f jm ° Wa: ” ^Iajilc zaleconego z dzieł rycerskich Maksyma Bułyhę 

J ka zaporoskiego, onego do klejnotu szlachectwa polskiego przy
puszczamy i przywilej eo  n o m i n e  (na jego imię) wydany a u t h o r i t a -  
t e  c o n v e n t u s  p r a e s e n t i s  approbujem y“  *). Nic mu się w tymże 
czasie me okroiło więcej. Ze zmianą wszakże stosunków na Ukrainie 
me opuścił skromnej posady dowódzcy oddziału, a kiedy miejsce Wy- 
howskiego zajął Ju raś  Chmielnicki, przylgnął do Ju rasia  natychm iast
1 z jego rozkazu, jako wysłannik, jeździł do króla i do kanclerza koron
nego z depeszami, że użyjemy dziś utartego wyrażenia. Działo się to 
w połowie 1661 r., kiedy się Jerzy umizgał do Jan a  Kazim ierza- goń
com da ł on ustne instrukeye, sam się polecał majestatowi, jako wierny 
i życzliwy poddany; na końcu listu hetm ana następujący dodatek figu
rował: „Czego będzie w słusznych desideriach swoich p. Maksim Buły
ha, wierny Waszśj Królewskiej Mości poddany, affektował, pokorną mo
ją  za nim wnoszę prośbę“ *). A i w odezwie do Prażmowskiego wci
snęła się modła o protekcyę dla Bułyhy: „w wojsku zaporoskiera za 
służonego“ 5). Jakiegoż rodzaju były d e s i d e r i a  przychylnego Rze
czypospolitej kozaka? zapewne p ragnął kaw ała ziemi, k ą ta  spokojnego, 
w ktorymby mógł.złożyć głowę. Nie pozostały one bez skutku, bo oto 
w tymże roku dnia 8 czerwca król mu dał na dziedzictwo Hajsyn nad 
bODem, przedtem należący do starostwa bracławskiego. W nrzvwileiu

A  Że Maksyra P°słow ał od Pu*k« humańskiego do tronu, 
zc szczególnej łasce i opiece poruczał go Wyhowski; więc tćż miastecz-

0  P a iu ia tn ik i izdaw. W r. Komm., IV , c. 2, str . 2 2 6.
) A k ty  °  kozakach ( 1 5 0 0 — 1 6 4 8 ) .  K ijów , 1 8 6 3 ,  I ,  31 .
) Vo1- »-eg., I V ,  3 0 4 .

) P ara ia tn ik i, IV , o. 3 , s tr . 10 8.
) L . o. o. 3, str. l i i .
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ko z przyległościami przekazywały mu stany za to wszystkie zasługi na 
własność, jak  równie żonie jego i dzieciom płci obojej

W taki to sposób został Bułyha i szlachcicem polskim i posiada
czem żyznćj a wcale nie m ałśj pustki, k tó rą  mógł zakolonizować z ła 
twością. Z ak tu  darowizny wnosić można, że już był podówczas żo
naty, połowicę atoli jego znamy tylko z imienia, co dowodzi jćj pocho
dzenia gminnego; w przeciwnym bowiem razie, w aktach nieomieszka- 
noby dodać nazwy rodowćj, z chłopską bowiem nie wypadało się żonie 
szlachcica popisywać, więc tćż ją  pomijano milczeniem.

Przypuszczać się godzi, że B ułyha osiadł na nowśm dziedzictwie, 
zapewne nie na długo, chociaż na długo tracimy go z widowni, wypły
wa bowiem na scenę dopićro w 1682 roku... a w ciągu tego dwudzie
stolecia zmian zaszło nie mało: najprzód hajsyńskie jego dziedzictwo 
zagarnęli Turcy, nie mógł się więc w niem osiedzićć, dalśj protegujący 
go watażkowie dawno już opuścili pole popisów. Wyhowski zginął na mo
cy doraźnego sądowego wyroku, Ju raś tu ła! się w Tureczczyznie i także 
m iał zginąć w rychle na mocy sądowego wyroku ale nie doraźnego; H a- 
nenko i Doroszenko daleko na Wschodzie pomarli: kozaczyzna się rozpa
dła, rozdrobiła. Bułyha asystował przy jćj narodziuach, ze smutkiem 
teraz na jćj upadek spoglądał. Dwóch ludzi wierzyło w gwiazdę ko
zacką, w użyteczność tego rodzaju broni, a mianowicie król i hetman 
wielki koronny; więc się pan Maksym trzym ał klamki hetmańskiej, na
prędce organizował partyzanckie oddziały, kiedy tego zachodziła po
trzeba— uic nad to. Bo oto i teraz tenże hetm an wysyłał go w okolicę 
Owrucza wraz z Drużkiewiczem, a wysyłając następującym opatrzył li
stem: „Daję ten ordynans waszmości, panie Bułyka, pułkowniku woj
ska Jego Królewskićj Mości Rzeczypospolitćj zaporoskiego, ażebyś jego
mość w Owruczu zaciągnął na usługę Rzeczypospolitćj kozaków zapo
roskich, to jest ludzi rycerskich i z samopałowemi m uszkietami, k tó
rych gdy waszmość zaciągniesz i będziesz m iał owych, według listu 
Jego Królewskićj Mości przypowiednego, komplet w pułku swym, mićć 
to chcę ażebyś waszmość bez żadućj zwłoki ruszył z nimi z miejsca 
swego Owrucza, i idąc jako najprostszym traktem , stau ą ł pode Lwo
wem na dzień 15 augusti według nowego kalendarza; w tćm zaś wasz
mości osobliwa powinność i dozór należy, abyś waszmość na miejscu 
natenczas zostając, jakotćż gdy się z pułkiem wredług mego ordynansu 
ruszysz i ciągnąć będziesz ku Lwowu, m iał tych ludzi w wszelkićj k a r
ności i trzym aniu i nie dopuszczał im żadnćj swawoli, żeby krzywd 
i szkód nigdzie nie czyniąc, ubogich ludzi łez i skargi na siebie nie 
ściągali, ale żeby własnemi swemi wszędzie sustensowali się pienię
dzmi. Dan we Lwowie dnia 16 Julii 1683 r.” Podobny uniwer
sał czy ordynans otrzym ał i Paweł Tyszecki, także pułkownik zapo
roski, ale nie od hetm ana a od pana „ktauisława z Żabcza na Przewa-

2 0 2  K O Z A C T

l) B aliński i L ip iń sk i— Polska  S taroż., I I ,  s tr . 1 3 5 4 . 
a)  A k ty  o kozakach, I I ,  s. 40 .



NA POLESIU K1JOWSKIEM. 2 0 3

łach Druszkiewicza, kasztelana lubaczewskiego, starosty tuczapskiego, 
pułkownika i komisarza Jego Królewskiej Mości wojsk zaporoskich” '). 
Tylko, że ostatni podpisany w końcu grudnia l(i83 r., więc już po 
ukończeniu wyprawy wiedeńskićj.

Zastanówmy się nad datą m andatu wydanego Maksymowi; h e t
man zostawiał mu miesiąc czasu dla sformowania pu łku  i przyprow a
dzenie do Lwowa: 16 lipca podpisał ordynans w swojćj kancelaryi, or- 
dynans ten dopićro 11 sierpnia wciągnął Bułyha do ksiąg grodzkich 
w Owruczu s), więc jedno z dwóch: albo m iał już pułk  zwerbowany 
i czekał tylko sankcyi, albo go nie m iał jeszcze, a wówczas dla ścią- 
gnienia ochotnika więcćj daleko czasu potrzebował. Ostatnie przy
puszczenie zdaje się prawdopodobnięjszćm, w obec faktu przekazanego 
przez współczesnych, że werbowanie szło nieraźno, źe Samojłowicz 
opierał się jemu energicznie, nie wypuszczając wolnicy z lewobrzeżnćj 
Ukrainy. Z tego nawet powodu, po wiktoryi wiedeńskićj, krążyły  
wierszyki, rodzaj satyry, które w wiernym przekładzie z małoruskiego 
przytaczamy:

„P o słuchajcie , p o słu ch a jc ie , oo tylko żywo (bis)
Ja k o  w ojskow e żniwo 
N as m ołojcdw om yliło 
I  w niesław ę w prow adziło!”

„Żal się Boże, żal się  Boże na h e tm ana  (b is)
Sam ojłow icza Iwana!
Że zab ron ił chrześcianom  
R uszyć przeciw  b isu rm anom .^

„O tóż widzisz, otóż widzisz co się s ta ło  (b is)
I  bez ciebie się nadało  
K ró low i i Po lakom ,
K aw alerom  i junakom .

Wieliczko, z którego czerpiemy te szczegóły, dodaje, że ich było 
daleko więcćj i że autorstwo przypisywano „unicie i pochlebcy lackie
mu” Józefowi Szumlańskiemu, znajdującemu się przy boku królewskim, 
a je „na złość” Samojłowiczowi ułożyć 3).

Ale cofnijmy się wstecz. Sobieski nie doczekał się pułków ko
zackich, już bowiem 23 sierpnia przebył góry tarnowskie, a 12 wrześ
nia dokonał zwycięztwa. B ułyha z swoim regimentem, równie jak  in- 
j11 pułkownicy zaporozcy, spotkali wracającego bohatćra i to w chwili 
bardzo dla niego krytycznćj, mianowicie po pierwszćj niefortunnćj wal
ce pod Parkanam i 7 października; a że druga świetna w iktorya pod 
temiż Parkanam i nastąp iła  9, i że w tćj drugiśj b ra ła  już udział wol- 
Dlca, przypuszczać się więc godzi, że połączenie jś j z królewskiemi woj-

') Akty o kozakach, I I ( s. 41.
a) L. o., I ,  3 9.
a) Lotopiś., I I ,  536.



skami, między 7 a 9 musiało nastąpić. Odtąd o kozakach częste 
wzmianki u ówczesnych pamiętnikarzy odnajdujemy; zajęli miejsce so
bie przynależne, czyto, kiedy szło o wywiady, czyli o dostanie języka. 
Pasek z właściwą sobie dosadną braw urą opisuje ich figle, szczególnie 
pod Lewoczą i pod Leczynem '). Wiemy zkądinąd, że brały  udział 
w dobywaniu Ostrychoniu (Strzygoniu, Traen), walczyli pod Preszowem 
i Sabinowem, król jednak nie mógł ich ująć w karby regularnego woj
ska; zostawił pod Ungwarem, zkąd znudzeni oblężeniem, małemi od
działam i wracali do kraju, niszczeni na potęgę przez Tekelego; na Po
lesie ledwie garstka przedostać się zdołała. Nie przeszkodziło to wszak
że panegiryście Jaskoldowi Buczyńskiemu, w poemacie p. t. „Czyhryn,” 
opisać polskim napuszonym wierszem ich popisy na Morawskich szla
kach, noclegowanie pod odkrytćm niebem („bez szopy“ ) i t. d. 3).

Jak  się B ułyha podczas wyprawy zachowywał, śladów tego nie 
mogliśmy odnaleźć; m usiał się jednak  zachowywać dobrze, kiedy sobie 
potrafił zjednać względy Jana III, który go udarow ał pięknym, wyso- 
kićj wartości wierzchowcem, a w końcu podniósł do godności „hetm ana 
nabożnego od Jego Królewskićj Mości wojsk zaporozkich“ 3). Zdaje się, 
p. Maksym po powrocie z W ęgier osiadł na wsi, wyrzekł się już nazawsze 
wojaczki, stary  był, dobiegał siódmego krzyżyka, dzieci nie miał, ko- 
zactwo się rozprysło, upadło, nowi bohatćrowie stepowi jeszcze nie wy
stąpili na widownię zapasów; bracławscy rozproszyli się zupełnie, a Sa- 
mojłowicz z za Dniepru, poskram iał zapały aspirantów do tworzenia 
pułków na żołdzie Rzeczypospolitćj, wykazując im korzyści, jakie cze
kają  tych, którzy się z nim połączą 4).

Bułyha osiadł w Bronkach pod Owruczem, trzym ał je  zastawną 
dzierżawą od „czernic“ klimjeckiego m onasteru. Dwór m iał dość licz
ny, urządzony wygodnie, po szlachecku; regim ent jego kozacki kw ate
row ał w okolicy, mianowicie w Bołsunach, Ostapach, Litkach i Rado- 
hoszczy, zachowywał się spokojnie, bo był w karbach trzym any przez 
hetm ana, ten zaś hetman żył z ziemianami w zgodzie, szczycił się przyja
źnią Franciszka Potockiego, starosty owruckiego, występował już nie 
jako Maksym, ale jako p. Maksymilian; słowem, z chłopa całą gębą 
„łaszek,“ jak  gdyby nie na Ukrainie się urodził, ale gdzieś na glebie 
sandomierskiej. Pod koniec życia, w maju 1687 r., nabył od Aleksan
dra  Grzybowskiego część wsi Żołoni, a od Potockiego część Hajewicz 5), 
dziedzictwem się atoli cieszył nie długo, bo już w połowie czerwca, żo
na jego wystąpiła jako wdowa, zrabowana przez jednego z kolegów 
watażki 8), o czćm będzie niżćj na właściwćm miejscu. P u łk  Bułyhy

•) R eszty  rękop ism u , W iln o , 1 8 5 4 , s tr .  330  —  3 3 1 .
J ) W ieliozko, L eto p iś , I I ,  s tr .  4 4 3 .
3) A k ty o kozakach , I I ,  s tr .  1 4 2 .
ł ) W ie liczko , L etopisieo , I I I ,  7 6— 7 7.
5) O p is a k t kn . n r . 3 , s tr . 12 .
6)  1. o., n r . 3 , s tr . 14.
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rozwiązał się natychm iast po jego zgonie: część jego podkomendnych 
u innych watażków przyjęła służbę, reszta potworzyła kupy swawolne. 
Jedna z takich kup z jedenastu ludzi złożona bawiła się rozbojem lat 
kilka, po długich usiłowaniach ledwie zdołano wyłapać wszystkich jćj 
członków, naturalnie że z pojmanymi nie robiono ceremonii: wszyscy na 
szubienicy poginęli ’).

Do najruchliwszych i najniespokojniejszych pułkowników, nale
żał p. Krzysztof Lączyński. O jego popisach wojennych wiemy niewie
le, ale o warchołach na Polesiu kijowskićm trochę szczegółów posia
damy.

Łączy óski herbu Nałęcz, musiał pochodzić od jednego z czterech 
synów Hieronima, chorążego kijowskiego; Łączyńscy posiadali ustaloną 
sławę na kresach: ów Józef, znakomity obrońca K udaku, podwakroć 
jeniec kozacki, późnićj generał major i starosta buski, osobisty przyja
ciel Jana III, niezaprzeczenie był krewnym pana Krzysztofa. Że
0 ostatnim  nie wspomina Niesiecki, temu się dziwić nie należy: heral
dyk nasz bowiem bardzo niewiele szczegółów posiadał o ziemianach na 
wschodnićj popisujących się granicy. Zapewne że Krzysztof wojenne 
miłujący rzemiosło, zab łąkał się w Owruckie, może jako towarzysz 
chorągwi, a że tu znalazł żonę, więc i został na miejscu.

Żoną zaś tą  była panna H elena Trypolska, należała ona do rodu 
bujnie rozkrzewionego w Kijowskićm, posiadającego nawet pewne za
chowanie, nie takie wprawdzie, jak  Surynowie, Jelce, Strybele, Nieraie- 
fycze, Tyszkiewicze i Tyszowic Byhowscy, ale zawsze ludzie i znali
1 estymowali Trypolskich.

W chwili naszego opowiadania kwitło dwie linie do tego należące 
domu: do pierwszćj należeli Jan , miecznik l i dzki a), Stefan podstoli 3); 
Paweł, miecznik k ijow ski4); byli oni dość majętni, posiadali kilkanaś
cie wiosek i przeszło dwadzieścia dzierżaw zastawnych. Drugą linię 
stanowili Ostafi, Jan , K atarzyna i Helena; stryjeczni tamtych znacznie 
ubożsi, ba, nawet mnićj niźli miernej fortuny, siedzieli na Części wsi 
Lasek pod Owruczem, rzuconćj między okolicami szlacheckiemi. Ro
dzice ich odumarli wcześnie, w 1656 r., a imci pan Michał Kończakow- 
ski, ożeniony z siostrą ojca, zabrał sieroty do siebie, niby przygarnął, 
a właściwie korzystał z ich mienia. Człowiek prosty, dziedzic na kil
ku morgach, majątek więc przenoszący „złotych polskich półczwarta 
sta,“ znaczył nie mało dla niego; dwadzieścia la t trzym ał go nie zda
jąc żadnćj kalkulacyi, chłopców do szkół nie oddawał, dziewczęta cho
wał w domu do posług je używając, tak  że żadna z nich ani czytać ani 
Pisać nie um iała; sieroty krzywdził haniebnie, a kiedy podrósłszy wydo-

’) A k ty  cT koiakach , I I ,  s tr . 168
2) O p is ak . k ., n r. 2 , s tr .  10 .
3)  T am ie , nr. 3 , s t r .  17.
*) T am ie , n r . 5, s tr .  4 8 .
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stuły się z pod feruły opiekuna niecnego, wówczas synowie tego ostat
niego Hrehory i Jesyf, utrzymujący stosunki z kozakami, odgrażali się 
Trypolskim, że ich sprzątną, skoro tylko będą zmuszać ojca do rachun
ków >). Poszkodowani więc dali za wygranę wszelkim kłótniom i o sie
dli w Laskach: A leksander w rychle się ożenił z Jeziorkowską i wziął 
po nićj posążek niewielki 2), Jau w kawalerskim pozostał stanie, K ata
rzyna wyszła za W acława H urkę 3), Helena, najmłodsza i najpowa
bniejsza za Krzysztofa Lączyńskiego.

Miało to miejsce około r. 1680. Małżonkowie osiedli przy b ra 
cie na chudym ziemi kaw ałku. W yprawa wiedeńska rozruszała p. Krzy
sztofa, b ra ł w nićj udział, może jako  podkomendny Bulyhy; a w końcu 
l£83  r. kiedy król upoważnił szlachtę do formowania oddziałów kozac
kich na Polesiu, Lączyński, jako posiadający potrzebne kwalifikacye, 
jeden z pierwszych otrzym ał list zapowiedni.

Na początku grudnia tegoż roku, s ta ł on już na czele regimentu 
z 300 złożonego ludzi. Organizacya była i ła tw a i wcale nie koszto
wna; kadry wypełnił spory zastęp przybyłych z Węgier, uawerbowa- 
nych na wojnę wiedeńską niedobitków, a i zaścianki dostarczyły kon- 
tyngensu; Lączyński pośród nich mieszkał, znał dobrze wszystkie ro
dy, posiadał więc zaufanie szlachty okolicznćj. P u łk  jego na modłę 
polską był utworzony, oficerów co niemiara; tak  rotm istrzow ał w tym 
pułku p. Struś, wielce w swawoli rozmiłowany, setnikami byli Iskra , 
Żubr, Mikołaj Dembliński, a porucznikami i chorążymi Mileniewski, 
dwóch Kończakowskich, Wołkowski, Paszyński, Chodakowski, Uhłow- 
ski i wielu a wielu innych.

Zaciągi owe kozackie, jak  to już wyżćj powiedziano, wysoką po
siadały misyą, bo obronę ojczyzny „przeciwko nieprzyjacielowi krzyża 
świętego i kościołów bożych“ 4). Jan  III zawsze nosił się z myślą zgnie
cenia potęgi półksiężyca, a teraz po świeżój wiktoryi, z myślą tą  się 
nosił bardzićj niźli kiedyindzićj, ztąd ciągłe staran ia  o wciągnienie 
Moskwy do sojuszu, ztąd z drugićj strony, potrzeba tworzenia party 
zanckich oddziałów kozackich ponad Dnieprem, któreby w wypadku 
porozumienia, zajedno działały  z kozaczyzną będącą pod zwierzchnic
twem cara. Pułki więc te winny się były trzym ać prawego pobrzeża Bo- 
rystenu, otrzymywały skrom ną pensyą, wybierały stacye, a właśnie to 
wybieranie posiadało najwięcćj uroku dla drapieżnych przywódzców. 
Wprawdzie stary hetman, kiedy szlachta kijowska zaczęła przed nim 
rozwodzić skargi na ucisk wojsk konsystujących w owruckim powiecie, 
wydał dwa groźne uniwersały, jeden w sierpniu 1684 r. wystosowany 
„do pułkowników, oberszterów, rotmistrzów, oberszterlejtenantów, po
ruczników, chorążych i ich namiestników, a także do pana hetm ana

l) Proisob. szl. rod.,  str. 3 1 7 — 8 21.
3) O p is., n r. 3 , s tr .  6.
3) Tam żo, n r. 4 , s tr .  30 .
4) A kty  o kozakach , II, » tr. 41 .
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(nahożnego\ pułkowników i setników, wojsk Jego Królewskiej Mości 
i Rzeczypospolitej zaporozkich;“ więc wystosowany w ogóle „do ludzi 
wojennych;“ nakazywał on im, by oszczędzali dobra, osobliwie dziedzi
czne województwa kijowskiego, c h l e b ó w  p o b o c z n y  ch  nie ważyli się 
wybierać, ale „wszelki], skromność, bez krzywdy, a prawa iey ludzi 
ubogich zachowywali.“ Przekraczającym  przepisy uniwersał groził 
karam i „podług ostrości artykułów  wojskowych“ '). Snać jednak prze
pisy te nie wiele pomogły, pułki kozackie polskie, dokazywały poda- 
wnemu, kiedy nowy rozkaz hetmański, w trzy la ta  po pierwszym wy
dany (1687 r.), m iał już tylko wolnicę zaporosko-poleską na widoku 
i zapowiadał, że winnych „na gardle karać będzie“ 2).

Łączyński lekceważył sobie uniwersał starego wodza, to też gorz
ko za to lekceważenie odpokutował. Choć wyznać należy, że od pierw
szej chwili uorgauizowania regim entu, dokazywał i dokucza! m ieszkań
com. Regiment ów przez kilka la t swego istnienia, opuszczał Polesie 
na bardzo krótko (wyprawa w 1684 i w 1686 r.), hulał więc i rabował 
przeważnie na miejscu.

Na pierwszej niemal dniówce w Wystupowiczach, w m ajątku pa
na Itemigiana Suryna, pisarza ziemskiego kijowskiego, zaczęli kozacy 
pana Krzysztofa to życie wędrowne, kosztem spokojnych mieszkańców 
1 2 ich krzywdą utrzymywane. A i tu  sam pułkownik nie pokazywał 
Sl6 wcale, tylko jejmość dobrodziejka, na czele aw angardy którą  dowo
dził Iskra... widocznie, że obcowanie z korczakowskimi wydało owoce, 
Pl-zykład działał zaraźliwie, kobieta skozaczała najzupełniej, kierow a
ła  rabunkiem... dwa dni tylko gościli w Wystupowiczach (8 grudnia

r.) i )iZa poduszczeniem imci pani Łączyńskićj wielkie szkody po
czynili,“ nie tylko bowiem pod pozorem prowiantu, zatradow ali rem a
nent i zboże należące do dworu, ale jeszcze kmieciom „gw ałtem  fanty 
z komór pozabierali“ 3). Był to wszakże dopiero miły złego początek.

W 1685 r. zaczął pan Krzysztof po powrocie z wyprawy, gospo
darować w m ajątku Paw ła Sapiehy, rzuconym nad Dnieprem, miano
wicie w kluczu czarnobylskim. Oto dzieje jego swawoli, spisane przez 
miejscowego „gubernatora Jan a  Jurjewicza Skorulskiego.“ Stacya ko- 
żacką trw ała  od początku roku do połowy lipca, więc przeszło sześć 
nuesięcy. Klucz czarnobylski sk ładał się z miasteczka i kilkunastu wiosek: 
P- pułkownik w początku staw ał ze swoim sztabem we dworze, z wio
ną zaś rozlokował się w „Tołstym  lesie,“  dąbrowie pobliskiej, a setnie
o niego należące rozbiegły się i zakwaterowały w Kopaczach, Kopa- 
zowcach, Siemichowie, Maszowie, Kraśnem , Skrzypkach, Ładyżcach 
ierem cach... Dokazywali jak  zwykle, p. Struś szczególnie był koch- 
V>  umizgał się do niewiast, jak skoro „głowę o b ł o ż y ł  chmielem,“ 
°wczas staw ał się jeszcze czulszym, a przeszkadzających mu w zalo-

*) A kty  o kozakach, I I ,  s t r .  95 .
2)  1. o., I I ,  str. 140.
3) A kty  o kozakaoh, I I ,  s t r .  4 2 .
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tach, trak tow ał najspokojniej kulą,... Inni znowu „jedli, pili, koniom 
i nazbyt dawać kazali,“ w końcu przed wystąpieniem sotni, goście owi 
nieproszeni dopuszczali się rabunku, na który sk ładały  się „ryby, go
rzałk i, miody i insze legum iny...“

W Dąbrowie Czarnobylskićj także wesoło płynęło życie, n a tu ra l
nie kosztem dziedzica: p. Krzysztof z oficerami rozlokował się w szała
sach, podejmując gościnnie sąsiadów z Owruckiego przybywających; 
stosuuki były mu potrzebne, bo kiedy podczas pokoju liczył pułk  jego 
tylko 300 ludzi, w wypadku wojny liczyć mógł 1000 i więcćj; żołnie
rzem nie gardzono, owszem, dowódzca przyprowadzający do obozu re 
gim ent w spory poczet wojowników zaopatrzony, mógł być pewnym po
chwały, a nawet podzięki ze strony hetm aua wielkiego koronnego, więc 
owi goście z Owruckiego, podejmowani przez p. Krzysztofa, to przyszli 
wolontaryusze. Jedua setnia pełniła przy dowódzcy kolejną służbę, 
rozłożona była w lesie, wieczorem więc obóz jaśn ia ł od ognisk, muzy
ka, śpiewy, trunku  dostatek, czasem jedna, druga płochliwa białogło
wa się przyplątała w odwiedziny do p. Krzysztofowćj—ot i uciecha i ta 
niec. Czasem p. Skorulski zapraszał leśnego lokatora swego na ban
kiet do dworu, wówczas przybycie p. Łączyńskiego odbywało się uro
czyście: on sam na czele poprzedzony trębaczami, okolony sztabem, za 
nimi kolebka, a w nićj jejmość wystrojona, a na końcu, jakby straż ho
norowa, kilkudziesięciu kozaków w barwach granatowych, bo tego wła
śnie koloru sukno król przysyłał na m undury mołojcom. Uczta się 
często smutno kończyła, bo opilstwem, poswarką i szturchańcam i ')•

Ale w końcu p. gubernator prośbą datkiem ujął pułkownika, mo
że ostatni postrzegł, że włość Czarnobyiska do tego stopnia zrujnow a
na, iż nic z nićj nie potrafi wyciągnąć, dość, że kazał setnikom szersze 
koło kwaterunkowe zakreślić. Więc najprzód wyruszył p. Struś do 
Paryszowa, majętności ks. Dominikanów Czarnobylskich; tak mu się tu  
podobało, że po pięćkroć powracał, „zboża w jam y zakopane odkopy
w ał,“ tłuste jałowice i owce na wędzonki bić kazał, tłómacząc się tćm 
przed ks. T rzaską, przeorem, że musi przecie być w gotowości wojen
nej 2). Inny znowu dowódzca setni Mikołaj Dembliński, zajął włość 
Narodycką pod Owruczem, własność Jan a  Potockiego, łowczego bra- 
cławskiego; dowódzcy wolnicy nie szło już o wybieranie stacyi, ale 
i o werbowanie ludzi; wyprawa nowa była zapowiedziana, choć dopićro 
w roku następnym przyszła do skutku. Dembliński nie robił ceremo
nii, zab ierał każdego, kto był pod ręką, więc „nietylko poddanych 
i parobków, ale i czeladź służałą, suchedniową, barwianą i ordinario- 
nalną.“ Zbiegło się pod chorągwię p. Krzysztofa przeszło 1000 ludzi, 
zapragnął utworzyć jeden przynajmuićj oddział pancerny, a że amuni- 
cyi i rynsztunku nie miał, więc z dworów i zameczków ją  ściągał, 
a Dembliński był jedynym  do tego rodzaju ekskursyi, przymioty goń-

')  A k ty  o kozakach , I I ,  s t r .  1 0 3 — 1 0 9 .
3)  A k ty  o kozakach, I I ,  s tr .  1 1 3 .
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czego i szpiega łączył w sobie, um iał bowiem wytropić unoszone 
w skrytości wielkiéj i tajemnicy czy to prochy i kule, czy bogate rzędy 
i rasowe konie, a z drugićj strony znał w a g ę  każdego szlachcica, t. j. 
wiedział naprzód, co taki szlachcic posiada, wiele od niego żądać m o
żna. Łowczego bracławskiego taki tylko człowiek mógł pokonać, 
wszyscy go się bowiem obawiali, pierwsze: jako krewniaka starosty 
owruckiego; drugie: jako słynnego pieniacza, który gotów był całą  
Rzeczpospolitą poruszyć za najdrobniejszą wyrządzoną mu krzywdę, 
więc i kozacy dotąd omijali Narodycze. Dembliński pierwszy się odwa
żył, na czele „chałastry z 300 człowieka“ złożonćj w padł do miastecz
ka, zajął i wioski sąsiednie, mianowicie: Szarany, Nozdryszcze, Jazbie- 
rzyn i Kliszcze i zaczął wybierać kontrybucyą z prowiantu i ludzi, 
a podkomendni jego „niektórzy c r  i m i n a l i t e r ,  drudzy— ach niestety! 
(sic) i bestialiter sobie’’ postępowali. P. łowczy widzi, że źle, nie prze
lewki, protest wprawdzie do grodu podać można; ale co po proteście, 
kiedy tymczasem zrabują... i krzywda się stanie kieszeni i konfuzya 
•ueniała; toż dotąd chwalił się przed szlachtą, że „cha łastra“ kozacka 
obawia się go i nie nachodzi. 'Więc w układy zaprosił do siebie setni- 

* ugościł, ale p. Dembliński podpiwszy, uietylko że mu zaraz podczas 
uczt.y odmówił o&cyalistę, który ściągnął z kasy paûskiéj 1600 złotych, 
a le jeszcze innego opierającego się werbunkowi wypłazował dobrze ') .

Wszystko jeduak uszło bezkarnie, woluica popłynęła ku Dnie
strowi, potém na Wołoszczyznę; wróciła z wojenki ledwie na początku 

b87 r. Pułk  Łączyńskiego szczególnie ucierpiał, ledwie 200 niedobi- 
jkow przybyło na Polesie, reszta albo wyginęła, albo dezertow ała.
* rabunek się nie udał pułkownikowi, niewiele uciu łał grosza, ale za to 
przybyło mu fantazyi, już przecie po dwakroć walczył pod bokiem he
tm ana wielkiego koronnego. Więc chcąc nagrodzić stra ty , na szlache
ckie dwory zaczął napadać. Jednego, drugiego ziem ianina odarł ze 
wszystkiego, krzyk ztąd  był wielki, ale się tćż na krzyku kończyło, 
^ ‘eszczęście mićć chciało, żeby w liczbie tych przez pułkow nika po
krzywdzonych, znajdował się p. Jerzy Jabłoński, człowiek młody, chu- 
^opachołek dorabiający się na skromnćj dzierżawie m ajątku, a obok 
eóro doglądał on gospodarstwa p. Bułyżyny, ktôréj małżonek właśnie 

Po długich cierpieniach zeszedł w tym czasie ze świata. Wdowa za
mieszkała w Klinieckim monasterze, jak  przystało sędziwćj białogło- 
Wie> obok dziedzicznych jéj Bronek położonym, 
ch i Łączyński nie lubił Bułyhy, m iał z nim jakieś dawne r a 

vi zakwaterowawszy więc w Piszczawnicy, o miedzę od m ajątku 
P- "laksymilianowćj, zam arzył o jéj zrabowaniu. Zebrał niewielki od- 

ziałek pośród szlachty okoliczuéj, mianowicie Wołkowskich, Melenie- 
i vv Chodakowskich, Kończakowskich, Paszyńskich, Motylewiczów 

Fabiszewskich i podczas pięknćj nocy czerwcowéj rzucił się na Bron- 
*> w oka mgnieniu zniszczył je  do szczętu, znęcał się nad gminem, „za

l)  A k ty  o kozakach , U ,  s t r .  1 1 3 — 117.
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szyję arkanem , stylem tatarskim , wodząc po wsi’’ gospodarzy majętniej
szych zmuszał do oddawania gotowizny. W yprawa się udała, nikt 
nie staw ił oporu, po obrachowaniu zdobyczy znalazło się 3000 złotych 
w kalecie. Ale wdowa nadspodziewanie wszystkie skarby i kosztowniej
sze sprzęty do Klinieckiego monasteru z sobą zabrała. Drugi więc na
pad uorgauizował pułkownik na Klińce; tu połów był obfitszy daleko, 
bo najprzód konie nieboszczyka Bułyhy, darowane mu przez Sobieskie
go, wielkićj wartości: jeden „siwojabłkowaty” oceniony na 2000 zło
tych, drugi wrony na 500, trzeci kasztanowaty na 300, nadto stado 
z rasowych m atek złożone, szable, rzędy bogate, garderoba, gotowy 
grosz i t. d., a wszystko na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tego jeszcze 
mało: p. Krzysztof wpadł w pasyą, kiedy wdowa zaczęła mu wyrzucać 
rabunek, kilkanaście razy uderzył ją  „kauczukiem ;“ kobićta chroniąc 
się, wbiegła do cerkwi, pogonił wówczas za nią na koniu i ją ł  zachęcać 
podkomendnych do rabowania świątyni ').

G w ałt to był wielki; żołnierz, którego zadaniem walczyć przeciw 
„nieprzyjacielowi krzyża śvv. i kościołów Bożych,“ sam te kościoły pro
fanował; wyznajmy jednak otwarcie, należało to do powszednich wy
padków na wschodnich kresach w tćj epoce, burda więc usziaby na su
cho Łączyńskiemu, nie bacząc na to, że dokonał jćj po ogłoszeniu gro
źnego uniwersału przez hetm ana wielkiego koronnego, zapowiadającego, 
że karać na gardle będzie rabowników. Jednak, żeby ukarać, należa
ło nietylko zaskarżyć winnego, ale jeszcze pochwycić go i właściwym 
władzom dostawić.

Otóż misyi tćj podjął się młody Jerzy Jabłoński. Zrujnował go 
do szczętu Łączyński, zniszczył wszystko, co kilkoletniemi zabiegami 
uzbierać potrafił; nic więc, okrom zemsty, nie pozostawało szlachcicowi, 
a niebezpieczny to był przeciwnik; znał także dobrze szlachtę okoli
czną, m iał cały regestr pokrzywdzonych przez p. Krzysztofa bojarów, 
gotowych orężnie poszukiwać krzywdy, byle ktoś wystąpił z inicyatywą. 
U dał się tedy Jabłoński do Redczyców, siedzących w zaścianku pod 
Owruczem; ludzie to porządni, przezorni, energiczni, do swawoli nie 
skorzy, unikający burd i pijatyk. Po niedługićj naradzie, utworzył 
wraz z nimi niewielki oddziałek zbrojny i rozpoczął na Łączyńskiego 
obławę. W łaśnie ten ostatni gotował się do nowćj wyprawy, hetman 
wielki koronny kazat kozakom ściągać się do Jasłowca, gdzie już zbie
ra ły  się wojska Rzeczypospolitćj; wypadało korzystać z chwili, nim pan 
Krzysztof zwerbuje wolmcę, bo wówczas trudno go będzie pokonać. 
W7ięc na zwiady wysłał Jab łoński kilku zręczniejszych towarzyszów, ci 
go uprzedzali o ruchach przeciwnika. Jakoż w lipcu doniesiono m al
kontentom , że Łączyński zabiegł do Kobylina i podejmowany przez 
Kobylińskich, hula w ich zaścianku, mając przy sobie tylko kilkunastu 
kozaków. Na nieszczęście pułkownika wierna jego m ałżonka pozosta
ła  w Łaskach, p. Krzysztof bowiem upodobał sobie dziewczynę w Ko
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bylinie, więc się zręcznie od towarzystwa przezornćj i czuwającćj nad 
nim p. Heleny wymówił... to go zgubiło, wpadł w zasadzkę, choć pod
chmielony, bronił się dzielnie, dopiśro ciężko ranny poddał się Jab ło ń 
skiemu. Zwycięzcy kozaków wymordowali, pułkownika zakuli w ła ń 
cuszki i po niedługićj naradzie postanowili go odwieźć do Jazłowca 
i prosić hetm ana o surowy sąd nad rabusiem. Mniejszość była za od
stawieniem go do grodu, o to prosił i uwięziony, ale odstawić do grodu, 
znaczyło to samo, co dać mu swobodę, a tę odzyskawszy, niechybnie 
mścić się nad przeciwnikami nieomieszka. Ale znowu odbyć z więźniem 
podróż z pod Owrucza do Jazłowca —nie bagatela, wydostać się z Kijo
wskiego trudno, a cóż dopićro przez cale wołyńskie województwo, k a 
wałek Podola, nie należącego do Turków, przepłynąć. Jabłoński nie 
miał nic do stracenia, wiedział, że od pośpiechu zależało wszystko, więc 
raz postanowiwszy jechać do hetm ana wielkiego koronnego, nie odkła
dał podróży; nadspodziewanie szczęśliwie mu się powiodło, hufiec z kil
kunastu ludzi złożony zwykle nocą wędrował, a dnie przepędzał w le
śnych ostępach, albo na uboczu od głównćj drogi. Eączyński zacho
wywał się spokojnie, zachowywał się spokojnie i towarzysz jego poru
cznik Meleniewski, także pojmany w Kobylinie. Po dwutygodniowej 
pielgrzymce przybyli do Jazłowca; Jabłonowski wpadł w gniew, gdy 
fnu doniesiono o wszystkićm, oczekiwał on niecierpliwie dobrze uzbro
jonego pułku kozackiego, a doczekał się niewielkiego hufca z deli
kwentami, pomawianymi o zbrodnię profanacyi domu Bożego. Jab łoń 
ski przedstawił ca łą  sprawę, przywędrowali z nim i potrzebni świadko
wie, zebrano sąd wojenny, doby tylko potrzeba było dla rozpatrzenia, 
się w dokumentach; wyrok zapadł— na śmierć; więźniowi dano tyle ty l
ko czasu, wiele go potrzebował na napisanie ostatnićj woli i odbycie 
spowiedzi. Potćm o świcie, w rozdole za obozem padło kilka strzałów 
i uczyniło się zadość sprawiedliwości. Meleniewski przytomny był 
egzekucyij ochłostano go i pozwolono wrócić do domu.

Zona nieboszczyka długo się upom inała o rzeczy po nim pozosta
je, o testam ent, których nie chciał wrócić Jabłoński l). Żyła ona je 
szcze w 1698 r., jako niepocieszona wdowa z trojgiem sierot, prowadzi- 
f j  Proces z bratem  o posag, którego rozwiązania nie mogliśmy się w a- 
«tach doszukać 2).

(Dokończenie nastąpi).

NA POLESIU KIJOWSKIEM. 2 1 1

‘) Akty o kozakach, I I ,  str. 165, 1 73 — 1 76. 
a)  O piś ak t. knihi N . 7, s t r .  2 8.



FUNDUSZE DUCHOWIEŃSTWA
RZYM SKO-KATOLICKIEGO w  POLSCE, 

mianowicie od 1 7 9 5 -1 8 6 5  roku.

Chrześciaństwo w pierwszych wiekach nie miało na utrzym anie 
swych kapłanów innych środków, prócz ofiar, jakie sk ładała  wspólna 
niedola, kierowana uczuciem miłości bliźniego. Jałm użna i sk ładka 
służyły na skromne nadzwyczaj opatrzenie kapłana i sług kościoła. 
Kościół, zmuszony spełniać w tajemnicy swoje obrządki, nie posiadał 
ani siły, ani dostatecznćj swobody publicznćj, by mógł wiele uzbierać, 
a to co zebrał, dzielił wśród braci jednego ducha, których liczba, mimo 
prześladowań, codziennie w zrastała.

W znosiła się a rka  nowego przymierza na świecznikach chwały, 
jak ą , ginący na stosach, świadecznćm męztwem i grobami stwierdzali, 
staw ał gmach przybytku Pańskiego, pośród gruzów dawnego pogań
stwa, które nie tak  łatw o odstąpić chciało wiary przodków swoich 
i ociągało się z przyjęciem innćj formy, opartćj na cichych, spokojnych 
a tak  wzniosłych zasadach braterstw a i moralności, wyższćj nad wszel
kie prawa stanowione. Ruch, jak i ztąd powstawał, wciskał się w wyo
brażenia, wślizgał się pod strzechę domową, inne siał pojęcia. Nikły 
dawne sprężyny, świat nowy przychodził i garnął pod skrzydła wiary 
chrześciańskićj.

Smutne to były początki, okupywane męką i życiem pierwszych 
krzewicieli prawdy i nauki, aż wreszcie tak silna i wytrwała w iara, 
złagodziła chwile prześladowań, i dozwolono jćj wyznawcom jawnie 
spełniać obrządki i posługi religijne. O dtąd więc i kapłani, przyjmując 
charak ter stałych sług ołtarza, nie mogli być zostawieni chęci dobroczyn- 
nćj, lecz potrzeba wymagała trw ałego uposażenia kościoła i to nastą
pić musiało.

W  III-cim  dopićro wieku kościoły zaczęły posiadać dobra nieru
chome, pieniądze bowiem zbierane, rozdzielano pomiędzy siebie. 
Szczodrobliwość K onstantyna W. hojnie uposażyła duchowieństwo, on 
pierwszy upoważnił je do przyjmowania zapisów, obok dochodów, jakie 
już pobierało z domów, gruntów i innych dotacyi; w następnych cza
sach żaden kościół nie mógł być fundowany bez dostatecznego uposa
żenia, własność pryw atna staw ała się beueficyum. Tym sposobem



mnożyły się bogate nadania i darowizny dla kościoła, które stały  się 
źródłem przyszłej jego wielkości i siły.

W IX-tym wieku, po wielu nieszczęściach, jakie społeczność 
ówczesną dotknęły, już prawie przy schyłku jego, duch trwogi ogarnął 
umysły, że 1000-ego roku nastąpi koniec świata. Opowiadania o tćm 
przejmowały nieopisanym strachem i, jak  zwykle wśród ciemnoty, zy
skiwały wiarę. To wyczekiwanie niepewnego ju tra  i zbliżająca się 
chwila kataklizmu, pobudziła ludzi do ofiarności, którćj granicy ozna
czyć niepodobna. Jedni wstępowali do klasztoru, oddając co mieli, 
drudzy zapisywali wszystko kościołowi l&b czyuili śluby, byle złe od
wrócić, a kiedy bez zagłady tysiączny rok przeszedł i śmiertelni przy 
życiu zostali, płynęły skarby z zapisów i ślubów; było to i potćm, wie
my bowiem z dziejów, do jakiej świetności i władzy doszedł zakon 
łemplaryuszów i Jezuitów i jakie po nich bogactwa zostały.
. Tak wielkie a prędkie zbogacenie się duchowieństwa, zwróciło na 

siebie uwagę panujących; pierwszy Karol M artel rzucił na te skarby 
pożądliwym okiem i za jego to czasów, we Francyi 740 r., prawie 
wszystkie dobra duchowne przeszły w ręce świeckich wojowników.

Szczodrobliwość Pepina i Karola W. hojnie wynagrodziła to du
chowieństwu, a nawet od tego ostatniego datuje się pobór dziesięciny. 
Upływały wieki brzemienne wypadkami, w pośród których ofiarność 
Cliigle się wzmagała, wpływały pieniądze pod nazwiskiem r e z e r w ,  
a n n a t ,  e k s  p e k t a t y  w i d y s p e n s ;  nie wystarczało to jednak na po
trzeby kościoła i chęć pomnożenia dochodów, przez sprzedaż indulgen- 
cy*, spowodowała klęski i upadek władzy, jaką  dotąd duchowieństwo 
posiadało. N astała Reformacya; w Niemczech północnych wprowadzi
ła  ona wyznanie Luterskie, dzieląc się łupam i r. k. kościoła; w Szwe- 
cyi i Danii zorganizowano takież wyznanie; w Hollandyi, a w części 
' w Szwajcaryi, utrwaliło się wyznanie reformowane; w Anglii powstał ko
ściół na dogmatach Kalwina, a wszędzie r. k. duchowieństwo fundu
sze swe traciło; w Szwecyi %  dóbr ziemskich, do duchowieństwa r. k. 
należących, rząd skonfiskował.

I  te tylko państwa zostały wierne katolickiej Stolicy, do których 
promień słońca rzymskiego najłatwiej dochodził, to też, jakby strzegąc 
spuścizny Piotra Ś-go, stanęły w około: Hiszpania z Portugalią, F ran- 
cya z Belgią, prowincye Nadreńskie i część Szwajcaryi; potem Polska, 
Austrya i Włochy; poza tym promieniem wszystkie inne przyjęły nowe 
wyznania.
i u W estfalski 1648 r., dla wynagrodzenia książąt wojujących,
dobra kościelne sekularyzował.

Odtąd blizko przez dwa wieki, państwa katolickie znosiły niektó- 
ie  zakony i fundusze ich zabierały, mimo to wielka ich liczba jeszcze 
pozostała. Zasady, głoszone wówczas, poruszały wyobraźnią ludów
• zapowiadały zbliżającą się burzę: świat zdawał się być przeciążonym 
duszącą atmosferą, potoki wzbierały. Rewolucya francuzka 1789 r., 
zabrała wszelką własność duchowieństwa na potrzeby kraju  i od tój
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chwili wszystko zdawało się zapowiadać, iż dnie niezależności korpora- 
cyi zakonnych i ich swobód, są już policzone; jakoż w bieżącćm stule
ciu inne rządy, kasując zgromadzenia zakonne, wprowadzały nowe dla 
całego kleru duchownego regulaminy, z wyznaczeniem temuż stałćj 
płacy, wszelka zaś własność jego przechodziła na rzecz państwa.

Taki jest pobieżny zarys wzrostu i upadku funduszów r. k. du
chowieństwa w Europie zachodnićj.

*#* Szczegółowy rozbiór ciekawych nader kwestyi, co do istoty 
i natury prawnćj dóbr kościelnych, przedstawiałby pod naukowym 
względem przedmiot nadzwyczaj ważny. Zapatrywanie się bowiem 
prawa kanonicznego na stronę jurystyczną kwestyi własności kościel- 
nój, prowadzi do głębszego zastanowienia się nad tćm, czy prawnym 
właścicielem dóbr kościelnych, właścicielem, posiadającym wszelkie 
warunki osoby prawnćj, jest kościół, w ogólućm tego słowa znaczeniu, 
reprezentowany przez papieża, czy tćż osobne kościoły w ich dyecezal- 
nych lub parafialnych granicach z współudziałem gmin i parafian? Czy 
idea sprawiedliwości nie ponosi szwanku, gdy pod wpływem odmien
nych prądów wieku odwraca się pierwiastkowe przeznaczenie dóbr ko
ścielnych od ich fundacyjnego celu; czy społeczeństwo i cywilizacya wy
maga tego, aby tak  uniwersalną instytucyą, jak  Kościół, ekspropryować 
na rzecz skarbu państwowego, z jego rozlicznemi materyalnemi celami. 
Lecz rozbiór tych kwestyi miałby dla nas w obec ostatnich postano
wień Najwyższych co do urządzenia duchowieństwa rzym sko-katolic- 
go z r. 1864 i 1865, wyłącznie tylko teoretyczne znaczenie, tak , że 
ograniczymy się tutaj na wskazaniu naukowćj klasyfikacyi dóbr ko
ścielnych dla lepszego zrozumienia funduszów duchowieństwa rzym sko
katolickiego u nas, funduszów, których urojona wielkość jeszcze w o- 
statnich czasach nie pozwala spokojnie zasypiać wielu pożądliwym, ale 
nie jasno patrzącym oczom i stanowi kamień obrazy dla wszelkiego 
bezwyznaniowego pseudo-liberalizmu ‘).

M ajątek kościelny może, równie jak  i każdy inny, składać się z dóbr 
i wartości bardzo rozmaitćj natury, a mianowicie: może nim być 1-sze 
nieruchoma własność ziemska, którćj wartość z postępem stosunków 
ekonomicznych podniosła się do bardzo wysokiego stopnia; 2-gie kapi
ta ły , powstałe z legatów i rozmaitych darowizn i zapisów, niemnićj 
3-cie dziesięciny i 4-te rozmaitemi prawami zawarowane beneficye. 
Obok tego rozróżnia prawo kanoniczne przy dobrach kościelnych dwo-
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■) Dla uspokojenia fantazyi tych jednostronnych ekonomistów, którzy 
nie mogą się dosyć nautyskiwać nad nagromadzeniem tnk ogromnych włośoi 
i kapitałów w martwćj ręce (ad manum mortuam) nadmieniamy, io  te kapita
ły opędzały przeważnie koszta edukacyi i dobroozynności publicznćj. Państwo, 
pozbawiszy dziś kościół tych dóbr, musiało owe obowiązki wziąć na siebie. 
Przy ogólnym postępie, ma społeczeństwo prawo domagać się, aby je gorliwiej
i lepićj, aby je  poiyteoznićj spełniało. Czy się tak jednak zawsze dzieje?
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jakie wartości, mianowicie: 1-sze, res sacrae i 2-re, res ecclesiasticae in 
specie. Do pierwszćj kategoryi należą pewne sprzęty i naczynia do 
obsługi nabożeństwa niezbędne i z zachowaniem wyższych ceremonii 
poświęcane, e x t r a  c o m m e r c i u m  będące. Między temi wartościo- 
wemi przedmiotami odróżnia znowu prawo kanoniczne: a) r e s  c o n s e -  
c r a t a e  (kościoły, ołtarze, kielichy, monstrancye) i b) r e s  b e n  e d i 
c t  a e  (cmentarze, dzwony, aparaty  dla ubrania kapłana do Mszy S-tćj 
służące). Ze względu na wyraźne przeznaczenie dóbr kościelnych ro
zróżnia prawodawstwo: 1-sze fundusz uposażenia kościoła i 2-re fun
dusz fabryki kościelnej. Do pierwszćj kategoryi zaliczamy uposa
żenie koniecznie i niezbędnie potrzebne dla utrzym ania proboszcza; do 
drugićj zaś kategoryi zaliczamy tę część funduszów kościelnych, któ
rych przeznaczeniem powinno być: pokrycie kosztów nabożeństwa 
w ogóle (światło, wino, kadzidło i t. p.), tudzież konserwacya budowli 
jdetylko samego budynku kościoła, ale i m ieszkania księży i różnych 
budowli gospodarskich. Ponieważ jednak, przy szczupłćm uposażeniu 
probostw, prawie cały fundusz tćj kategoryi, wraz z dochodami przy- 
wiązanemi do ju ra  stolae, trzeba obracać na utrzymanie proboszcza, 
przeto wyradza się ztąd potrzeba odwoływania się do pomocy parafian, 
dla wzmocnienia tego funduszu, co tćż w różnych krajach rozmaicie 
starano się uregulować ').

Po zaznaczeniu tych naukowych faktów, możemy teraz przystąpić 
do skreślenia w jalcnajkrótszych zarysach początku i wzrostu zamożno
ści duchowieństwa rzymsko-katolickiego w krajach polskich, a to w ce
lu okazania ostatecznego obrazu tych funduszów w chwili przepisania 
!ch na rzecz skarbu państwa *** *)•

Po wprowadzeniu do Polski wiary chrześciańskićj 965 r., powsta
ły i gromadziły się fundusze duchowieństwa w ten sam sposób, ja k  
w ¡unych królestwach katolickich. Zbierano naprzód składki na u trzy
manie kapłanów, poczćm opatrzono powstające kościoły majątkiem 
w ziemi, wyznaczano dziesięciny ze zboża, pasiek, rybołówstwa, nawet 
z ceł i jarm arków : czyniono nadania, darowizny, zapisy i uposażano 
zakony i kościoły. Powstawały tedy liczne dotacye i obligi duchowne, 
do których spełniania w i e c z n e r a i  c z a s y  kościół obowiązywano, tak  
ze lekkićm sercem nie wolno mu było tych zasiągniętych zobowiązań 
Sl§ zrzekać.

Tym sposobem gromadziły się źródła dostatków i zamożności, 
Powiększały fundusze, przybywały hojne uposażenia, rosło mienie i bo
gactwo duchowieństwa w Polsce. Była tćż świetność i siła, bo były 
1 skarby, których duchowieństwo nie skąpiło w danych razach na po
trzeby kraju, jakgdyby chciało się Rzplitej wywdzięczyć za spokój, 
w jakim  je przez długie posiadało czasy. Do wzrostu i pomnożenia

l) 55ob. co do naszych stosunków H. Krzyżanowski: „Zbiór przepisów
0 ^ b rykach  kośoieluych i dozorach kościelnych“ i t.  d., Warsz., 1863.

3) Red.
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dóbr kościelnych przyczyniały się w wysokim stopniu i dobrodziejstwa 
pobożnych królów polskich, tudzież szczodrobliwość osób prywatnych; 
niemnićj i zabiegliwość samego duchowieństwa, które rozporządzając 
już znacznemi kapitałam i, zakupywało, przy nadarzonćj sposobności, 
m ajątki przyległe do terytoryów bogatych opactw lub do ekonomii ro 
zległych posiadłości zakonnych '). Obszerność dóbr kościelnych ra 
zem wzięta była tak  wielką, iż za Zygmunta III należało do ducho
wieństwa wyższego około 100,000, a do parafialnego i zakonnego oko
ło 60,000 wsi lub folwarków. Królewskie zaś dobra oraz prywatne 
wynosiły razem 90,000 wsi, czyli że duchowieństwo posiadało 2/ 3 dóbr 
w całym kraju.

Zapobiegając nadal wzrostowi tego rodzaju własności, zagrażają
cej prawidłowemu stosunkowi własności innych stanów, zabraniano 
przez niektóre konstytucye na sejmach w XVII i XVIII w. duchowień
stwu nabywania dóbr ziemskich; i odtąd tóż zaczyna się epoka zmniejsza
nia tychże funduszów, mianowicie zaś od 1775 r., kiedy po kasacyi Za
konu XX. Jezuitów 2) na wniosek Joachima Chreptowicza, podkanclerze
go W. Ks. Litewskiego wyznaczono komisyą do odbioru i uporządkowa
nia, pozostałego po tymże zakonie m ajątku, w colu wzięcia go na edu- 
kacyą publiczną. Do komisyi tej, pod prezydencyą ks. Ign. Massal
skiego, biskupa wileńskiego, należeli: Jędrzej Młodziejowski, biskup 
poznański i zarazem kanclerz koronny; ks. Antoni Sułkowski; Adam 
Poniński; ks. Michał Poniatowski; Chreptowicz; Ignacy Potocki; Adam 
Czartoryski; Audrzej Zamoyski i Drewnowski, sekretarz konfederacyi, 
do których późnićj przyłączono jeszcze J . U. Niemcewicza i ekonomistę 
Hieronima Strojnowskiego. Sekretarzem  był Grzegorz Piramowicz. 
Komisya ta  straciła  wiele czasu, a więcej jeszcze majątków roztrwoniła 
i zagrabiła, nim ostatecznie do poznania prawdziwego stanu funduszów 
i oceny ich dojść można było. Zakon Jezuitów (jak pisze Łuskina) był 
wówczas bardzo bogaty, posiadał 138 domów i gmachów wspaniałych, 
ogromne skarby w złotych i srebrnych naczyniach tak kościelnych ja 
ko i stołowych, przeróżne sprzęty, utensylia, przedmioty potrzeby, 
a nawet i zbytku, najcenniejsze wyroby, kamienie drogie, biblioteki, 
nbrazy i klejnoty, nieoszacowane nabytki ofiar pobożności: wszystko to 
było tu  nagromadzone, zbierane wiekami.

Zaraz w pierwszej chwili lustracyi i poszukiwań, wymienieni de
legaci gotowiznę zabrali, a część naczyń złotych i srebrnych sprzedaw

’) Rzucony tu ogólny pogląd im tę sprawę, moina szczegółowo uzu
pełnić i oyframi prawic wykazać, /. pomocą nader obfitego materyału statysty
cznego, złożonego w , ,Liber beneficiorum1* Długosza (Kraków, 1873 ob. 
,,Bibl. W ars* .,“  1 8 6 4 , t. I I I ,  s tr . 106 — 1 9 9 ) i Łaskiego (Gniezno, 1880
i 1 88 1  r .) .  k‘rztjj>. Red.

2) Bulla Klemensa X IV  „Dominus ao redemptor noster ,l< dekretująca 
kasacyą zakonu, podpisaną była w d. 21 lipoa 17 78 r.



szy, za sumę złp. 3,246,502 ')> zachowali tę sumę u siebie. Dopiero 
po kilku latach trwonienia i szafunku tych skarbów, na wniosek i usil
ne domaganie się podkanclerzego Chreptowicza na sejmie 1780 r. po
stanowiono: iż wszelką własność po-Jezuicką ubezpieczono i wyłącznie 
ua fundusz edukacyi publicznej przeznaczono. Tym sposobem znako
mita część m ajątku uratowana, otrzym ała najpiękniejsze przeznacze- 
n,e- W artość zaś tego, co Rzeczpospolita odziedziczyła, wynosiła 
^2 miliony złp.

Ówczesne wypadki, pobudzane gwałtownemi potrzebami kraju, 
sunie oddziaływały na usposobienie i charak ter społeczeństwa polskie
go i zachęcały do ofiar, które od roku 1788 stały  się rzeczą porządko
wą. Dla zmieniających się okoliczności, zmieniano i prawa, które mu- 
siały do pewnego stopnia naginać się do przemożnych okoliczności. 
W tćmto poczuciu obowiązków dla kraju, obrócono na sejmie 1789 r. 
wszelkie fundusze wakującego wówczas biskupstwa krakowskiego, 
przynoszące rocznego dochodu około miliona złp. na potrzeby Rzeczy
pospolitej a resztę majątków biskupstwa tćj dyecezyi, obejmujących
1,5 ekonomii, t. j. do 20,000 włók ziemi i lasów, przeznaczono nastę
pnie na poparcie rozwoju przem ysłu górniczego.

Wszystkie te fundusze miały służyć na pokrycie w znacznćj czę- 
części kosztów urządzeń i reform w kra ju  zamierzonych i skwapliwie 
Przedsiębranych. Tymczasem znane wypadki, jakie nastąpiły , nie 
pozwoliły urzeczywistnić tych prawdziwie obywatelskich zamiarów, już 
W czynie ujawniać się poczynających.

Skutkiem ostatnich dwóch rozbiorów dawnej Polski, ziemie jćj 
przeszły pod panowanie Rossyi, Prus i Austryi, wedle zaś konwencyi 
Petersburskiśj d. 26 stycznia 1797 r. między temiż dworami zawartej, 
mocarstwa działające przyznały sobie prawa do niepodzielnego ty tu łu  
własności duchowieństwa, chociażby własność ta, skutkiem  podziału 
P°(l obcera znajdowała się panowaniem.

Rząd rossyjski większą część m ajątku duchownego skonfiskował, 
r esztę przeznaczył na edukacyą.

Rząd pruski, który w dwóch ostatnich rozbiorach dostał dawniejszą 
gubernię Kaliską, W arszawską po W7isłę, P łocką i Augustowską, oraz 
okrąg Poznański i Bydgowski, m ajątek duchowny uroczyście przyrzekł 
zabezpieczyć; lecz przyrzeczenia nie dotrzym ał i zaprowadził swoją 
administracyę, a wyprowadziwszy lekką in tratę , edyktem z d. 23 maja 
1 ‘96 r. postanowił: aby od wyprowadzonej in traty  strącano 15°/o na 
koszta adm inistracyi, zaś reszta 85 %  w jednćj połowie wpływać m iała
oo skarbu na rachunek ciężarów publicznych, a w drugiej połowie 
stanowić fundusz duchowieństwa pod nazwą k o m p e t e n c y i  i cały ten 
dochód oparł na dobrach przedtem do duchowieństwa należących, któ- 
r e w znacznej części uległy już inkameracyi: domy zaś, czynsze z grun-

' )  Liczby wszystkie czerpiemy z akt urzędowyeh; leoz, dl» unikuiema 
drobnych końoówek, podajemy je  w cyfrach okrągiyoh.
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tów, dziesięciny i bardzo m ałą liczbę kapitałów , dotąd na rzecz sk a r
bu niezabranych, zostawiono w posiadaniu duchowieństwa, z w arun
kiem, iż duchowieństwo, tytułem  podatku, opłacać będzie: od procen
tów przezeń pobieranych 20%* a od innych wyszczególnionych docho
dów 50%  rocznie. Zniósł przytem kilka klasztorów, jako to: Kame- 
dułów w W igrach (August.), Dominikanów w Płocku i Liszkowie 
(Aug.), Bernardynów w Łowiczu i Frańciszkanów w Wyszogrodzie 
(Płoc.), zabierając fundusze tych zakonów na rzecz skarbu.

Ogólna zaś wartość majątków duchownych, przez rząd pruski 
zajętych, wynosiła przeszło 50 milionów złp.

W Austryi, którćj z rozbioru w tymże czasie dostała się gub. 
Kielecka, Radomska, Lubelska i Siedlecka, oraz powiat Stanisław o
wski, patentem  z r. 1800 zadekretowano: aby wszystkie w tćj części 
kraju  fundusze kościelne, włączone zostały do kas publicznych, pod 
nazwą „Ogólnego funduszu sztyftowego Galicyi zachodnićj” (Allegemei- 
ner West-Galicischer Religions-Stiftungsfond) i na potrzeby r. k. du
chowieństwa pomienionych prowiucyi obracane były. Na powiększenie 
zaś tego funduszu wpływać miały dochody iuterkalarne z adm inistra- 
cyi wakujących biskupstw, kanonii katedralnych i kolegiackich, nie- 
mnićj z beneficyów, które, po zgonie każdego plebana, przez rok cały 
wakować były powinny, a także prowizye i kapitały, jakie po supry- 
mowanych tamże w myśl rzeczonego patentu, sufraganiach, opactwach 
komendatoryjnych, kapitułach kolegiackich i beneficyach, zwanych 
simplicia, pozyskano. W pływały tu  także i dochody z kapitałów, k tó 
re duchowni katoliccy na kahałach żydowskich lokowali; rękojmią zaś 
dla tych kahalnych długów, i niejako ubezpieczeniem wypłat, służyła 
pobierana przez starszych kahału tak zwana „k ru p k a ,“ czyli opłata 
pieniężna, jak ą  starozakonni od rzezi bydła i drobiu wnosili. N astę
pnie jednak  rząd austryacki dostrzegłszy, iż większa część tego docho
du z krzywdą gmin żydowskich w rękach kahalnych zostawała, zajął 
się jćj administracyą i procenta opłacał. Wyciągnąwszy wreszcie z te
go źródła, co się tylko dało, m ałą zaledwie liczbę wierzycieli zaspokoił, 
a resztę użył na koszta wojenne.

W ypadki polityczne śpiesznym wówczas posuwały się krokiem 
i niemal co chwila nowe sprowadzały zmiany. Bitwa pod Iław ą (Ey- 
lau) i Friedlandein i trak ta t Tyłżycki 1807 r., zmienił granice państw 
wielu i z prowincyi dawnćj Polski, w części Prusom odebranych, obej
mujących mnićj więcćj dzisiejszą gubernią Kaliską, W arszawską, P ło 
cką i Augustowską, oraz okręg Poznański i Bydgowski, Napoleon I 
utworzył Księztwo Warszawskie, nadane dziedzicznie królowi saskiemu
i jego następcom, do czego po bitwie pod W agram 1809 r. przybyła od 
Austryi odebrana gub. Kielecka, Radomska, Lubelska, Siedlecka i po
wiat Stanisławowski (Nowo-Miński).

Tak ukonstytuowany rząd Księztwa Warszawskiego, podzieliwszy 
na departam enty powrócoue ziemie polskie, zastał w prowincyach po-
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pruskich znaczną część dóbr niegdyś duchownych, na których opierała 
się powyżej rzeczona kompetencya, już rozdarowanych, W prowin- 
cyach zaś od Austryi odzyskanych, dochody tak zwane „Stiftungsfond,” 
jako wyłącznie do kas cyrkułowych wpływające i od fiskusa zależne, 
obrócone na ogólne wydatki rządu austryackiego.

Temi powodowany okolicznościami i potrzebą utrzym ania rzym 
sko-katolickiego duchowieństwa, Fryderyk August, król saski i książę 
warszawski, w r. 1810 wyznaczył etatem:

dla 6 departamentów popruskich złp. 1,171,957
» 4  „ pogalicyjskich „____155,419

razem złp. 1,327,376
Stan ten atoli wnet się zachwiał: nowe wojny spowodowały nowe 

przewroty, które dopióro kongresem wiedeńskim 1815 r. zakończono. 
-Na terytoryach powyźćj wskazanych, polską adm inistracyą aktualnie 
się cieszących, powstało Królestwo Polskie w dzisiejszych granicach,
2 u tra tą  W. Ks. Poznańskiego, które znowu do P rus przyłączono.

W Królestwie eta t na utrzym anie duchowieństwa w roku 
1815/16 wynosił rocznie złp. 1,149,273, a następnie w miarę windyka- 
cyi od Prus i Austryi zabranych funduszów podniósł się w r. 1830 do 
s«my złp. 1,459,066.

Gdy jednak z utworzeniem Królestwa czuć się daw ała potrzeba 
opszego uposażenia duchowieństwa, a skarb publiczny wycieńczony 

klęskami wojny nie mógł temu zadosyć uczynić, wówczas po zniesieniu 
się rządu ze stolicą Apostolską, na zasadzie buli papiezkićj z d. 2 lipca
1818 r., arcybiskup Malczewski, jako delegat Apostolski, 17 kwietnia
1819 r. wydał dekret supresyi niektórych instytutów i w myśl tego 
zniesiono: 14 kolegiat, 30 klasztorów męzkich, 14 żeńskich, wszystkie 
benefieya simplicia i 7 opactw komendataryjnych; wszelkie zaś majątki, 
kapitały i fundusze tych zniesionych instytutów przeszły pod zawiady
wanie Komisyi rządowćj przychodu i skarbu, z zastrzeżeniem, aby do- 
ebody ztąd czerpane, wyłącznie na potrzeby duchowieństwa tak  supry- 
mowanego, jako i pozostałego użyte były.

Dochody te powiększając się stopuiowo w r. 1831, wynosiły złp. 
y51,206 (czyli rs. 142,681), z których wypłacano rocznie: 

dla duchowieństwa świeckiego złp. 216,646 
„ „ zakonnego „ 153,506
na inne w y d a t k i _______„_____ 100,580

razem złp. 470,732 (czyli rs. 70,609). 
Na adm inistracyą zostawało złp. 480,480 (czyli rs. 72,072).

Niezależnie od tego rząd Królestwa Polskiego, popierając słuszne 
reklamacye i praw a duchowieństwa, odniósł się do Prus i Austryi
o zwrot funduszów, jakie po trzecim rozbiorze Polski przez te państwa 
duchowieństwu respective w granicach dzisiejszego Królestwa znajdują
cemu się, zabrane zostały, a które wedle zapewnień przez te  dwory re 
gularnie wypłacane być miały. Po długich wreszcie komplanacyach
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i umowach, rząd pruski przekazał źródła na pokrycie tychże preten- 
syi, które wówczas w kwocie złp. 43,325 stale przelewano do Banku 
Polskiego, a to do czasu, dopókiby zebrany całkowity fundusz nie do
zwolił jego rozdziału pomiędzy te kościoły, które poniosły stra ty  na 
własnych kapitałach, do W . Ks. Poznańskiego odpadłych, zaś rząd au- 
stryacki na zasadzie konwencyi wiedeńskiej, w dn. 17/29 czerwca 1821 
roku zawartćj, z ty tu łu  kapitałów kahalnych, na t. z. „krupce” ubez
pieczonych, przyznał powyższe pretensye i wskutek nastąpionej między 
stronam i umowy, rząd nasz przyjął na siebie obowiązek zaspokojenia 
tych pretensyi.

Co się tyczy „Stiftungsfondu,” czyli majątków fundacyi ducho
wieństwa Galicyi zachodniej, w kasach rządu austryackiego do r. 1809 
pozostałych i na potrzeby tegoż rządu użytych, a które jako własność 
kasy religijnej, pierwiastkowo użyte być miały na pomnożenie semina- 
ryi, poprawienie losu plebanów, reparacyą kościołów i t. p. wydatki, to 
one, po wzajemnćm obrachowaniu przeszło 3,600,000 złp. wówczas 
wynosić mające, w myśl konwencyi wiedeńskiej z duia 17/29 kwietnia 
1828 r. i następnych układów, przeszły całkowicie na własność rządu 
rosyjskiego.

Jak  widzimy z powyższego objaśnienia wszystkich okoliczności 
i przeszkód, zmianami politycznemi wywołanych, rządy ówczesne, u sta
nawiane w dawnych prowincyach Polski, i tak  prędko się zmieniające, 
wiele doznały trudności, nim ostatecznie ład  i uporządkowanie za
prowadzić mogły; kiedy jednak mimo całej działalności i energii, 
przedsiębrane środki nie odpowiadały jeszcze celowi i konieczna za
chodziła potrzeba lepszego uposażenia, świeckiego mianowicie kleru: 
w myśl zatem ustawy konstytucyjnej, cesarz Aleksander I szy, dekre
tem z d. 11/23 stycznia 1823 r- ustanowił pod przewodnictwem hr. Za
mojskiego kom itet z kilkunastu osób złożony, któremu poruczono przy
gotowanie projektu uposażenia duchowieństwa.

Po kilkoletnićj pracy, wywiązując się z tak  ważnego dzieła, ko
mitet zaprojektował na sta łe  uposażenie całego rzymsko-katolickiego 
duchowieństwa wydatek w sumie złp. 6,932,000.

Że zaś w owej epoce podług obliczeń tegoż komitetu, duchowień
stwo świeckie i zakonne na zasadzie: a ) lustracyi z 1789 r.; b) w ła
snego i dobrowolnego przedstawienia tegoż duchowieństwa, oraz c) spi
su funduszów z r. 1817— 20, posiadać miało funduszu złp. 5,162,600; 
upraszał zatćm komitet o dodanie rocznie złp. 1,769,400. Prowadzona 
w tym względzie korespondencya i czynione modyfikacye przy zobopól- 
nćm zapatrywaniu się ówczesnego m inistra skarbu ks. Lubeckiego i mi
n istra  wyznań hr. Grabowskiego, nie mogła usunąć nastręczających się 
trudności i stanowczo rzeczy załatwić, wreszcie wypadki 1831 r. przer
wały dalsze działania.
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Statut organiczny 1832 r. i w następstwie jego zmiany, wprowa
dzone w całym zarządzie Królestwa, odłożyły znowu do czasu później
szego myśl lepszego uposażenia duchowieństwa i dopićro w 1853 roku, 
poruszając na nowo sprawę tyle razy odkładaną, zalecono sporządze
nie nowych spisów funduszów duchowieństwa, które posłużyć miały do 
poznania prawdziwego stanu zamożności tegoż duchowieństwa, i stano
wić zasadę do dalszego działania; a kiedy wreszcie spisy sporządzone 
'  po sprawdzeniu, przez Kom. rządową spr. wewn. i duchownych za
twierdzone zostały, wypadki 1863 r. stanęły znowu na przeszkodzie, 
i dzieło tak  blizkie ukończenia dopełnionćm być nie mogło.

Na zasadzie takowych spisów, rz. kat. duchowieństwo świeckie 
i zakonne w dzisiejszem Królestwie Polskićm, w 1864 r. posiadało na- 
stępujące fundusze:

A. Dziesięciny pobierane przez duchowieństwo świeckie wynosiły:

Snopowa Ziarnowa. W pieniądzach. R
Dworska. Włość. Dworska Włość. Dworska. Włość.

Złp. Złp. Złp. Złp.
62320— 113613 475673— 649926 510120—382740 2194393

(czyli rs. 329158).

B. Ilość gruntów plebańskich i włościańskich, do probostw nale
żących, oraz dochód z tychże.

Grunta plebańskie. Grunta włościańskie. R a z e m
morgów. dochód z tychże morgów dochód z tychże

Złp. Złp. Złp.
220434 — 1271527 54970 — 588440 — 1859967

(czyli rs. 278995)

O. Dochody seminaryjskie rocznie wynosiły:

Razem Złp.
249693 (czyli rs. 37454).

^  D. K apitały przeznaczone na reparacye r. k. kościołów i kaplic

Na nieruchomość. w Banku Pola. R a z e m  
Złp. Złp. Złp.

479888 2011587 2491467

(czyli rs. 373720).
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W tćj masie '/« część obowiązkowa czyniła złp. 933334
fundusz p o k ła d n y ......................................... 421533

„ iu te r k a la r n y ...................................  29373
Razem... 1384240 
(czyli rs. 207636).

E. K apitały duchowieństwa świeckiego wyższego, mianowicie k a 
tedralnego i kolegiackiego mieściły się:

Na nieruchomościach, w Banku Polsk. w Kasie Król. R a z e m .
Złp. Złp. Złp. Złp.

681980 1110360 1340760 3133100
(czyli rs. 469965)

F. K apitały duchowieństwa świeckiego parafialnego wynosiły:

Na nieruchom. w Banku Polsk. w Kasie Król. R a z e m .
Złp. Złp. Złp. Złp.

4001647 5049740 3692620 12744007
(czyli rs. 1911600).

W ogóle duchowieństwo świeckie wyższe i parafialne, posiadało 
funduszów w pieniądzach:

Na nieruchom, w Banku Polsk. w Kasie Król. R a z e m .
Złp. Złp. Złp. Złp.

Wyższe 681980 1110360 1340760 3133100
Parafialne 4001647 5049740 3692620 12744007

czyli złp. 15877107 
(czyli rs. 2381566).

Od którychto funduszów obliczony należny procent, oraz obliczone 
przychody z funduszów supresyjnych, z kompetencyi, z gruntów, z dzie
sięcin i z domów czerpanych, wykazuje, iż duchowieństwo świeckie na 
swe utrzymanie pobierało rocznie sumę złp. 6928600, czyli rs. 1039290.
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czyli rs. 
134082
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Podług tego wykazu kapita ły  duchowieństwa zakonnego męzkie- 
go wynosiły w pieniądzach następujące sumy:

Na nieruchom. w Banku Polak, i w Kasie Król.
Złp. Złp.

1177920 1002026
1807093 3249553
2985013 4251579 razem złp. 7236592

(czyli rs. 1085488).

2e zaś duchowieństwo toż zakonne, oprócz wyżej pokazanego do
chodu rocznego w sumie złp. 893882, jako w wielu miejscowościach 
sprawujące obowiązki parafialne, pobierało jeszcze corocznie fundusze 
ze skarbu Królestwa, z dziesięcin, także z gruntów włościańskich do 
probostw należacych, oraz dochody j u r a  s t o l a e  zwane, co czyniło złp. 
1583406; zatćm roczny ich dochód wynosił złp. 2477288 (czyli rs. 
371593).

K apitały zaś klasztorów żeńskich wynosiły:

Na nieruchom. w Banku Polsk. i w Kasie Król. R a z e m .
Złp. Złp. Złp.

702260 254146 956406
(czyli rs. 143460), 

od których procent wraz z funduszami ze skarbu Królestwa, z domów 
i innych źródeł pobieranemi, stanowiły roczny dochód złp. 362534 
(czyli rs. 54380) prócz tego na reparacyą kościołów i kaplic, zgroma
dzenia zakonne posiadały funduszu ubezpieczonego złp. 110266.

W ogóle zgromadzenia zakonne posiadały fundusze:

Na nieruchom. w Banku Polsk. i w Kasie Król. R a z e m .
Złp. Złp. Złp.

Męzkie 2985013 4251579 7236592
Żeńskie 702260 254146 __________ 956406

czyni złp. 8192998 
(czyli rs. 1228949).

Zebranie ogólne funduszów duchowieństwa:
Zgromadzenia świeckie złp. 15877107

„ zakonne „__ 8 192998
czyli razem złp. 24070105 (czyli rs. 3610515).

Wszystkie te fundusze na zasadzie ukazów z dn. 27 października 
(8 listopada) 1864 i z dn. 14/26 grudnia 1865 r., przeszły w zupełne 
zawiadywanie i rozporządzenie skarbu, a dla zabezpieczenia bytu du
chowieństwa wyznaczono stałe utrzymanie, jakoto: dla duchowieństwa 
świeckiego razem rocznie rs. 790500, zaś dla zgromadzeń zakonnych 
na każdy klasztor etatowy po rs. 1750 rocznie, a w pozostałych k la
sztorach nie etatowych na każdą osobę po rs. 40 rocznie, a nadto dla 
wszystkich dodatkowe wsparcie.
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W roku 1864 było klasztorów męzkich 155 i w tych zakonników 
1640, klasztorów żeńskich 21, a zakonnic około 370, prócz Sióstr m iło
sierdzia, które do rachunku nie wchodzą; po kasacyi pozostało męzkich 
etatowych 25, żeńskich etatowych 10.

, Gdy zaś z chwilą zamknięcia klasztorów jedna część zakonników 
wyjechała na stałe mieszkanie za granicę (dziś 42), gdzie pobiera pen
sy! po złp. 1000 (czyli rs. 150) rocznie, inna zm arła, a największa opu
ściła klasztor i pełni obowiązki parafialne, tym więc sposobem nateraz 
w klasztorach znajduje się około 280, a tćm samćm i wydatek na ich 
utrzymanie znakomicie się dla skarbu zmniejszył.

Bractw kościelnych w Królestwie Polskićm znajduje się 725 i te 
posiadają funduszu własnego około złp. 500000 (czyli rs. 75000). Naj
dawniejsze jest bractwo przy kościele parafialnym w Sochaczewie, za
prowadzone w 1244 roku, a największa ich liczba powstała w XVII 
wieku.

Taki je s t obraz funduszów rzymsko-katolickiego duchowieństwa 
w Polsce i zmian, jakim  one uległy w ciągu powyżój oznaczonego czasu.

Aleksander Bossahiewićz.
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NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO 

w  g i m n a z y a c h  g a l i c y j s k i c h .

W  obec coraz żywszego zajęcia się spraw ą reformy szkół śre
dnich w Galicyi i w obec od dosyć dawna zapowiadanego, chociaż bez 
widocznego skutku, przywrócenia języka polskiego w gimnazyach K ró
lestwa Polskiego w poczet przedmiotów naukowych, nie od rzeczy bę
dzie przypatrzeć się metodzie wykładu tego przedmiotu w gimnazyach 
galicyjskich, poznać stanowisko, jakie dawniej zajmował, jakie ma te
raz, a jakie mu nadać usiłują projekta komisyi, do rozpatrzenia refor
my szkół średnich wyznaczonych. Jeżeli bowiem odzywają się w Ga
licyi głosy za podniesieniem nauki języka niemieckiego, jako niezbę
dnie potrzebnego, którego dzisiejszy wykład nie przynosi spodziewa
nych i upragnionych owoców; jeżeli Rada szkolna krajowa w Galicyi, 
osobnemi rozporządzeniami zwraca uwagę nauczycieli na ten język 
i chce dla podniesienia go nawet w innych przedmiotach niemieckie 
urządzić repetytorya, warto obejrzeć się poza siebie i policzyć to, co
śmy tćż w Galicyi mogli i zrobili dla ojczystego języka. Słyszymy 
głosy narzekania na brak  pewności gramatycznej i ortograficznej 
u abituryentów gimnazyalnych, przybywających na uniwersytety, na
rzekania na coraz częstsze kaleczenie i zachwaszczanie języka polskie
go, (przedewszystkićm w dziennikarstwie galicyjskićm i w urzędach) 
germanizmami i galicyzmami, co gorsza: oburzamy się na wykrzywia
jący się coraz bardziej tok swojski mowy Skargów i Śniadeckich, a nie 
zwracamy pilnćj uwagi na to, że źródło tćj anarchii umysłowej, że 
przyczyna tego liberum veto w dziedzinie umysłowćj, leży w szkołach, 
gdzie wadliwa dydaktyka nietylko nie pozwala poznać i zgłębiać zasad 
gramatycznych i ortograficznych, nietylko nie zwraca uwagi na zako
rzenione błędy, ale je  nawet mimowolnie, przez opieszałość i lekcewa
żenie przedmiotu, zaszczepia. Że tak jest i dlaczego tak  jest, a jakby 
temu opłakanem u zjawisku należało nadal zapobiegać, znajdzie czytel
nik w dalszym ciągu niniejszćj rozprawy, niektóre wiadomości i wska
zówki.

I.

Piąty dziesiątek la t naszego stulecia, a osobliwie la ta  jego osta



tnie, ważne w dziejach monarchii Austro-Węgierskićj i całćj Europy, 
dały początek nowćj erze wychowania publicznego i w Galicyi. W ro
ku 1849 wydano „Zarys Organizacyi gimnazyów i szkół realnych“ >), 
który obowiązywał od r. 1850 i na którym opierały się wszystkie pó
źniejsze zmiany i na którym opierają się dziś wszystkie projektowane 
reformy.

Zarys, o którym mówimy, tworzy z dawnych gimnazyów sześcio- 
klasowych i dwuletniego kursu filozoficznego, ośmioklasowe gimnazya, 
a nadto szkoły realne wyższe o siedmiu, niższe o czterech, trzech 
1 dwu klasach. W szkołach tych przeznacza wspomniona organizacya 
pewną liczbę godzin nauce języka ojczystego (M uttersprache). I tak  
w gimnazyum poświęca się nauce języka ojczystego ogółem 23 godzin 
tygodniowo, z których na klasę I i II po 4, na kl. V po dwie, na resztę 
 ̂ IV, VI, VII, VIII) po 3 godziny tygodniowo wypada. Płynne czy

tanie i mówienie, pewność językowa w piśmie bez uchybień przeciwko 
prawidłom gram atyki i ortografii, obok tego znajomość form i stylu 
t- z. interesowego, czyli łatwość korespondencyi, oto cel, jak i wzmian
kowana organizacya językowi polskiemu zakreśla w niższćm gim na
zyum (Zarys na str. 28). Do tego dodać trzeba początki kształcenia 
smaku przez uczenie się na pamięć wyborowych ustępów prozaicznych 
i poetycznych, po poprzednićm ich objaśnieniu. W gimnazyum wyż- 
szćm jest celem nauki tego przedmiotu: łatwość i stylistyczna popra
wność w użyciu języka, w mowie i piśmie, w celu wyrażenia coraz wię
cej rozwijającego się zasobu myśli; dalćj znajomość języka, rozwinięta 
na podstawie historycznćj, znajomość historyczna i estetyczna najzna
komitszych płodów literatury  narodowćj i wynikająca ztąd charakte- 
r ystyka najważniejszych form prozy i poezyi.

W zastosowaniu do powyższego celu, przypada z 14 godzin, dla 
gimnazyum niższego wyznaczonych, sześć na naukę gram atyki, a mia
nowicie w I i II klasie po 2, w III i IV po 1 godzinie tygodniowo,
i,Nauka bowiem gram atyki języka ojczystego, mówi Zarys (str. 122), 
jna inny cel przed oczyma, aniżeli nauka języka obcego. Nauka języ
ka obcego dąży do nauczenia języka na podstawie podręcznika g ram a
tycznego, nauka zaś języka ojczystego powinna raczćj budzić poczucie 
Językowe na podstawie języka znanego. G ram atyka języka ojczystego 
zastępuje przeto miejsce ogólnćj gram atyki, naturalnie w granicach 
odpowiednich stopniowi rozwoju umysłowego uczniów, stanowi przeto 
konieczny fundament, na którym nauka obcych języków się wznosi. 
jJlatego to nauczyciele języka ojczystego i łacińskiego, osobliwie w kl. 
1 i II, w razie, gdy oba te przedmioty nie znajdują się w ręku jednego, 
Powinni się często nawet co do szczegółów porozumiewać, a to w tym 
celu, aby ogólne pojęcia gramatyczne, potrzebne w miarę postępu do

’) Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realsohulen in 
Oesterreich. Wien, 1849. Pod ręką mamy pod tym samym tytułem wyda
my w r. 1879: Unveränderter Abdruok des Textes vom Jahro 1849.
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nauki łacińskiego języka, mogły być w języku ojczystym objaśniane 
i przez uczniów zrozumiane, i aby w terminologii uniknąć wszelkićj, 
szkodliwćj dla uczniów rozmaitości.“

W ykład języka ojczystego rozpoczyna się w kl. I nauką o zdaniu 
złożonćm; znajomość bowiem i rozbiór zdania pojedynczego, nagiego 
i rozwiniętego, posiada już uczeń, wstępujący do gimnazyum, ponieważ 
powinien ją  przynieść ze sobą ze szkoły ludowćj. Powtórzywszy tedy 
i utrwaliwszy pojęcia, nabyte w szkole ludowćj, wykazuje się w zdaniu 
złożonćm stosunek współrzędności do podrzędności w rozmaitych ro
dzajach, przerabia się zdania z jednćj formy na drugą, skraca się je 
i zmienia co do szyku i uczy przy tój sposobności zasad interpunkcyi, 
którćj tylko w połączeniu z nauką o zdaniu uczyć można. Przy nauce
o zdaniu, zwraca „Zarys“ uwagę nauczyciela, przedewszystkićm na 
dwie rzeczy: 1-sze, aby się w przekładaniu zdań, na podrzędne, nie po
suw ał zadaleko, bo im prostsza i naturalniejsza budowa zdania, tćm 
łatw iśj utkwi wyrażona przezeń myśl w pamięci uczniów; 2-gie, aby 
w wyborze licznych przykładów nie spuszczał się na natchnienie chwi
lowe, ale aby zgromadził przykłady wzorowe co do formy, a co do tre 
ści myśli pełne. Do powtórzenia w domu, trzeba od ucznia żądać nie
tylko dokładnćj reprodukcyi ustnćj prawideł, podziału lub definicyi, 
ale gotowego wyboru przykładów stosownych, z gram atyki lub z książ
ki do czytania, z której się jeden ustęp ku temu celowi uczniowi wska
zuje i jako przygotowanie dla domowego ćwiczenia zaleca.

Osobną uwagę poświęca „Z arys“ (str. 147) nauce gram atyki ję 
zyków słowiańskich, a więc i polskiego. Umotywowawszy większą 
liczbę godzin, przeznaczonych na wykład tego przedmiotu, niż na 
naukę gram atyki języka niemieckiego, jako ojczystego (języki słowiań
skie tygodn. 2 god.; jęz. niem. I god.) powiada, że nauka ta, nietylko 
ma za zadanie obudzenie poczucia językowego i nietylko ma być pod
stawą nauki obcych języków, ale ma zarazem, osobliwie w nauce sk ła
dni, zapobiegać nieścisłości i dowolności, jaka  się w kradła do konstruk- 
cyi i do sztuki wiązania zdań w kilku językach słowiańskich, ku ich 
własnćj szkodzie, "a przeto ma się ona starać o oczyszczenie i uszla
chetnienie języka dorastającćj geueracyi wykształconej części narodu.

Ze względu na obfitość form języków słowiańskich, powinna tćż 
nauka deklinacyi i konjugacyi, jako uzupełnienie nauki o zdaniu, wię- 
cćj zajmować czasu; a więc nauka deklinacyi w klasie I, zaś konjuga
cyi, jako trudniejsza, w kl. II i III, a rozdział jćj zależeć ma od uzna
nia nauczycieli, z uwzględnieniem używanćj podręcznćj gram atyki. 
Ta część gram atyki musi się tćż w wielu punktach różnić od nauki ję 
zyka obcego; uczniowie bowiem nie mają się dopićro na wzorach uczyć 
form deklinacyjnych, ale znane im już formy pod pewne prawa i ru 
bryki podciągać. Dlategoto reguły, przeciwko którym najwięcćj się 
napotyka błędów, należy uwydatnić i dobrze w umyśle utrwalić. Mie 
wdając się w historyczny rozwój form, ma w ogóle nauczyciel unikać
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wszystkiego, coby z późniejszemi wiadomościami w tym zakresie stało 
w sprzeczności.

W klasie IV należy nabyte gramatyczne wiadomości powtarzać 
i utrwalać przy czytaniu. Szczególne zadanie tćj klasy, stanowi wy
kład stylistyki, a przedewszystkićrn wykazanie wpływu, jaki wywiera 
forma poetyczna lub retoryczna naszych wyrazów, na połączenie zdań, 
na wybór obrazów i zwrotów. Należy tu  atoli unikać systematyczne
go wyczerpania przedmiotu i obarczania uczniów nom enklaturą; dlate- 
goto wszelkie tego rodzaju uwagi mają towarzyszyć tylko lekturze, 
która w ten sposób zyska na barwności i jasności. Nakoniec należy 
tu obznajmić uczniów z zasadami metryki polskićj, używając za przy
kłady do objaśnienia ustępów poetycznych, w wypisach umieszczonych.

W ażną część nauki gramatycznej w gimnazyum niższćm, stanowi 
nauka ortografii. Ponieważ ortografia języka polskiego, tak  co do na
tury dyalektycznćj, jak  i co do mnićj dokładnego oznaczenia głosek, 
wymaga w najniższych klasach, podobnie jak  język niemiecki, szcze
gólnych godzin, należy przeto, bez zwiększenia ich ogólnćj liczby, nau
kę o odmianach rozdzielić na całe 4 lata gimnazyum niższego. Jakićj 
ortografii ma się trzym ać nauczyciel, nie orzeka „Zarys,“ bo widzi, że 
niema w tćj mierze żadnych dotąd wyrobionych zasad; nauka walczy 
jeszcze ze zwyczajem; atoli na to zwraca uwagę nauczyciela, aby orto
grafia, przez uiego zalecana, nie różniła się od Wypisów, ponieważ po
stępowanie takie sprzeciwiałoby się elementarnym zasadom wszelkićj 
pedagogii, przez wprowadzenie do umysłu szkodliwego zamętu. Za
lecić tćż należy nauczycielom tego przedmiotu, aby się wzajemnie po
rozumiewali, dla uniknienia tćj potworności, że uczniowi w klasie wyż- 
SzAj poczytują to za b łąd , co mu w niższćj, jako rzecz prawidłową za
lecano. Najpewniejszym środkiem utrwalenia w umysłach młodzieży 
zasad ortograficznych, są ćwiczenia. W obydwu najniższych klasach, 
należy przeto godzinę tygodniowo przeznaczyć na dyktanda ortografi
czne, które jednak, żeby się nie stały mechanicznćm tylko pisaniem, 
'nają interesować i pouczać treścią; można je zaś wybierać z historyi, 
geografii i nauk przyrodzonych, po porozumieniu się z nauczycielami 
tych przedmiotów, aby uniknąć przedmiotów, których uczniowie jeszcze 
nie poznali. Przy dyktowaniu, niechaj nauczyciel ściśle przestrzega, 
aby zdania raz tylko wypowiadał, powoli i wyraźnie, bo tylko wtedy 
przyzwyczaja się ucznia do ścisłćj uwagi. Znaków pisarskich nie powi
nien tćż nauczyciel podawać; ale przyzwyczajać uczniów do ich odgady
wania z tonu i przestanków mowy. N aturalnie, że w klasie drugićj, 
obok zwiększonych trudności należy do dyktatów wciągać i imiona 
obce. Ćwiczenia uczniów powinien nauczyciel za każdym razem wszy
stkie w domu poprawić, t. j. popełnione błędy podkreślić i notę pod 
ćwiczeniem napisać. Następnćj godziny poda klasyfikacyą wypraco- 
wań i przejdzie dyktat w ten sposób, aby każdy uczeń popełnione błę- 
.y mógł poprawić, przyczćm naturalnie powtarza się praw idła, prze

ciwko którym  wykroczono. Każdy uczeń, aż do następnej godziny o r
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tografii, poprawiwszy albo zupełnie przepisawszy poprzednie ćwiczenie, 
przedstawia je razem z następnćm nauczycielowi do przejrzenia. Go
dzin tych należy zatćm używać naprzemian do dyktowania, poprawia
nia i powtarzania prawideł znanych i uczenia nowych. Pozostałą, od 
poprawiania część godziny, należy użyć na czytanie wypisów, które 
uczniowie na każdą godzinę nauki języka polskiego pod ręką mićć po
winni. Dokładne i wyraźne czytanie, pewność w wymawianiu i wy
kładzie, oto wymagania, których się od każdego wykształconego czło
wieka co do języka ojczystego żądać powinno. Kto te przymioty już 
z domu przyniesie, u tego przypadnie już szkole niewielkie pod tym 
względem zadanie; aby je zaś wszyscy wychowańcy zarówno posiadali, 
potrzeba ciągłego i troskliwego ćwiczenia. Ćwiczenia odbywać się po
winny z nieodstępną pomocą podręcznych wypisów, których wybór jest 
zatćm nadzwyczaj ważny. Wypisy powinny zawierać, przy całćj roz
maitości formy, przecież tylko w formie klasycznćj napisane ustępy; co 
do treści zaś, muszą być zastosowane do wieku i do stopnia w ykształ
cenia uczniów, a nadto iść ręka w rękę z innemi przedmiotami, szcze
gólnie zaś z historyą, naukami przyrodzonemi i geografią, uzupełniając 
i ożywiając niejako systematyczność tych przedmiotów. Wszystko zaś 
razem powinno tworzyć w sobie całość, związaną ideą uszlachetniania 
serca i wzbogacania umysłu. Czytanie samo wprawdzie wydaje się 
drobnostką, a jednak powinien nauczyciel pilnie baczyć na wykorze
nienie wszelkich błędnych nawyknień, które tylko przez ustawiczną 
czujność usunąć można. Należyty wzgląd na interpunkcyą, nada czy
taniu wyraz konieczny i ton, który jest wiernym obrazem zrozumie
nia; a ponieważ mechaniczną reprodukcyą zgłosek uczniowie już da
wno poza sobą pozostawili, przeto powinien tój części czytania nauczy
ciel sam niejako przewodniczyć, przestrzegając naturalności, a usuwa
jąc przesadne patos, mogące przejść w manierę.

Reprodukcyą treści, czyli opowiadanie, następuje po przeczyta
niu. Czyni to bądź ten sam uczeń, który czytał, bądź inny, dla skon
trolowania uwagi wszystkich uczniów w klasie i dla przekonania się, 
czy wszyscy rzecz czytaną dokładnie zrozumieli. Przytem  objaśni 
nauczyciel wszystko, co pod względem rzeczowym lub językowym za 
stosowne uzna. Stosownie do okoliczności, można tćż po dokładnóm 
objaśnieniu i zrozumieniu przedmiotu, kazać uczniom jeszcze raz ten 
sam ustęp przeczytać. Treścią lub formą wyszczególniające się ustę
py, zadawać należy jako ćwiczenie deklamacyi, k tórą uczeń na począt
ku następnćj godziny powinien wypowiedzieć. Wybierać należy w tym 
celu ustępy już objaśnione i zrozumiane i nietylko poetyczne, ale i pro
zaiczne. Ustępy prozaiczne są wprawdzie trudniejsze, ale poniekąd 
więcćj kształcące od poetycznych, a prócz tego nie należy ich zaniedby
wać na korzyść poezyi, ponieważ jednostronność jest w pedagogice za
wsze szkodliwą. Ustępy dłuższe można zalecić w części do deklam a
cyi, w części zaś uzupełniać deklamacyą opowiedzeniem rozszerzonćj 
treści. Nie potrzeba się tćż krępować tożsamością zadania; jedni
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uczniowie mogą mićć poetyczny, drudzy prozaiczny kawałek, ale tro
skliwie przez nauczyciela wybrany i na odpowiedni przeciąg czasu 
zadany.

Wychodząc z tego stanowiska, że całe wypisy stanowią całość ku 
jednemu zdążającą celowi, powinno się w przeznaczonym czasie całe 
wypisy przeczytać, bądźto pojedyńczemi ustępami, bądź tćż jednym 
ciągiem, częścią w szkole, częścią w domu. O statnią tę lekturę powi
nien nauczyciel kilku pytaniami w szkole rzuconemi skontrolować. 
Zbyteczną tćź rzeczą przypominać, że szczegółów i pytań, odnoszących 
się do ćwiczeń w jednćj godzinie, np. w godzinie gram atyki, nie można 
Pomijać na godzinie czytania i naodwrót. Tylko jednostajne i ciągłe 
metodyczne postępowanie może doprowadzić do zamierzonego celu.

W skazany cotylko cel, osiągnięty chociażby w części w mowie, 
pbjawi się niebawem i w piśmie. Że ć w i c z e n i a  p i ś m i e n n e  ważną 
1 niepoślednią zajm ują rolę w nauce języka ojczystego, nie potrzeba 
Przypominać; należy tylko stosowne wybierać przedmioty i sumiennie 
we wszystkich częściach i u wszystkich uczniów trzeba je zawsze po
prawiać, aby nie chybiły zupełnie celu i nie stały się czczą formą. 
W klasie I ograniczyć się muszą do reprodukcyi krótkich prostych po
wiastek, bądźto ustnie przez nauczyciela opowiedzianych, bądź prze
czytanych. Powiastki te, we wzorowćj podane formie, uczniowie po
wtórzą kilkakrotnie dla spamiętania dokładnie treści i nie notując nic 
w szkole. W krótkim  przeciągu czasu, powinni uczniowie przynieść je 
napisane, jako ćwiczenia domowe. Nauczyciel każe je  opowiadać za
wsze słabszym uczniom, a na końcu może nawet sam jeszcze raz po
wtórzyć, jeżeli to uzna za stosowne. Jeżeli reprodukeya ucznia będzie 
zawierała wiele ustępów i zwrotów dosłownie z przykładu powtórzo- 
nych, nie trzeba tego brać uczniowi za złe; ponieważ to daje świadec
two o bystrości jego uwagi i pamięci. W podobny sposób może nau- 
Czyciel zadać do ćwiczenia, zamiast opowiadania, inny jaki łatwiejszy 
opis. w  kl. I nadają się ku temu szczególne ustępy z historyi natu- 
ralnćj i geografii, które właściwy przedmiot ożywią. W następnych 
klasach reprodukeya staje się stopniowo swobodniejszą, a przeto bliższą 
Produkcyi, chociaż jeszcze zawsze powiastka i opis, stanowić muszą 
główny tem at. Dopićro w ostatnim roku gimnazyum niższego, albo co 
najwięcćj w drugićj połowie przedostatniego, t. j. na drugie półrocze 
w klasie III, można zadać łatwe, w szkole dokładnie omówione tema- 
ta, wymagające refleksyi i zastanowienia. Stopniując zresztą trudno
ści, nawet reprodukcyi opowiadania, poda nauczyciel najpierw rzecz 
w głównych zarysach, następnie tylko w szkielecie, lub tćż poda znane 
już uczniom opowiadanie za wzór, podług którego, ze znanćj treści, 
n\ają napisać własną opowieść, albo wskaże ustęp poezyi, który ucznio
wie prozą oddać powinni, zostawiając coraz więcćj pola samodziel
ności uczniów. Przy ostatnim  rodzaju parafrazy, trzeba ściśle prze
strzegać, aby reprodukeya nie była tylko zmianą formy, ale aby to 
opowiadanie, pozbawione sukienki poetycznćj, było naturalnem , pro-
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stćm i skromném opowiadaniem w prozie. Zyskawszy niejaką pe
wność co do samodzielności uczniów, można podać szersze myśli do 
znanego przysłowia lub sentencyi, można wskazać ich porządek, atoli 
z tego rodzaju tem atam i trzeba postępować ostrożnie, aby niepomy
ślny wynik nie zniechęcał uczniów i wiary we własne siły nie tłum ił.

Skoro uczeń nabył pewności w wyrażaniu swych myśli na piśmie, 
nie będzie mu trudno zaznajomić się z przepisanym na IV -tą klasę sty
lem interesowym (Geschaeftsaufsaetze). Co do języka samego, nićma 
tu  nic nowego do nauczenia, tylko co do formy ma się tu  uczeń na da
nych wzorach wyćwiczyć i przez pisanie odpowiednich rozpraw w stylu 
tego rodzaju wprawić. Listów nie należy zadawać zaczęsto, jako te- 
m ata szkolne, chociaż uczniowie powinni dokładnie znać formalną s tro 
nę tych utworów literackich; kto w skutek systematycznego ćwiczenia, 
posiada pewność wyrażania swych myśli, tem u i list się uda nieza
wodnie.

Przechodząc do zadania giinnazyum wyższego, omawia „Z arys“ 
(str. 133) najpierw ćwiczenia piśmienne. Z samego celu nauki języka 
ojczystego wynika, że zadania piśmienne w większćj mierze, niż nauka 
ustna, tworzą ognisko nabytéj i nabywanéj przez uczniów wiedzy in- 
dywidualnéj; zakres pojęć, wyobrażeń i sądów odbija się w pracach 
w języku ojczystym pisanych, jak  w zwierciedle. Samodzielność umy
słowa ma się tutaj objawić w jasném  przedstawieniu przetrawionego 
m ateryału naukowego, który się s ta ł własnością ucznia, a właśnie na 
ową jasność myśli należy przedewszystkiém zwracać uwagę, bo od nićj 
zależy zdrowy sąd i piękny wyraz. W zakresie wiedzy, podawanéj 
uczniom w gimnazyum wyższćm, zajmuje h i s t o r y a  pierwsze bezza- 
przeczenia miejsce. Tem ata z dziejów wymagają prędkiego i żywego 
przeniesienia się w pewną sytuacyą i przedstawienia jéj w formie reto- 
rycznéj (np. Mowa Epam inondasa przed bitwą pod Leuktram i; Mowa 
Leona I do Attyli; L ist stronnika Pompej uszowego z obozu, w przede
dniu bitwy pod Pharsalos), albo mogą poddawać refleksyi m ateryał hi
storyczny, według podanego punktu widzenia, np. „W pływ położenia 
geograficznego Grecyi na dziejowy rozwój narodu; Czy rzymski trybu
n a t ludowy sta ł się przyczyną upadku konstytucyi? i t. p.

Wielostronniéj jeszcze można do zadań polskich korzystać z czy
tania łacińskich i greckich klasyków. Treść czytanych ustępów może 
być odpowiednim tem atem  dla opisu takich rozpraw, jak  np. „Gościn
ność i zemsta dziedziczna w okresie bohatérskim ,“ podług Homera; 
lub tćż pojedyncze miejsca z klasyków można dać do poetycznego lub 
retorycznego opracowania, np. wolne opracowanie mowy Sosi kiesa 
u Herodota (V, 92); wolne opracowanie ważniejszych mów u Liwiusza; 
retoryczne opracowanie sporu o broń Ajasa i Ulyssesa, podług Owidiu
sza; poetyczne opracowanie pełnych treści opowiadań Owidiusza lub W ir
giliusza, bądźto w m etrum  oryginału, bądź tćż w odpowiednićj formie 
polskiéj. Można tćż daléj stawiać, według możności i literacko-estety- 
czue pytauia, up. Porównanie opisu tarczy Achillesowej z opisem tarczy
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Eneasza u W irgiliusza i wykazać, na podstawie tego porównania, różni
cę obydwóch poetów.

Nie mniejszego zaiste m ateryału  do tematów, dostarczy czytanie 
klasyków polskich. Nabytym w zakresie literatury  wiadomościom, 
niechaj uczniowie i w piśmie dadzą wyraz odpowiedni; a więc analiza 
poematów i dram atów , szkicowanie charakterów  osób w poematach 
występujących, stanowisko poety w literaturze, charak ter literacki pe- 
wnćj epoki, nakoniec rozwiązywanie i objaśnianie przysłów i sentencyi. 
Ostatnie tem ata wkraczają poczęści w obręb tematów ogólnćj filozofi- 
cznćj treści, lecz łącząc je  z faktam i, znanemi z dziejów lub literatury  
i powołując te fakta jako przykłady głoszonych opinii, zyskujemy 
dla szkoły g runt trwalszy od najszuinniejszych ogólników i tworów 
fantazyi. I rozwojowi tćj ostatnićj władzy umysłu i zmysłowi poety
cznemu, trzeba dać w szkole odpowiednią zachętę, przez stosowne tem a
ta, ale zawsze w proporcyonalnćj liczbie do poprzednich wszystkich ro 
dzajów. Nauczyciel powinien przytćm pam iętać (str. 136), że zbyt ł a 
twe tem ata  nie budzą żadnego interesu ucznia, owszem zniechęcają go 
i rodzą opieszałość i obojętność, zatrudne zaś przyzwyczajają do owych 
frazesów i dysputowania o rzeczach, których się nie rozumić i dlatego- 
to powinien nauczyciel starać się wszystkiemi siłami o to, aby na tćj 
drodze nie formowały się u wychowańców podobne wady charakteru  
1 kierunku myśli. Rozumić się, że kwestye bieżące i polityka, powinny 
być raz na zawsze wykluczone z zakresu zadań piśmiennych kształcą
cej się młodzieży.

Oprócz stosownego wyboru tem atu, potrzeba jeszcze do dobrego 
opracowania, aby go nauczyciel sam, w godzinach korekturze zadań 
poświęconych, omówił dokładnie, a nawet z lepszych autorów przeczy
ta ł miejsca stojące w związku bezpośrednim z omawianym tem atem . 
Zakres tego omówienia nie powinien sięgać zadaleko, a z drugićj strony 
nie może krępować formą samodzielności uczniów, k tóra przecież przy 
tego rodzaju pracach w języku ojczystym ma najpiękniejsze do ujawnie
nia się pole. Dopomaga jćj dana uczniom sposobność wybrania sobie 
podług upodobania jednego z dwóch tematów, co i nauczycielowi uro
zmaici cokolwiek żmudną pracę korektora i cenzora.

Co do sainćj korektury, a raczćj jćj formy, wchodzą tu  w rachu
bę do ocenienia pracy uczniów nowe momenta, różniące się od tych, 
któreśmy poznali przy pracach uczniów gimnazyum niższego. Popra
wność ' gramatyczna jest tu  rzeczą, na k tórą się z góry rachuje; tylko 
jasność myśli i ich związek, poprawność i łatwość wyrażenia: oto żąda
nia, jakie się w tym kierunku uczniom stawiać zwykło. Postęp w ogó
le może tu  będzie mnićj widoczny, niż w gimnazyum niższem; ale niech 
to nauczyciela nie zniechęca; sumienne i troskliwe zajęcie się tą  częścią 
nauki uczniów, z pewnością swoje wyda owoce. Nauczyciel, rozpatru
jąc ćwiczenia piśmienne, wskaże ogólnie na błędy częstsze, wytknie 
ustępy w pojedyńczych zadaniach, zamilczając nazwisko, z drugićj zaś
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strony podniesie wartość prac celujących, przeczyta sam z nich ustępy, 
lub odda autorowi do odczytania.

O teoryi stylu, któraby stylistyczne ćwiczenia poprzedzić miała, 
lub im towarzyszyć powinna, nie wspominano umyślnie w tych wska
zówkach metodycznych, bo ona nie wywiera na prace uczniów istotne
go wpływu. Postęp zależy tylko od starannego poprawienia ćwiczenia 
i od pouczenia ucznia o błędzie. Co zaś do tego zapatrywania, jakoby te- 
orya stylu popierała zrozumienie rozmaitych płodów literatury pięknćj, 
to można mu uczynić zadość przez połączenie jéj z lekturą a częścią 
i z estetyczno-porównawczą literaturą klasy VIII. W ten sposób zyska 
ona naturalny grunt, na którym tylko udać się może, a z którego wyr
wana staje się czczą i bezowocną.

Swobodne władanie językiem ojczystym nietylko na piśmie, ale 
i w mowie, łatwość i płynność wysłowienia, bądźto po poprzedniém 
przygotowaniu się, bądz tćż przy nadarzonéj sposobności ex abrupto: 
są to żądania, które stawiamy każdemu wykształconemu człowiekowi. 
W celu osiągnięcia jak  największćj jasności i precyzyi w mowie, powi
nien nauczyciel przestrzegać jak  najsumienniéj wszelkich reguł i p ra
wideł, jakie dydaktyka przy ćwiczeniach piśmiennych przepisuje i zale
ca; powinien mićć zawsze przed oczyma mówców i retorów staroży
tnych; co zaś do samego wykładu, to powinno giinnazyum starać się
0 poprawną wymowy przez cały przeciąg pracy szkolnej. Faktyczne 
atoli ćwiczenia w wymowie, wygłaszanie własnych kompozycyi, należy 
odłożyć do ostatniego roku nauki w gimnazyuin; ponieważ ćwiczenia 
tego rodzaju wymagają już pewnćj dojrzałości umysłowćj, k tó ra  się 
sztucznie nabyć nie da, a bez któréj podobne ćwiczenia zamierzonego 
celu osiągnąć nie mogą: uczniowie przywykliby na téj drodze do czczćj 
gadaniny, arogancyi i chętnego słuchania siebie. Nawet i w najwyż- 
széj klasie musi się nauczyciel starać o obudzenie zajęcia i uwagi do te
go rodzaju popisu, aby godziny te nie stały się tylko czczą zabawką. 
Dlatego uajlepiéj na jednę taką  godzinę, przypadającą w tygodniu, 
przeznaczyć mowy dwóch uczniów na obrany, albo przez nauczyciela 
podany tem at; w pierwszym razie musi uczeń tydzień przedtém prze
dłożyć nauczycielowi nietylko tem at, ale i plan jego wykonania, który 
nauczyciel potwierdza. Po wygłoszeniu zabierają głos współuczniowie, 
nauczyciel wydaje sąd stanowczy. W celu uniknięcia przeciążenia, 
a może i kolizyi dwóch prac, wypowiedziane w ten sposób ćwiczenie 
może zastąpić miejsce domowego wypracowania.

Pogląd „Zarysu” na naukę dziejów literatury  i języka, wyrażone 
obszernie przy instrukcyi nauki języka niemieckiego, jako ojczystego
1 osobno przy instrukcyi języków słowiańskich (str. 14Ü— 145 i 148— 
150), można streścić w następujących uwagach:

Potrzebę nauczania historyi literatury  w gimnazyum powszechnie 
uznano, chodzi tylko o zakres i o środki, aby nauka ta  wywarła p ra 
wdziwie kształcący wpływ na uczniów, a nie pozwalała im rozprawiać
o rzeczach, leżących poza widnokręgiem ich wiedzy. Żąda się przeto,
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aby uczeń o najznakomitszych płodach literatury  i o zaszłych w samym 
Języku zmianach nietylko usłyszał, ale główne fakta tych zmian poznał 
z własnego badania, aby przeto około tego pnia silnego grupowały się 
wszystkie zresztą, wiadomości, przez czytanie utworów literackich naby
te. Jaki zakres pozostawić w tym kierunku językom słowiańskim, tru 
dno orzec; rozmaitość i odrębne potrzeby pojedynczych języków czyni 
powyższe zadanie do pewnego czasu prawie nierozwiązalnćm. Podczas 
kiedy w jednym języku będzie potrzeba stare  zabytki językowe wcią
gnąć do planu nauki gimnazyalnéj, okaże się dla drugiego odpowie- 
dniejszém porównanie go właśnie z językiem żyjącym, pobratymczym 
najbliższej gałęzi. Co do zakresu przeto i sposobu nauczania, trzeba 
oczekiwać uwag, jakie doświadczenie dopiéro przynieść może. Zwraca
jąc baczną uwagę na cel wytknięty nauce języka ojczystego, należy 
swobodne jego panowanie w szkole uregulować, podnieść i udoskonalić, 
ale się  ̂strzedz uczonych lingwistycznych wywodów.
. Ze względu na rozmaitość literatu r języków słowiańskich, co do 
ich bogactwa i treści, nie trzeba sądzić, iż przeznaczonych tygodniowo 
godzin zmienić nie wolno; jeżeli bowiem literatura jakiego języka nie na
stręcza dostatecznego m ateryału, można wciągnąć do nauki bogatszą li- 
eraturę innego w państwie istniejącego słowiańskiego języka.

. Pomyślny skutek nauki języka ojczystego zależy w znacznéj czę- 
! ? .o d  dobrych podręczników tak dla uczniów, jako i dla nauczycielów. 
^ a j główniejszą jest tu potrzeba trzech książek: G ram atyki, Wypisów 
dla gimnazyum niższego i wyższego, tudzież Historyi literatury  dla gi- 
mnazyum wyższego. Ułożenie wypisów dla gimnazyum niższego przed
stawia największe trudności. Do użycia tymczasowego poleca „Zarys” 
aJa języka polskiego gram atykę Kuczkowskiego; do wypisów na gimn. 
^’yższe zaleca instrukcya, o której mówimy, przezornie dobrane wzory
2 pisarzów dawniejszych: z R e j a ,  Kochanowskiego, Górnickiego, Biel- 
SKiego, Skargi; z; nowszych i najnowszych: z Krasickiego, Naruszewicza, 
Potockiego, Niemcewicza, Śniadeckiego, Felińskiego i Brodzińskiego. 
|  oetów i pisarzy nowszych, tych, którzy jeszcze żyją, pomija „Zarys,” 
«oraująe zasadzie, że nie należy uprzedzać o nich sądu, jak i ostatecznie 
krytyka i estetyka o nich wyrzecze. Do rozszerzenia zakresu wiado
mości językowych i literackich radzi „Zarys” przybrać język rusiński, 
Jako drugi język krajowy.
,. W klasie najwyższćj (VIII) należy przedstawić uczniom pogląd na 
'te ra tu rę  z estetycznego stanowiska. O wykładzie estetyki, zajmują- 

C0J się badaniem charakterystycznych cech pojedyńczych gatunków 
Piękna i rozbierającej zadanie, które ma spełnić każdy pojedynczy ro- 
j^aj sztuki, nie może tu  być mowy. Zam iast tego syntetycznego wy
padu, korzystnćm będzie dla uczniów analityczne przedstawienie este- 
ycznych zasad i wciągnięcie pod ogólne pojęcia poznanych w języku 

ojczystym przy czytaniu autorów starożytnych rozmaitych rodzajów po- 
i32̂ 1- Zestawienie pokrewnych form sztuki, wydobycie z nich wspólnych
1 rożnych cech, zdobycie sobie wreszcie przez to jasnego wyobrażenia
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o różnicy wszystkich gatunków poezyi i jej rodzajów: oto zadanie, k tó 
re się łączy z dotychczasową nauką i tworzy jćj naturalne dokończenie. 
Podobny sposób przedstawienia, jak  przy poezyi epicznćj, da się zasto
sować i do innych rodzajów poezyi i nic wyklucza wcale możności 
wsunięcia tu  i owdzie uwag i porównań z innemi sztukami. O zakre
sie tćj nauki nauczyciel poinformuje się najlepićj, bacząc na to, co do
tąd  uczniom i  literatury jest znane; a stanowiska, jakie ma zająć, wska
żą mu rozmaite pisma i podręczniki literatury.

Oto w całości przedstawiona instrukcya, bądź w streszczeniu, 
bądź tćż w dosłownym kilku miejsc przekładzie, jaką  podaje „Zarys” 
co do nauki języka ojczystego. Instrukcya ta  wraz z całym „Zarysem” 
otrzym ała w r. 1854 sankcyą m onarszą i sta ła  się przez to obowiązują
cą w pedagogice praktycznćj.

Patrząc z ogólnego stanowiska pedagogiki na poglądy i zasady 
w tćj instrukcyi wypowiedziane, musimy przyznać, że one zawierają 
bardzo ważny m ateryał pedagogiczny i dydaktyczny. Instrukcya nie 
jest jednak wszystkićm. Nauka języka ojczystego pojęta we wskazany 
sposób i przeprowadzona odpowiednio, mogła wydać rzeczywiście pię
kne owoce, ale tam , gdzie język ojczysty był zarazem językiem w ykła
dowym, ponieważ wtedy tylko mógł się stać owćm ogniskiem, jednoczą- 
cćm i ożywiającćm wszystką przez uczniów nabywaną wiedzę. Ale 
w Galicyi, gdzie, jak  i w innych nie niemieckich krajach koronnych, ję 
zyk niemiecki był wykładowym, przedstaw iał język polski ognisko bez 
promieni, był księżycem, a nie słońcem. Skoro w gimnazyum niższćm 
przewaźnćj części, a w wyższćm wszystkich przedmiotów uczono po nie
miecku, używanie języka polskiego w mowie i w piśmie tylko na godzi
nach temu przedmiotowi wydzielonych, musiało naturalnie żółwie tylko 
robić postępy. Uczniowie, chcąc nie chcąc, przyzwyczajali się do zwro
tów niemieckich; ortografii zaś i gram atyki powoli się uczyli, a mając 
np. w gimnazyum wyższćm tem at historyczny do opracowania w języku 
polskim, czerpiąc wiadomości z dzieł i książek szkolnych niemieckich, 
składali tylko polskie wyrazy do zdań niemieckich. Wobec tych tru 
dności nawet dzielny nauczyciel nie byłby w stanie przepisanych osią
gnąć rezultatów; zważywszy zaś, że po reorganizacyi gimnazyów dla 
braku odpowiednich kandydatów, jak iś czas zapełniano kolegia nauczy
cielskie nieukończonymi jeszcze nawet słuchaczami uniwersytetu, k tó 
rzy nietylko o pedagogice i dydaktyce; ale nawet o przedmiocie, do wy
k ładu  im narzuconym, nie zawsze jasne posiadali wyobrażenie—można 
sobie wystawić obraz oczywistych w tych warunkach postępów w nauce 
języka ojczystego. Początkowo nie było nawet i książek stosownych; 
dopićro w roku 1857 wydano we Lwowie nakładem  c. k. galicyjskiego 
funduszu naukowego: „W7ypisy polskie dla użytku klas wyższych w c. k. 
szkołach gimnazyalnych. Tom I-szy. Część pierwsza,” w których 
właściwe wypisy poprzedza „Przegląd form gramatycznych języka s ta 
ropolskiego.” W krótce potćm pojawiły się i inne części wypisów na 
klasy wyższe. Były one ściśle zastosowane do przepisów „Zarysu”
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i dawały przed wyjątkami z pisarzów parę uwag biograficznej lub bi
bliograficznej treści. To zastępowało całą historyą literatury.

II.

Ustawą z dnia 22 czerwca 1867 r., został język polski, jako wy
kładowy, wprowadzony do wszystkich szkół w Galicyi. Równocześnie 
ustanowiono Radę szkolną krajową, która, będąc najwyższą władzą edu
kacyjną w kraju, rozpoczęła w styczniu 1868 roku swoje urzędowanie, 
a 22 sierpnia t. r. (L. 5371) wydała okólnik do dyrekcyi wszystkich 
gimnazyów, którego pierwszy ustęp brzmi jak  następuje:

„Zważywszy zmienione wskutek zaprowadzenia po naszych gi- 
Wnazyach języka krajowego, jako wykładowego, stosunki, a mianowi
cie, że nauka w mowie będącego języka i jego literatury sta ła  się tem 
amóm niejako ogniskiem oświaty, w zakładach gimnazyalnych udzie- 
‘Uiój, ra(]a szkolna krajowa uznała potrzebę ustalić odpowiednio temu 

auowisku wymiar czasu odtąd jćj poświęcić się mającego i usunąć nie- 
jednostajuość lub przypadkowość, jaka  pod tym względem aż do obe-

11 -J pory daw ała się gdzieniegdzie spostrzegać. Rozporządza przeto, 
ny w gimnazyach z językiem krajowym, jako wykładowym, liczba go- 
zin dla niego, jako dla osobnego przedmiotu nauki szkolnćj przezna- 
zona, wynosiła tygodniowo trzy godziny w każdej klasie.”

I więcej nic. Bo i cóż więcej mogła R ada szkolna do tego dodać? 
szak przepisy „Zarysu” kazały uczyć języka polskiego, jako ojczyste

go, tak samo jak  niemieckiego uczono w prowincyach niemieckich; cho-
I ił° tylko o ściślejsze wykonywanie instrukcyi, o zbliżenie się większe 
u° wytkniętego celu, na co rada szkolna szczególniejszą powinna była 
zwrócić uwagę. Książki pozostały te same, z wyjątkiem gram atyki 
Buczkowskiego, której miejsce zaraz po ukazaniu się swojem (1865 r.) 
zajęła gram atyka A. Małeckiego.

Tymczasem wysłał wydział krajowy w r. 1870 za granicę d-ra 
ygmunta Samolewicza i d-ra Karola Benoniego, aby zwiedzili gimna- 

^ya i szkoły realne. W Sprawozdaniu, przedłożonem temuż wydziało-
1 w r 0k później, znajdujemy w rozbiorze poszczególnych przedmiotów 

^ . uki gimnazyalnej parę uwag i językowi polskiemu poświęconych.
lęuzy innemi jest tam wzmianka o zepsuciu języka polskiego w Ga- 

*cyi, czego trudno zaprzeczyć. Radzą sprawozdawcy odpowiednie 
jszta.cenie nauczycieli i przestrzeganie czystości języka w książkach 

o ln y c h ;  ra ^zą trzym ać się już raz zaprowadzonej, a względnie najle- 
PSzej gram atyki prof. Małeckiego, a wypisy polskie, osobliwie dla gi- 
nnazyum wyższego, staranniej zredagować. W ażną jest uwaga, jaką  

sprawozdawcy odnośnie do metody historycznej, według której 
aktuje się literaturę polską. Na klasę V przypada „poznawanie naj- 

awniejszych pomników języka polskiego, a więc i badanie dawniejszych 
otm językowych,” które „wymagają umysłu dojrzalszego, aniżeli przy- 

PUscic go można u uczniów klasy V.” Oświadczają się przeto J a k  naj-

JĘZYKA POLSKIEGO. 2 3 7



kategorycznićj za usunięciem téj materyi z klasy V” i wyrugowaniem 
jéj zupełnćtn z gimnazyum, lub w razie koniecznym za przeniesieniem 
jéj do klasy najwyższćj. Zadania lepićj tćż dawać rzadzićj, a dbać
o ich poprawienie, lub poprawiać, jak  w Prusiech, seryami.

R ada szkolna krajowa w okólniku z dnia 15 lutego 1872 r. do 1. 
10626 zauważa ,,że skutkiem rozdzielania przedmiotów nauki między 
nauczycieli nie obmyślanego wszechstronnie, postęp uczniów naraża się 
na szwank;” „że zastępców nauczycieli uważa się za obowiązanych do 
udzielania jakiegobądź przedmiotu, bez względu na to, czy się temu 
przedmiotowi poświęcają czy nie;” że „najwięcej cierpiały i cierpią na 
tćin języki polski i niemiecki.” Dla zapobieżenia temu wydaje przeto 
Rada szkolna stosowne rozporządzenia, które atoli jak  wiele innych po
zostały w biurku dyrekcyi, ponieważ dobrą ich wolę krępują nieraz 
przeszkody administracyjne, nie dające się usunąć. Przerobiono tćż 
w ostatnich latach Wypisy polskie dla gimnazyum niższego; metoda tyl
ko nauczania w gimnazyum wyższćm pozostała ta  sama.

Kiedy w r. 1879 JE . p. namiestnik Galicyi powołał komisyą, m a
jącą radzić nad reformą szkół średnich, poczęły dzienniki galicyjskie 
tę sprawę omawiać, dotykając rozmaitych jćj punktów. „Dziennik 
polski” podał szereg artykułów  prof. d-ra K. Benoniego, który propo
nuje tworzenie pięcioklasowych gimnazyów i trzechklasowych liceów 
specyalnych. Otóż w gimnazyum takićm  miałaby nauka języka pol
skiego wynosić jak  dotąd w skutek rozporządzenia Rady szkolnćj k ra- 
jowćj po trzy godzin tygodniowo w każdćj klasie; w liceum klasycz- 
nćm w każdym roku po cztery, w przyrodniczćm i w technicznćm po 
trzy tygodniowo. Z innych projektów przedłożonych radzie szkolnćj, 
przeznacza prof. dr. E . Czerkawski dla klas pierwszych pięciu po dwie, 
dla trzech wyższych po trzy godzin tygodniowo (razem 19); inspektor 
gimnazyów p. A. Czerkowski klasie I cztery godzin, II, VII i VIII po 
trzy, innym po dwie godzin (razem 21 godzin) tygodniowo; prof. K. 
Maszkowski w liceum gimnazyalnćm i realnćm w klasach pierwszych 
pięciu po cztery, w trzech wyższych po dwie godziny tygodniowo (czyli 
razem 26 godzin). Ankieta sam a zachowała pierwotnie rozkład rady 
szkolnćj; na posiedzeniu zaś dnia 30 maja 1879 r. zmieniła swój pro
jek t, wydzielając dla klas I i II po cztery, dla III, VII i VIII po trzy; 
pozostałym zaś po dwie godzin tygodniowo (razem 23 godzin). Autor 
„N iektórjch  uwag dotyczących reformy szkół średnich klasycznych” ') 
podaje w swym planie lekcyjnym dla IV, V i VI klasy po dwie godzin, 
dla innych po trzy godzin tygodniowo, czyli razem 21 godzin.

We wszystkich tych projektowanych zmianach liczby godzin n a 
uki języka polskiego kieruje wnioskodawcami albo wzgląd na usunię
cie dwustopniowości nauki, a przeto nadanie odmiennego kierunku 
pojedynczym przedmiotom, bądźto w obszerniejszym bądź w szczuplej
szym zakresie, albo wzgląd na zapobieżenie obarczeniu uczniów zbyt
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wielką ilością, godzin tygodniowo, albo nakoniec myśl złączenia dotych
czasowych gimnazyów i szkół realnych w jednę wspólną szkołę średnią. 
Do tych ostatnich należy tćż projekt komisyi zarządu głównego Towa
rzystwa pedagogicznego, wydelegowanćj do rozpatrzenia spraw szkół 
średnich. Komisya ta , chcąc prawie wszystkie powyższe punkta zje
dnoczyć, to jest wszystkim" niedostatkom w dotychczasowym ustroju 
szkół średnich ile możności zapobiedz, wciąga w poczet przedmiotów 
wspólnśj szkoły średmćj osobny wykład chemii, geometryi wykreślnćj
i rysunków odręcznych, przeznaczając mimo to każdćj klasie z osobna 
nie mnićj jak  26 i nie więcćj jak  28 godzin tygodniowo. W takim sta
nie rzeczy m usiała się i liczba godzin dla języka polskiego obniżyć 
z dotychczasowych 24 na 20 godz. w całćm gimnazyum, z których na 
klasę I i II po 4, na resztę po 2 godz. tygodniowo przypada, w skutek 
zasady, że w niższych klasach powinna brać przewagę nauka języków, 
aby w wyższych ustąpić w części miejsca naukom przyrodniczym.

Ogółowy rozkład przedmiotów objaśnia następnie komisya w 
swćm sprawozdaniu w osobnych paragrafach, poświęcając z nich pier
wszy a porządkowy § 6 językowi polskiemu. Ponieważ wszystkie na 
tćm miejscu poczynione uwagi są tak krótko zebrane (nawet w wielu 
nuejscach ze szkodą jasności), iż bez uronienia czegokolwiek z nich nie 
dałoby się ich streścić, podaję je przeto w dosłownćin ich brzmieniu:

Klasa I. A .  G r a m a t y k a .  Zdauia, jego części, rodzaje zdań. 
ołowa jako części mowy; wyrazy, zgłoski, głosy czyli brzmienia mowne. 
Ilość i podział głosek; pochylanie samogłosek; natężenie i zwątlenie 
brzmienia. Co to je s t odmiana? deklinacya a konjugacya? Przypad
ki, liczby, czasy, tryby; formy, imiesłowy, przerobić praktycznie na 
Przykładach odmian prawidłowych. Odmiana imion szczegółowo, z u- 
wzglęjnieniem praw głosowni, które do wyjaśnienia poszczególnych 
zjawisk nieodbicie są potrzebne. Składnia zgody; ortografia.

H. C z y t a n i e  w y p i s ó w .  Ćwiczenia w opowiadaniu i opisy
waniu ustnóm; ćwiczenia w wygłaszaniu dosłownśm z pamięci. Wzgląd 
C1!łgły na poprawne wyrażanie się uczniów.

C. W y p r a c o w a n i a  piśmienne domowe i szkolne. Przewa
żnie mają to być reprodukcye ustępów krótszych czytanych bądź w Wy
pisach polskich bądź w niemieckich, treści powieściowej. Dyktaty.

Klasa II. A. G r a m a t y k a .  Powtórzenie nauki o formach 
imion i uzupełnienie jśj szczegółami trudniejszemi, wyjątkowemi, po- 
ininiętemi w klasie I. Ogólna teorya koujugacyi słowa, to jest jak  się 
tworzą formy pojedyncze i złożone, potćm szczegółowa nauka z uwzglę
dnieniem podziału na klasy i gromady; przytćm  ciągłe powtarzanie 
najważniejszych praw głosowni stosownie do nadarzonćj sposobności. 
Powtórzenie nauki o zdaniach z klasy I. Szczegółowa nauka o gatun
kach zdań głównych i podrzędnych. N auka o spójnikach, przysłów- 
iach i przyimkach. Częste powtarzanie nauki o pisaniu wyrazów.

■ C z y t a n i e  wypisów jak  w klasie I.

JĘZYKA POLSKIEGO. 2 3 9



2 4 0 NAUKA

C. W y p r a c o w a n i a  piśmienne jak  w klasie I, prócz tego ł a 
twiejsze opisy przedmiotów ze sfery bezpośredniego poglądu wziętych.

Klasa III. A. G r a m a t y k a .  Powtórzenie nauki o czasowni
kach. Nauka o słowie w zdaniu. Powtórzenie składni zgody. Składnia 
rządu.

B. C z y t a n i e  wypisów jak  w klasie I. Ćwiczenia ustne nie- 
tylko w opowiadaniu i opisywaniu, lecz także w streszczaniu ła tw iej
szych ustępów.

C. W y p r a c o w a n i a  piśmienne jak  w klasie I. WT zagadnie
niach uwzględniać należy także różne przedmioty naukowe, które do
starczyć mogą m ateryału do ćwiczeń stylistycznych.

Klasa IV. A. G r a m a t y k a .  Powtórzenie nauki o gatunkach 
zdań. Nauka o szyku wyrażeń w zdaniach. Nauka o zdaniu złożonćm
i jego gatunkach; nauka o okresąch. Najważniejsze zasady etymologii. 
Treściwa rzecz o budowie wiersza. Powtórzenie głównych zasad całćj 
nauki gram atyki.

U w a g a  o g ó l n a  o n a u c e  g r a m  a t y k i .  Nie należy jćj uważać 
za przedmiot oderwany, lecz utrzymywać w ciągłej styczności z języ
kiem żyjącym. Nauka o zdaniach odbywać się powinna zawsze i opie
rać na ustępach z Wypisów, stosownie do tego użytku wybranych a za- 
tćm nie na bajkach, powiastkach lub utworach poetycznych, bo te m a
ją  cel inny. Praw  głosowni, fleksyi i etymologii uczyć należy poglądo
wo, używając tablicy szkolnćj. Nauczyciel starać się powinien o to, 
ażeby uczniowie nabyli świadomśj wiedzy o budowie języka i prawach, 
jakiem i się tenże rządzi, a wówczas rzekome zawiłości i trudności, ja 
kie towarzyszyć zwykły niezrozumieniu lub mechanicznemu uczeniu te 
go przedmiotu, staną się zjawiskami prostemi i łatwemi.

B. Czy t a n i e  wypisów jak  w klasie III. Na podstawie czyta
nych ustępów tak  w tej klasie ja k  w poprzednich, obznajamiać uczniów 
należy ze znamionami głównych kształtów pisarskich w poezyi i pro
zie, przedewszystkićm z cechami stylu opowiadającego, opisującego
i nauczającego, tudzież z poszczególnemi tegoż gatunkam i w prozie 
według szematu, jak i podają wypisy.

C. W y p r a c o w a n i a  piśmienne jak  w klasie III.
U w a g a  o g ó l n a  o w y p r a c o w a n i a c h .  Te w każdćj klasie 

oprócz poprawności językowćj i wprawy stylistycznćj, powinny mićć na 
oku wyrobienie coraz większćj samodzielności u ucznia.

Klasa V. A. Czy t a n i e  wraz ze stosownemi objaśnieniami cel
niejszych utworów literatury epoki najnowszćj, bądź w całości, bądź 
w ustępach tak  dobranych i złożonych, ażeby uczeń zapoznał się z wy- 
bitniejszemi kształtam i tak  prozy jak  poezyi. Za podstawę nauki s łu 
żyć ma dobrze ułożona książka do czytania, tudzież treściwy wykład 
nauczyciela, wyjaśniający na czytanych przykładach charakterystyczne 
znamiona poszczególnych postaci pisarskich w poezyi i w prozie. Nau
kę nawiązać należy do tego, co było przedmiotem także klasy IV.

B . O p o w i a d a n i a  ustne uczniów, deklamacye.
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C. W y p r a c o  w a n i a  piśmienne dowolne domowe i szkolne, we
dług danych dyspozycyi, uwzględniając różne kształty  stylistyczne, po
czynając od łatwiejszych, a co do treści swćj oparte na wiadomościach 
udzielanych w różnych przedmiotach naukowych.

K lasa VI. A. C z y t a n i e  celniejszych autorów literatu ry  w ca 
łości lub w ustępach z epoki Zygmuntowskićj. Ma ono być poprzedzo
ne wiadomością o tern, co jest literatura  i jak  ona w Polsce aż po wiek 
XVI się rozwijała. Biograficzne, estetyczne i krytyczne wiadomości. 
C harakterystyka tego wieku wre względzie literackim . Z okazyi czyta
nia zapoznać uczniów z gramatycznemi właściwościami języka pisarzów 
Zyginuntowskich, w porównaniu z formami dzisiejszemi, przyczćm pe
wne partye z gram atyki powtórzyć należy. Opowiadania z czytanych 
utworów, deklamacye.
g. y  U. W y p r a c o w a n i a  piśmienne domowe i szkolne jak  w lda-

Klasa VII. A. C z y t a n i e  celniejszych utworów literackich z wie
ku panegiryczno-m akaronicznego i. Stanisławowskiego z rozbiorem
1 wiadomościami literackiemi jak  w klasie VI.

C. W y p r a c o w a n i a  jak  w klasie V i VI bez szczegółowśj dy- 
spozycyi z podaniem tylko wytycznych kierunków. •

R o z b i o r y  czytanych utworów.
Klasa VIII. A. C zy  t a n i e  celniejszych utworów literackich epo

ki najnowszej z szczególniejszym uwzględnieniem poezyi epicznej powie
ści i dram atu. Estetyczna analiza takich utworów połączona z wiado
mościami ogólniejszemi z estetyki. Wiadomości biograficzne i literac
kie, tyczące się tej epoki.

U- R y s  r o z w o j u  l i t e r a t u r y  p o l s k i ś j  w całości powtó
rzony.

O. W y p r a c o w a n i a  piśmienne ja k  w kl. V II bez dyspozycyi.
Obok uwag niedokładnych co do nauki gram atyki w gimnazy- 

um niższśm, uwag nie usuwających wcale dotychczasowego złego, ude
rzającą zmianą w dotychczasowym planie obowiązującym, jest usunięcie 
Przeglądu najdawniejszych pomników języka polskiego z klasy V i za
stąpienie go czytaniem celniejszych utworów literatury  epoki najnow
szej w połączeniu z rodzajem teoryi stylu i z estetyką. Ze względu 
»a klasę IV, gdzie również radzi komisya obznajamiać uczniów ze zna
mionami głównych kształtów  pisarskich w poezyi i prozie, i ze względu 
na ogólniejsze wiadomości z estetyki, które się podać ma uczniom 
w klasie VIII, byłoby w klasie V według podanćj zmiany jedno za 
wcześnie, drugie powtarzaniem bezkorzystnćm. Komisya powinna by
ła  postawić wyraźną różnicę między nauką klasy IV a V; nie wyraza
mi tam  i tu podobnemi, uczeń ma się zaznajam iać „z wybitniejszemi 
kształtam i tak prozy jak  i poezyi,“ ale wyraźnem postawieniem postu
latu uczenia w klasie IV prozaiki, w V poetyki, byłby zyskał plan na
samodzielności.

Ze Sprawozdania, obejmującego tylko uchwały Komisyi z k ró t-
Tom IV. Listopad 1881. 31
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kićm umotywowaniem, nie możemy zresztą wyrozumićć niektórych 
punktów, chociaż z całości widać, że komisya z całćm przejęciem się 
ważnością, sprawy, zajęła się reformą. Za to ze „Sprawozdania komi- 
syi w sprawie reformy szkół średnich, powołanćj przez Akademią 
Umiejętności w Krakowie do załatw ienia przekazanego jćj wniosku 
przez W . Sejm” *)> możemy wyciągnąć o wiele więcćj i bogatszych spo
strzeżeń.

Do referatu szczegółowego o nauce języka polskiego, którego 
część ogólna, tudzież ustęp o wykładzie historyi literatury  je s t pióra 
prof. St. hr. Tarnowskiego, wchodzą nadto specyalne referaty: prof. 
d -ra T. Ziemby: „O nauce gram atyki polskiój;“ prof. J . Czubka: „O te 
m atach na gimnazyum niższe i wyższe;“ prof. St. Siedleckiego: „O nau
ce składni i o stylistyce.“ Z referatu tego wyczytujemy potwierdze
nie wyżćj wypowiedzianego zdania, że nauka języka polskiego w obe
cnym stanie wiele zostawia do życzenia: „....od wprowadzenia języka 
polskiego, jako wykładowego, stosowano (niekiedy dowolnie, jak kto 
chciał) do języka polskiego te przepisy, jak ie  ów „Z arys“ podaje fu r  
die deutsche Sprache ais Mutlersprache, „Z arys“ zaś, niezaprzecze- 
nie z wielką znajomością rzeczy i doświadczeniem ułożony, przedsta
wia przecież, zwłaszcza co się tyczy nauki  w czterech klasach wyż
szych, wielkie niedoskonałości; a przed wszystkićmi innemi tę jednę, 
że ani nauczyciela koniecznością nauczania, ani ucznia koniecznością 
uczenia się nie wiąże, że ani jednemu, ani drugiemu, nie podaje okre
ślonego dotykalnego przedmiotu i podstawy, ale zostawia dowolności 
nauczyciela zupełną swobodę; a lenistwu ucznia otwiera pole bardzo 
szerokie.“ Ale i tego „Zarysu“ nie przestrzegają wszyscy. „D yre
ktorowie i nauczyciele na domysł mówią sobie, że do języka polskiego, 
jako ojczystego, należy stosować dawną instrukcyą filr  die deutsche 
Sprache ais Mutlersprache i stosują ją  na w łasną rękę, wedle wła
snego uznania, tu  mnićj, tam więcćj, a któż wić, czy w niejednćj szko
le nie trzym ają się tego, co ów „Z arys“ przepisuje „filr die slavischen 
Sprachen ais M uttersprachen.“ Jednej normy, rozporządzenia, które- 
by całość tćj nauki regulowało, niema wcale“ (str. 51). Uczniowie 
uczą się historyi literatury  z dowolnych podręczników, nauczyciele 
w większćj części do tego przedmiotu nieukwalifikowani, nieraz „po
czątkujący matematycy lub filologowie“ uczą tego języka, byle mićć 
dostateczną liczbę godzin; „to  nic nie szkodzi, to przedm iot najła
twiejszy, każdy da sobie z nim radę.“  Uczniowie, widząc dyletautyzm 
w nauczaniu, uczą się tćż po dyletancku, ztąd o dobrych owocach ta- 
kićj nauki mowy być nie może.

Gram atyki uczą się uczniowie z książki prof. Małeckiego, k tóra 
„m a zapewne wielkie naukowe zalety,“ atoli „do użytku szkolnego 
je s t zaobszerną, a nadto wprowadza pewne teorye, które z powszechuą

') W Krakowie. Czcionkami drukarni „Czasu,“ 1881 r. (drukowane 
jako  manuskrypt).



praktyką, przy najmniej jak  dotąd się nie zgadzają.“  Żąda więc refe
rent, dr. T. Ziemba, gram atyki nowćj, „ułożonćj w ten sposób, aby ją  
uczeń w ciągu la t trzech zupełnie mógł wykończyć.“  W kl. I tedy po 
powtórzeniu znanych ze szkół ludowych pojęć, przystąpić „do nauki
o zdaniu pojedyńczćm i zlożonćm, a potćm do nauki o rzeczowniku, 
przymiotniku, liczebniku i zaimku;“  w kl. II przerobić naukę o przy- 
padkach, a prócz tego o słowie i o nieodmiennych częściach mowy; 
w kl. III głosownią, etymologią i pisownią, używając przytćm metody 
indukcyjnej, a zasady gram atyczne wpajając dogmatycznie.

Co do wypisów dla czterech klas niższych, niewiele im mamy 
do zarzucenia. Atoli najpierw mało brano względu „na stopnie myśle
nia, na różnice w zdolności pojmowania, jak ie  zachodzić muszą między 
dzieckiem z kl. I, a wyrostkiem z IV-tćj; powtóre wykraczano często 
w niestosownych ustępaach przeciwko zdrowemu rozsądkowi i logice, 
podano niepotrzebne kalambury; w stylu wielu ustępów, wiele nienatu- 
ralności i pretensyi, w tłómaczonycb złą polszczyzną, pomyłki w tre 
ści, sprzeczności, których we wzorach być uiepowinno! W ustępach 
z historyi austryackiej, spotkać tćż można takie, k tóre polskie uczucia 
obrażają, a fałszów historycznych w ogóle dosyć, które usunięte, mo- 
gtyby na razie niezłą książkę stworzyć z wypisów.

W ypracowania piśmienne uczniów nietylko w gimnazyum niż- 
szćm, ale i wyższćin zakresu reprodukcyi przekraczać nie powinny, 
jrzy  mamy w ogóle sposoby reprodukcyi: 1) treść i forma dana; 2) treść 
dana a formę wynaleźć; 3) forma dana, treść wynaleźć. Radzi więc refe
ren t dawać najpierw ustępy z Wypisów do dokładnego przepisania, 
potem dyktować, wreszcie z pamięci ustęp, którego się nauczono, ka
zać przepisać. Do tego rodzaju reprodukcyi zbliżają się najwięcćj 
opowiadania przeczytanych lub opowiedzianych przez nauczyciela 
w szkole bajek lub anegdot historycznych. Potćm następują opisy, 
które trzeba ostrożnie dla klas niższych wybierać i z uczniami zlekka 
opracować. Nadawałyby się tu  przedewszystkićm opisy konia, psa, 
drzewa, dalćj domu, wozu, pługa, opisy zajęć ludzkich, uroczystości, 
zwyczajów i t. p. Porównania przedmiotów zmysłowych, mogą tu ró
wnież znaleźć miejsce, np. okręt i pług, Sahara i Ocean. W opowiada
niach wypadków rzeczywistych, trzeba zacząć od streszczenia ustępu ja 
kiegoś, czy prozaicznego, czy poetycznego, potćm daćreprodukcyąlekcyi 
historyi, dać do naśladowania jak iś ustęp wzorowy z Wypisów, wresz
cie możua zadawać listy, ale tylko z opisami, prośbami, zapytaniem, 
podziękowaniem i t. p. W ćwiczeniach t. z. stylu interesowego, cho
dzi przedewszystkićm tylko o formę podań, kwitów, rachunków i t. p. 
W kl. IV można tćż już jako tem at, dać przekład z języka łacińskiego 
na polski.

W kl. IV należałoby uwzględnić właściwości w zwrotach języka 
ojczystego, a więc przerobić składnią, cokolwiek z niej m oże być wyło
żone i łatwo zrozumiane, popierając przykładam i z autorów wzoro
wych dawniejszych i nowszych, a bacząc na czystość języka. Reguły
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powinny być ogólne, ale przejrzyste, podanych do nich przykładów m a
ją  się uczniowie na pamięć nauczyć; nie jestto  rzecz błaha, bo chociaż 
przykłady ulecą z pamięci, ,,ale z zapomnieniem wyrazów nie zniknie 
skład ich ogólny, pozostaną tam w duszy pewne formy, niby odblaski 
jakieś, które będą późnićj wzorami w używaniu języka: ustnem i pise- 
mnćm.“  Podobnie tćż i aualiza zdań do nauki składni używana, nie 
zaciera poczucia językowego, bo to nie formy oderwane. Łącznie z tą  
nauką, powinna postępować w kl. V stylistyka. Ma to być „zbiór 
krótkich wskazówek, dających uczniom przestrogi, jak  należy mówić
i pisać, aby uniknąć rażącego ucho szyku wyrazów, dobierać stów sto
sownych, układać w porządku pewnym myśli i język swój uczynić 
jasnym i zrozumiałym.“ Stylistyka nie będzie czczym tylko formali
zmem; zresztą „pedagogika musi formalizmem się posługiwać i nie 
zgrzeszy nim nigdy, jeżeli go tylko użyje w m iarę.“ Podręcznika od
powiedniego dotychczas niema. Referent proponuje prozaikę J. Ry- 
markiewicza (Poznań, 1863) ze znacznemi zmianami, opuszczeniami
i dodatkam i. Do tćj prozaiki dołączyćby należało poetykę, dla obznaj- 
mienia uczniów w pewnym systemie i porządku z rozmaitemi k sz ta łta 
mi prozy i poezyi. Wypisy dla tćj klasy powinny tśż  być do tego 
zastosowane i zamiast „Przeglądu form staropolskich,“ obejmować 
obok powyższych rzeczy, przegląd zabytków dawnego języka z krótką
0 nich wiadomością.

Że te  Wypisy dla gimnazyum wyższego, tak  jak  są, są złe i m a
ło pożytku przynoszą, wziął sobie za zadanie wykazać prof. T arno
wski. Z ironią i dyalektyką sobie właściwą, chłoszcze on w Wypisach 
układ, w którym , obok zabytków polskich, są i czeskie falsyfikaty, 
obok Reja Trzecieski, obok modlitw, psalmów i kazań, medyczne
1 przyrodnicze elukubracye dawnych wieków; po Stryjkowskim Wujek, 
po W ujku Paprocki i t. p. w ogóle „nieporządek m iły,” objawiający 
się i w ustępach do czytania, jakby przypadkowym, dowolnym, z nie
znajomości literatury , a nie z myśli pedagogicznćj i estetycznćj wypły
wającym wyborem. Mie brak tćż i fałszów w notatkach biografi
cznych, podawanych przed wyimkami z pisarzów; zato brak stosunku
i proporcyi w wyimkach prozy a poezyi, powieści a historyi. Chcąc 
w ogóle przedstawić błędy, wytknięte bystro przez prof. Tarnowskie
go, musielibyśmy szanownych czytelników posadzić przy wypisach sa
mych i przy szczegółach krytyki, aby rzecz tę jasno i dokładnie zrozu
mieli. Skoro atoli większćj części nieznane są Wypisy szkół galicyj
skich, lepićj poprzestaniemy tylko na powyższych ogólnych uwagach.

Bez porównania lepsze są Wypisy prof. Mecherzyńskiego, ale
i w nich potrzebaby wiele poprawek uczynić, ponieważ i one bez H isto
ryi literatury  tego samego autora, k tóra do zbytku jest treściwą i k ró t
ką, w ostatnich wiekach niedokładną, nie odpowiadają potrzebom, 
nie można ich polecać.

A tymczasem fakt nieuctwa w tym przedmiocie u młodzieży, 
wyszłćj z gimnazyum i pogląd na urządzenia bądźto byłych szkół
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narodowych, bądź obecnych obcych, poucza, żc historyi literatury 
uczyć trzeba, i że ona się ani luźnemi notatkam i biograficzno- 
bibliograficznemi, ani samćm czytaniem Wypisów zastąpić nie da. 
„Ze względu na wykształcenie nietylko umysłów, ale charakterów, ze 
względu na najprostsze, najkonieczniejsze, najogólniejsze obeznanie 
młodzieży z rzeczami polskiemi, bez którego ona ani oświeconą, ani do 
rzeczy swoich przywiązaną być nie może, trzeba przedmiot ten po
dnieść w znaczeniu i powadze.“ Podręcznik, ku tem u celowi ułożony, 
powinien być wolnym od t. zw. poglądów, zwykle bardzo osobistych
i względnych, a zawierać niezaprzeczone i historycznie pewne fakta
i daty z życia pisarza lub poety, z jego stosunku do współczesnych, 
wpływu postronnych i t. p. Bez poglądów historyozoficznych, a nawet 
estetycznych, powinna taka  książka zawierać, co uczeń wiedzićć po
trzebuje i powinien, zanim wejdzie do uniwersytetu. Pom ijając histo- 
r yą literatury  J. Bartoszewicza, co do sądów dowolną i w wielu razach 
•nylną, książka p. Kuliczkowskiego najwięcćj się jeszcze ku temu n a 
daje, gdyby nie podział na epoki „dowolnie a fantastycznie rozgrani
czone i nazwane.“
• w  MaW  .Ła^  książkę, należałoby uczyć w kl. VI wieku XVI, XVII
1 XVIII, w siódmćj X IX  do r. 1850. Dlatego ten stosunek, bo z w ie
li11. ! . \ uczei1 potrzebuje znać tylko wybitniejszych pisarzy, w XVII w. 
oędzie ich niewielu, jak  i w pierwszćj połowie XVIII wieku, a więc 
|° k  jeden na to wystarczy. Ponieważ zaś okres najnowszy literatury 
jest zarazem najświetniejszym, należy dać młodzieży obszerniejszą
0 nim wiadomość i możność praktycznego obeznania się z utw ora
mi tych pisarzy. Nadto w tćj klasie powinni uczniowie już do tego 
dojrzali zyskać pogląd historyczny na dzieje języka polskiego, jego sto
sunek do innych indo-europejskich i słowiańskich, jego upadek w XVII 
J P°dźwignienie się znowu w XVIII wieku. Przy wypisach klas VI 
[ *11 „powinienby być rozdział osobny, poświęcony wyłącznie przy
kładom złego i dobrego języka i stylu prozaicznego i poetycznego, we 
wszystkich rodzajach prozy czy poezyi.“ Toby się przyczyniło ,,do 
°oudzenia w uczniach tego zmysłu właściwego, stosownego do przed
miotu stylu, i tego poczucia języka, na których zatratę  utyskujemy tak  

ardzo i tak słusznie.“
W kl. VIII, obok przepisanych „Zarysem “ uwag estetycznych, 

la podstawie przeczytanych dzieł literatury  starożytnćj i polskićj, p ro 
ponuje prof. Tarnowski kurs literatury  powszechnéj treściwy i krótki, 

najogólniejszych tylko i najkonieczniejszych zarysach, boby on mógł 
ejmować wedle wskazówek profesora najistotniejsze tylko zjawiska 

eratury włoskićj, francuzkiéj, angielskićj i hiszpańskiej.
Ważnym czynnikiem w nauce języka, są ćwiczenia piśmienne; 

azniejsze jeszcze w nauce języka ojczystego zadania w klasach wyż-
i v ^ em ata d° nich powinny być przeto wybrane bardzo roztro- 

P ne, łatwo zrozumiałe dla uczniów i dające im obfitość treści. Z ro- 
' zaJow, jakie tu  są stosowne, podaje prof. Czubek: 1) przekłady pro
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zaiczne i poetyczne, przedewszystkićm z pisarzy klasycznych greckich
i rzymskich, bo te są wyborną gim nastyką umysłu przez porównywa
nie i wnikanie w wewnętrzną wartość wyrazów i zwrotów obcych
i swojskich; 2) rozprawy, między którem i odróżnia trzynaście gatun
ków, jako to: objaśnienia i uzasadnienia synonimów i przysłowi; wy
ciągi i następstwo myśli w jakimś utworze; porównanie dykcyi poety- 
cznéj z prozaiczną; zdania wielkich ludzi; charakterystyki, opisy, p ara
bole, rozprawy psychologiczne, moralne i t. p. N aturalnie, że niektó
re z nich łatwiejsze, trzeba dać do wypracowania w szkole, aby skon
statować samodzielność ucznia; we wszystkich należy wymagać na cze
le dyspozycyi. Poprawki nauczyciela muszą być oczywiście sumienne, 
cenzury treściwe z obszerniejszćm omówieniem przy oddawaniu zadań. 
Co do liczby, poleca referent w gimnazyum niższćm dwa na miesiąc, 
w kl. V i VI jedno co trzy tygodnie, a w VII i V III jedno co miesiąc.

W zakończeniu tego szczegółowego referatu, podaje prof. T ar
nowski następujące wnioski:

„...chcąc naukę języka polskiego w szkołach średnich doprowa
dzić do dobrego stanu należy: 1) zmienić jéj plan; 2) postarać się
o dobre książki; 3) rozporządzeniami władz zabezpieczyć ją  od prak
tyk szkodliwych.

Ad 1. Plan miałby być zmienionym jak  następuje:
Kl. I. Powtórzenie gram atyki, wyniesionej już ze szkół począt

kowych, następnie nauka o zdaniu pojedyńczóm i złożonćm, nauka
o rzeczowniku, przymiotniku, zaimku i liczebniku.

Kl. II. Nauka o przypadkach, o słowie i o nieodmiennych czę- 
ściąch mowy.

Kl. III. Głosownia, etymologia, pisownia.
Kl. IV. Nauka o składni.
Kl. V. Nauka stylistyki (jak powyżćj opisano) i zabytki da

wniejszego języka do końca XV wieku.
Kl. VI. Ilisto rya literatury  od XVI do końca XVIII wieku,
Kl. VII. L iteratu ra  wieku XIX (pierwuzćj jego połowy).
Kl. VIII. Ilisto rya literatury powszechnej.
Liczba godzin, ze względu na potrzeby innych nauk, byłaby 

oznaczoną na 3 god. tygodniowo. W dwóch klasach najniższych po
trzebne i pożądane byłyby 4 godziny, gdyby tylko to możliwćm się 
okazało.

Ad 2. Książki do nauki tego języka potrzebne, a do napisania 
(a przynajmniéj do przerobienia i poprawienia) konieczne są:

Dla czterech klas niższych nauka gram atyki i składni, jak  wyżćj 
opisano).

Dla kl. V stylistyka.
Dla kl. VI i VII historya literatury .
Dla kl. VIII kurs literatury powszechnej.
Dla wszystkich stosowne Wypisy.



Ad 3. Zalecenie dyrekcyom, ażeby do nauczania języka i lite ra 
tury polskićj nie używali nauczycieli innych przedmiotów.

W yjednanie u c. k. Miuisteryum oświaty takićj dla Komisyi 
egzaminacyjnych instrukcyi, któraby egzaminatorom nakazyw ała wię
kszą ścisłość i surowość przy egzaminach kandydatów na nauczycieli 
języka polskiego.

Komisya cała przychyliła się prawie w zupełności do wszystkich 
wniosków referatu, z wyjątkiem liczby godzin, k tórą w niższćm gimna- 
zyum w każdej klasie na 4 god. tygodniowo podnosi. Omówiwszy zaś 
wszystko pokrótce (str. 17— 18) dochodzi do rezultatu:

»•••język polski winien odegrać w systemie edukacyi szkół śre
dnich należną mu rolę, na nim uczone być winny praw idła gram atyki, 
ćwiczone wyrażanie się logiczne i poprawne w mowie i piśmie, on wi
nien prowadzić do dobrego sm aku, czerpanego ze swojskich i obcych 
wzorów, on nareszcie, za pomocą użycia dobrych wypisów, winien zbo- 
gacić umysł młodzieńca licznemi wiadomościami, obudzić w nim chęć 
czytania i zamiłowanie umysłowego użycia wśród przyszłego zawodu. 
? n powinien być przedewszystkićm obroną przeciwko jednostronności
i zdziczeniu, do którego w dalszćm życiu wyłączna fachowość łatwo 
doprowadza.“
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. Z tego krótkiego przeglądu podstawy i sposobu nauczania języ
ka polskiego w gimnazyach galicyjskich przez ostatnich la t trzydzieści, 
Przyjść musimy do następujących rezultatów:

Nauka języka polskiego w gimnazyach galicyjskich, oparta na 
Larysie organizacyjnym z r. 1849, nie mogła przez pierwszych la t 
osmnaście pomyślnych wydawać owoców, bo m iała zaszczupłe a tćm 
8°rzćj, że nieokreślone nawet granice, nie m iała książek odpowiednich 
ani ukwalifikowanych nauczycieli. I  po zaprowadzeniu języka polskie
go, jako wykładowego, niewiele się zmieniło. Książki pozostały pra- 
w,e te same, nauczyciele sporadycznie lepsi z metodą dowolną, w u- 
ezniach dla przedmiotu dyletanckiego zobojętnienie i lekceważenie.

W ogólnój przeto reformie szkół średnich, którćj w niedalekićj 
Przyszłości spodziewać się wolno zasługuje nauka języka ojczystego na 
gorliwe uwzględnienie w punktach powyżćj wymienionych, a przez ko- 
misye wyraźnie wskazanych, tak  co do formalnej ja k  i co do rzeczowćj 
strony. Ponieważ tych punktów jest więcćj i niektóre sięgają daleko 
Poza samo gimnazyum, należałoby reformę rozpocząć wkrótce, aby 
stopniowe zaprowadzanie lepszego nauczania, i tak zwykle długie trwa- 
J!łce lata, nie przeszło przynajmniej poza wiek bieżący.

Ze życzenia te będą uwzględnione, wątpić nie należy, o ile tylko 
Kiedy, to kwestya inna, bo w kraju, gdzie sprawy szkolne stoją pra- 
>e na p rzed o sta tn im  miejscu, a budżet szkolny w zrasta lub się 

•mniejsza z łaski budżetów innych, a przedewszystkićm wojennego, 
>e należy nigdy spodziewać się zawiele i zaskoro.
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Postępy na polu geologii. — Ogólny rzut oka na początek i rozwój tćj nauki 
od najdawniejszych czasów, aż do epoki przełomu i reformy na tćm polu, za- 
prowad/.onéj przez H uttona i L yella .— Obraz stworzenia świata, podług Leib- 
n itza .— Stałość obecnego porządku rzeczy, podług Laplace’a. Stan nauki 
geologii za czasów W oltera i Laplace’a i opinie tych uczonych.— Słówko
0 geologicznych zmianach czasów obecnych.— Panujące szkoły geologiczne.-— 
Analiza spektralna. —  Poszukiwania H ugginsa nad mgławicami.— Zarzuty 
przeciwko hypotezie nebularnéj Laplace’a i jé j dopełnienie.— Rozwój paletno- 
logii i paleontologii oraz ich związek z geologią.— Profesor Frederico Delpino
1 świeża praca hr. Gastona de Saporta p. t.: „A ncienne végétation polaire.“ —  
Odkrycia dokonano przez prof. A r. Issel i Ang. Incoronato, w jaskini „A rene

Candide“  i innych.— Nowe prace Ludwika Pigorini.

Jako geografia fizyczna minionych wieków „pliysical geography 
of past ages,“ ja k  ją  definiuje Woodward, geologia daje nam prawo, 
a nawet obowiązek zajmowania się temi odległemi wiekami i docieka
nia przeszłości Ziemi na podstawie faktów, dostarczanych przez te ra 
źniejszość. Nauka ta  przechodziła przez liczne fazy w ciągu swéj 
długiej historyi. Zależąc od postępu na polu wielu innych nauk, po
suwała się ona naprzód, lub cofała się wraz z niemi. Początek i pier
wsze zawiązki jéj mamy w kosmogoniach indyjskiej, Mojżeszowćj, 
egipskiéj, oraz kosmogoniach filozofów greckich. W epoce wielkiego 
rozwoju cywilizacyi greckiéj, opinie szkoły pitagorejskićj, o zjawiskach 
dawnych zmian w naturze, zmian, jakie opiewał Owidyusz w swoich 
„Metamorfozach,“ były ostatnim  wyrazem Greków w tćj kwestyi.

Aż do początku XVI stulecia ery naszéj, nauka ta nie posunęła 
się ani na krok naprzód. A i wtedy jeszcze światło zajaśniało tam, 
gdzie go uajmnićj można się było spodziewać, t. j. na polu dziejów po
wszechnych. Między innemi, badacze włoscy, przez usta Leonarda da 
Vinci i F ra  Castera, wypowiedzieli opinie, że muszle kopalne, napotyka
ne w pokładach Ziemi, były kiedyś obdarzone życiem, że morze Śród
ziemne obejmowało dawniéj większą nierównie przestrzeń i że w na
stępstwie wody jego cofnęły się od brzegów. W kilka dziesiątków lat 
późniój, Palissy podjął na nowo kwestyę muszli kopalnych, z większćm
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powodzeniem i zmodyfikował: poglądy Greków na zmiany, jakim ule
gała powierzchnia naszćj planety. Pewnego bodźca, który posunął 
naprzód rozwój téj nauki, dostarczyły poglądy filozoficzne XVII 
i XVIII wieku, a między innemi i wielkie teorye Leibnitza. Niektóre 
z tych poglądów były czystém złudzeniem, posłużyły jednak do pobu
dzenia umysłu ludzkiego do gtębszcgo wnikania w istotę rzcozy, do 
badania przyczyny zjawisk. Tu między innemi należały i próby, czy
nione przez tego wielkiego m atem atyka i filozofa XVII wieku w celu 
stosowania rachunku prawdopodobieństwa do sumowania niektórych 
szeregów i odszukiwania w nich obrazu i uzasadnienia samego stwo
rzenia św iata, a  tćm samćm i Ziemi naszéj. Jeżeli ułomek, mający za 
licznik jedność, a za mianownik jedność więcój ilość zmienną, rozwinie
my w szereg, uszykowany według potęg téj zmiennéj, to przyjmując 
następnie, że zmienna ta  równa się jedności, otrzymamy na wartość 
tego ułomku */2, sam zaś szereg przejdzie na: w i ę c ć j  j e d e n ,  m n i é j  
J e d e n ,  w i ę c ć j  j e d e n ,  m n i é j  j e d e n  i t. d. Dodając w tym szeregu 
dwa pierwsze wyrazy, dwa następne i t. d., przekształcam y go na inny 
szereg, którego każdy wyraz je st zero *). Otóż ksiądz Grandi, jak  po
wiada Laplace 2), wywnioskował ztąd możliwość stworzenia: skoro bo
wiem szereg, czyli, ściślój mówiąc, suma jego wyrazów zawsze równa 
1*8 'A, to ułomek ten powstaje z nieskończonćj liczby zer, czyli z nico
ści. Xym sposobem Leibnitz widział obraz stworzenia św iata w swo
jej arytm etyce podwójnćj, w której, jak  wiadomo, używał dwóch tylko 
cyfr—zera i jedności. W ystawiał on sobie, że Bóg może być przed
stawiony przez jedność, nicość zaś przez zero, że tém samém Isto ta  
Naj wyższa wyprowadziła z nicości wszystkie rzeczy, podobnie jak  je 
dność i zero wyraża w arytm etyce podwójnćj wszystkie liczby. Myśl 
ta, ciągnie daléj Laplace, tak się podobała Leibnitzowi, iź zakom uni
kował ją  Ojcu Grimaldi, prezesowi trybunału matematycznego w Chi
nach, w uadziei, że to godło stworzenia nawrócić może na chrześcia-

')  Rozwijając dany ułomek -------  w szereg, którego wyrazy są uszy-
1 1 +  x 

°wane według potęg rosnących zmiennéj x , otrzymamy:

—7—= 1 — x-f-x 2— x 3 +  x4— x 5 
1kładąc w tym szeregu x = l ,  będziemy mieli:

— = l  —  l - f l  —  l  -|- 1 —  1
2

albo:

-i-=0 +  0 +  0 +  O +  . . . .
jak wyAéj powiedziano.

2) , ,Essai philosophique sur les P robabilités,“  par le m arqais de La* 
plaoe, 7-me e(j, pag, i 97-

Tom IV. Listopad is s i .  3*



nizin ówczesnego władzcę Niebieskiego Państw a, który odznaczał się 
szczególnym zamiłowaniem do nauk.

Leibnitz, kierując się tą  metafizyką s u i g e n e r i s ,  uważał, że sze
reg wi ę c ó j  j e d e n ,  m n i ó j  j e d e n ,  w i ę c ó j  j e d e n  i t. d., przechodzi 
w jedność lub zero, podług tego, czy zatrzymujemy się na nieparzystćj, 
czy tćż na parzystćj liczbie wyrazów, a ponieważ w nieskończoności 
niema żadnśj racyi przekładać liczbę parzystą nad nieparzystą, to na
leży, według zasad rachunku prawdopodobieństwa, wziąć połowę sumy 
tych rezultatów, t.j .  zera i jedności, co właśnie daje '/ a na wartość szeregu.

Pozostawiając na stronie kwestyę, którćj rozwiązywanie wprowa
dziło w błąd wielkiego filozofa-matematyka, zrobimy tu uwagę, jak  nie
bezpieczną jest rzeczą posiłkować się tego rodzaju rozumowaniami w nau
kach matematycznych, wymagających przedewszystkićm nadzwyczajnej 
ścisłości. Zdaniem wymienionego wyżej uczonego francuzkiego, porządek, 
wedle którego rzeczy odnawiają się w naturze, istniał od niepamiętnych 
czasów i istnićć będzie dalćj. YV samćj rzeczy, jeżeli stan obecny 
wszechświata jest zupełnie podobny do stanu poprzedniego, który go 
wytworzył, to koleją swoją da on początek podobnemu stanowi, i na
stępstwo tych stanów, podług tego, byłoby zatem wieczne i niezm ien
ne. Stosując analizę do prawa powszechnego ciążenia, Laplace s ta ra  
się wykazać, że ruchy obrotowe i postępowe planet i ich księżyców, 
oraz położenie ich orbit i równików, podlegają jedynie zboczeniom pe- 
ryodycznym. Przy pomocy tćj samej analizy dowodzi, że od czasów 
H ipparcha długość dnia nie zmieniła się na ‘/ 100 sekundy, oraz że 
tem peratura średnia Ziemi nie zmniejszyła się o 0.o,uC. Tak więc, po
wiada uczony m atem atyk francuzki, stałość obecnego porządku rzeczy 
zdaje się być zabezpieczoną tak przez teoryę, jak  i przez obserwacyę. 
Ale ten porządek zakłócony został przez różne przyczyny, których 
niepodobna poddać rachunkowi. Działania oceanu, atmosfery, oraz 
meteorów, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkaniczne i tym podobne inne 
czynniki zakłócają bezustannie powierzchnią ziem ską i z biegiem cza
su sprowadzają w nićj znaczne zmiany. Tem peratura i objętość 
atmosfery, oraz stosunek gazów ją  składających, mogą ulegać niezna
cznym zmianom. Bardzo prawdopodobnym jest, że przyczyny, odna
wiające skład naszego powietrza, utrzym ują jego składowe^ części 
w odpowiednim stosunku. Długi szereg wieków pozwoli poznać zm ia
ny, jakim  ulegają wszystkie te elementa, tak  niezbędne do zachowania 
isto t organicznych. Jakkolwiek pomniki historyczne nie sięgają b a r
dzo odległćj starożytności, z tem wszystkićm jednak uczą one nas o zna
cznych zmianach, zaszłych skutkiem  powolnego, ale ciągłego działa
nia czynników natury. P rzetrząsając wnętrze Ziemi, odkrywamy 
liczne szczątki natury, niegdyś żyjącćj, a zupełnie odmiennćj od n a tu 
ry obecnćj. Zresztą, jeżeli Ziemia cała była pierwotnie w stanie p ły n 
nym, to pojmujemy, że przechodząc od tego stanu do obecnego, powierz
chnia jćj musiała ulegać wielkim zmianom. Samo nawet niebo, pomi
mo porządku jego ruchów, nie je s t niezmiennćm. „O pór św iatła
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i przyciąganie gwiazd, powiada Laplace, muszą, po upływie wielkiéj 
liczby lat, wpłynąć znacznie na ruchy planet. Dostrzeżone już zm ia
ny w gwiazdach i w formie mgławic pozwalają przeczuwać zmiany, j a 
kie okażą się z czasem w systemie tych wielkich ciał. Możnaby 
przedstawić kolejne zmiany wszechświata przez krzywą, którćj odcię- 
te wyrażałyby czas, rzędne zaś (czyli funkeye tych odciętych) te różne 
stany. Znając zaledwie pewien element téj krzywćj, nie jesteśm y 
w stanie roztrząsać jéj, a t ć m  samćm oznaczyć jé j początek; a jeżeli dla 
zaspokojenia wyobraźni, dążącćj ciągle do poznania przyczyny zjawisk 
w naturze, ośmielamy się stawiać pewne hypotezy, to powinniśmy po
stępować w tym razie z nadzwyczajną ostrożnością.“

Taki jest pogląd Laplace’a, wywołany teoryą Leibnitza, w celu 
stosowania m atem atyki do objaśniania ogólnych zjawisk przyrody.

Pod koniec XVIII stulecia geologia spoczęła już na nierównie 
stalszych podstawach, kiedy I lu tto n  ogłosił swoje wielkie teorye o je- 
dnostajności i ciągłości (uniformity and continuity), o których wspo
mnimy niżćj. Biorąc wiek Ilu ttona  za punkt wyjścia, za epokę prze
łomu, przyjrzyjmy się bliżćj, jak ie  opinie panowały pomiędzy uczony
mi, odnośnie do geologii, w ówczesnćj epoce oraz epoce bezpośrednio 

poprzedzającćj. Stan nauki ówczesnćj odbija się w dziełach dwóch 
uczonych francuzkich, z których jeden , przedstawiciel wieku wielkiego 
umysłowego ferm entu, żył przed H uttonem ; drugi, wspomniany już 
wyżćj, wielki m atem atyk francuzki, zasłynął na polu nauk ścisłych za 
czasów Napoleona I. Pozostawiając na stronie przekonania religijne 
1 polityczne, przedewszystkićm dotkniemy bliżćj opinij pierwszego, od
noszących się do geologii, ile że w ostatnich czasach zaczęto na nie 
zwracać szczególną uwagę ').

„Są pewue błędy, powiada Voltaire w swojćj „Physique,“  które 
odnoszą się do tłum u, oraz inne, które odnoszą się tylko do filozofów. 
Prawdopodobnie idea tylu fizyków, iż dają się dostrzegać dowody po
wszechnej katastrofy na całej Ziemi, należy do tych ostatnich. Znale
ziono na górach Hessyi kamień, na którym znajduje się odcisk pewnćj 
ryby, w Alpach znowu skamieniałego szczupaka; ztąd wniosek, że mo
rza i rzeki pokrywały niegdyś góry. Nierównie właściwiej może by
łoby przypuścić, że ryba, niesiona przez podróżnego, zgniła, wyrzuco
ną została i w następstwie czasu skam ieniała. Idea ta  jednak była 
zbyt prostą i niedosyć systematyczną.“  Dalćj W olter rozumuje w ten 
mnićjwięcćj sposób: Powiadają, że znalezioną została kotwica okręto
wa na górach szwajcarskich; zapomina się przytém, że dawnićj trans
portowane były, przez okolice górzyste, wielkie ciężary, nawet a rm a
ty- Być może, że używano tćj kotwicy do powstrzymywania wielkich 
ciężarów przy zstępowaniu po rozpadlinach skał; być może również, że 
kotwica ta  przeniesioną została z jednego z portów jeziora Genewskie

*) Oto niedawno, bo w roku zeszłym, wyszła w tym przedmiocie roz
prawa profesora Duncana, nosząca ty tu ł: „Opinions of Voltaire and Laplace re» 
garding geology,“  by prof. P . M artin Duncan, London, 1880 .
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go. Wreszcie, może historya ta  jest bajeczną, może kotwica pochodzi 
z okrętu, który się rozbił w Szwajcaryi przed potopem....

Tak samo się rzecz ma co do tak  zwanego łodzika (nautilus). 
„Nie badając starannie, są dalsze uwagi W oltera, czy skamieniałość 
znaleziona, jest łodzikiem, czy tóż węgorzem, uczeni wnoszą, że mo
rze Indyjskie zalewało poprzednio góry Europy. M ałe muszelki, n a 
potykane w prowincyach Francyi, Włoch i t. p., pochodzić mają, jak  
powiadają, z morza Syryjskiego. Nie mam zam iaru kwestyonować ich 
pochodzenia; ale czyż nie pamiętamy, że niezliczone tłum y pielgrzy
mów i krzyżowców, udających się do Ziemi Świętćj, przynosiły za po* 
wrotem muszle? Albo mamyż raczéj wierzyć, że morza tam tejsze 
przybyły tu , aby zalać Burgundyę i prowincyę Medyolańską? Mogli
byśmy uwolnić się od przyjmowania jednéj lub drugićj hypotezy 
i utrzymywać, że muszle te, co miały przybyć z tak dalekich okolic, są 
istotam i kopalnemi, które wydała Ziemia. Z drugićj strony mogli
byśmy wnieść, z większćm prawdopodobieństwem, że dawniéj były tam 
jeziora w tych miejscowościach, gdzie obecnie napotykają się muszle. 
Jakąkolwiek przyjmiemy opinię, to czyż muszle te  dowodzą, że cały 
wszechświat uległ zupełnemu zaburzeniu? Góry, w pobliżu m iast Ca
lais i Dover, są wapienne; a zatćm dawniéj nie były oddzielone przez 
wodę. Może to i prawda, ale tego nie dowiedziono. Skały, w blizko- 
ści G ibraltaru  i Tangeru, są tego samego rodzaju; a zatém Afryka 
i Europa stykały się między sobą i nie było wcale morza Śródziemne
go. Pireneje, Alpy i Apeniny wydają się wielu uczonym szczątkam i 
świata (débris d’un monde), który wielokrotnie zm ieniał swą postać. 
Opinia ta , długi czas wyznawana przez szkołę P itagorejską i przez 
wiele innych, utrzymuje, że cały mieszkalny glob ziemski był kiedyś 
morzem, oraz że morze było długi czas lądem.

Uczeni podtrzymywali tego rodzaju opinie, badając muszle, n a 
gromadzone w pokładach K alabryi i innych miejscach, położonych 
w znacznéj od morza odległości. W saméj rzeczy, wielkie jest praw 
dopodobieństwo, że złożone zostały w ciągu długiego szeregu wieków. 
Morze, k tóre cofnęło się na kilka mil od swoich dawnych brzegów, po
wróciło powoli do innych miejsc. Z téj prawie nieznacznéj stra ty  wy
prowadza się wniosek, że ocean pokrywał niegdyś kulę ziemską w cią
gu długiego czasu. F rejus, Narbonne i F e rra ra  nie są już portam i 
morskiemi: połowa małego kraiku Fryzyi wschodniéj zalaną została  
przez ocean; a zatém dawniéj wieloryby pływały ponad Alpami i górą 
Taurus, a dno morskie było zamieszkane przez ludzi. Ten system fi
zycznych przewrotów świata znalazł silniejsze oparcie w umysłach 
uczonych badaczy, w skutek odkrycia, jakiego dokonał de Louville. 
Wiadomo, że astronom ten przybył umyślnie do Marsylii, w r. 1714, 
dla obserwowania, czy pochyłość ekliptyki była jeszcze ta  sama, jak  ją  
oznaczył Pytheas przed 2000 lat: znalazł on różnicę na — 20'. To 
znaczy, podług jego poglądów, że ekliptyka zbliżyła się do równika
o y 3°, czyli, że w ciągu 6000 la t zbliżenie wynosiłoby cały stopień.
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Trzy takićm przypuszczeniu, widoczni], jest rzeczą, że Ziemia, oprócz 
znanych swoich ruchów, ma jeszcze inny, mocą którego obraca się 
około siebie samej, od jednego bieguna do drugiego. Podług tego 
wypadłoby, że w ciągu 23000 lat, Słońce byłoby nad równikiem przez 
długi przeciąg czasu, i że w ciągu około dwóch milionów lat, m iałaby 
miejsce kolejna zm iana klim atu, przez wszystkie jego stopnie, w pa
sach podbiegunowych i zwrotnikowych.

Dlaczegóż, powiadają, ta  obawa co do okresu dwóch milionów 
lat? Są prawdopodobnie dłuższe okresy pomiędzy położeniem wzaje- 
mnćm gwiazd. Znamy już ruch kuli ziemskićj, który odbywa się 
w ciągu przeszło 25000 lat, a mianowicie t. z. poprzedzanie punktów 
lównonocnych. Miliony la t istnienia wszechświata nieskończenie mniej 
znaczą w oczach Wiecznego A rchitekta, niż jedna chwilka, w ciągu 
którój następuje obrót małego kółka w oczach naszych. Ten nowy 
okres, który wymyślił de Louville, a który podtrzymywali i prostowali 
astronomowie, przypomniał dawne poszukiwania Babilończyków, udzie
lone Grekom przez Aleksandra i przekazane potomności przez Ptole
meusza w jego „Almagesta.” Za czasów Aleksandra, Babilończycy, we
dług ich zdania, posiadali obserwacye astronomiczne za 400300 lat. 
Starano się pogodzić obliczenia Babilończyków z hypotezą obrotów 
w ciągu milionów lat, i wreszcie niektórzy uczeni wnieśli, że klim at, 
swoją koleją, zm ieniał się, juźto przy biegunie, już przy równiku, oraz 
ze wszystkie morza zmieniały położenie swoje.

Te zadziwiające i wielkie zmiany uderzają wyobraźnię najuczeń- 
?zego człowieka. Uczeni potrzebują wielkich zmian na scenie świata. 
Wyobraźnia nasza zagłębia się w miliony wieków, aby ujrzćć z zado
woleniem Kanadę pod równikiem, a morza oblewające Nową Ziemię na 
górach Atlas.

Rozbierając stanowisko, zajęte przez W oltera względem nauk 
przyrodniczych w ogólności, a względem geologii w szczególności, 
zwłaszcza co się tyczy jego opinij, przytoczonych w powyższym ustępie, 
Pr.°f. Duncan powiada między innemi w rozprawie, o którćj wyżej nad
g n i l iś m y :  Ta dziwna m ieszanina zdrowego rozsądku, ignorancyi, 
oraz nieracyonalnćj opozycyi przeciwko nieuniknionym wnioskom, 
wskazuje jednak  jednocześnie, jakie były panujące opinie w tym okre
sie co do wielkiego następstwa zmian. Jest tara żywy sarkazm  z po
wodu opinii geologów, którzy wyprowadzają wielkie teorye z drobnych, 
małoznaczących faktów, i interesującą jest rzeczą, że tak  wielki myśli
we! znajduje się w opozycyi z doktrynam i Pitagorejskiem i. W szakże
1,°ZUm.?wanie, dotyczące dawnego związku Anglii z Francyą, oraz H i
szpanii /, Afryką, zdaniem prof. Duncana, z wielką ignorancyą i zapo
d a n ie m  rzeczy, pozostawione na stronie. Takim sposobem panująca 
opinia wyprzedziła pod tym względem krytykę. Skamieniałości i w o- 
gole szczątki kopalne, nawet w czasach W oltera, stanowiły niem ały 

opot dla ludzi nienaukowych; ale ogólna wiedza ówczesna oświadcza- 
a się na korzyść dowolnego ich powstania.
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W olter jest do pewnego stopnia uniform istą w swoich poglądach 
i oświadcza się przeciwko panującemu za jego czasów pojęciu co do 
trwałości i niezmienności wszechrzeczy w naturze. W ystępuje prze
ciwko istnieniu A tlantydy i przyjmuje połączenie, w czasach dawnych, 
wysp Greckich i Sycylii z odpowiedniemi lądami macierzystemi, oraz 
twierdzi, że A tlantyk nie posiada wielkiéj głębokości pomiędzy wyspa
mi Kanaryjskiem i a lądem stałym . Nie wiele zaufania ma do ówcze
snych teoryj naukowych, powiada bowiem, iż jeden autor, który s ta ł 
się więcój sławnym, niż pożytecznym przez swoję teoryę Ziemi, u trzy 
mywał, że potop rozbił Ziemię, potworzył skały i góry, wywołał wszę
dzie największe zamieszanie, i że obecnie widzimy tylko szczątki zbu
rzonego świata; że autor innćj teoryi, nie mnićj sławionćj, utrzymuje, 
iż bez tego potopu nie istniałaby harmonia, oraz, że oba uważają, iż 
góry wystąpiły na widownię po powodzi powszechnéj. A daléj dodaje: 
„W iększa część filozofów postawiła się bez ceremonii na miejscu Boga; 
sądzą, że mogą stworzyć świat jedućm słowem swojćin.” Rozbierając 
góry, uważane za bezładną masę gruzów dawnego świata, du  m o n d e  
d i s p e r s é  ç à  e t  là , nakształt ruin zbombardowanego m iasta, znajdu
je je, przeciwnie, ułożone w określonym porządku, od jednego końca 
wszechświata do drugiego. „Jest to w samćj rzeczy, powiada, łańcuch 
wysokich i stałych wodociągów, otwartych w wielu miejscach i d a ją 
cych tę przestrzeń rzekom i częściom mórz, których potrzebują one do 
zwilżania ziemi.” Następnie robi uwagę, że „góry służą za zbiorniki 
dla deszczu, źródła rzek, i że nikt  nie może nie widzićć w tém tak  na- 
zwanćm zamieszaniu mądrości i dobroci Boga.” A daléj utrzymuje, że 
każdy klimat ma swoje góry, które są potrzebne do maszyneryi świata. 
„Zwierzęta nie mogłyby żyć bez nich, gdyż życie nie może istniéc bez 
wody. Woda paruje z morza, a tym sposobem ciągle się oczyszcza; 
wiatry niosą ją  aż na wierzchołki gór, gdzie opada i zasila źródła i rze
ki.” W olter nie wierzy w doktrynę Louville’a, utrzym ując, że gdyby 
była prawdziwą, góry znajdowałyby się na tych samych miejscach. 
Daléj zaznacza, * że łożysko oceanu je s t głęboko wydrążone i tém głęb
sze, im daléj posuwamy się od brzegu, że nie ma skał na otwartym  oce
anie, z wyjątkiem niektórych wysp. „Jeżeli jednak, powiada, był kie
dyś czas, w którym ocean pokrywał nasze góry, jeżeli ludzie i zwierzę
ta  żyli kiedyś w wydrążeniu, które obecnie służy za dno oceanu, to 
czyż mogli oni tam istnieć? Z jakich gór mieliby otrzymać rzeki? Świat 
zatém  m usiał być cokolwiek odmienny od tego, jak i obecnie istnieje. 
A jakim sposobem mogła ta kula ziemska obracać się, mając jednę po
łowę wydrążoną, a drugą wzniesioną i pokrytą oceanem?...” Uczeni, 
tworzący świat według swojéj wyobraźni, podług W oltera, narażają się 
tylko na śmieszność. Nie ma żadnego „system u,” któryby mógł dać 
najmniejsze prawdopodobieństwo tem u tak rozpowszechnionemu poję
ciu, że Ziemia nasza zmieniła swój wygląd, że ocean pozostawał długo 
ponad Ziemią mieszkalną, oraz, że ludzie żyli poprzednio tam, gdzie 
obecnie przebywają wieloryby i inne zwierzęta wodne. „W szystko, co
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wegetuje, oraz co żyje, nie zmienia się; k a ż d y  g a t u n e k  p r z e t r w a ł  
n i e z m i e n n i e  w t y m  s a m y m  s t a n i e . . .  Zamiłowanie do cudowno
ści czyniłoby dziecinnym każdy system naukowy. N atura sama zdaje 
się lubować w jednostajności i stałości, jakkolwiek wyobraźnia nasza 
objawia się w wielkich zmianach.” Ten nadzwyczajny uniformizm, 
wypowiedziany w powyższych zdaniach przez filozofa francuzkiego, po
zostaje w pewnćj sprzeczności z jego innemi opiniami, które poprze
dnio przytoczyliśmy.

Mówiąc o odciskach na kamieniach takich, jak  agaty, m armury 
1 t. d., odciskach drzew, które rosną jedynie w Indyach, dodaje, że to 
dopełnienia romansu, wymyślonego przez niektóre ludy, iż morze In 
dyjskie przybyło kiedyś do Niemiec, Galii i Hiszpanii. „Hunnowie i Go
towie, powiada, byli z pewnością w tych krajach. Ale morze nie podró
żuje w podobny sposób, jak ludzie: ciąży ono stale ku środkowi Ziemi, 
posłuszne odwiecznym prawom natury .”

Takie są w ogólnych zarysach poglądy i opinie W oltera.
Wspomniany wyżćj wielki m atem atyk fraucuzki Laplace, trak tu 

ją  geologię ze stanowiska astronomicznego. W ystępuje przeciwko 
Oiędnym, podówczas panującym opiniom co do wielkiój głębokości oce- 
anu, popierając twierdzenie swoje dowodami matemafcycznemi, a mia
nowicie prawami obrotu kul jednorodnych i niejednorodnych.

Laplace utrzymuje, że głębokość morza stanowi mały ułomek 
10żnicy osi biegunowćj i równikowćj naszego globu, oraz, że morza zaj- 
niuJą nieforemności powierzchni ziemi. Podług jego zdania, Ziemia 
nasza była pierwotnie w stanie płynuym, a obecny k sz ta łt jói po
wierzchni, pokrytćj przeważnie wodą, zgadza się z prawami równowa- 
8'i i tylko nieznaczue zboczenia pod tym względem istnieją. W ykazuje 
011 dalćj, że gęstość, czyli ciężkość gatunkowa pokładów Ziemi, w zrasta 
w kierunku od jćj powierzchni ku środkowi, oraz, że te jćj warstwy 
u *ożone są mniej więcćj prawidłowo w około środka ciężkości, co 
Wszystko doprowadziło w następstwie do wniosku, że gęstość, czyli 
ciężkość gatunkowa Ziemi, je s t największa pod morzem, najmniejsza 
Pod łańcuchami gór; że taż gęstość w okolicach płaskich trzym a śro- 

ek pom iędzy  największą i najm niejszą gęstością, oraz, że środek figu- 
y Ziemi i środek ciężkości, nie odpowiadają sobie.

W edług nebularnćj teoryi ') Laplace’a o początku Ziemi, planeta 
zaW(lzigcza swoje istnienie zebraniu się i zgęszczeniu m ateryi 

gławicowćj. Następstwem  tego zebrania się pierwiastków było, na 
asadzie praw chemicznych, oddziaływanie na siebie tych pierwiastków,

‘ przy zwiększonćj energii następowało wywiązywanie się ciepła i świa- 
1 a’ oraz powstawały liczne związki chemiczne, których charak ter za 
rżał od wzajemnego powinowactwa i stosunków ilościowych tych pier- 
‘astków. Rezultatem tego rozwoju m usiała być zmiana natury i for-

, ')  Mgławioa nazywa się po łacinie n e b u l a ;  ztąd to teoryę Lapla* 
Ce u nazywają hypotezą n e b u l a r n ą .
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my owćj materyi mgławicowej, która, w miarę zniżania się tem peratu
ry i powstawania nowych związków, przechodzących w stan  ciekły, 
przyjmowała ksz ta łt olbrzymiej kuli, otoczonćj atm osferą gazową. 
W  następstw ie kula ta, w której składowe części ugrupowały się we
dług ich gatunkówćj ciężkości, oziębiając się, pokryła się wodą i s ta ła  
się w końcu zdolną do podtrzymywania życia jestestw  niższćj organi- 
zacyi. Od tćj chwili rozpoczęły się liczne i na wielką skalę odbywają
ce się geologiczne zmiany, ciągnące się przez długie szeregi wieków, 
a których próbkę dają nam w czasach obecnych zmiany sta łć j części 
Ziemi, zwanćj skorupą ziemską.

Nie jest zamiarem naszym szkicować, chociażby tylko w ogól
nych zarysach, zmiany czasów obecnych, o których wyżej napom knęli
śmy, bo tego nie moglibyśmy zamknąć w ramach, w jakich  trzym ane 
być powinny nasze artykuły przyrodnicze, ile, że wiadomości tego ro 
dzaju zualćźć można w każdym niemal podręczniku geologicznym. 
Dla pełniejszego jednak przedstawienia rozwijanego obrazu, o który 
nam chodzi, powiemy kilka słów w tej m ateryi. Śledząc między góra
mi,— t. j. w miejscowościach, gdzie poczynają się strum ienie,— piasek, 
zwir i muł, dające początek skałom  osadowym *); robiąc poszukiwania 
na szczelinach i brózdach, w łożysku strum ieni, przy“ ujściach rzek, 
oraz w wyższych końcach jeziora, gdzie z rozdrobnionych materyałów 
tworzą się językowate odsypy, czyli tak zwane delty (z powodu podo
bieństwa do greckićj litery A ); prowadząc badania na brzegach morza 
lub oceanu, dokąd wielka rzeka niesie, na swoich spienionych falach, 
nadzwyczajne masy piasku i mułu; badając dno morza, które pokrywa 
się również osadami piasku i m ułu— przekonywamy się w s z ę d z i e  
prawie o jednej dominującej zasadzie, według której powstały te osa
dy podwodne, a mianowicie: że nie są one bezksztaltnem i masami g ru 
zu, ale p r a w i d ł o w o  r o z g a t u n k o w a n e m i  w a r s t w a m i ,  i dlatego 
właśnie tego rodzaju osady i skaty otrzym ały nazwę u w a r s t w i o 
n y c h .  W skutek procesu infiltracyi, czyli nasiąkania, oraz ciśnienia, 
osady te, z biegiem czasu, stw ardniały, dając początek skałom . Liście, 
gałęzie, odłamki roślinne, unoszone prądem wody, a nadto różne zwie
rzęta, żyjące w wodzie, dostając się na jćj dno, pokrywają się osadem 
mułu i ulegają powolnemu rozkładowi za dni naszych. Tą samą dro
gą dostawały się one tam również w czasach dawnych i zagrzebane 
w skalach, uległy zwęgleniu, przeszły w stan skam ieniały i noszą na
zwę s k a m i e n i a ł o ś c i .

Ocean i ląd często zmieniały się wzajemnie, jakeśm y to zazna
czyli wyżćj. Geologowie odszukują obecnie dawne dna morskie na

*) Skałą, w znnezeniu geologicznym, nazywa się, jak  wiadomo, każdy 
kamień naturalny, czy  to miękki, czy twardy, jak  np i piaskowiec, wapień, wę- 
giel, gran it i t. d. W szystkie skały dają się sprowadzić do dwdch typów głó
wnych: n e p t u n i c z n y o h ,  u w a r s t w i o n y c h ,  czyli o s a d o w y c h  i p l u t o -  
n i c z u y c b ,  ożyli  o g n i o w y o h .



szczytach pór, a dawne lasy, zwęglone działaniem wysokiéj tem peratu
ry i olbrzymiego ciśnienia, czyli dzisiejsze pokłady węgla, odnajdują, 
obecnie spoczywające głęboko w łonie Ziemi. Ukryte we wnętrzu Zie
mi i wytwarzające się w nićm siły podziemne, to główne źródło i przy
czyna trzęsień Ziemi, wybuchów wulkanicznych, podnoszenia się i opa
dania lądów i innych zjawisk tego rodzaju— siły te wyparły naze- 
wnątrz skały krystaliczne wskutek czego układ  pokładów osado
wych uledz m usiał zmianie i zam iast być poziomym, przyjął inny kie
runek; te ostatnie skały zatém przedstaw iają się nam pochylone, pio
nowe, zgięte, pofałdowane, połam ane. Taki stan  dowodzi, że uległy 
przewrotom. A jeżeli brzegi skał osadowych są pokryte innemi w ar
stwami, to oczywista, że powstanie tych warstw je s t późniejsze, niż po
dniesienie pokładów osadowych. W razie, jeżeli oba pokłady nie m a
ją  poziomego kierunku, a na nich idzie trzeci, którego kierunek jest 
również odmienny od poziomego, to taka góra pokładów przedstawia 
nam trzy odrębne okresy podniesienia. Porównywając góry różnych 
miejscowości, co do tylko co wyjaśnionych charakterów  i gatunku sa
mych pokładów, geolog oznacza ich względny wiek: na zasadzie zaś 
skamieniałości wykrywa współczesność skał i w ogóle pokładów ró 
żnych miejscowości, dając nazwę formacyi grupie tych pokładów, któ- 
re mają wspólne pochodzenie i odznaczają się jednakowemi skam ienia
łościami. P raca to nadzwyczaj trudna i mozolna. Z powodu wielkich 
zaburzeń, jakim uległy pokłady, jesteśmy w stanie nakreślić bardzo 
niedokładną kronikę geologiczną, zwłaszcza jćj pierwsze rozdziały, 
^tąd  i różnice w poglądach zasadniczych, czyli tak  zwane szkoły geo
logiczne.

Najdawniejsza ze szkół geologicznych, w którćj między innemi 
Pomieścić należy i wspomniane wyżćj kosmogonie starożytnych, przyj
muje gwałtowne występowanie lądów, podnoszenie się ich i opadanie, 
^ n u rz a n ie  się gór, oraz nadzwyczajne rewolucye, czyli przewroty na 
kuli ziemskiéj, t. j. tak  zwane katastrofy i kataklizm y. Katastrofizm 
Podtrzymuje istnienie nieograniczonéj siły, przyjmując za podstawę ro- 
‘ W<5j naszéj planety ze stanu, w którym  jéj postać i siły były zupełnie 

mienne °d  obecnych. Do głównych reprezentantów  jego w czasach 
owszych policzyć należy między innemi zgasłego przed kilkom a laty  

geologa francuzkiego E liasza de Beaumont, dożywotniego sekretarza 
kademii nauk (Sécrétaire perpétuel de l’Académie des sciences), prof, 
edgwick’a, oraz zm arłego niedawno geologa angielskiego, odkrywcę 
ormacyi Syllurskićj w Rosyi, Sir Roderyka Murchisona.

, Przeciwnicy téj szkoły, do których między innemi należy wspo- 
niany już wyżćj H utton, K. Lyell, au tor pomnikowego dzieła o geolo-

')  Skały ogniowe, czyli plutoniczne, dzielą się, jak  wiadomo, na k r y -  
8 t <‘ l i o z n e ,  złożone z kryształów i które poprzednio były w stanie roztopio-

i o k r u c h o w e ,  powstałe z sypkich materyałów podczas wybuchu wul»
kanów.
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gii ')  i wielu innych, jak  gdyby przyjąwszy za zasadę swoją słowa 
poety:

G u tta  c av a t lap idem  non vi sed saepc cadcndo ,
przypisują zjawiska czasów dawniejszych w historyi rozwoju naszćj 
planety siłom nie potężniejszym, ale w zupełności podobnym do tych, 
jakie za dni naszych działają. Ta jednostajność i ciągłość (uniformity 
and continuity), przyjęta za główną zasadę przez zwolenników szkoły, 
była przyczyną, że jćj nadano nazwę uniformizmu (uniformitarianism). 
Podług tego, w' ciągu olbrzymich, nieokreślonych okresów czasu, dzia
łające stopniowo i powolnie siły mogą wydać olbrzymie rezultaty. Ja k 
kolwiek nieznaczne zmiany mogły tu  i owdzie mićć miejsce, to jednak, 
jak  powiadają uniformiści, równowaga nie była nigdzie naruszoną; 
i w odległych, ginących w mgle przeszłości wiekach, wszystko w ogóle 
pozostawało takićro, jakićm było w czasach ostatnich, jakićm  jest za 
dni naszych. Zdaniem H uttona, nie mamy fizycznego dowodu począ
tku, ani perspektywy końca (no physical evidence of a beginning, no 
prospect of an end). Podług K arola Lyell’a, głównego apostoła uni
formizmu *), nietylko obecny stan Ziemi, ale i liczne stany poprzednie 
stosowały się do organizacyi i zwyczajów gatunków pierwotnych, odpo
wiadając w zupełności warunkom istnienia nieograniczonej liczby istot, 
i gatunki dawniejsze są do tego stopnia podobne do obecnych typów 
fauny i flory, że przedstaw iają zupełną między sobą zgodność i jedność 
celu.

Jak  utrzym ują bezimienni autorowie znakomitćj rozprawy: „Geo
logical Theories in G reat B ritain” 3), zamieszczonej w „Przeglądzie 
Edym burgskim ,” uniformizm był tylko dźwignią, służącą do wyniesie
nia geologii do godności, ja k ą  obecnie zajmuje ta  gałęź wiedzy przyro- 
dniczćj w szeregu nauk. Z powodu wązkich granic czasu, w ciągu 
którego mogły być obserwowane zjawiska, niepodobna jest na tćj pod
stawie stawiać wniosków ogólnych, któreby stosowały się do nieogra
niczonej przeszłości dawno minionych wieków. Uniformiści tedy b łą 
dzą, nie przyznając odmiennego stanu rzeczy na Ziemi w porównaniu 
z tym, jaki m iał miejsce w czasach historycznych. Przyjm ując znowu 
pierwotną płynność Ziemi, ja k  to czyni Lyell 4), pobijają się własną 
bronią, sami usuwają niejako g run t z pod nóg swoich.

Trzecia szkoła, to jest tak zwany ewolucyonizm, dla wytłómacze- 
nia zjawisk geologicznych, odrzucając dowolne przypuszczenia zwolen
ników katastrofizm u, oraz zbytnie ograniczenia uniformistów, przyjmu
je  wszystko, co jest dobrego w obu tych szkołach.
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l) „Principle*) o f  G eology.“  D zieło to  k ilk u n astu  doczekało  się wy
dań i przetłóm aczone zostało  praw ie na w szystkie g łów ne języki europejsk ie .

>) „ P rin c ip le s  o f  G eology ,“  vol. I I ,  pag. 6 1 0  e t seqq .
3) „ E d in b u rg h  R eview ,“  N r. 2 6 7 , poszyt za k w arta ł I ,  r .  18 70 , pag. 

59 —  65 .
*) „ P r in c ip le s  o f G eo logy ,“  vol. I I ,  p ag . 2 2 5 .



W edług opinii profesora Huxley’a, wypowiedzianéj w sprawo
zdaniu złożonćm Towarzystwu geologicznemu ') londyńskiemu (Geolo- 
gical society of London), katastrofizm należy już do historyi geologii, 
Szkoła uniformistów jest nauką chwili obecuéj, podczas gdy ewolucyo- 
pizna należy do przyszłości. W. Thomson, K. Darwin, H. Spencer 
i inni, należą do głównych przedstawicieli ewolucyonizmu, którego z a 
łożycielem je s t właściwie wielki filozof królewiecki.

; Profesor Huxley, sam gorący zwolennik téj szkoły i zręczny jé j 
obrońca, mówiąc o zasługach K anta na tém polu, tak  się wyraża m ię
dzy innemi: „K ant w ykłada zupełną kosmogonię pod formą teoryi 
Przyczyn, które doprowadziły do powstania wszechświata z rozproszo
nych atomów m ateryalnych.” „Dajcie mi m ateryą, a zbuduję świat!”— 
Powiada—i wyprowadza z pojedyńczych danych, k tóre  mu służą za 
punkt wyjścia naukę zupełnie podobną do hypotezy Laplace’a (o m g ła
wicach)... K ant wystawia sobie wszechświat jako  nieograniczone roz
szerzenie się bezkształtnćj m ateryi, rozproszonćj w przestrzeni. W je 
dnym końcu mieści środek przyciągania i drogą dedukcyi wykazu
je możność wytworzenia się olbrzymiego środkowego ciała, otoczonego 
układam i światów we wszystkich fazach rozwoju.” Rozszerzanie się 
krańców tych światów w powolnym biegu całych tysięcy wieków i zwię
kszająca się liczba atomów m ateryalnych zamieniają C h a o s  w K o s 
mos.  Zebrane składowe elem enta przechodzą znowu w następstwie, 
skutkiem wywiązującego się ciepła, w chaotyczną masę, a takim spo
sobem światy obecne, podług K anta, spoczywają wśród ruin światów 
dawnych, i mimo tego zużywania i burzenia, K o s m o s  rozszerza g ra 
jące swoje kosztem C h a o s u .  Dla poglądów geologicznych filozof kró
lewiecki nićma innych granic nad granice czystego rozumu.

W szakże profesor Huxley, popierając doktrynę inaugurow aną 
Pfzez Laplace’a i Kanta, nie dotyka jéj słabych stron a których jednak 
Nie brakuje. W ażne odkrycie prawdziwéj gazowéj mgławicy przez 
« uRgins’a uważali niektórzy za potwierdzenie hypotezy nebularnéj. 
\ °  jednak nie wystarcza, i budowa wzniesiona przez K an ta  i L aplace’a 
n ,e stoi na niewzruszonéj podstawie. Znakomity postęp na tém polu 
zawdzięczamy nowéj gałęzi wiedzy, zwanćj analizą spektralną, i g łó 
wnemu instrumentowi spektroskopowi, jak im  się posługuje ta  nauka. 
^  jego pomocą otrzymaliśmy niezbite wskazówki o istnieniu dalekich ciał 
gazowych, oraz dowiedzieliśmy się, że znaczna część mgławic, o których 
nic nam powiedzićć nie mogą najpotężniejsze teleskopy, są  to zazwy
czaj mechaniczne mieszaniny trzech gazów, z których dwa, azot i wo
dór, zdeterminowane zostały na pewno. W szakże to nieocenione na
rzędzie je s t w stanie powiedziéé nam jeszcze coś więcćj o mgławicach, 
a to właśnie, co nam dostarczyło przed niedawnym czasem, jest s ta 
nowczo nieprzyjazne hypotezie Laplace’a. Gęstość gazu, z którego w y-

' )  ,,A ddregs of P rof. T . H . H uxley F . R . P ré s id e n t to  th e  G eolog i- 
Cal »ociety o f  L o n d o n .“  F eb r. 19 , 1 8 6 9 .
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pływa światło, wywiera wpływ na widmo i mierzy się szerokością, li- 
nij je  składających. Otóż warunkiem s i n e  q u a  n o n  hypotezy nebu- 
larnćj je s t istnienie w przestrzeniach światów mgławic rozm aitego 
stopnia zgęszczenia. Rozm aitą jasność św iatła tych ciał wskazywano 
za dowód rozmaitćj ich gęstości. Z doświadczeń jednak d -ra  Hug- 
gins’a, wykonywanych w ostatnich latach nad liniami widmowemi tych 
ciał, okazało się, że badane gazy są nietylko jednakowćj, albo prawie 
jednakowćj gęstości, ale nadto, że są w nizkim stopniu natężenia, co 
wszystko je s t fatalne dla hypotezy uebularnćj w d a w n i e j s z e j  j ć j  
f o r m i e .  Ale jeszcze fatalniejszym zarzutem  jes t ten, że odkryto 
w mgławicach pierwiastki w stanie gazów (w liczbie trzech) nie wy
starczają  do utworzenia takiego systemu świata, jak  świat nasz słone
czny, chyba, że przyjmiemy, w pomoc hypotezie nebularnćj Laplace 'a , 
nową hypotezę, a mianowicie, iż źródło potrzebnej do utworzenia sy
stem u nowćj materyi znajduje się nazewnątrz mgławicy, choćby np. 
w systemie kometowym.

Meteory spadające na  ziemię zaw ierają wielką liczbę podobnych 
do znanych nam pierwiastków chemicznych, a mianowicie: w wielkićj 
ilości żelazo, kobalt, nikiel, miedź, cynę oraz wiele innych metali 
w mniejszćj ilości, jak  niemnićj siarkę i krzem. Substancye te posia
dają zupełnie odmienne cechy od tych, k tóre wchodzą w skład m gła
wic. Podług tego zatćm , przestrzenie niebieskie oddzielające między 
sobą gwiazdy, przy takićm  przypuszczeniu, mogłyby być widownią nie 
tylko ruchów komet, ale i powstawania i rozwoju nowych światów.

Jakkolwiek w systemie Laplace’a nićma wyraźnćj wzmianki
0 źródle, zkąd mógłby być czerpany zapas potrzebnych substancyj, któ
rych brak je s t  w mgławicach, to jednak nie pozostało ono zupełnie 
pominiętćm. Przeciwnie, ten znakomity m atem atyk, posiadający dar 
uogólniania rzeczy w rozwijanych przez siebie poglądach—dar cechu
jący tylko wielkie um ysły— przewidział, że spotkanie się komety 
z mgławicą je s t nieuniknionćm. że kometa raz dostawszy się w sferę 
jśj przyciągania, nie miałaby już  możności wydobycia się z tśj sfery
1 musiałaby odbywać swoje ruchy około środka ciężkości mgławicy, 
zbliżając się do niego stopniowo.

Nie chcemy malować stanu mgławicy według tćj hypotezy, kiedy 
po upływie wieków wielką liczbę komet i towarzyszących im pierścieni 
meteorycznych pochłonęła w siebie, ile że stawiane w tym celu poglą
dy byłyby hypotetycznćj natury. Powiemy tylko, że rozwiązanie ża
dnego zagadnienia nie jest takiśj wagi dla postępu nauki nowożytnćj, 
jak  kwestya realnćj, praktycznćj użyteczności komet w ekonomii świa
ta . Trudno bowiem przypuścić, że ciała te  są to i g n e s  f a t u i ,  k rą 
żące tu i tam , i nie oddające żadnćj usługi ani naszemu układowi s ło 
necznemu, ani innym systemom światów. Ale ta  kwestya i wiele je 
szcze innych muszą być wprzód rozwiązane w sposób zadawalający, 
zanim będziemy w stanie złożyć stanowcze i kategoryczne oświadcze
nie, czy hypoteza nebularna Laplace’a daje nam, czy nie, prawdziwy
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klucz do rozwiązania kwestyi, odnoszącej się do powstania i bistoryi 
systemu słonecznego.

Powróćmy jeszcze na chwilkę do wspomnianych wyżćj szkół ge
ologicznych.

Kwestya płynności w nętrza Ziemi stanowiła długi czas kość nie
zgody pomiędzy uczonymi badaczami przyrody. Jakkolwiek zdawało 
s'ę  niektórym , że fizyk francuzki Delaunay, zapomocą zbudowanego 
umyślnie na ten cel aparatu, który dem onstrował w obec Napoleona III, 
dowiódł płynności wnętrza Ziemi, ale opinia ta była mylną, i doświad
czenia poinienione wykazały tylko, iż płynność środka Ziemi je s t m o
ż l i wą ,  a nie k o n i e c z n ą .

Wszakże pozostawiając na stronie kwestyę o b e c n ć j  płynności 
Wnętrza naszćj planety, zastanówmy się chwilkę nad pytaniem, jakiśm  
hyło to wnętrze w czasach odległych. U kład skał podług ciężkości 
gatunkowćj, znajdowanie się w nich żył mineralnych, oraz inne oko- 
hezności, nie dadzą się pogodzić z zasadami uniformizmu i wykazują 
niezbicie, iż dawny stan naszej planety znakomicie się różnił od obecnie 
lstniejącego. Ignorowanie tego wszystkiego stanowi słaby punkt tćj 
nauki, gdyż układ  skał na podstawie ciężkości gatunkowej dowodzi 
nie tylko ogniowego początku Ziemi, ale nadto wykazuje, że planeta 
nasza, poczynając od tego czasu, ulegała i ulega ciągle stopniowemu 
°ziębianiu się, co wszystko harmonizuje z ewolucyonizmem, przyjm ują
cym w zasadzie zm ianę stanu.

Ale Ziemia nasza połączona je s t najściślejszemi węzłami z inne- 
mi ciałami niebieskiemi. Dowodzą tego połączone prace chemika i a- 
stronoma. Pod względem tem peratury , pór roku, warunków atmosfe
rycznych, niektóre planety (np. Mara) bardzo są podobne do Ziemi 
\ równie zdolne do podtrzymywania życia isto t tćj samćj organizacyi, 
Jakie znajdują się na naszćj planecie. Takim sposobem to podobień
stwo zewnętrznych warunków, które nie może być ślepym trafem , ani 
Prostym przypadkiem, dowodzi ścisłego jćj pokrewieństwa z innemi 
Planetami. Nadto, identyczność składowych elementów meteorytów 
z Pierwiastkami chemicznemi, oraz ta  okoliczność, że meteoryty przed
stawiają te same związki, naśladując tak dokładnie budowę niektórych 
skał ziemskich, iż niepodobna dopatrzyć różnicy między niemi, stano- 
Wl jeszcze silniejszy łącznik, wiążący Ziemię naszą z m eteorytami, a tćm 
samem i z innemi ciałami niebieskiemi.

Określiliśmy wyżćj, co nazywamy formacyą geologiczną. Z powodu 
zaburzeń i przewrotów, jakim  uległy pokłady stałój skorupy ziemskićj, 
geologia je s t w stanie skreślić bardzo niedokładną kronikę tych prze
wrotów. Wszakże porównywając z sobą pokłady ziemskie, oznacza 
O lejne ich następstwo, k tórą to pracę ułatw ia jćj ta  okoliczność, że 
w skutek zaburzeń, dawne skały, zam iast leżćć na wiele tysięcy stóp 
P°d powierzchnią Ziemi, pod skałam i późniejszego powstania, znajdują 
SlS nieraz na powierzchni Ziemi. Każda formacyą, czyli wielka grupa 
Pokładów, cechuje się właściwemi sobie skamieniałościami, to je s t
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szczątkami dawnéj fauny i flory, którćj przedstawiciele tém więcej się 
różnią od obecnie żyjących zwierząt i roślin, im starszy jest badany 
pokład.

Takim sposobem geologia daje nam możność badania rozwoju 
życia na Ziemi, oraz stopniowego znikania z jéj łona reprezentantów  
dawnéj fauny i flory, ustępujących miejsca nowym okazom, odmiennym 
budową i charakterem  od poprzedzających.

Ręka w rękę z postępem badań geologicznych idzie rozwój pa- 
letnologii i w ogóle paleontologii, które tylko na podstawie faktów do
starczonych przez geologię, na kombinacyi tych faktów między sobą, 
wyprowadzać mogą wnioski swoje. Podług A lberta Gaudry, profesora 
paleontologii w Muzeum historyi naturalnćj w Paryżu (autora pracy 
noszącćj tytuł: „Animaux fossiles du Mont Léberon”), paleontolog, któ
ry nie wierzy w migracye i lokalne znikanie organizmów, napróżno 
szukałby związku pomiędzy dawnemi jestestw am i organicznemi; nie 
potrafi on objaśnić nowego pojawiania się i powrotu form dawnych. 
Porównywanie dawnych jestestw  organicznych między sobą, a miano
wicie żyjących w pewnéj epoce z temi, które je poprzedziły, oraz z te- 
mi, które bezpośrednio po nich następowały, wykazuje nam pewną 
analogię ogólną między różnemi kolejnemi faunami.

Tak tedy paleontolog bada szczątki kopalne, napotykane w po
kładach Ziemi, zabytki znajdowane w jaskiniach, i, na podstawie tych 
badań, wyprowadza swoje wnioski. Odnośnie do człowieka, nadzwy- 
czajnéj wagi są odkrycia, dokonane w tak  zwanych mieszkaniach je 
ziornych lub nawodnych.

Zdaniem Morlot’a, wypowiedzianćm w jego „Études géologico- 
archéologiques en Danemark etc.,” dla poznania przeszłości rodu ludz
kiego, należy przedewszystkićm poznajomić się z teraźniejszością jego, 
należy badać człowieka wszędzie, gdzie tylko dostrzedz się dają jego 
ślady, gdzie tylko przesunęła się jego stopa. Téj tćż metody trzy 
mają się przeważnie uczeni badacze przyrody. Tak np. obecne bu
dowle nawodne, napotykane u licznych ludów dzisiejszych, na wy
spach oceanicznych, na Sumatrze, oraz na innych wyspach arch i
pelagu Indyjskiego ')> na wyspach Karolińskich, Celebes, Mindinao, 
Ceram i Lubuam 2), jak  również osady papuasów na Nowćj Gwi
nei, dostarczyły najlepszych materyałów do badania dawno zaginio
nych, znikłych z łona Ziemi nawodnych mieszkań przedhistorycz
nych ludów europejskich. Metoda to bardzo naturalna, gdyż faktem  
je s t zaprzeczeniu nie ulegającym, że niektóre ludy wyszły ze stanu 
dzikiego wprzód, inne późnićj, wreszcie jeszcze inne dotąd w tym sta 
nie pozostają. Dziś, podobnie jak  dawniéj, jak  powiada L . Pigorini 3),
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napotykają się z sobą twarzą w tw arz ludy dzikie i narody cywilizo
wane; dziś zatćm, podobnie jak  dawnićj, człowiek cywilizowany notuje 
stan życia człowieka dzikiego, opisuje go dla przekazania przyszłym 
Pokoleniom.

F ak ta  oderwane, odnoszące się do tego przedmiotu, zbierano da
wno, ale nie domyślano się nawet do jakich  doprowadzą one rezu lta
tów. a  jednak fakta te doprowadziły do jednego z największych od
kryć na polu etnografii porównawczćj, do odkrycia ś w i a t a  j e z  i o r -  
Nego.  Znakomity au to r dzieła „Die Pfahlbauten der Schweiz,” dr. 
1'erdynand Keller, odtwarzając, z nagromadzonych przez innych uczo
nych i przez własne badania faktów, ten nieznany świat, wystawił so
bie, mówiąc językiem księcia poetów staroźytnćj Romy, pomnik nie
spożyty „monumentum aere perennius.” Jak  natu ralista  francuzki 
t juvier, z pomocą kości kopalnych, zdołał odtworzyć kształty  organi
zmów, jakie kiedyś żyły na Ziemi, tak  uczony szwajcarski Keller, ze 
znalezionych szczątków dawnych naczyń, dobytych z głębi wód, rozwi
j a ł  nieznany okres życia ludów przedhistorycznych. Na podstawie 
tych badań z kości kopalnćj wnosimy o kształcie i charakterze zwie
rzęcia, do którego należała, ze znalezionćj skorupki— o naczyniu, k tó 
rego ta  ostatn ia je s t częścią; jedna wyraża faunę, ogół warunków kos
micznych czasu, w którym żyło to zwierzę, druga przedstawia pewien 
okres przemysłu człowieka, jego cywilizacji. Te ludy przedhistory
czne znikły z łona Ziemi, tradycye o nich zginęły w mgle wieków, nie 
Pozostało po nich nawet wspomnienia; ale w osadach napływowych 
zachowały się szczątki ich mieszkań, zabytki broni, sprzętów i naczyń. 
Pozostała zatćm do ich odkrycia jedna tylko droga, wskazywana przez 
geologię i paleontologię: przetrząsanie pokładów Ziemi, na których jak  
®a kartach nieśm iertelnćj księgi — według poetycznego porównania 
Morlota—odczytujemy dzieje tych nieznanych wieków, pisane porani- 
kowemi głoskami, dzieje dziecięcego wieku ludzkości.

We Włoszech, o których mamy do zanotowania grubą wiązankę 
rzeczy nowych i nadzwyczaj pouczających, bardzo późno zaczęto się 
zajmować temi przedhistorycznemi pomnikami, a pierwsze odkryte 
fakta były zbyt odosobnione, nie pozwalające wnosić, że kraj ten, podo
bnie jak  pozostała część Europy, kryje w sobie również pomniki epok 
Przedhistorycznych. Zamiłowanie do studyów paletnologicznych we 
Włoszech, rozbudził pierwszy Desor; Gastaldi ogłosił drukiem pierw
szy pomnik o czasach przedhistorycznych Italii; inny uczony, Strobel, 
odkrył pierwszą budowę na palach w prowincyi Parm a, a takim  sposo
bem nastąp ił zupełny rozwój tćj gałęzi wiedzy we Włoszech.

Od tego czasu prace i poszukiwania na tśm  polu we Włoszech 
cjągle wzrastały, i dziś mamy do zanotowania tak  wielką ich ilość, 
chcąc tylko podać do wiadomości to, co dokonanćm zostało w osta
tnich dwóch latach, że dla sprawozdania popularnego stanowi to ponie
kąd „em barras de richesses.” I  dlatego pomijając inne źródła, które 
mamy pod ręką, fakta do tćj części sprawozdania naszego bierzemy
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z obszernćj, wydanéj w r. 1880 i kilka arkuszy druku obejmującćj 
rozprawy profesora Pompeo Castelfranco, inspektora pomników sta ro 
żytności (Ileale Ispettore dei Monumenti e degli Scavi d’antichità), 
7, których wiele zmuszeni jesteśmy pominąć, nie mogąc przytoczyć na
wet małćj ich cząstki.

Ale wprzód słówko o poszukiwaniach hr. de Saporta, dotyczą
cych arktycznego początku życia, jako mających ogólniejsze znaczenie.

Zgodnie z przyjmowaną powszechnie opinią, że Ziemia nasza 
ulegała stopniowemu oziębianiu, poczynając od tem peratury początko- 
wćj bardzo wysokiej, Buffon wnosi ztąd, w „Époques de la n a tu re ,” że 
istoty żyjące musiały po pierwszy raz wystąpić na widownią w okoli
cach podbiegunowych, gdyż inne strefy, tak umiarkowane jak  i pod
zwrotnikowe, były zbyt gorące, a tém samém nie odpowiadały w arun
kom, potrzebnym do rozwoju życia. Dziwna rzecz, że pogląd ten, tak  
prosty i tak  słuszny, mógł być ignorowany przez geologów w ciągu 
tak  długiego czasu. Dopiéro niedawno znakomity paleontolog, hr. de 
Saporta, w pracy swojćj „L’ancienne végétation polaire,” podjął na no
wo tę kwestyę, wykazując, że pogląd Buffona popierają fakta, dostar
czane przez badania paleontologiczne. A utor utrzym uje, że koniec 
okresu azoicznego (to jest w którym życie nie wystąpiło jeszcze na sce
nę świata) m usiał schodzić się z oziębieniem się wody, doprowadzo
nym aż do punktu, w którym już nie ścina się białko, i że pierwsze is
toty organiczne żyły pod wodą, nie stykając się bezpośrednio z powie
trzem  atmosferyczném. A życie to, powiada Deipino, profesor bota
niki w uniwersytecie genewskim ') (z którego rozprawy wyciągamy po- 
niżćj zamieszczone fakta, nie mając obecnie pod ręką pracy p. de Sa
porta, ile że to pozwala nam streścić poglądy botanika włoskiego, k tó 
re są nieco odmienne od opinii p. de Saporta), nietylko wzięło począ-1 
tek pod biegunem północnym lub w jego sąsiedztwie, ale przez długi 
przeciąg czasu musiało ograniczać się na samćj tylko téj okolicy, co 
stwierdza właśnie fakt, że najdawniejsze pokłady geologiczne, zawie
rające szczątki kopalne, znajdują się właśnie pod wysokiemi stopnia
mi szerokości północnśj, dochodząc do 60°. Na Północy zaś, gdzie znaj
dują się formacye sylurskie, skały laurentyjskie największego dosięgły 
rozwoju w Kanadzie, jakkolwiek rozciągają się i w innych miejscowo-

' )  „E  non solo  la v ita— pow iada uczony b o tan ik  w łosk i— ebbe p rin 
c ip io  so tto  ii polo ártico  o ne lle  v icinanze, m a p e r un lungbissim o tem po d o - 
v e tte  e ssere  confinata in  q uella  reg io n e  m edesim a. U na be lla  conferm a di 
q u esta  tes i si ha nel fa tto , che i piii an tich i s tra ti  geologic i fo ss ilife ri si t ro -  
vano p e r l ’ap p u n to  ne lle  a lte  la titu d in i de l N o rd , in ispccie  fra  il 5 0 °  e 6 0 ° 
p a ra lle lo . E  nel N o rd  che si trovano  le form azioni s ilu riche  e quan tu n q u e  le 
m edesim e si estendano  ne lla  Spagna e n e ll’ A m erica del N o rd  fino al 3 5 ° di 
la titu d in e ; p e r  a ltro  g li s tra ti  più p o derosi e c a ra tte r is tic i sono in B oem ia, Id -  
g h ilte rra , Scandinavia e n e ll A m erioa del N o rd . Cosi p u re  le rocce lauren- 
ïiane ebbero il lo ro  som m o sv iluppo  nel Canada....’’
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¿ciach, dochodząc do 35° szer. półn. Podobnież, podług Fryderyka 
Delpino, fonnacye paleozoiczne rozciągają się na wielkiej przestrzeni 
okolic podbiegunowych, od początku jezior wewnętrznych Ameryki 
Pórnocnćj, aż do zatoki Baffińskićj, Grenlandyi i Szpicbergu. W resz
cie to samo daje się powiedzićć co do fonnacyj dewońskich górnych 
1 węglowych morskich, które poprzedziły właściwy okres węglowy; 
w samój rzeczy rozciągają się one aż do 76° szer. półn. i na wyspy 
Podbiegunowe i Grenlandyę, oraz do 79° na Szpicbergu. Już d’Archiac 
zauważył, źe pokłady węgla kamiennego, tak  rozległe na północy, sta- 
J3i się rzadkością na południu pod 35°.

Jaki powinien był być klim at okresu węglowego?—pyta Delpino 
j objaśnia, że odpowiedź na to pytanie daje nam paproć kopalna, zna
m io n a  przez H eera w pokładach węglowych, a k tóra  podobna jest do 
gatunku, napotykanego obecnie w krajach podzwrotnikowych. Na tćj 
zasadzie utrzymujemy, że wciągu tego czasu, w okolicach podbieguno
wych, klim at był podobny do dzisiejszego klim atu stre f zwrotnikowych.

W szakże nastręcza się tu  wielka trudność. Jakkolw iek mamy 
prawo przypuszczać, że klim at ówczesny w okolicach arktycznych po
dobny był do dzisiejszego klim atu stref zwrotnikowych pod względem 
t('m peratury, to analogia odpowiednia nie może być przyjętą pod wzglę
dem światła. W samćj rzeczy, jeżeli pod równikiem 12 godzin dnia 
następuje prawidłowo po 12 godzinach nocy, to w krajach podbiegu
nowych, zwłaszcza w blizkości bieguna, te kolejne zmiany następują 
Po sześciu miesiącach, to je s t że w ciągu roku bywa jeden dzień i j e 
dna noc. Otóż ponieważ gatunki okresu węglowego są to rośliny trw ałe 
1 drzewa, to trudno je s t objaśnić, jak im  sposobem mogły rozwinąć się 
przy warunkach tak  przeciwnych budowie roślin drzewnych. Trudność 
ta łatwo pokonać się daje co do tem peratury, która nawet w półroczu 
Pozbawionćm św iatła słonecznego, m usiała być dosyć wysoką, aby nie 
nastąpiła przerwa w wymianie wód morskich, oraz mgły atm osfery
cznej z ówczesnemi nadzwyczaj gorącemi okolicami podzwrotnikowe
mu—-wymianie, k tóra  i po dzień dzisiejszy mamiejsce, jakkolwiek wnie- 
równie mniejszych rozm iarach i przy nierównie ograniczeńszych sku t
kach. Wiadomo bowiem powszechnie, jaką  ilość ciepła roznoszą p rą
dy morskie z okolic południowych na północną półkulę, a między nie- 
ni1 golfstream, oraz jak wielkie masy mgły zbierają się w ciągu zimy 
w Anglii i na zachodnich wybrzeżach Francy i.

Jakim  sposobem daje się objaśnić trudność powyższa co do świa
ta ?  Gaston de Saporta przypuszcza, że nawet w ciągu tych długich 

°cy północnych, światło rozlane mogło tam przenikać przy pomocy 
nadzwyczaj gęstych i wysokich mgieł, ale tćj opinii uczonego paleonto- 
°ga nie podziela profesor Delpino, modyfikując ją  nieco. Zdaniem 

optanika włoskiego, pierwszy początek życia nie pow stał ściśle pod 
‘egunem, ale w odlegiejszćj okolicy, np. pomiędzy 40° a 60°, tak źe na

wet w okresie odpowiadającym zimie, nie brak było działania św iatła 
w ciągu pewnego czasu. W następstw ie gatunki rozszerzyły się b a r
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dzo, i na południc, gdzie przyzwyczajały się do znoszenia panującego 
tam  m a x i m u m  ciepła, i na północ, gdzie znosiły wpływ dtugiéj no
cy. Zresztą nawet dla gatunków drzewnych nie jest tak nieprawdo- 
podobném, "aby te powoli nie miały się przyzwyczaić do znoszenia 
okresu c o r a z  większćj ciemności, tego m a x i m u m  nocy *), jak ie  ma 
miejsce bezpośrednio pod biegunem.

Ale tak ie  gatunki, których istnienia aż do pewnego punktu do
wodzi), pokłady węglowe niektórych okolic podbiegunowych, cóż robić 
musiały ze swemi liśćmi? Liście są organami takiem i, które nie mo
głyby znosić półrocznej nocy, następującćj po dniu sześć miesięcy trw a
jącym. Otóż podług Fryderyka Delpino, gatunki te m usiały tracić li
ście, i dlatego zjawisko drzew o liściach opadających, obecnie ograniczo
ne do przyczyny mrozów podczas zimy (w okolicach umiarkowanych), 
albo tćż do przyczyny suszy (w okolicach podzwrotnikowych) odnieść 
należy do tych dawnych czasów, chyba że przyczyna tego m usiała być 
zupełnie inna, to jest długi brak św iatła 2).

Powyższe poglądy lir. Saporta przyjęte zostały między innemi 
przez G. D. Hookera na posiedzeniu Towarzystwa królewskiego w L on
dynie 3). Akceptował je  również am erykański geolog Dawson 4) w p ra
cy swojéj „Geneza i wędrówki roślin.” Ten ostatni s tara  się sprosto
wać błąd, w jak i, podług Delpina, wpadli niektórzy geologowie, a mię
dzy innymi i Oswald Heer, autor dzieła „Die Urwelt der Schweiz.” Bo
tanik  genueński powiada, że różne pokłady ogłoszone zostały za eoce- 
niczue, mioceniczue i t. d., jedynie przez wzgląd na równość lub podo
bieństwo gatunków obserwowanych (solo sotto la considerazione della 
uguaglianza od analogia delle specie che vi si osservano). Ale tego 
nie dosyć; trzeba uwzględniać jeszcze szerokość geograficzną poszcze
gólnych miejscowości. Tak np. jeżeli w dwóch łożyskach, zaw ierają
cych szczątki kopalne, z których jedno położone je s t pod 80u a drugie 
pod 50° szerokości, znajdują się identyczne i podobne gatunki roślinne, 
wtedy zwykliśmy mówić, że należą one do tćj samćj formacyi, czyli że 
są współczesne. Otóż, podług Delpina, jest to prawdopodobnie b łę 
dem; przeciwnie, wypada wnieść, że pierwsza należy do okresu, który

*) „ P e r  le  specie  a rb o ree , non  è  poi tan to  inverisim ile  che a poco 
a  poco siansi ad a tta te  a com p o rtare  un periodo  d ’ o scu ritk  serapre  p iii c res- 
c en te , fino a  to lle ra re  q u e l m a x i m u m  n o ttu rn o  che si tro v a  im m ediatam en- 
to  so tto  il p o lo .”

a)  „Q uindi queste  specie Jovevano  perdero  le  foglie; ed eoco che il 
Jtonomeno di a lberi a foglie caduche, oggidi r is tre tto  a lia  causa de l freddo  in- 
v e rn ale  (u e lle  reg ion i tem p era te ) , o p p u re  alia  causa de lla  sicc ità  (n e lle  reg io - 
ni tro p io a li) , r is a lir  deve fino a q ueg li an tich issim i tem pi; se  non che la cau 
sa  doveva e sse rn e  t u t t ’ a ltra , cioè la p ro lu n g a ta  assenza de lla  luce .”  O p , cit.

3) „R oyal Society o f L o n d o n ,”  posiedzenie z lis to p ad a  1 8 7 8  r.
*) „T he G enesis and  M igra tions o f P la n ts ,”  1 8 7 9  r . ,  p ra ca  d ru k o w a

na w „ P rin ce to w n  R eview .“



poprzedził okres pow stania drugićj, gdyż potrzeba brać w rachubę 
nadzwyczajną różnicę tem peratury, która współcześnie istnieje i z a 
wsze istn iała  pomiędzy dwoma punktam i, położonemi na tak  różnych 
równoleżnikach. Pogląd ten Dawsona zdaje się być w zupełności uza
sadnionym i pomieniony uczony zgodnie z opiniami co do tego punktu, 
Lyella, Davy’ego i innych geologów, ogłasza za dewońskie większą część 
pokładów Ameryki Północnćj, zawierających szczątki kopalne, a które 
Ileer uważał za pokłady węglowe. Również Dawson uważa niektóre 
formacye wysokich szerokości geograficznych (Grenlandya, Szpicberg, 
i niektóre puukta Ameryki Północnćj) za formacye kredowe, albo co 
najwięcój eoceniczne, które Ilee r zaliczał do miocenicznych. W nio
ski i  tego poglądu Dawsona są wagi nadzwyczajnćj. Zdaniem uczo
nego geologa amerykańskiego, formacye północno-wschodnie Ameryki, 
zawierające szczątki kopalne, poprzedziły w ogóle homologiczne for- 
niacye innych krajów i są stosunkowo nierównie bogatsze w gatunki. 
Podczas kiedy w Europie formacye dewońskie zawierają niewiele szcząt
ków kopalnych, w Nowym Brunszwiku i innych krajach północno- 
wschodnićj Ameryki, Dawson odróżnił 125 gatunków roślin, należą
cych przeważnie do olbrzymich widłaków, paproci, skrzypów i sosen.

Dawson, zgodnie z opinią uczonych Saporta i Asa Gray’a, p rzy j
muje, że em igracja roślin m iała w ogóle miejsce od Północy na Połu
dnie, skutkiem  stopniowego oziębiania się Ziemi; przypuszcza jednak, 
że niekiedy zdarzał się i ruch w kierunku przeciwnym, to jest kiedy 
Po okresie jużto lodowym, już stosunkowo dosyć zimnym, następow ał 
okres gorący. Takim sposobem obecna flora umiarkowanych okolic 
Ameryki, jak a  nastąpiła  po okresie lodowym, je s t rezultatem  em igra- 
cyi od południa ku północy.

* *
jk

Znakomity badacz jask iń  prowincyi włoskićj Ligurya, o których 
dawnićj już ogłosił kilka cennych rozpraw, profesor A rtu r Issel z Ge
nui, wydał na widok publiczny obecnie znakom itą pracę p. t.. „Nuove 
ricerche sulle caverne ossifere della L iguria” >). Wiadomości, spo
strzeżenia i hypotezy, przedstawione w téj pracy przez uczonego pale
ontologa włoskiego, są powiększćj części nowe i odnoszą się do prac 
autora, wykonanych w ciągu roku 1876, z polecenia m inisteryum  wło
skiego, w jaskiniach Finaîese, a nadewszystko t. z. A r e n e  c a n d i d e  
(Białe piaski).

Już od r. 1864 autor badał tę  ostatnią grotę, w którćj znalazł 
odłamki naczyń, muszle, kości zwierząt ssących i kości ludzkie. W n a 
stępstwie zwiedził ją  wielokrotnie, ale dopićro w r. 1874, w towarzy
stwie innych uczonych, udało mu się dokonać odkrycia kompletnego 
szkieletu ludzkiego, obok którego znalazł róg jeleni, siekierę kam ien- 
nQ, i niektóre inne przedmioty. Następnie, w rozmaitych punktach ja 
skini, wyżój wspomnieni badacze znaleźli różne inne wyroby ręki ludz-

I PRZYRODOZNAWSTWA. 2 6 7

')  „N ow e poszukiw ania nad  ja sk in iam i L ig u ry i, zaw ierającem i kości 
kopalne .”



kiéj, oraz pięć szkieletów, między którem i jeden dziecka. Ale cenny 
ten  zbiornik zabytków przedhistorycznych nie został przez to wyczerpa
ny, i kiedy au tor otrzym ał polecenie od ministeryura oświecenia do p ro 
wadzenia dalszych prac na tém polu kosztem rządu włoskiego, w cią
gu dni dziesięciu, kiedy uprzątnięte zostały gruzy prawie z całój 
wschodnićj i środkowćj części jaskini, odkrył siedm nowych grobów 
z odpowiedniemi szkieletami (niektóre uszkodzone, inne w najlepszym 
stanie zachowane); bardzo wiele wyrobów ówczesnego przem ysłu czło
wieka z terrakoty, kam ienia i kości.

Kości obrobione są bardzo liczne; następnie idą igły włosiane 
(aghi crinali), ostrza do strzał, lanc, puginałów, nożyki, cewki i t. p., 
kilka zębów obrobionych, które uważać można za trofea polowania, 
kły dzików i zęby wilcze, przedziurawione w korzeniu, używane jako 
ozdoby. Jask in ia przedstawia wielką ilość wyrobów ręki ludzkiéj, jak  
siekiery, noże, rodzaj pilnika, kilkanaście kamieni młyńskich. Rzecz 
dziwna, powiada autor, że w jaskini nie znaleziono ostrzów do strza ł 
i lanc z krzemienia. Prawie we wszystkich grobach znaleziono ochrę 
czerwoną.

Obok przedmiotów z gliny i terrakoty, zanotować należy dziwne 
naczynie z ziemi czarniawéj, tw ardéj, „w postaci równoległościanu za
okrąglonego na kantach i dosyć przedłużone,“ z pewnym wizerunkiem 
na większćj ścianie. Ze znaków, jak ie  przedstawia, Issel wnosi, że do 
naczynia tego przywiązane jest jak ieś pojęcie zabobonue.

Prawie wszystkie kości zw ierząt ssących były rozłupane podłu
żnie, albo też złam ane w poprzek; niektóre są zwęglone. Były tam 
kości, należące do wielu zwierząt, jakiem i są: ryś, kuna, niedźwiedź, 
borsuk, wilk, pies, dzik, wól (bardzo nieliczne), jeleń, owca, koza, za
jąc  (jeden okaz), kilka ptaków. Ryb brak zupełny, co je s t rzeczą dzi
wną, gdyż skoro jaskinia leży bardzo blizko morza, to trudno pojąć, 
jak im  sposobem jéj mieszkańcy mogli nie zajmować się rybołówstwem. 
W okresie, w którym powstała jaskinia w mowie będąca, czy to skut
kiem obfitszéj wegetacyi, czy tćż z innych przyczyn, zależnych od zja
wisk kosmicznych i geologicznych, kraj m usiał być w ogóle wilgotniej
szy i zimniejszy, niż obecnie. Na dowód tego Issel przytacza tę oko
liczność, że w jaskini znaleziona została muszla lądowa typu alpejskie
go, należąca do gatunku zaginionego.

Issel jest zdauia, że jaskinia służyła nietylko za cmentarz, ale 
i  za mieszkanie, gdyż spełnianie obrządków pogrzebowych nie w ystar
cza do wyjaśnienia, jak im  sposobem w tak  ograniczoném miejscu mo
gło być nagromadzonych tyle różnych zabytków. Nadto kamienie 
młyńskie, kamienie do rozcierania farb, siekiery i inne przedmioty, 
w rozmaitych punktach jaskini nagromadzone, są  widocznym dowodem 
długiego w niéj zamieszkiwania człowieka.

Jak  się zdaje, mieszkańcy jaskini zajmowali się polowaniem; do
wodzą tego zęby, których używali na ozdoby, oraz resztki ich pożywie
nia. Wszakże, według wszelkiego prawdopodobieństwa, oddawali się
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także pasterstw u, gdyż pomiędzy pozostalemi szczątkami znajduje 
się również wielka ilość kości zwierząt domowych. Co się tyczy rol
nictwa, jak  powiada Issel, to uprawy jego w pewnym stopniu ze s tro 
ny mieszkańców jaskini dowodzą znalezione kamienie młyńskie; ale do
daje, że rolnictwo musiało znajdować się u nich w bardzo nędznym 
stanie ')•

Nie pójdziemy za autorem w rozbiorze stanu przemysłu glinia
nego, ani tćż nie podając jego spostrzeżeń nad fabrykacyą broni, nad 
pochodzeniem potrzebnych materyałów oraz uwag co do innych wa
lnych kwestyi; nie możemy jednak pominąć uwag, dotyczących obrzę
dów pogrzebowych.

Groby osób dorosłych bywały wzmacniane głazam i kamieni nie
obrobionych; groby dzieci nie przedstaw iają tych kamieni. Trupy, 
Powiada Issel, spoczywają zazwyczaj na lewym boku, z głową opartą 
na lewćj ręce, z kolanami cokolwiek zgiętemi w ten sposób, że piszcze
le były niekiedy blizkie klatki piersiowéj. Z prawćj strony zm arłych 
Pici męzkićj pomieszczaną bywała siekiera kamienna... Narzędzie to 
nigdy nie było położone tak , aby się stykało z ręką, ale w odległości 
20—30 centymetrów... Po lewej stronie znajdowało się naczynie g li
niane, zawierające kam ień czerwony (farbę). Substancya ta, którćj 
mieszkańcy jaskiń  używali bezwątpienia do malowania sobie ciała, 
służyła do ozdabiania ciał zmarłych. Niektórzy wojownicy nosili na 
szyi kły dzików, albo zęby wilcze, odpowiednio przedziurawione, inni 
muszle przedziurawione. Obok dzieci nie było broni, ale tylko przed
mioty do ozdoby.

Nie zdaje się, aby mieszkańcy téj jaskini mieli oddawać się ludo- 
*crstwu.

Po opisie znakom itych zabytków, znalezionych w jaskiniach 
■iPiasków białych“ (Arene candide), następują opisy czterech innych 
Jaskiń. W jednej z nich, zwanćj ,,G rotą wieszczek“ (G rotta delle fa- 
te), Issel znalazł, obok kości kopalnych niektórych dzikich zwierząt, 
Jak niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus), niewątpliwe ślady 
człowieka, a pomiędzy niemi kilka naczyń glinianych. Wspomniane 
dzikie zwierzęta, zdaniem profesora Issel, walczyły z człowiekiem, jak  
? świadczy kaw ałek szczęki dolnéj, na którćj powierzchni znajdowały 

s>ę brózdy i nacięcia, podczas gdy kość była jeszcze świeża. Brózdy 
w liczbie 10 do 11, prostolinijne, zdaniem autora, zrobione były 

P‘zy obdzieraniu mięsa z kości. Resztę opisu pomijamy.
, N aturalne uzupełnienie prac profesora Issel stanowi rozprawa 
' ra Angelo Incoronato 2). Oto co pisze między innemi uczony do-

')  ,,A d ogni modo— pow iada— costoro non potevano essere che tr i— 
stl “gricoltori.“

2) ,,Scheletri umani delle caverne delle Arene Candide eto.“  w „ P a -  
m,Çtnikaoh Akademii kr<51ewskiéj“  („M em oriedella R. Aocademia dei L incei“ ), 
1 8 7  7 — 1 8 7 8 .



k tor o obyczajach ludów, o których wyżćj mówiliśmy: Chcąc mówić 
w ogóle o tych dzikich ludach, powiada, potrzeba zgodzić się na to, że 
nie byli oni dobrymi przedstawicielami estetyki, przynajm niéj w dzi- 
siejszém jéj pojmowaniu, gdyż cechy ich anatomiczne nie znajdują poró
wnania z żadnym z obecnie żyjących we Włoszech ludów. Postawa ich 
niezbyt pokaźna, a kończyny górne dosyć długie i nieproporcyonalne, 
w stosunku do ram ienia i przedram ienia, przypominają odrazu typ 
murzyński.

Z innych cech, których Incoronato przywodzi długi szereg, (a k tó 
rych tu  powtarzać nie możemy dla braku miejsca), autor wyprowadza 
wniosek, że lud ten należał do rasy niższej i mało rozwiniętój.

Nietylko w jaskiniach, ale nawet w kopalniach miedzi w Ligu- 
ryi znaleziono ślady, które dowodzą, że w odległych czasach, być może 
w początku ery metali, człowiek zajmował się dobywaniem rud mie
dzianych *). Ślady te, jak  podaje do wiadomości Issel, widać w na
czyniach znajdowanych w dawnych galeryach tych kopalni.

W czasie, kiedy człowiek żył w wyżćj rzeczonych jaskiniach (ja- 
kiemi są: caverna delle Arene candide i inne), klim at ówczesny m usiał 
być zimniejszy, niż obecnie. Zdaniem prof. Castelfrauco, był czas, 
w którym i Alpy nadmorskie (Alpi m arittim e) posiadały swoje lodow
ce. Już Gastaldi zaznaczył charakterystyczne pokłady tego rodzaju 
w okolicach Cuneo. Geolog i paletnolog Desor, wspomniany wyżćj, 
nie mógł przypuścić, aby lodowiec, który w Cuneo rozciągał się na 435 
metrów, w Rivoli na 400, a w Ivrea na 250, nie miał  się rozchodzić 
przynajmniéj do pewnego punktu w kierunku przeciwnym. W jednym  
z artykułów  swoich, ogłoszonych w „Coraptes-rendus de l’Académie des 
Sciences” (z kwietnia 1879 r.), oraz w pracy zatytułowanej: „Sur les 
te rra ins glaciaires diluviens et pliocènes des environs de Nice” (ogło- 
szonéj w r. 1879), podaje do wiadomości, że po daremnych poszukiwa
niach jego śladów w okolicach Nizzy i wzdłuż wybrzeża Liguryjskiego, 
udało mu się nakoniec odszukać lodowiec w odległości 20 kilometrów 
wewnątrz okolicy, u stóp pokładów wapiennych jurajskich, na wysoko
ści 520 metrów.

Nie możemy iść krok w krok za prof. Castelfranco i podawać 
w streszczeniu liczne na tém polu dokonane przed kilku laty i w n a j
nowszych czasach uzupełnione odkrycia, do jakich między innemi nale
ży dawniejsze odkrycie przez Desora stacyi przedhistorycznéj w Isolino 
(na jeziorze Varese), catéj wsi jeziornéj, prawdziwéj Pompei przedhi- 
storyczuéj, zachowanéj do czasów naszych, odkrycie uzupełnione w cza
sach ostatnich badaniami uczonego angielskiego W altera Fostera, ani 
tćż prac na tém polu Ranchet’a, Regazzoni’ego i Garoni’ego. Pom ija
my milczeniem prace prof. Castelfranco, dotyczące trzech budowli na

*) „Sullo tracoe di antichissim a lavorazione osservato iu alcune m i
niere della L iguria,“  praoa drukowana w tygodniku „R assegna settiraauale 
politioa eto.“  z maja 187 9 r.
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Palach na jeziorze Monate, z powodu których wypowiada przekonanie, 
przeciwne opiniom, wyznawanym przez wielu paletnologów, że ludy, do 
których odnoszą się te palafitty, miały z ludami zamieszkującemi ter- 
rcmary prowincyi Em ilii wspólność pochodzenia i jednakowy przemysł. 
Przytaczamy jednak  konkluzye, do jakich dochodzi uczony profesor na 
nasadzie swoich poszukiwań:

1. Że żaden z faktów, zauważonych na stacyach jezior Varesot- 
to, nie jest tego rodzaju, aby m iał usuwać wszelką wątpliwość, że te 
mieszkania należały w początku do wieku kamiennego.

2. Że różne przyczyny wszakże sk ładają  się razem na to, iż mo- 
żliwćm jest, żeo n e  odnoszą się do jutrzenki wieku bronzowego (all’ 
a l b a  delP eta del bronzo).

Opinię tę podziela między innemi i prof. Strobel, który rozbiera
jąc kwestyę powyższą *), dodaje, że przez ową jutrzenkę (alba) wieku 
bronzowego rozumićć należy epokę przechodową od okresu kamienne
go do okresu bronzowego.

Z kolei przechodzimy na tem miejscu do zanotowania ciekawćj
i poważnćj publikacyi B arelli’ego: „Sepoicreto preromano di Civiglio” 
(ogłoszonej w roku 1879), w którćj uczony ten zdaje sprawę z dokona
nych przez niego prac odnośnie do wykopalisk w Civiglio, gdzie jeszcze 
w r. 1875 odkrył dwa bardzo ciekawe groby, z pierwszego wieku żela
znego. Tym razem rezultatem  prac uczonego W łocha było odkrycie 
siedmiu grobów, dostarczających nowych cennych materyałów. Ba- 
relli przechodzi z kolei grób po grobie, wymienia przedmioty znalezio
ne w każdym z nich, objaśniając na rysunkach k sz ta łt naczyń i wyro
bów bronzowych. Co do nazwy ludu, do którego odnoszą się te groby, 
autor nie określa jć j bliżćj i dobrze czyni, gdyż, jak powiada przy tćj 
okoliczności prof. Castelfranco, prawdziwi uczeni przestali już od pe
wnego czasu dawać nazwy tym grobom gallickich, etruskich i t. p. 
Ten cm entarz w Civiglio ma naturalnie znaczenie wielkie, zdaniem 
uczonego profesora, gdyż powstał on w okresie przełom u, na granicy, 
dzielącćj czasy historyczne od przedhistorycznych.

Tenże sam prof. Castelfranco, dzięki informacyom udzielonym 
Przez Nlanusardi’ego, odkrył obszerne cm entarzysko pierwszego wieku 
żelaznego („Atti della Societa Ita liana  delle scienze naturali,” vol. XX, 
Pag. 8 0 —88). Ta starożytna Nekropolis, podobnie jak i odkryta przez 
Barelli’ego w Civiglio, o którćj tylko co wspominaliśmy, znajduje się 
w niewielkićj odległości od Como, a mianowicie o pół kilom etru na po-

J) „B ulletino di Paletnologia Ita liana,“  Anno IV  e V, Santo critico  
e*'0, „ L ’uomo preistorico nelle provincia di Como,“  pag. 1 2 0 — 13 2, oraz 
pag. 46 —  55.
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ludnie od Montorfano. Dwa tylko groby, jak  sam powiada, mógł od
słonić przy tćj sposobności i podać do wiadomości publicznćj; dwa inne 
zbadał Garovaglio w roku następnym i opisał pod nazwą, to m  be g a i 
l i  c h e  '). Groby w Civiglio, podług zdania prof. Castelfranco, są co
kolwiek późniejsze, pod względem swego pochodzenia, od grobów Mon- 
torfauskich.

Niezmordowany badacz i odkrywca stacyj mantuańskich, don 
Francesco Mose, wzbogacił piękną, swoją, kolekcyę wynalazkiem l a n c y  
k r z e m i e n n ć j  w Merlongola; co do wymiarów swoich, przypomina 
ona poprzednią, odkrytą i opisaną dawniej przez autora w pracy jego: 
„M ieszkania błotne prowincyi M antuańskićj’’ 2).

Torfowisko w Cascina jest jedną ze stacyi jeziornych prowincyi 
W erońskićj, w którćj przed kilku laty robił poszukiwania M artinati. 
Pigorini zdał sprawę z niektórych przedmiotów, znalezionych poprze
dnio w tćj miejscowości i oddanych na własność Muzeum rzymskiego 
(Museo di Roma). Przedmioty te sk ładają  się z wielkiej liczby szczą
tków zwierzęcych, naczyń, krzem ieni obrobionych, oraz utensyliów 
bronzowych. Te ostatnie w Cascina są nadzwyczaj rzadkie. B adania 
Pigoriniego, dotyczące starożytności w Cascina, stw ierdzają ponownie 
opinię jego, dawniej już wypowiedzianą, że ludy mieszkań jeziornych, 
oraz familie, zamieszkujące terrem ary i stacye analogiczne, należą do 
tego samego rodu. Przybyły do W łoch, powiada, drogą alpejską, 
obrabiając jeszcze kamień; ale już nie byt im obcy użytek bronzu.

Do przyśpieszenia rozwiązania zagaduienia przyczynią się z pe
wnością systematyczue badania, przedsięwzięte kosztem ministeryum, 
za radą M artinatiego, a pod kierunkiem  De Stefaniego, w palafitach 
przedhistorycznych Peschiery i innych, istniejących wzdłuż brzegu we
rońskiego jeziora Garda. Sprzęty dobyte sk ładają  się z przedmiotów 
glinianych, rogów jelenich, bronzu i kamienia. Pigorini utrzym uje, iż 
staje się coraz widoczniejszćm, że lud, który zam ieszkiwał terrem ary 
Emilii, jest ten sam, co zajmował domki jeziorne w Benaco, że używał 
współcześnie narzędzi krzemiennych i bronzowych i że osady jego wy
stępowały z pośród wód jeziora, w czasie cywilizacyi pierwszego wieku 
żelaznego.

Cywilizacya pierwszego wieku żelaznego trw ała długo i dosięgła 
wysokiego stopnia rozwoju w okolicach Este, jak  tego dowodzą bada
nia prof. Prosdocimi, dokonane z polecenia ministeryum włoskiego.
O rezultacie badań podaje do wiadomości powszechnćj uczony ten 
W ioch w dwóch pismach swoich, noszących tytuł: „Cmentarzyska m. 
E ste, ich cechy ogólne, wyprowadzone na zasadzie wykopalisk, dokona-

')  „Una necropoli a M ontorfano,“ w „Riyibta Archeologioa di Como.“  
Giugno, 1 7 7 9, pag. 21 .

3) „A bitaziodi Palustri del M antovano.“



nych w latach 1876, 1877 i 1878” (styczeń 1879), oraz „Cmentarzysko 
euganejskie rn. E ste” (styczeń 1878).

Chierici, po zwiedzeniu Muzeum archeologicznego tego m iasta 
(Museo archeologico di Este), stw ierdził rezultaty  otrzymane przez 
1’rosdocimi’ego i przeprowadził porównanie pomiędzy rozmaitemi okre
sami tego wieku. Podług jego zdania, wspólne tło  różnych grup tćj 
cywilizacyi, trudnych do odróżnienia, wskazuje na pewno wspólne źró
dło, które dotąd nie zostało odszukane we Włoszech. L. Pigorini, któ
ry już  poprzednio zwiedził Muzeum esteńskie (Museo di Este), podzie
la prawie w zupełności poglądy na tę kwestyę prof. Castelfranco i in
nych paletnologów włoskich.

T. S/comorom/ci.
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O projektowanej reformie administracyjnej w Galicyi.

Nadzwyczajne trudności, jakie zachodziły przy konstytucyjnym 
pogodzeniu interesów pojedynczych krajów i odrębnych narodowości, 
pozostających pod berłem  habsburgskióm, z w arunkam i jedności poli
tycznej i koniecznością scentralizowania sił wszystkich części składo
wych w głównćm ognisku władzy państwowej, zrodziły dzisiejszy na
der zawiły i skomplikowany mechanizm rządowy monarchii Austry- 
acko-W ęgierskićj. W ymagania, jakim  uczynić zadosyć m iała obowią
zująca ustawa zasadnicza, będąca właściwie „kom prom isem ,“ zaw ar
tym przez b. kanclerza hr. Beusta, przyjętym przez radę państwa i 17 
lutego 1867 r. sankcyonowanym przez cesarza, odnosiły się nietylko 
do zapewnienia sobie przez ludy, układ ten zawierające, życia parla
mentarnego, swobód konstytucyjnych i samorządu, ale w większej je
szcze mierze dążyły do zabezpieczenia praw narodowościowych każde
go z krajów koronnych. Decentralizacya adm inistracyjna i obszerna 
autonomia, miały stać na straży interesów narodowych, zwłaszcza 
w prowincyach nie niemieckich, którym rządy Bacha, Szmerlinga i in 
nych germanizatorów, groziły ostateczną zagładą. W nowym, duali
stycznym składzie monarchii, Węgrzy odrazu zdobyli sobie zupełny 
sąmorząd i otrząsnęli się z wszelkich wpływów niemieckich; ale kraje, 
składające drugą połowę monarchii, mnićj zyskały na tym układzie, 
przy zawieraniu którego jedną stroną kontrak tu jącą byli Węgrzy, 
a  drugą, w istocie rzeczy, tylko żywioł niemiecki, nieprzyjazny innym 
narodowościom i używający w Austryi stanowczćj przewagi. Mimo to, 
części składowe Przedlitawii, a w ich liczbie Galicya, otrzym ały pewne 
rękojmie samorządu, między innemi zawierające się i w tćm, że obok 
władz czysto rządowych, zwanych politycznemi, ja k  starostw a, nam ie
stnictwo, podległych hierarchicznie m inisterstwu i rządowi centralne
mu w Wiedniu, istnieją równego im stopnia władze autonomiczne, 
mianowicie: gminy, rady i wydziały powiatowe i jako emanacya sejmu 
wydział krajowy, które stoją na straży interesów miejscowych, za ła 
twiają takowe samoistnie w oznaczonym zakresie, kontrolują do pe
wnego stopnia czynności władz politycznych i zależą tylko od repre- 
zentacyi sejmowćj. Znaczenie i ważność tych instytucyi autonom i
cznych polega nie tyle może na umiejętnćm prowadzeniu interesów



lokalnych i dobrej adm inistracyi, ile raczej na patryotycznym obo
wiązku bronienia praw narodowościowych, ciągle jeszcze, a przynaj
mniej do utworzenia gabinetu Taaffego, zagrożonych przez centralistów 
niemieckich.

Trzeba przyznać, że taka podwójna adm inistracya nie przedsta
wia w praktyce istotnych warunków dobrego zarządu; wywołuje ona 
częste starcia między władzami politycznemi a autonomicznemi, wyra
dza liczne spory o kompetencyą i opóźnia bieg interesów. Był czas, 
kiedy nawet wydział krajowy nie mógł otrząsnąć się z biórokraty- 
cznych form ułek i przysłowiowej powolności austryackićj. Rady po
wiatowe nie funkcyonują w Galicyi, jakby  się tego spodziewać n a 
leżało. Przyczyny tego są znane i łatw e do zrozumienia. Na 74 po
wiaty, z jakich sk łada się Galicya, potrzeba, żeby 518 osób, w charak
terze prezesów, ich zastępców i członków rad powiatowych, poświęciło 
do pewnego stopnia własne interesa, gospodarstwa, zwykłe zajęcia,
1 bez wynagrodzenia, z uszczerbkiem fortuny, pracowało dla drugich. 
Wiele z tych osób spraw uje inne jeszcze obowiązki publiczne. To 
więc wszystko mając na uwadze, oraz opłakany stan ekonomiczny Ga
licyi, trudno i wymagać, żeby rady powiatowe pełniły swe obowiązki
2 jednakową zawsze obywatelską gorliwością. Jeszcze gorzćj stoi 
rzecz z samorządem gminnym. Podług wykazów statystycznych, na 
5933 wójtów gmin, 4743 nie umić czytać ani pisać, a również ciemne 
gromady włościańskie nie znają i nie rozumieją nawet tych drobnych po
trzeb i interesów lokalnych, które, jako żywioł miejscowy, najlepiej prze
cież znaćby powinny. P rasa galicyjska i poważne głosy w sejmie nieje
dnokrotnie już zwracały uwagę na tę  wadliwość adm inistracyi. Przed 
kilkoma laty, ówczasowy poseł, a dziś m inister skarbu, Dunajewski, 
podawał już środki zaradzenia złemu w obszernym projekcie reform 
administracyjnych. Obawa jednak przewagi, jak ą  projekt dawał rzą 
dowi i władzom centralnym  politycznym, a przez to i stojącym wów
czas u steru  państwa germ anizatorom , sprawiła, że projekt ten  nie 
znalazł ani w kraju  ani w sejmie poparcia, i załatw ienie tćj ważnej 
sprawy odłożono do przyjaźniejszój pory, to je s t do sformowania się 
w wewnętrznej polityce Austryi takich konstelacyi, przy których pe
wne ograniczenie prowincyonalnego sam orządu nie zagrażałoby p ra
wom narodowościowym.

Centralistowski gabinet ks. Auersperga i rządy pp. Giskry i H erb
sta  nie wzbudzały, oczywiście, żadnej pod tym względem ufności i do
piero po utworzeniu teraźniejszego ministerstwa hr. Taffego i dojściu 
do władzy autonomistów, poruszono na nowo projekt reformy adm ini
stracyjnej, który tóż przedstawiony został przez rząd do opinii sejmom 
krajowym, nie jako projekt ostatecznie wykończony i w szczegółach 
rozwinięty, ale tylko w formie zapytań, które w głównych zarysach 
określają zmiany zamierzone.

Podług tego projektu, który w dniu otwarcia sejmu galicyjskie
go, 14 września r. b., złożony został przez nam iestnika do laski m ar-
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szałkowskićj, zadaniem zmian proponowanych je s t w ogóle ogranicze
nie ile możności dotychczasowćj podwójnćj adm inistracyi, rozdział 
w tym celu przedmiotów, należących dziś do adm inistracyi autonomi
cznej, i tak  co do przedmiotów pozostawionych i nadal miejscowemu 
samorządowi, jak  i co do spraw gminnych, któreby przeszły pod kom- 
petencyą władz rządowych, zaprowadzenie takiego sposobu ich za ła
twiania, któryby z jednćj strony czynił zadosyć wymaganiom samorzą
du, a z drugićj zapobiegł przechodzeniu spraw przez zbyt wiele instan- 
cyi, co nie odpowiada ani interesowi stron, ani rzeczywistym potrze
bom adm inistracyi.

Po takićm  scharakteryzowaniu ogólnego celu reformy, przedło
żenie rządowe stawia sejmowi sześć pytań, które, z obawy żeby ich 
myśli nie zmienić, zamieszczamy tu dosłownie w tym galicyjsko-pol- 
skim urzędowym języku, w jakim  ogłoszone zostały w „Gazecie Lwow- 
skićj.“ Pytan ia te  są następujące:

1. „Czy na podstawie doświadczeń dotychczas poczynionych 
można uważać za rzecz potrzebną lub pożądaną, by wyłączyć nie
które lub wszystkie przedmioty policyi miejscowćj z samoistnego 
zakresu działania gmin i przenieść je  do poruczonego zakresu działa
nia gmin, lub tćż niektóre z nich do zakresu działania politycznych 
władz?

2. Czy nie należałoby zorganizować istniejących reprezentacyi 
powiatowych w ten sposób, by starosta staną ł na czele całćj rady po- 
wiatowćj lub wydziału powiatowego i objął kierownictwo spraw?

3. Czy nie mogłaby działalność reprezentacyi powiatowych (2) 
tak  być unormowaną, ażeby z zastrzeżeniem osobnego wymogom po- 
rządnćj gospodarki gminnćj i powiatowćj, odpowiadającego uregulo
wania spraw nakładania ciężarów, reprezentacye powiatowe tak  
w sprawach samoistnego zakresu działania gmin, jako tćż i w sp ra
wach powiatowych ostatecznie zarządzały i orzekały i ażeby naprze
ciw orzeczeniom i urzędowym zarządzeniom reprezentacyi powiatowych 
ingerencya władz wyższych tylko wówczas m iała miejsce:

a) gdyby reprezentacya powiatowa powzięła uchwałę, p rzekra
czającą jćj zakres działania, naruszającą ustawę lub błędnie ustawę 
zastosowującą;

b) i gdyby reprezentacya powiatowa zaniedbała lub w zbraniała 
się dopełnić prestacyi lub zobowiązań z mocy specyalnych ustaw na 
powiecie ciążących?

4. Czy w wypadkach powyżćj pod nr. 3 lit. a  i h wyrażonych, 
polityczna władza krajowa, z przybraniem członków wydziału kra jo 
wego, pod przewodnictwem naczelnika kraju  nie m iałaby ostatecznie 
orzekać jako  najwyższa instancya?

5. Czy także i w sprawach gminnych policyi miejscowćj tok re- 
kursów nie m iałby się kończyć z orzeczeniem politycznćj władzy kra- 
jowćj, ja k  to już częściowo zarządzono rozporządzeniem m inisterstw a 
spraw wewnętrznych z dnia 27 października 1859 r. Dzień. Ust. pr. p. 
nr. 196?
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6. Czy nie nalożałoby ustanowić dla przyjęciu stałych urzędni
ków powiatowych pewnych warunków, lub żądać dowodów kwalifi- 
kacyi?”

Gdyby sejm odpowiedział na te pytania twierdząco i zgodził się 
na projekt rządu, niśm a wątpliwości, że samorząd powiatowy, a zw ła
szcza gminny, zostałby bardzo ograniczony. Pod nazwę „przedm io
tów policyi miejscowćj,“  których częściowego lub nawet zupełnego wy
łączenia z pod autonomicznćj władzy gminnćj rząd się domaga, łatwo 
Podciągnąć wszystkie niemal sprawy, pozostawione samorządowi gmin
nemu, na mocy ustawy z d. 5 marca 1862 r. o urządzeniu gmin, a do 
których np. należy: zarząd m ajątkiem  gminnym; bezpieczeństwo osób 
1 własności; utrzymanie dróg, placów i mostów gminnych; bezpieczeń
stwo i ułatwienie lądowćj i wodnćj komunikacyi; policya połowa i le
karska; nadzór nad sługami i czeladzią; przestrzeganie przyzwoitości 
Pubiicznćj; sprawy ubogich i opieka nad zakładam i dobroczynnemi 
gmin; policya budownicza; staranie się o polubowne załatw ianie spo
rów między stronam i; dobrowolne licytacye ruchomości; wpływ opie
kuńczy na szkoły pośrednie, utrzymywane przez gminę; opieka nad 
szkołami ludowemi, oraz staranie się o ich zaprowadzenie, utrzymanie 
1 uposażenie i t. p. W prawdzie rząd nie domaga się oddania wszys
tkich „przedmiotów policyi miejscowćj“ pod zarząd władz polity
cznych, poprzestając tylko na przeniesieniu niektórych z tych przed
miotów do rzędu spraw, poruczanych gminom do załatw ienia, ale 
* w takim  razie autonomiczna samodzielność gminy pozostałaby bez 
znaczenia, gdyż temi sprawami gmina o tyle tylko mogłaby się zajm o
wać, o ileby to zgóry powierzone jój zostało. Pierwszy więc zaraz punkt 
Przedłożenia rządowego zmierza do oddania w ręce władz politycznych 
całćj niemal administracyi interesów gminnych, w skutek czego gmina 
zostałaby pozbawioną samodzielności autonomicznćj w sprawach naj- 
bliżćj ją  obchodzących i usuniętą z pod opieki i kontroli rad powiato
wych i ich wydziałów, a te ostatnie utraciłyby wiele ze swych a trybu- 
°yi i nad gminą zaciężyłaby całym swym wpływem władza państwowa. 
Wyrażone znów w drugićm pytaniu żądanie, ażeby na czele rady po- 
wiatowćj lub jćj wydziału stanął starosta, t. j. naczelnik powiatu, i kie
rował interesami, ma na celu ograniczenie samodzielności średnich 
władz autonomicznych, które, w skutek tćj zmiany dzisiejszej ich organi- 
zacyi, byłyby oddane pod nieustanny dozór i kontrolę urzędnika polity
cznego. Przekształcenie takie, jak  utrzymuje rząd, zapewniłoby nietylko 
lepszą administracyą, ale nawet wypadłoby na korzyść samorządu, 
8dyż uczyniłoby reprezentacyę powiatową zdolniejszą do spełnienia 
wyższych zadań administracyjnych; jednakże ta  zapowiadana korzyść 
zdaje się być bardzo problematyczną, albowiem starosta, jako organ 
władzy politycznej, mającćj po wiekszćj części widoki i dążenia niezgo
dne z interesami instytucyi autonomicznych, mógłby raczćj utrudniać, 
niż ułatw iać zadania rad powiatowych, jako  organów miejscowego sa
morządu. Dalćj jeszcze rząd zapewnia, że to przekształcenie uczyni
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łoby już zbytecznym wdawanie się powiatowych władz politycznych 
w sprawy, które gminy lub reprezentacye powiatowe załatw iają sam o
dzielnie, oraz, że uchwały rad  powiatowych lub ich wydziałów mógłby 
wtedy bezpośrednio wykonywać starosta; ale i te spodziewane korzyści, 
będące natury  czysto administracyjnej, nie rokują przecież nic pożąda
nego dla rzeczywistego rozwoju autonomii miejscowej. Zamiast mie
szania się władz politycznych, jak  dotąd, tylko do niektórych interesów 
samodzielnie przez gminne i powiatowe władze autonomiczne teraz 
prowadzonych, rząd otwiera sobie drogę do ciągłej interwencyi we 
wszystkie sprawy, za pośrednictwem mającego prezydować w radzie 
powiatowej starosty, który nadto mógłby właśnie zwlekać lub u tru 
dniać egzekucyę uchwał przez rady wydanych, ile razy leżałoby to  
w interesie rządu, zwłaszcza, gdyby która  z nich nie dała  się p o d c ią - ' 
gnąć pod kategoryę uchwał nielegalnych, te bowiem, w myśl projektu, 
miałby starosta prawo wprost zawieszać. Po takićm  ograniczeniu sa
morządu gmin i powiatów, po zapewnieniu sobie stanowczego wpływu 
na ich uchwały i poddaniu ich rad  pod kierunek władz politycznych, 
rząd, w trzecićm pytaniu, zgadza się już na to, ażeby rozporządzenia 
i decyzye reprezentacyi powiatowych, wydawane bądź w przedmiotach 
co do których gminy działają samoistnie, bądź w sprawach powiato
wych, miały moc ostatniej instancyi, z zastrzeżeniem wszakże dla 
władz wyższych prawa protestu w dwóch wypadkach, pod lit. a  i b 
wskazanych, pod które znów, ze względu na ich elastyczność, każda 
niemal taka  decyzya dałaby się podciągnąć. Oddanie wreszcie za- 
kwestyonowanych w tych dwóch wypadkach uchwał rad  i wydziałów 
powiatowych, jak  to projektuje pytanie czwarte, pod ostateczne zawy
rokowanie władzy politycznej, za przybraniem tylko członków wydzia
łu  krajowego i pod prezydencyą naczelnika k raju , zapewnia rządowi 
w najwyższej instancyi władzę nad instytucyami autonomicznemi 
w Galicyi. Tym samym nareszcie tchnie duchem mniejszego już zna
czenia pytanie piąte, a ostatnie ma tylko adm inistracyjne znaczenie.

Z przywiedzionego tekstu kwestyonarza rządowego i paru powyż
szych objaśnień, łatw o już ocenić całą  doniosłość projektowanej refor
my. Mieści ona w sobie niewątpliwe podstawy lepszego zarządu, gdyż 
dąży do ograniczenia podwójnej adm inistracyi i jój uproszczenia; ale 
znów z drugiój strony domaga się niemal zupełnej abdykacyi ze strony 
samorządu krajowego, na rzecz ogólno państwowego interesu.

Wierzymy w szczerość postępowania i dobre zamiary teraźniej
szego gabinetu, w którym i Galicya tak zaszczytnie je s t reprezentowa
ną, a samo tak śmiałe wystąpienie ministerstwa autonomicznego z żą
daniem ograniczenia samorządu krajów Cislitawii, nie pozwala powąt
piewać, że tylko ulepszenie adm inistracyi lokalnej, bez żadnej myśli 
wstecznćj i nieprzyjaznej dla jakićjbądź narodowości, stanowi wyłączny
i ostateczny cel projektu. Niezaprzeczoną jest rzeczą ważność i poży
teczność państwowa sprężystej i dobrze scentralizowanej adm inistracyi. 
Daje ona państwu siłę wewnętrzną, k tóra  mu zapewnia znaczenie i po
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tęgę w stosunkach zewnętrznych, chociażby ta  potęga m iała być tylko 
odporną i rękojmią własnego bezpieczeństwa. Z historycznego punktu 
widzenia przeszłość nasza przemawia także przeciwko decentralizacyi, 
którćj wady niemało przyczyniły się do upadku dawnćj Polski. Każda 
Prowincya troszczyła się niemal wyłącznie o swe sprawy lokalne, za
niedbując ogólne interesa państwa. Przedstawiciele Wielkopolski, 
■Małopolski, Litwy, Kusi czy Prus, dla widoków korzyści swych prowin
cyi, gotowi byli nieraz narazić bezpieczeństwo całćj Rzeczypospolitej. 
Instytucya osobnych hetmanów, kanclerzy i podskarbich dla Korony, 
a osobnych dla Litwy, s ta ła  na przeszkodzie jedności arm ii, skarbu
1 polityki zagranicznćj. Najechana przez nieprzyjaciela prowincya 
«ługo nieraz o własnych siłach bronić się musiała, zanim inne części 
składowe państwa, po wielkich targach i układach, pośpieszyły jćj
2  pomocą. I wadliwość systemu reprezentacyjnego w sejmach z ich 
L i b e r u m  V e t o  i całą potęgą indywidualizmu rozprzęgającego wspól
ny organizm Rzeczypospolitój, nie z innego płynęła źródła. Wreszcie 
chaotyczna decentraiizacya adm inistracyjna nie pozwalała na szybkie 
skupienie s ił państwowych; a te wszystkie sm utne wspomnienia prze
szłości nasuwają się mimowoli gdy przychodzi mówić o Austryi, złożo
nej z różnych krajów i narodów, mających właściwe każdemu z nich 
|nteresa i potrzeby, ważne osobiste zadania i rozległe nieraz widoki, 
1 dla którój właśnie z tych powodów um iejętna i sprawiedliwa centrali- 
zacya stanowi ważną dźwignię potęgi państwowśj.

Jeżeli jednak konieczność ulepszenia adm inistracyi i polityka 
mająca na celu jedność państwa, tłómaczy dostatecznie projekt refor
my, to z drugićj zabezpieczenie praw narodowościowych i nietykalność 
tych rękojmi ich bezpieczeństwa, jak ie  daje autonomia krajowa, prze
mawiają przeciwko projektowi, tćm bardzićj, że doświadczenie i nauka 
nie wyrzekły jeszcze ostatecznie, gdzie się kończą a gdzie zaczynają 
korzyści lub szkody, wynikające tak  z decentralizacyi jak  i centraliza
cji, i gdzie właściwie należy przeprowadzić linię dem arkacyjną pomię
dzy samorządem miejscowym a państwowym. Zresztą poprawienie 
administracyi miejscowćj zawsze jest łatwiejsze, niż odzyskanie raz 
utraconćj autonomi. Miejsce jednych przedstawicieli interesów lokal
nych, nie posiadających odpowiednich przymiotów, łatw o mogą zająć 
mni, którzy ukształceniem, gorliwością obywatelską i zdolnościami ad- 
mmistracyjneini odpowiedzą swemu zadaniu i będą umieli pogodzić po
i ł b y  dobrego miejscowego zarządu z wyższemi celami państwa. 
w  najgorszym razie rząd centralny zawsze będzie gotów powiększyć 
?wą władzg kosztem samorządu miejscowego; ale nie łatw o się zgodzi, 
Jak tyloletnie doświadczenie przekonywa, na rozszerzenie autonomii 
1 praw narodowościowych, które dla Galicyi stanowią górującą nad 
wszystkiemi innemi kwestyę żywotną. W alka o prawa narodowe 
w Austryi wcale się nie skończyła, a do federacyi, mającćj być najpe
wniejszą tych praw ochroną, także jeszcze daleko. Słowiańskie naro
dy Austryi zaczynają dopićro wydobywać się z pod obucha niemieckie
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go, pod którym  od tak  dawna jęczały. Nie prędko wyleczą się one 
z ran zadanych im przez germanizm i dużo jeszcze upłynie czasu, za
nim nabędą tyle sił, żeby mogły oprzćć się skutecznie nowym jego za
machom. Centraliści niemieccy ustąpili wprawdzie, ale bynajmniej 
nie wyrzekli się powrotu do władzy i kulturno-niem ieckich zachcianek. 
Wiekowa ich w Austryi przewaga i stojąca za nimi w odwodzie cała 
potęga cesarstwa niemieckiego, najzupełniej usprawiedliwia ich na
dzieje. Łatw o więc może upaść teraźniejszy gabinet autonomiczny, 
a centraliści uchwycić władzę silniejszą ręką, niż dawnićj. Wtedy 
projektowana dziś reform a administracyi, gdyby została przyjętą, s ta 
łaby się groźną bronią przeciwko narodowościom i wybornćm narzę
dziem ucisku i niemczenia. Na to żaden sejm krajowy nie zechce na
razić swego narodu i wobec jeszcze grożącego nieprzyjaciela dobrowol
nie osłabiać szańce ochronne narodowości. Teraźniejszy sejm galicyj
ski, chociaż należy do najlojainiejszych w Austryi i żyje w zgodzie 
z gabinetem, rozumie niewątpliwie to położenie i grożące niebezpie
czeństwo, które dla Galicyi jest jeszcze większe z tego powodu, że jćj 
najważniejsze prawa narodowościowe opierają się nie tyle na konsty- 
tucyi paustwowćj, ile raczćj na dobrej woli monarszej i reskrypcie ce
sarskim , który, bądź cobądź, przy zmianie polityki i pod naciskiem 
nieprzyjaznego Polakom gabinetu, łatwiój jest cofnąć, niż zmienić u sta 
wę zasadniczą. Projektow ana dziś reforma, jak  niegdyś projekt pana 
Dunajewskiego, jako  posła, potrąca aż o tę ustawę, k tóra  dla Galicyi 
nie jest dość sprawiedliwą. Gdyby więc sejm we Lwowie zgromadzo
ny zechciał paktować z rządem względem przedłożonego sobie projektu 
reformy adm inistracyjnej, byłaby teraz może pora właściwa do prze
prowadzenia takich zmian konstytucyjnych, któreby narodową autono
mię Galicyi postawiły w rzędzie zasadniczych praw państwa, wyraźnie 
objętych ustawą.

Do tej chwili projekt reformy nie ma w Austryi powodzenia. 
Prawie wszystkie sejmy krajowe nie zgodziły się na przedłożenie rzą
dowe. W Galicyi stronnictwo krakowskie było przychylnem dla niego, 
przeciwnie, stronnictwo postępowe oświadczyło się za jego odrzuce
niem. Podług zaś ostatnich wiadomości, jak  to zresztą można było 
przewidzieć, w komisyach sejmowych, rozbierających projekt reformy, 
przyszło do kompromisu między temi stronnictwam i, skutkiem  którego 
przygotowano wniosek tćj treści, że sejm nie znajduje, żeby jak ak o l
wiek zasada ograniczenia podwójnej adm inistracyi kraju m ogła być 
z korzyścią dla kraju  przeprowadzoną, nie będąc obmyślaną stosownie 
do odrębnych potrzeb i właściwości k raju  tam tejszego i jednolicie 
w związku z całością reform administracyjnych; że tym waruukom sta 
łoby się wtedy w pewnej mierze zadosyć, gdyby sejm m iał prawo sta 
nowić o zasadach organizacyi władz adm inistracyjnych, w ogóle tak  
rządowych, jak i autonomicznych. W teraźniejszym  zaś stanie rzeczy 
sejm nie mógłby pogodzić się z myślą jakiegokolwiek ograniczenia sa 
morządu, przyznanego gminom, powiatom i krajowi. Je s t to więc
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w zasadzie odrzucenie projektu przy zaakcentowaniu nie dwuznacznym, 
2e sejm obstaje silnie przy miejscowej autonomii i na żadne ogranicze
nie je j nie zezwoli, dopóty przynajm niej, dopóki nie będzie m iał rozle- 
glejszej władzy ustawodawczej w rzeczach adm inistracyi dotyczących. 
Zeby jednak złagodzić odmowę i zachować dobre z ministerstwem sto
sunki, sejm dziękuje na wstępie rządowi za to, że zasięgając zdania re- 
prezentacyi królestw i krajów, złożył niewątpliwy dowód konstytucyj
nego poszanowania ich autonomii. W reszcie żeby dojść do istotnie 
potrzebnćj poprawy adm inistracyi, bez obrazy miejscowego samorządu, 
^skazuje wniosek przyczyny jej wadliwości i podaje środki zaradzenia 
mi przez utworzenie większych okręgowych gmin adm inistracyjnych, 
przez powiększenie powiatów, a zmniejszenie ich liczby, jak  równie 
liczby rad  i starostw  powiatowych, z warunkiem, żeby ta reform a na
stąpiła dopiero za zgodą sejmu i t. p. Ale obok tego zaraz wniosek 
sejmowy żąda nadania organom sam orządu powiatowego i krajowego, 
nie naruszając ich odrębności, odpowiedniego wpływu na sprawy, k tó 
re teraz należą do zakresu działań władz rządowych, ja k  np.: pobór do 
wojska, regulacya rzek i dróg państwowych, udzielanie konsensów i in
ne, oraz domaga się, aby zapewnioną została skuteczność postanow ie
niom organów autonomicznych, w myśl uchwał sejmu z r. 1873, k tóre 
dotychczas nie otrzym ały zatwierdzenia. Na ten wniosek swój kom i
sy* sejm prawdopodobnie się zgodzi, gdyż sam ten kompromis stron 
nictw najgłówniejszych przekonywa, że przewaga autonomistów u steru  
władzy państwowej nie je s t jeszcze tak  dalece zapewniona, ani prawa 
narodowości tak  silnie obwarowane, żeby sejmy mogły robić jakiebądź 
nstępstwa z autonom ii krajowych dla zadosyć uczynienia widokom 
rządu.

Warszawa, 15 października 1881 r.
K. M achczyński.
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PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

"Walter Bagehot. Economie Studies, edited by Richard Holt 
Hutton. London, Longinans Green et Com., 1880, str. 215.

Przed trzem a laty zm arł W alter Bagehot, redak to r angielskiego 
tygodnika „Econom ist,“ znany i w szerszych kolach z cennych prac 
swoich w dziedzinie nauk politycznych. Najważniejsze jego dzieło 
„L om bard-street,“ czyli ja k  to przełożył na język polski M. Szyma
nowski „C harakterystyka rynku pieniężnego“ w metropolii współcze
snego świata handlowego, posiadamy w naszéj literaturze. Mamy tćż 
polski przekład  „Physics and Politics,“ zatytułowany według niemiec- 
kiéj i francuzkiéj wersyi O początku narodów. Dziełko to, wydruko
wane w zbiorze wydawnictw międzynarodowej Biblioteki Umiejętności, 
nosi na sobie pewne cechy roboty pośpiesznej, przerywanéj, zawiera 
przecież wiele poważnych myśli i uwag polityczno-naukowych, płyną
cych z nowoczesnych przyrodniczych teoryi. Znakomitego dzieła o u- 
kładzie państwowym Anglii „English C onstitution,“ które Bagehot’owi 
zapewniło zasłużony rozgłos bystrego obserwatora i świetnego pisa
rza, nie przyswojono dotąd naszéj literaturze-

Czasopismo, k tóre Bagehot z wielką umiejętnością redagował, 
zamieszczało liczne artykuły  jego pióra, między innemi szereg uwag
o kwestyi srebra  i o jego wpływie na walutę, odbite także osobno 
p, t.: „Some articles on the dépréciation of silver.“ Pośm iertną pracę, 
pod powyższym tytułem , wydał przyjaciel autora, H utton, podobnie jak  
poczet „Studyów literackich“ o pisarzach angielskich. I ta  spuścizna 
teoryi politycznych redaktora Ekonomisty angielskiego,“ obraca się 
w atm osferze „w yspiarskiéj,“ a nawet świadomie prawie wyłącznie „an 
gielskiej“ ekonomiki. Niemniéj jednak  zasługuje wiązanka tych studyów



na głębszy rozbiór, nietylko ze strony „specyalistów“ w nauce gospodar
stwa społecznego, lecz i ze strony każdego, kogo interesują grunto- 
wniejsze poszukiwania na polu nauk społecznych.

Bagehot zalicza się do „abstrakcyjnej“ szkoły badaczów nauk 
ekonomiczno-społecznych, k tórśj przedstawicielami są: Ricardo, J . St. 
Mill, Cairnes; z żyjących zaś dotąd pisarzy Stanley Jevons. Szkoła ta
0 tyle je s t angielską, o ile, jak  trafnie przedmiot j£j badań opisuje 
zdolny krytyk Bagehot’a, R. Giffen '), wyprowadza na jaw  prawa, kie
rujące życiem przemysłowćm, opierającym się na łatwo przenośnych 
wielkich zasobach pracy, w łonie społeczności przeważnie handlowej, 
zasadzającej się na swobodzie umów wymiennych, jaką  je s t społecz
ność angielska. „A ngielska“ ekonomika, czyli political Economy, je s t 
nauką o „business,“ czyli o trudach, zabiegach i zyskach przemysłow
ców, podjętych z wyłączną myślą zbogacenia się. Teorya ta  nie sprze
ciwia się jednak zasadom, przez innych ekonomistów uznanym, że go
spodarujący, produkujący i zamianą żyjący człowiek, powoduje się, 
oprócz bodźca in teresu  własnego, innem i także jeszcze pobudkami, 
lecz pobudki takie, ja k  np. miłosierdzie, względy obywatelskie, ś w i a 
d o m i e  pomija, biorąc pierwowzór swój z innych warunków i okoli
czności, tak  psychicznych, ja k  społecznych, wydzielając z nich sposób 
jednostronnie pojętego działacza ekonomicznego. Być może, że taka  
abstrakeya jest poniekąd konieczną dla zyskania jasności w wywodzie 
prawideł rozwoju wymiennych stosunków, będących duszą gospodar
stwa społecznego, lecz z tego nie wynika, aby nauka gospodarstwa 
społecznego różnolicie uwarunkowanego, zyskała na podobnćin wyo
sobnianiu pobudek i czynów ekonomicznych. Nietylko szkoła „n ie 
miecka,“ sięgająca po sprawdziany ogólniejsze, lecz każda inna o tyle 
Jest żywotniejszą, pełniejszą, więcej wzbudza ufności u  swoich zwolen
ników i u publiczności, im więcej objawów napozór postronnych, lecz 
tłómaczących lepićj własne jć j objawy, wciąga w zakres swych badań, 
itn większe obejmuje pasmo wydarzeń i o k r e s ó w  ż y c i a  gospodarcze
go i zarazem społecznego. Tymczasem szkoła „angielska“  uważa, że 
lepićj być wyłączną, byle konsekwentną. Cała przeto polemika zdol- 
Pego. lecz paradoksalnego autora naszego przeciwko metodzie badań 
indukcyjnych i przeciwko historycznej metodzie w ekonomice, mało 
kogo zdoła dziś przekonać. To, co mówi o metodzie historycznćj, jest 
albo nieporozumieniem, albo.... niedomówieniem.

Uznawszy na początku swych studyów, że pole ekonomiki an 
gielskiej odpowiada li podobnym ja k  w Anglii warunkom „wielkiego 
targowiska wymiennych narzędzi“  i wartości, au tor mimo to usiłuje 
uratować powszechno-umiejętną doniosłość badań z takićm  prowadzo
nych zastrzeżeniem, twierdząc, iż „podobne charakterystyczne rysy 
rozwijają się (are beeing evolved) stopniowo w innych krajach,“ bo

')  Fortnightly  Revieu, 1880, l-sze  półrocze. Bagehot as an Eco
nomist,
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i tam dążą do współzawodnictwa, opartego na wielkich kapitałach, dą
żą do jednego rynku pieniężnego. Ma to być wniosek na korzyść ba
dania p e w n e j  tylko strony współczesnego życia ekonomicznego. 
Zapewne, że wszędzie wolna produkcya i zam iana przy pomocy wielkich 
zasobów, czyli „kapitalizm u“ przybiera postać zbliżoną i jednakową, 
wszędzie stosunki ekonomiczne, gdzie przem aga wyzysk i obrót wiel
kich kapitałów , nabierają jednostajnej cechy i nadają się do uogólnienia 
odnośnych twierdzeń i praw. Czyż idzie jednak zatóm, aby kap ita ł m iał 
być ostatnićm  słowem nauki gospodarstwa s p o łe c z n e g o .’' Wszak 
są i patologiczno-społeczne objawy, jak np. prostytucya, lichwa r o z 
m y ś l n a ,  pasożytnictwo i wyzyskiwanie wszelkiego rzędu, które m ają 
piętno kosmopolityczne, a jednak badane z p o m i n i ę c i e m  głębszych 
i różnych przyczyn i warunków, w o d o s o b n i e n i u ,  świadczą nietylko
o rozprzężeniu danego społecznego ustroju, lecz i o tóm, że badacze 
jednostronnie przym ykają umyślnie jedno oko... by złego nie widzieć.

Bagehot zbyt jest pisarzem sumiennym, aby poczyniwszy zastrze
żenia dla „angielskiój“ ekonomiki, m iał nie dostrżedz także i jej stron 
stałych. Dotychczasowa „szko ła“ b łądziła  wedle miejsc i błądzi tćm, 
że 1) pragnęła być teoryą nietylko pewnego stanu ekonomicznego, lecz 
teoryą bogactwa k a ż d e g o  społeczeństwa; 2) że dotychczasowi pisarze 
angielscy obracali się zbytecznie w krainie abstrakcyi i lekceważyli 
przykłady życia powszedniego; 3) że zaniedbali stosować do zjawisk 
życia angielskiego i prawd ekonomicznych ogólnych. Wprawdzie Ba
gehot nie uważa Ad. Smith’a za założyciela „abstrakcyjnej“ szkoły, 
lecz poczytuje go za umysł zbyt rozległy i wielostronny (?), nadto za 
m istrza praktycznych dążeń, za reform atora ustawodawstwa ekonomi
cznego. Możeby Bagehot lepiej był objaśnił swoje zarzuty, gdyby 
mógł był rozebrać gruntownie dzieło J. St. MilFa, lecz śmierć znowu 
nie dozwoliła mu skreślić pełnego wizerunku tego koryfeusza umieję
tności gospodarczój. Wydawca i przyjaciel nieboszczyka, w końcu 
książki i w formie dopełnienia, daje wyciąg z nekrologu John S tuart 
M ill’a, swego czasu napisanego przez Bagehota do „Econom ist.“ To, 
co czytamy we wstępnóm studyum, może dać o M ilfu wyobrażenie. 
„Stroniłem , pisze, od kupieckiego świata, a entuzyastyczny jego cha
rak ter, zmierzający do rzeczy wyższych nad pieniądz, czynił go mało 
zdolnym do wykończenia teoryi wielkich wymian.“ Bagehot snadż 
zapomina o wymianach „międzynarodowych,“ których teoryą właśnie 
Mili wzbogacił. „Mili zasługuje tćż na wymówkę, źe zanadto rozsze
rza pole dawnej ekonomii politycznej.“ Być może autor nasz ma 
w części słuszność: wielki i szlachetny umysł nie czcił m aniery tak , 
jak  zbogacony na giełdzie Bicardo i uwzględniał związek ekonomiki 
ze społeczną filozofią, ze zagadnieniami „socyalnemi.“  Ricardo z sub
telnością semickiego umysłu rozwodził się nad kwestyami wyższej wy
miany, teoryą zaś jego podatkowa nie je s t ziemską ani skarbową, lecz 
każdy nieuprzedzony przyzna z Tainem, że „Mili ma wyższość, jako
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ten, co produkcyą i bogactwo d a ł człowiekowi w rękę, nie zaś odwro
tnie ')•

Wróćmy do „Economic Studies.“ Jest to zbiór rozpraw, z któ- 
r ych pierwsza w dwóch oddziałach wyszła za życia autora i nosi ty tu ł 
» Postulaty ekon. pol.-angielskićj;“ druga rozwodzi się nad tćm, co Ba- 
gehot nazywa jćj „Prelim inariain i,“  a my nazwiemy „Prolegomenami.“

Następujące trzy rozprawy są treści biograficzno-krytycznćj i do
tyczą Adama Smith’a, Malthus’a i R icarda, „istotnego założyciela eko
nomiki abstrakcyjnćj.” Potem idzie rozprawa o „wzroście kap ita łu “ 
^niedokończona rzecz o „kosztach wytwarzania.“ Przyjaciel nieboszczy
ka, H olt H utton, posiłkując się wiadomościami wzmiankowanego Gif- 
frna, naczelnika biura statystycznego w m inisterstw ie handlu, który 
obcował często ze zm arłym  ekonomistą i dokładne m iał pojęcie o tr e 
ści pozostałych rękopismów, ich założeniu i związku wewnętrznym, ze
brał te studya Bagehot’a i wydał je w osobnym zbiorze.

I)wie główne zasady angielskiéj ekonomiki opiewają, że 1) tak 
Praca, jak  2) zasoby, przenoszą się łatw o w obrębie kra ju  i szukają 
zyskowniejszego zajęcia (transferability  of labour and capital).

Co do pierwszego, to wzmiankowane przenoszenie nie odbywa się 
z łatwością, jeśli b rak następujących w a r u n k ó w :  1) Trzeba, aby 
istniały pewne zawody i procedery (trades), ograniczone natu rą  swojéj 
Pfodukcyi i w których zakresie przedsiębiorcy i robotnicy mogą zm ie
niać trud  swój; 2) potrzeba silnego i dobrego rządu, któryby mógł za
bezpieczyć pokój i porządek w czasie zmiany zajęcia; 3) system obro
ny kraju  powiuien być dalekim od ustroju feodalnego, który, ja k  wie- 
my, polegał na tém, że osoby, pełniące służbę wojenną, były poniekąd 
zrosłe z ziemią i miejsca nie zmieniały; 4) wreszcie swobodne przeno
szenie się pracy z jednego zawodu do drugiego wymaga, aby niewola 
1 niewolnicza praca nie współzawodniczyły z „pracą wolną.“

Swoboda przenoszenia znowu kapitałów, zależy od następują
cych warunków: 1) istnienie zasobu p o ż y c z k o w e g o ,  któryby dążył 
do korzystnéj lokacyi, a ten znajduje się dzisiaj w ręku bankierów
1 Przyjmujących weksle; 2) zasobu (fund) s p e k u l a c y j  n e g o ,  gotowe
go poszukiwać operacyi zyskowych, a tworzonego przeważnie z prze- 
jy*«*  i oszczędności ludzi pracy przemysłowćj (men of business); 
rf) Wreszcie przenoszą się łacno kapitały, kiedy młodzi przemysłowcy 
InaJ'4 przed sobą otw arte mnogie in tratne zawody, pokrewne sobie co 
do natury produkcyi i co do warunków wymiany.

Przez zasób, czyli kapitał, rozumie tu taj nasz au tor „zbiór dóbr 
ekonomicznych“ (commodities) dwóch odmiennych rzędów, t. j. w arto
ści, wpływające na wytworzenie dóbr i wartości, wynagradzających 
Pracę (cooperative and rem unerative things). Z zawodu pewnego, naj

') Histoire de la Littérature anglaise vol 5. J. St. Mill, str. 335.



łacniej przenosi się do drugiego, wzmiankowany dopiero co „zasób 
pracy.“  Przemysłowy zawód jakikolwiek potrzebuje naczelnika i p ra 
codawcy. Jak  dzisiaj rzeczy stoją, pracodawcą jest kapitalista, t. j. 
ten, co przedsiębiorstwo zasila lub je  prowadzi z pomocą kapitałów . 
Ustrój ten przemysłowości ma w sobie coś „monarchicznego,“  a wzma
ga się i utrw ala, w miarę wzrostu samej społeczności, podobnie do 
ustroju wojskowego. Kiedy dawniej rezu ltat wojennych wypraw, za
leżał od osobistój odwagi i dzielności, dzisiaj zwycięztwo zapewnia 
strategik, „stojący w końcu drutów telegraficznej sieci wojskowej.“ 
W pewnym ustępie drugiej rozprawy, kładzie znowu Bagehot nacisk 
na gotowość wojenną, mówiąc, że „dzisiaj bogatym winien być naród, 
chcący, żeby go szanowano, bo... odwaga bez d z i a ł  na nic się nie 
przyda, a działa kosztują“ i t. d. Zapewne, szkoda tylko, że takie ro
zumowanie prowadzi do wniosku, że trzeba być bogatym, żeby się do
brze bić. ...A rtylerya je s t bronią szacowną; dziwi nas jednak, gdy 
się jćj używa jako argum entu naukowego.

W a r u n k a m i  znowu łatwej przenośności kapitałów  są: 1) ł a 
twość przenoszenia pracy, a więc, tak  jak poprzednio i silny rząd, ża
dnego śladu kastowości, feudalizmu i niewoli, poważny zastęp kapitali
stów p i e n i ę ż n y c h ,  co pożyczają na odsetki, bywają w pierwotnych 
społecznościach lichwiarzami, potem w innych w arunkach dobroczyń
cami przem ysłu i jego orędownikami; 2) obfite zasoby, a zwłaszcza 
zasoby płacy; 3) organizacya przem ysłu w oddzielne procedery, n ie
mniej dogodne targowiska i rynki; 4) moneta, jako  środek, dozwala
jący zyski łatw o obliczać; 5) wzmiankowane poprzednio sposoby prze
noszenia pracy, jako zasób „pożyczkowy“ i „spekulacyjny,“  wolny wy
bór procederu (swoboda pracy) dla młodych ludzi, wreszcie system 
banków taki, jak i posiada Anglia, a którego właściwością jest to, że 
spożytkowuje mniejsze oszczędności prywatne, aż do krańców klasy 
średnio-majętnćj; 6) nakoniec „przyzwoity“ (fair) rząd, który zape
wnia nietykalność owoców pracy i którego skarbowość należycie u rz ą 
dzona, nie plami się fiskalnością.

Autor, zaznaczywszy te szczegółowe „zasady,“  pyta się, azali one 
wszędzie istnieją, a widząc, ja k  są rzadkie, uznaje, że daremnieby by
ło kusić się o ich spełnienie w innych czasach i warunkach „pre-eko- 
nomicznych, t. j. poprzedzających dobę angielską „wielkiego handlu .“ 
Ekonomiści, co sądzą o owych odmiennych czasach, nie powinni przy
kładać do nich m iary współczesnej. Nie trzeba ich oceniać według 
tego, co nam d z i s i a j  wydaje się być „naturalnćm .“ Niepotrzebnie 
np. łamiemy sobie nieraz nad tćm głowę, dlaczego ceny w dawnych 
czasach bywały s t a ł e m i ?  „Odpowiedzmy na to, że wtedy ani praca, 
ani kap ita ł nie zmieniały i nie mogły łatwo zmieniać miejsca, kiedy 
każdy proceder był monopolem, walczącym z drugim monopolem. 
W  społeczności takiej są s ta łe  ceny pierwotnym wielce sposobem zro
bienia tego, co my potćm robimy o ile się da, są sposobem u p r a w i -
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d ł o w a n i a  monopolu, zapobieżenia nieustającym  sporom wszędzie po
wstającym tam, gdzie brak współzawodnictwa ').

Następujące studyum powtarza w innćj tylko postaci ten sam 
Pogląd. Autor obstaje za „abstrakcyjnym “ charakterem  ekonomiki, 
która, podobnie jak wykończone części "fizyki lub mechaniki, pomija 
rzeczywiste w ciśnieniach społecznych i stosunkach „tarc ia ,“ chociaż 
wić dobrze, że „człowiek, coby się powodował czystą statyką, mógłby 
kark skręcić.“ Wywód to znany, i przeciwko którem u walczymy
2 niejakićm powodzeniem w szeregach badaczy realno-historycznćj 
szkoły gospodarstwa społecznego. Autor, biorąc pochop z tego zało
żenia, przypomina następne „assum pcye,“ czyli tw ierdzenia: 1) czło
wiek działa zawsze pod wpływem zam iłowania pieniędzy; 2) ziemia 
jest ograniczoną co do ilości, jakości gleby (założenie, jak  wiadomo, 
słynnćj teoryi renty); 3) ziemia je s t po większćj części tak  żyzną, że 
Praca, umiarkowanie zdolnego rolnika, daje nietylko środki utrzym a
n a  dla niego, lecz przysparza dobrobytu innym. Ten nadm iar opó
źnia uprawę ziemi w krajach oddawna zagospodarowanych, a w kra- 
1 . niedawno pod uprawę wziętych, daje dodatkową ilość płodów, 
bądź dla wywozu za granicę, bądź dla zaspokojenia potrzeb tych, co 
»w starym  świecie“ nie porzucili swych siedzib. Obfitość ziemi w „no
wym świecie“ nie świadczy zgoła przeciw powyższemu pewnikowi, bo 
dzicy, którzy ten nowy świat zamieszkują, nie wytrzymają trudów i kło
potów, ani nie przetrzym ają choroby lub innćj niedoli europejczyków, 
^PS^cych przy odmiennych w arunkach ostać się w walce o byt ekono
miczny. „Nie dlatego nowym jest ten świat, że go odkryto, lecz dla
tego, że ziemia może być zaw ładniętą i spożytkowaną, a dawnićj n ią  
n ie b y ła .“ 4 ) Nakoniec ekonomika n i e  m o ż e  zbadać i wyświetlić 
w s z y s t k i c h  przyczyn wzrostu ludności; lecz poprzestaje w tćj mierze 
Da niedokładnćj formule ze świadomością, że je s t niedostateczną, 
Przyjmując tymczasowo za praw dę, że w każdćj społeczności zdoł
a ć  płodzenia potomstwa przewyższa możność wyżywienia onego. 
w  Przeciwnym bowiem razie, m usiałaby ekonomika roztrząsać zna- 
czn:& część o fizyologii, niemniejszą część umiejętności politycznych 
w ieńce  of Governement) i wiele innych „nauk .“ Zastrzeżenie to 
wiadczy o tćm, że od czasu M althusa, angielska ekonomika znacznie 

Postąpiła. Zobaczymy atoli, czy „zapom niała“  dawne uprzedzenia.
. Lubo niedokończone, następne większe studyum o Ad. Smith’cie, 

le jest bez zalet. Obok trafnćj i dosadnćj charakterystyki wielkiego 
tiv >a ’ ra‘e^c* w sobie znane krytyczne prawdy o twierdzeniach wyda- 

‘ejszych autora: „Bogactwa narodów” i nową teoryą czynników wy- 
lany i ceny, k tórą Bagehofowi podsunęła bystra  jego obserwacya nad 

’’ om bard-street“ i nad światem handlowym londyńskim.
Wiele jaknajrozm aitszych objawiono już zdań o Ad. Sm ith’cie.

*) W ykład ten nie je s t dosyć jasny, żałujemy, że autor nie przedsta- 
w*ł w sposób dostępniejszy tak  ważnego przedm iotu. Red.
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Są poglądy zbyt naciągane np.: Buckle’a, który, widząc wszystko 
w świetle książkowém i w systemie naprzód ustrojonym, każe twórcy 
umiejętności naszéj, być dedukcyjnym quand même, bo takimi byli 
inni myśliciele szkoccy. Są znowu zdania przeciwne, nie powołujące 
się bez podstawy na „mnóstwo wybornych faktów z życia, spostrzeżeń, 
pełnych zdrowego, prostego rozumu (replete wist common sense),“ 
którem i każda niemal stronnica dzieła jest napełniona, a które, jak  
pisze nasz autor, „imponowały kupcom glasgowskim, z którym i się 
stykał wprzódy, nim zasiadł w zaciszu, do kreślenia swojćj pracy.“ 
Bagehot każe, dla wyrobienia sobie sądu o Adamie Sinith’cie, porównać 
znaczenie jego dzieła ze współczesną ekonomiczną, a raczćj polityczno- 
adm inistracyjną teoryą merkantylizmu, oraz czytać „Bogactwo N a
rodów.”

Kto uważnićj przypatrzył się i zbadał dążności umysłowe i lite ra 
ckie epoki, kiedy Smith dzieło swoje pisał, nie może jednak bez ogród
ki podpisać następnego ustępu: „Ad. Smith przygotował drogę, lecz nie 
stworzył „abstrakcyjnćj ekonomiki,” o tyle jest on praojcem Ricarda 
i Mill’a. Ale równocześnie jest on tćż i inicyatorem wielkiego prak
tyczno-politycznego ruchu i rozwoju. Było przed Smith’em wielu zwo
lenników teoryi wolnego handlu, lecz tylko w znaczeniu antykw ar- 
skićm, tak  jak było wielu poetów przed Homerem a królów przed 
Agamemnonem. Nie było wszakże praktycznego m istrza, aby umiał 
naukę tę uprzystępnić dla wielkiego mnóstwa ludzi, coby z zapałem 
w skazał swobodę wymiany jako  wynik przeszłości i wymaganie przy
szłości, aby dał poznać, że teorya to nie książkowa sprawa, lecz idea, 
co może i powinna stać się rzeczywistością.” „W końcu całego study- 
um Bagehot mniema, że „A. Smith sam może nie rozum iał doniosłości 
wybornych, z praktycznego życia branych postrzeżeń swoich, że „po
dobnie ja k  Saul szukał oślic swego ojca a znalazł królestwo,” on „za
p rzą ta ł się planem rozległych poszukiwań przewyższających siły poje
dynczego człowieka,” słowem, że nie wiedział, czego chciał.

Sąd taki razi swoją apodyktycznością, chociaż, taki sposób wi
dzenia je s t dzisiaj dosyć upowszechniony: jest pewna szkoła, k tóra lu
bi tłumaczyć sobie wielkie dzieła przyczynami „bezświadomości.” F a 
ktem  jest, że A. Smith oprócz „Bogactwa narodów” i „Teoryi uczuć 
m oralnych,” m iał w rękopisie, lecz zniszczył dobrowolnie tra k ta t filo
zoficzny o prawie i państwie; że zam ierzał wykończyć całokształt „Fi
lozofii m oraluéj,” mówiąc językiem zeszłego stulecia, a k tórą  dzisiaj 
nazywają „filozofią społeczną.” Czy „Teorya uczuć m oralnych” i inne 
więcćj „ogładzone” (refiued) części pism A. Smith’a są „przestarzałe- 
mi” ja k  mniema Bagehot, o tém wypada sąd wydać filozofom-morali- 
stom. Lange ') był innego zdania. Dlaczegoby ca łokształt Filozofii 
społecznćj m iał przewyższać siły jednego badacza, skoro podobnych, 
gorszych wprawdzie, trak tatów  dostarczyli inni Szkoci: Ilutchesou,
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Ferguson, tego pojąć nie łatwo. Dzisiaj jesteśm y oględniejsi w Filozo
fii społecznej i żądamy nierównie więcej od badaczów na tćm polu; 
X V III stulecie było bardziej optymistycznym i wszystko wtedy w ba
daniach społecznych wydawało się łatwiejszem, myślano, że ludzkość 
zbawią formuły i kilka prostych twierdzeń, jak  to wyznawała filozofia 
u ty litarna Bentham a i Jakóba Mill’a, epigonów w tej mierze zeszłego 
wieku.

Jakkolwiekbądź, mniemamy, że Bagehot zbyt nizko ocenia Smi
th ^ . Kiedy przy rozbiorze pojedyńczych wydatniejszych teoryi „Bo
gactwa narodów” wyrzuca mu, że miesza często „naturalną’’ cenę z ilo
ścią pracy i potęgi nabywczej, to odpowiemy iż Smith, jak  inni zeszło- 
wiekowi ekonomiści, lubi odnosić wszystkie sprawy społeczne do mrzon
ki idealnego Praw a Natury, nie krępującego się realneini warunkam i 
i złożonemi czyonikami. Każdą epokę i jćj przedstwicieli trzeba są
dzić według przemagających w niej prądów... Smith postawił istotnie 
dążenie dowolnej wymiany jako wytyczną nowoczesnego ustawodaw
stwa ekonomicznego. Zarząd spraw społecznego gospodarstwa pro
wadzony pod tem hasłem różni się wielce od polityki ekonomicznej 
przeszłych stuleci, opartćj na wyłączności i zasklepieniu się mocarstw. 
Tylko że należało w takim  razie uznać, czego szkoła „angielska” do
tąd  nie uczyniła; odrębność i konieczność teoryi „stosowanej” ekono
miki, bo 4 i 5 księga „Bogactwa narodów” świadomie nakazuje roz
prowadzić założenia „czystej” teoryi gospodarczo-społecznej.

Pomijamy krytykę ustępów wiekopomnego dzieła Sm ith’a o p ra
cy jako miarze wartości, o rencie ziemskićj, o produkcyjności i społe
cznej wrzekomo wyższości przem ysłu ziemiańskiego nad innemi, gdzie 
Bagehot z pochodnią dzisiejszćj nauki w ręku, prostuje teorye wielkie
go szkota. W ypada natom iast przytoczyć uwagę B agehota  o przy¡ę- 
tśj dotychczas w Anglii teoryi ceny produktów i czynników, które się 
składają na jćj ustalenie. Zdaniem autora, zanadto ufają w Anglii 
w form ułę u ta rtą , lecz niedostatecznie objaśnioną „ p o p y t u  i p o d a ż y ” 
i pom ijają udział czynników czysto p s y c h i c z n y c h  przy zawarciu 
umów wymiennych i tranzakcyi targowych, nie uwzględniają „życzenia 
nabywców i sprzedawców.” W szelka zaś tranzakcya kupna i sprzeda
ży oprócz 1) ilości dóbr, k tóre m ają być w wymianie podane i 2) ilości 
równowartćj gotówki, jak ą  nabywcy mogą dać w zam ian, zależy jesz
cze od czterech warunków nieodbicie potrzebnych do unormowania ce
ny, mianowicie: 3) od tego, czy sprzedawca potrzebuje gotówki, mając 
inne pilniejsze wydatki; 4) od mniemania sprzedawcy czy dobra, które 
chce zbyć podniosą się w cenie lub spadną; 5) od mniemania nabywcy, 
że walory szybko w cenie się podniosą. W takim  razie chęć nabycia 
sprawia, że w cenie, jaką  daje, „dyskontuje" widoki jćj polepszenia się;
6) od niemożności nakoniec ze strony nabywcy zarobienia na kupnie 
w inny sposób.

Czy u tarte , jak  socyaliści poniekąd słusznie zarzucają, „brutal
ne’’ prawo ilości podanych i poszukiwanych dostatecznie wyjaśnia nam
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każdą czynność zamiany? Bynajmnićj! Dowodzono np. błędnie, że 
związki robotników strejkujących, t r a d e s  u n i o n s ,  nie mogą zmienić 
ceny pracy, skoro podaż, skoro liczba robotników je s t ta  sama jak  da- 
wnićj, taki sam popyt, czyli gotówka, na płacę robotników przeznaczona. 
Tymczasem związek zmienia psychiczne warunki targowiska pracy. 
Daje robotnikom bowiem przez zasób podtrzymujący bezrobocie mo
żność wytrzymania, a więc robi związek, mówiąc językiem giełdy, 
„mocnym” sprzedawcą pracy. Bagehot przebiegłszy inne przykłady, 
popierające ten  wywód, dowodzi: że niepodobna zadowolić się u ta rtą  
form ułą popytu i podaży. „Zapewne wszelka zam iana zależy od sto
sunku dwóch ilości, lecz ponieważ wiele bardzo rzeczy można dowolnie 
pomnożyć przez ludzką pracę, przeto i ludzie mogą w większćj liczbie 
wypadków zmienić wedle upodobania ów stosunek dwóch ilości. Po
daż i popyt nie mogą być ostatecznemi regulatoram i.wartości, bo lu
dzie mogą „podać” to co inni poszukują i powinniśmy wiedzićć kiedy 
to uczynią a kiedy nie.” Powyższa teoryą przypomina, jak  słusz
nie wskazuje Cohn ')» mnićj znany a w Anglii zgoła ignorowany wy
wód o cenie H erm anna.

Z dzieł M aithusa, którem u Bagehot zarzuca, że p isał jakoby 
ogólno ludzką teoryą ekonomiczną, kiedy jćj „substratem ” były sto
sunki angielskie, zastanaw ia się Bagehot nad znanym trak tatem  o p ra 
widle populacyi a lekko zbywa „Principles of polit. economy,“ przy
znając tylko, że Malthus przyczynił się do odkrycia przed Ricardem 
teoryi renty ziemskićj. Baigehot nie zgadza się na hyperkryty- 
czne zdanie że „w  spekulatywnćj części jego prac, urojenia przem aga- 
ją  nad faktyczną stroną, a faktyczna nad ideą. Owszem, sam autor 
przyznaje nieraz, że M althus był pilnym i sumiennym obserwatorem. 
Zanim przejdziemy do owego „Prawidła populacyi” tylokrotnie oma
wianego, przedstawianego fałszywie lub z uprzedzeniem, przytacza
my sąd Bagehot’a o sumienności opracowania i obfitości faktów przez 
M aithusa. Dawnićj już zwracano na to uwagę, że oprócz początko
wych pierwszych rozdziałów o „proporcyach” przyrostu ludności, nie 
zadają sobie krytycy M aithusa trudu czytania reszty dwutomowego 
dzieła, które obecnie wychodzi i w niemieckim przekładzie. „Najle
pszą częścią książki jest sprawozdanie, które wtedy (1798) musiało ko
sztować niemało pracy nad wynalezieniem stosunku pomnożenia się 
ludności w różnych krajach, oraz o przyczynach przyrostu.” -Są to 
właśnie owe rozdziały o Norwegii, Szwajcaryi i o dzikich społecznoś
ciach, które i dla dzisiejszego czytelnika zaw ierają wiele pouczających 
faktów.

Zdaniem Bagehot’a, nieszczęściem jest dla M aithusa, że drugie wy
danie „Systemu populacyi” osłabia wiele wniosków pierwszego przez to, 
że bierze w rachubę czynnik wstrzemięźliwości (morał restraint), którego

*) H ildebrand u. Conrad, Jahrbücher für Natzionaloekonomio und 
S tatistik , 1881, atr. 108 i n.
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pierwotne założenie nie uznawało, ponieważ pogląd tak i znajduje się 
w niezgodzie z pesymistycznym poglądem, znanym z wydania z roku 
1798. M althus, pisząc w epoce rozwiania się wielu złudzeń społecz
nych, które Ilewolucya francuzka podsycała była, wykazał, że musi na
stąpić przeludnienie, jeśli żadna przeszkoda nie wstrzyma przyrodzo- 
nćj siły mnożliwości. W r. zaś 1826, chcąc zasłonić swoje dzieło przed 
natarczywością krytyki i wrzawy jaką spraw iła ta  posępna przepowie
dnia, złagodził doniosłość swoich pierwiastkowych poglądów i dlatego 
wprowadził hamulec wstrzemięźliwości. „Lecz wysunąwszy raz na 
przód stronę przykrą, sprawił, że powszechność u tkw iła właśnie w nićj 
swój wzrok i nie mogła przez długie lata spostrzedz drugićj, przyje- 
mniejszćj.” Trudno zgodzić się z tćm  Zdaniem. Wolno każdemu pi
sarzowi udoskonalać swe dzieło, a czytelnicy w tćj mierze winni mu 
zostawić ostatnie słowo, jeśli chcą postępować wraz z nim do światła, 
które au to r uzna za jaśniejsze i doskonalsze od dawnićj wskazanego.

Ekonom ika przypuszcza następujące „abstrakcyjne praw a“ 
ludności: 1) że ludność w szybkim czasie przekroczyłaby środki wyży
wienia się, gdyby jćj nie wstrzymywały zbrodnia, nędza lub hamulec 
moralny (selfrestraint; 2) że w społeczności, gdzie nie działa zgoła 
wstrzemięźliwość lub w tak  małym tylko działa stopniu, że nie potrze
bujemy go uwzględnić, ludność wzrastać będzie aż do chwili, kiedy 
najbiedniejsze społeczne klasy m ają ledwie sposób do utrzym ania ży
cia nieodzowny; 3) że w społeczności, gdzie skutecznie działa wstrze
mięźliwość, każda klasa społeczua pomnoży się aż do punktu, w któ
rym zacznie wzmiankowany hamulec być czynnym i skutecznym. 
„W społecznościach doskonalących się, minimum wyżywienia wzrasta 
zazwyczaj, bo hamulec moralny pożądanym bywa w takich warunkach. 
Minimum to f i z y c z n e  bywa stałe, m o r a l n e  zaś powinno być rucho- 
mem. Ekonom ista nie wyobraża sobie, że zbrodnia, nędza lub wstrze
mięźliwość, stanowią jedyne przyczyny wpływające na stosunek przy
rostu ludności. Wić on o tćm dobrze, że działają inne przyczyny. 
Mówi tylko, że w głównych społecznościach h a n d l o w y c h ,  przyczyny 
owe oddziaływają najpotężnićj,j.lubo inne opóźniają lub tćż sprzyjają 
ich działaniu...”

W szystko to, z wskazanemi zastrzeżeniami,"może być T jest w is
tocie słusznćm i prawdziwćm; lecz nie o to chodzi w kwestyi przelu
dnienia, a to autor nasz starannie omija. Czy ekonomiczny punkt wi
dzenia jest w ogóle w tćj mierze alfą i omegą? Wyżćj widzieliśmy 
przeciwne zdania naszego autora. Powiedzmy tedy, że cała  tak  zwa
na p o p u l a c y o n i s t y k a  jest tylko t y m c z a s o w ą  gałęzią um iejętno
ści społecznych, że prawa mnożliwości i wyżywienia jestestw  organi
cznych, wielce skom plikow ane,' nie należą do jednćj lub kilkujnauk 
społecznych, lecz że kluczem ich, według H. Spencera, jest wszech
stronna znajomość praw  rozwoju i ustroju organicznych istot a więc
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b i o l o g i a  *)• 2e M althus nie mógł znać wyników i wniosków s t a t y 
s t y k i  l u d n o ś c i ,  jakiem i dzisiaj się cieszymy, to bije w oczy. Nie je 
mu więc, lecz ówczesnemu stanowi odnośnych badań można robić za
rzuty, „że lubo trak tu je  skrzętnie o Norwegii i Szwajcaryi, nie ma po
jęcia o tém , że m ała włościańska własność dąży do zahamowania lu
dności.” W epoce, kiedy pisał, sta tystyka  była w niemowlęctwie.

K rótki tra k ta t o Ricardzie zawiódł nasze oczekiwania. Jasna rzecz, 
z poprzednich uwag i wyraźne zdanie autora, że Ricardo jest bohaté- 
rem „abstrakcyjnéj” ekonomiki, ustąpiło miejsca wzmiance, iż „zdawa
ło się (Ricard’owi) że m iał do czynienia z rzeczywistymi ludźmi, kiedy 
istotnie roztrząsał jestestw a fikcyjne,” że „z dobrą w iarą żywił przeko
nanie o prawdzie konkretnéj swych abstrakcyjnych wywodów. N ato
m iast rozpraw a ta  jako życiorys, obfituje w niektóre rysy wybornie 
charakteryzujące współziomków autora. Wiadomo, że Ricardo wzbo
gacony grą na giełdzie, p isał przygodne ulotne pamflety, pod wpływem 
Bentham a i M illa (ojca) krytyczne swe nad Sm ith’em uwagi w formie 
trak ta tu  o nauce, c z ć m j e d n a k n i e s ą ,  że zasiadał potćm w parla
mencie. „Bogactwo jego, pisze głęboki znawca konstytucyjnych an 
gielskich stosunków, bezwątpienia ułatw iło mu poważanie, jak ie  zna
lazł. P a r l a m e n t  t a k  j a k  k a ż d y  z b i ó r  A n g l i k ó w ,  d a l e k o  chę-  
t n i é j  s ł u c h a  w y w o d ó w  w m a  t e r y a c h  p i e n i ę ż n y c h  z u s t  b o 
g a t e g o ,  j a k  u b o g i  e g o  c z ł o n k a . ” W yborny i wymowny to rys 
Anglików... W ypowiada tćż Bagehot ziomkom swym gorzką prawdę, 
kiedy mniema „że przez 30 lat, które nastąpiły  po pokoju 1815 roku, 
Anglia m iała się nie najpomyślnićj (uncomfortable). Źle szło procede- 
rzystom, pracy było mało i cały nasz przem ysł był w stanie przygnębie
nia i bez otuchy. Tak długo, jak trw ała ta  nędza i złe czasy, na tu ra l
ną była ciekawość poznania środków zaradczych, kiedy „złe "były in te 
resa” interesowano się więcćj nauką o „business...” K i e d y  z ł e  b y w a -  
j ą s t o s u n k i  e k o n o m i c z n e  p e w n e g o  k r a j  u, l u d z i e  d b a j ą  o e- 
k o n o m i ą  p o l i t y c z n ą . . .  k i e d y  s t o s u n k i  s i ę  p o l e p s z ą ,  p r z e 
s t a j e  m i ć ć e k o n o m i k a  s woj ę  p o p u l a r n o ś ć . ” Wielka to prawda 
i Anglicy wiedzą to dobrze, że między 1830 a 1840 rokiem, nauka go
spodarstw a społecznego święciła u nich swe tryumfy, kiedy dzisiaj zbo- 
gacony naród woli „socyologią” i inne poszukiwania mniéj chlebodajne.

Pozostałe dwie rozprawy au tora  „O wzroście kapita łu” i o „Ko
sztach wytw arzania,” zasługują na uwagę szerszego ogółu. Jasna dys- 
pozycya przedmiotu, piękna forma, wdzięczne pióro Bagehot’a, tudzież 
głęboki i bystry zm ysł autora, ułatw iają czytelnikom poznanie rozwo
ju  poruszonych w nich arcy ważnych zagadnień współczesnój umie
jętności. J. B . Oczapowski.

*) Ekonomiści dawnćj szkoły,— w tćj liczbie i nasz autor— zapomina
ją  o tćm, że ekonomika nie może rozwiązać wszystkich spółczesnych zaga
dnień.
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Portugalia. Listy z podróży Adolfa Pawińskiego. Warszawa, 
r. 1881, w 8-ce, str. 304 i spis materyi.

Z krajów półwyspu Pirenejskiego znaną nam jest cokolwiek Hi
szpania, choćby ze wspomnień historycznych naszych żołnierzy w le
giach Napoleońskich; ale Portugalia w naszej literaturze prawie nie 
egzystuje. Jeżeli co o niej wiemy, to chyba z dzieł obcych, albo z u- 
łamków tłómaczeń zamieszczanych w dawniejszych „M agazynach,“ 
„Księdze Św iata,“ dzisiejszym „W ędrowcu,“ lub innych czasopismach. 
Improwizacyi Tryplinowskich, zresztą pobieżnych, nie mamy co brać 
w rachubę. Ale choć to kraj bardzo od nas oddalony, z przeszłością 
naszą żadnym prawie nie zbliżony stosunkiem, a oddawna już zeszły 
z horyzontu czynnej polityki europejskiej, wiedzieć o nim cokolwiek 
nie zaszkodzi, choćby dla owego Terencyuszowskiego:

Homo sum et nil humanum a me alienum puto,
którem u względem nas, ja k  się dowiadujemy z książki obecnej (a i zkąd- 
inąd o tćm słyszeliśmy), Portugalczykowie więcej zadosyć czynią, bo
0 naszych dziejach i literaturze coś wiedzą, a są pomiędzy nimi tacy, 
którzy po polsku cokolwiek umieją ').

Niniejsze więc „listy z podróży” prof. Pawińskiego powitać mo
żemy, jako pierwszą oryginalną książkę o tym kraju  w języku naszym.

Miało to być początkowo sprawozdanie z podróży naszego uczo
nego na zjazd antropologów w Lizbonie, we wrześniu r. z. Lecz, jak  
powiada p. Pawiński w przedmowie dedykacyjnej członkom kongresu 
antropologicznego, tak  został ujęty powabami tego kraju , gościnnćm
1 nad wszelki wyraz przyjaznćm przyjęciem, że zam iast oschłego Spra
wozdania naukowego, skreślił cały opis pobytu swego w tym kraju.

Jesteśmy przekonani, że ogół nasz zyskał na tej uprzejmości na
szego archeologa. Imiona znakomitości europejskich, takich jak  Yir- 
chow, Quatrefuges, Broca, nie są i jem u obce, głosu ich słucha się 
z poważaniem; lecz choć ciekawy człowiek okresu trzeciorzędowej for- 
macyi, więcćj znajdują ciekawych dzieje ludzi tegoczesnych, chociaż ze 
stron oddalonych.

Zduje się, że m iał to na względzie autor niniejszej książki, choć 
w „przypisku” uskarża się żartobliwie na obojętność czytelników dla 
wielkiej w nauce zagadki, J a k  sfinks m ilczącej,” w tak  licznera gronie 
uczonych całej Europie dotąd stanowczo nie rozwiązanej— czy istniał

*) O to przykład: B iblioteka dawniejsza Główna, dziś uniw ersytetu
warszawskiego, otrzymała w darze od dyrektora Biblioteki Narodowej w B ra
zylii nader starannie redagowane „A nnaes de Biblioteco Nacional de Rio do 
Janeiro ,” których sam cesarz dom Pedro H  je s t współpracownikiem. Zarząd 
Biblioteki w Warszawie nie uznał za stosowne choćby „B óg zapłać** przesłać 
uprzejmemu bibliotekarzowi na antypodach.



człowiek w trzeciorzędowej formacyi; choć dla niektórych członków 
kongresu człowiek pliocenicznćj, a nawet miocenicznćj warstwy, wyda
je  się już udowodnionym.

Jakoż pierwsze sześć rozdziałów, albo listów, poświęcone n ara
dom i badaniom uczonych antropologów, nie odstręcza takiego nawet 
czytelnika, który co najwyżćj zdolny je s t strawić sprawozdanie kroni
karza teatralnego. Uczone rozprawy tak są, zręcznie wplecione w ko
ło opisów miejscowości i osób, opowiadania przygód w wycieczkach a r
cheologicznych do Mugera i Azambuja, w których pod wpływem znu
żenia na 35° upale jesieni luzytańskićj, uczony badacz trzeciorzędowych 
krzemieni ustąpić m usiał zwyczajnemu śmiertelnikowi, że nie jeden 
z czytelników rad nierad zapyta się o pokłady e o, m i o i p l i o c e n i -  
c z n e ,  a może znalazłszy jak i krzemyk w piaskach Mazowsza, upatry
wać będzie w jego wyżłobieniach ślady człowieka przedhistorycznego.

Po poszukiwaniach pokładu formacyi trzeciorzędowćj, uwieńczo
nych niezupełnym rezultatem, po obfitszych w domysty, choć niemnićj 
żmudnych badaniach jask iń  czwartorzędowych i odkryciach paleolity
cznych, po wnioskach p. Delgado o antropofagii troglodytów i o trepa- 
nacyi czaszek, uroczyste przyjęcie mieszkańców w Santarem ie zam knę
ło główny szereg prac członków kongresu i nastąpiły dyskusye około 
wniosków z dokonanych badań, które może dopiero przyszłe narady 
sformułują.

Po załatw ieniu tych czynności nadeszła chwila swobodnego ro
zejrzenia się po stolicy i kraju portugalskim . Od spokojnćj obserwa- 
cyi odrywają jeszcze obowiązki, do których zniewoliła gościnność P or
tugalczyków, tak  powszechna i troskliw a, że nie dawała chwili wy
tchnienia. W tak  uprzejmćm otoczeniu zwiedzają nasi podróżni oso
bliwości Lizbony, pałace, widowiska, zbiory, te nawet, których ogląda
nie dozwolone je s t tylko wybranym, pryw atną galeryę hr. Daupias, 
muzeum królewskie, gdzie sam król, ojciec panującego, don Fernand 
Sasko-Koburski, raczy być ciceronem. Nie sprawia wielkiego wraże
nia tea tr portugalski na nie rozumiejących należycie języka, mnićj je 
szcze walka byków, k tóra mocno zakraw a na parodyę hiszpańskićj, bo 
urządzona tak , iż t o r  e r  o bez żadnego niebezpieczeństwa może zgładzić 
byka, który na rogach ma powsadzane kule metalowe.

Samo miasto nie zdolne jest zatrzym ać na długo uwagi cudzo
ziemca. Zdaleka imponuje pysznćm położeniem, przy ujściu wielkićj 
rzeki, rozlcwającćj się w tćm miejscu, jak  zatoka morska; lecz ani je 
go część nowa, zbudowana na zwykły wzór m iast wielkich Europy, ani 
dzielnica staroświecka, k tóra ocalała z trzęsienia ziemi r. 1755, nie 
przedstaw iają wybitnćj jakićj cechy. Niewielki ruch na pryncypalnych 
nawet ulicach, zwyczaj pochodzący widać z czasów m aurytańskich nie 
pokazywania się kobićt publicznie, brak  życia w miejscach publicz
nych zebrań, typ fizyczny mieszkańców nie powabny, w którym cera
i rysy żydów, mulatów, murzynów mocno odbijają; wszystko to nadaje 
stolicy portugalskićj ponurą, jednostajną bar wg. Mimo najlepszych
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chęci, prof. Pawiński przyznaje, że trudno mu powtórzyć z Kamoen- 
sem:

Lisboa, que no mundo facilmento das outras es princeza.

(Lizbono, niewątpliwie dzierżysz berło pomiędzy miastami).
Okolice Lizbony m ają charakter stepowy: jakkolwiek wielka ró

wnina, rozciągająca się przy ujściach Tagu, na prawym brzegu rzeki, 
zasianą jest licznemi, ale ogołoconemi z drzew pagórkam i. W téj pu
styni, u bram  wielkiego m iasta, sztuka stworzyła Cintrę, rezydencyą 
królewską, przez Bajrona ogrodem edeńskim nazwaną. W ogóle ta  
część Portugalii, w którćj znajduje się Lizbona, dużo przypomina 
Afrykę.

Inaczćj się przedstawia północna strona królestwa, dokąd spro
wadził naukowych pątników zamiar oglądania, przedhistorycznej Cyta- 
nii, m iasta z przedrzymskich czasów. Szczątki jéj sterczą na szczycie 
stroméj góry, na gruntach wsi Caldas, p rastaréj rzymskiéj osady, z da
wna słynnej kąpielam i siarczanemi, a nieopodal Bragi, bardzo téz sta 
roświeckiego w m aurytańskim  stylu zbudowanego m iasta. K raj poło
żony pomiędzy Bragą a Oporto je s t jednym ogrodem. W okolicy tego 
ostatniego miasta, nad rz. Duero, ciągnie się kraj winnic, p a i r  do  
v i n  ho, zkąd pochodzi sławne wino, u nas z niemiecka p o r  t w e j  n e m  
przezwane.

Po Bradze i Oporto, Koim bra ze swoim sławnym uniwersytetem, 
którego zabudowania tworzą jakby osobne miasto, otoczona gajami po
marańcz i cytryn, trzecią je s t osobliwością tego Edenu portugalskiego.

Listy  z podróży zamyka pogląd na kraj i społeczność portugal
ską, którćj odrębność od hiszpańskiej, pod względem języka i innych 
cech narodowych, udowadnia autor, prostując dosyć upowszechnione 
mniemanie, jakoby język portugalski był narzeczem hiszpańskiego i na
ród portugalski oderwaną od jego konarów gałęzią. Udzielona przy- 
tém wiadomość o tegoczesnéj literaturze portugalskiej sk łania au tora  
do uwagi, że nasi tłómacze beletrystyki zagranicznej, k tórą  potrze
ba zapełnienia tylu felietonów powieściowych coraz bardziej wyczerpu
je, doprowadzając czasem do odświeżania rzeczy dawniéj już drukow a
nych, dobrzeby "uczynili, przyswajając naszéj mowie nieznane prawie 
płody powieściopisarzy portugalskich, ponieważ lite ra tu ra  portugalska, 
chociaż dosyć bogata, ale nie dorównywająca pierwszorzędnym, nie za
chęciła u nas po Jacku Przybylskim żadnego pióra.

Krótkość pobytu i obowiązki członka uczonego zjazdu, ograniczy
ły zakres krajopisarski książki. Jeżeli w tćj materyi szczegółów za
wiera mniéj, aniżeli było potrzeba dla utworzenia sobie dokładnego 
wyobrażenia o tym mało znanym kraju, to już jest zaleta układu i pió
ra, że autor potrafił wysnuć jego postać na tle sprawozdania ściśle na
ukowego i ożywić nią surowy jego rysunek. H. B .
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Z nad brzegu morza Bałtyckiego (Hamburg, Kąpiele morskie 
"Westerland, na wyspie Sylt). Wspomnienia podróży, odbytej 
w r. 1879. Napisał Henryk Müldner (w 8-ce, str. 17). W ar

szawa, 1881 r.

W yspa Sylt należy do najbardziej ustronnych zakątków nad mo
rzem Północnćm. Kąpiele W esterlandzkie dopiero w ostatnich latach 
zaczęły być liczniéj uczęszczane i to przeważnie przez mieszkańców 
ziem okolicznych. Niejeden może z naszych współziomków, których 
stan zdrowia albo zwyczaj wysyła corocznie do wód zagranicznych,
o W esterlandzie nie wié. Tym więc, którzy m u s z ą  szukać pokrze
pienia w kąpielach zagranicznych, a m o g ą ,  bo ich stać na to, wreszcie 
wszystkim, którzy nie mają w strętu do krajoznaw stw a, a nie mogą go 
studyować na gruncie, p. Miildner wyrządził przysługę, opisując tę sa
motną, ale tém może pożyteczniejszą stacyą klimatyczną.

Pobyt w takićm zaciszu, gdzie nad głosem wszelkich żyjących istot 
dominuje łoskot bałwanów wzburzonego morza, jest pełnym uroku i po
dnosi duszę, zarówno jak  i pokrzepia ciało. Lecz życie osobnika ludz
kiego niezmiernie tu maleje w obec potęgi przyrodzenia, dzieje więc 
jego stają się jednostajnemi; a takiemi życie owo być musi, aby odpo
wiedziało celowi tam tejszego pobytu. W płynęło to nieodzownie na 
formę książki, k tóra z pamiętnikowej, podług zam ierzenia autora (jak 
to  zapowiada sam nieco przydługi ty tu ł), przedzierżgnęła się w czysto 
opisową, z Odyssei nowożytnego Ulisesa, zm ieniła się w prostą, właściwą 
idyllę, u jętą  w konieczne karby mechanizmu cywilizacyjnego X IX  wie
ku. W kraju, wziętym w opiekę fiskałów pruskich, nawet genialny 
Homer m usiałby swego bohatera poprowadzić v o r w ä r t s !  r e c h t s !  
jak wskazuje P a s s - k a r t e  do właściwćj gminy w Itace; i boska C a 
l y p s o  nie mogłaby bez meldunku trzym ać dłużćj nad 24 godzin kró
lewskiego tułacza z pod Ilio; i zam iast Natnykal, na zdobytéj wielką 
niemiecką kulturą Focei, powitałby wędrowca żandarm  z zapytaniem
0 papiery.

Jednakże w kraju  opiekuńczćj adm inistracyi, ta  samopomoc, 
do ktôréj człowiek w pierwotnym stanie był zmuszony, przydać się 
może. Przyznaje to policya pruska napisami na publicznych lokalach
1 dworcach kolejowych: v o r  T a s c h e n d i e b e n  w i r d  g e w a r n t .  
W klasyczném przystosowaniu, to znaczy, że piçknéj Helenie nie grozi 
już tak  bardzo Parys bałam ut, ale nawet zbroja Achillesa nie zabez
pieczy worka od f i l o w a n i a  specyalisty kunsztu, którym opiekuje się 
Hermes.

Nie mamy tćż pretensyi do autora, że w przejeździe przez kraj 
,,kultury ,“ nie oparł się aż w Ham burgu. Opis tego wspaniałego por
tu  północnych Niemiec, nastręcza autorowi słuszną uwagę, że nasz



główny port środkowćj W isły, mógłby Hamburgowi zazdrościć ogrodu 
zoologicznego. Dodalibyśmy, że bulwary, otaczające wielki staw Al- 
sterbassin w Ham burgu, dotkliwą czynią wymówkę municypalności 
kilkakroćstotysięcznśj Warszawy, w którćj brzegi W isły dziś na schył
ku XIX wieku, wcale nie lepićj wyglądają, niż za czasów Piastów mazo
wieckich.

Przez monotonne płaszczyzuy Holsztynu i Szlezwigu, kolej żela
zna prowadzi nas do miasteczka Tondern, o 2 godziny drogi od przy
stani m orskićj, zkąd odpływa się na wyspę Sylt. Opis W esterlandu 
powinienby zachęcić do zwiedzania pomienionćj miejscowości tych po
dróżnych, którzy właściwy cel kąpieli morskich mają na względzie.

Po dosyć szczegółowym opisie Syltu, trzy ostatnie rozdzia ły z IX-ciu 
całćj książki, poświęca au tor obrazom z dziedziny przyrody tćj wyspy, 
których dokładność świadczy o tćm, że pisał to przyrodoznawca.

W życiu kąpielowćm polityka, jak  w ogóle wszystko, co zbyt sil
nie agituje, schodzi z porządku dziennego, więc i opis takiego miejsca 
od podobnych spraw trzym a się zdaleka. Na tych jednakże kresach 
teutońsko-skandynawskich, mimowolnie przypomina się brutalski na
jazd r. 1864, godny najciemniejszych k a rt historyi drugićj połowy 
XVIII wieku, świadczący, że w drugićj połowie X IX  humanizm n ie 
szczególną jeszcze odgrywa rolę w stosunkach międzynarodowych. 
W obec tego, dziwnie jakoś brzmi wspomnienie o u c i e m i ę ż e n i u  Syl- 
teran przez Duńczyków (str. 51). Czyżby poczciwi Fryzoni poczyty
wali Prusaków za oswobodzicieli?

K siążka napisana jest dosyć gładko i bez szczególnych zarzutów 
pod względem języka. W wyrażeniu „tćm bardzićj okolica staje się 
m o n o t o n n i e j s z ą  i n u d n i e j s z ą ” (str. 40), jest pleonazm, bo 
przysł. b a r d z i e j  już oznacza stopień wyższy; zam. r o z p r z e s t r z e 
n i ć  (str. 25) lepićj r o z s z e r z y ć ;  mówimy g e r a f a  nie ż y r a f a  
(str. 16) i t. p. rb.
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„Sejm czteroletni,” napisał X. Waleryan Kalinka, ze Zgroma
dzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Tom I. Kraków, 1880. 
Wydanie 2-gie. Lwów, 1881, str. VIII, 583. Tom II, Lwów, 

1881, str. VII, 255.

Nakładem  księgarni Seyfartha i Czajkowskiego we Lwowie, wy
szło z druku w r. b. 2-gie wyd. I-go tomu dzieła X. W aleryana Kalin
ki p. t.: „Sejm czteroletni,“ które uważamy za prawdziwe zbogacenie 
naszćj najnowszćj literatury  historycznćj. Razem z powtórnein wyda
niem I-szego tomu ogłoszono początek tomu 11-go, zawierający księgę 
4 -tą  całego dzieła, przedstaw iającą sm utne dzieje zgubnego aliansu 

Tom IV. Listopad 1881. 88



Rzplitéj z Prusam i (od 1790—1791 r.). Doniosłe nadzwyczaj znacze
nie historyczne epoki sejmu czteroletniego, gruntowna nauka autora, 
obfity nowy m ateryał archiwalny z szerokim poglądem na sprawy na
rodowe, przytćm wykwintna prawie forma pod względem języka i sty
lu, wreszcie stanowcze opinie poważnego historyka o faktach i o lu
dziach, wywracające uzasadnione, jak  się dotychczas zdawało, mnie
mania o dziełach i o ludziach „wielkiego sejm u:“ wszystko to naka
zywało i nakazuje poniekąd jeszcze dzisiaj pewną powściągliwość 
w sądzie o naukowéj wartości dzieła niedokończonego, które jednak 
p o l i t y c z n e  swoje stanowisko bardzo wyraźnie już zaznaczyło. P a
trząc na epokę tego czterolecia, ze stanowiska, zakreślonego wyraźnie 
tem atem  historyi „Sejmu czteroletniego,“ pomijamy wiele kwestyi po- 
litycznéj przeważnie natury, wychodzących poza obręb historyi, ponieważ 
dla gruntownego ich rozbioru, nie mamy w tćm miejscu ani dosyć swo
body, ani tóż, mając wzgląd na metodologią historyczną, nie uważamy 
ich w takićj rozciągłości za niezbędne w dziele, poświęconćm historyi 
ustawodawstwa wielkiego sejmu. Zresztą, zapewne i uczony autor 
podziela nasze zdanie, że historya powinna być, w myśl wymownego 
Rzymianina, mistrzynią późniejszych pokoleń; ale nigdy rzecznikiem 
téj lub owéj doktryny politycznćj.

Badacz historyi „Sejmu czteroletniego,“  nie może zapatrywać 
się na te prace ustawodawcze przez pryzm at dzisiejszych pojęć poli
tycznych, ale powinien oceniać je  na podstawie ówczesnych stosunków, 
światłem dzisiejszéj nauki wszechstronnie objaśnionych. Stanowisko 
dziejopisarzów, oceniających przeszłość wstecznym rzutem oka, we
dług opinii i teoryi chwili bieżącćj, pod wpływem wrażeń przykrój te 
raźniejszości, nie odpowiada zasadom nauki i nie zaspakaja wymagań 
krytyki dzisiejszéj metodologii historycznej. H istorya powinna się 
troszczyć przedewszystkiém o naukowe wyjaśnienie faktów, t. j .  o wy
jaśnienie czynów historycznych z całą ścisłością metodologiczną, na 
podstawie systematycznie ujawnionych i krytycznie wyinotywowanych 
przyczyn. Historyi nie wolno mierzyć faktów przeszłości skalą odpo- 
wiedniości i prawdopodobnych korzyści, podług wyznawanych dzisiaj 
teoryi i poglądów społeczno-politycznych. O ile polityka może, co wię- 
céj powiem: o ile polityka powinna rządzić się do pewnego sto 
pnia oportunizmem; o tyle historya szuka tylko istoty samego czy
nu dziejowego w jego przyczynowym rozwoju, nie poddając swojego 
sądu wpływom, jakie ostateczny rezu ltat podejmowanych usiłowań na 
zew nętrzną formę pojedynczych faktów wywierać może. Nowożytni 
politycy i socyologowie, publicyści i literaci, mogą swobodnie palić ka
dzidła na cześć gatunkowej wartości tego lub owego aliansu, téj lub 
owéj teoryi politycznéj; ale badacz przeszłości nie powinien ani na 
chwilę zapominać o tém, że ważniejsze czyny dziejowe (do jakich  bez 
zaprzeczenia w historyi naszéj należy ustawodawstwo wielkiego sej
mu) nie są przypadkowćm dziełem jednostkowéj samowoli; ale zawie
rają w sobie p rąd ), nurtujące w głębiach całego społeczeństwa, że

2 9 8  PIŚMIENNICTWO



tchną uczuciami, które, mówiąc słowami poety, niewidzialne, ale nie
pohamowane krążą, niby podziemne rzeki w organizmie całego naro
du, tak , że z niemi wszystkiemi rachować się trzeba.

Ks. W aleryan K alinka nie uwzględnił dostatecznie w dziele swo- 
jćm powyższych zasad, chociaż nie brak rozproszonych wskazó
wek i uwag okolicznościowych co do tego, że potrzebę uwzględnienia 
tych warunków chwili i miejsca dokładnie pojmował. Mając przewa
żnie na oku przemoc zewnętrzną, obok wewnętrznej naszej niemocy, 
poszedł ks. W. Kalinka przeważnie drogą polityka, który, z obfitój 
niwy dziejowej, zbiera argum enta dla obalenia przeciwnego poglądu, 
podnosi te zjawiska, uwydatnia te strony faktów, które dzisiejszemu 
oku w ujemnej przedstaw iają się postaci. Przez to nie chcemy jednak 
twierdzić, jakoby nasz autor tendencyjnie chciał fakta tłómaczyć, i isto
tę ich dowolnie zmieniać. Widna wszędzie sumienność i przezorność 
badawcza autora; ale przytćm nie można zaprzeczyć zbyt wybitnej chęci 
wyciągnięcia z każdego faktu jak  najwięcćj nauki dla teraźniejszości. 
Oceniając sprawiedliwie wielkie znaczenie polityczne znakomitego dzie
ła , jesteśmy z tego powodu w obec osnowy dotychczasowych 4-ch ksiąg, 
cokolwiek w kłopocie o ostateczne konkluzye h i s t o r y c z n e  tej wielce 
pouczającej pracy.

Różne okoliczności, których usunięcie nie jest w naszćj mocy, nie 
pozwalają nam rozbierać szczegółowo faktów, które Sz. autor zgrom a
dził w dotychczasowych 4-ch księgach, rozpadających się na 16 roz
działów, a te  na 144 paragrafów. Każdy paragraf rozbiera mniej wię
cej osobny tem at, pozornie luźno postawiony; ale z organicznej całości 
wypikający. Tytuły ogólniejsze nie odpowiadają czasem dokładnie 
szczegółowej treści, ponieważ w dziele samćm znachodzimy pewną 
nieproporcyonalność między sprawami wewnętrznemi a zewnętrznemi; 
ale to nie psuje obrazu, chociaż ujemną w pewnej mierze stronę książ
ki stanowi. W ypadki zewnętrzne i sprawy dyplomatyczne zajm ują 
w dziele, poświęcoućm historyi sejmu czteroletniego, tak przeważające 
stanowisko, że historya samćj pracy sejmowej zanadto jest przytłum io
na. Podnosząc ze stanowiska wyłącznie metodologicznego tę  uwagę, 
na k tórą sz. au tor sam zdaje się je s t przygotowany ')i musimy je
dnak prawie jednocześnie podziękować mu za obfity, nieznany mate* 
ryał historyczny, jaki w dziele jego znajdujemy. Przyczyna wskaza
nej co tylko pewnej nierównomierności spraw wewnętrznych w poró
wnaniu z zewnętrznemi, leży, jak nam się zdaje, głównie w naturze 
źródeł, z jakich ks. K alinka przeważnie korzystał. Prócz znanego 
m ateryału bibliograficzno-historycznego, czerpał bowiem nasz autor 
wiadomości swoje z obfitych skarbów rękopiśmiennych archiwów za
granicznych, jako to; tajnych państwowych wiedeńskiego i berliń
skiego, tudzież z archiwum watykańskiego i biblioteki Oratoryanów 
w Rzymie, niemniój swojskich, jako to: z archiwum Stanisława Augu-
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sta  (będące obecnie własnością Paw ła Popiela w Krakowie), z Muzeum 
książąt Czartoryskich, daléj z wielu dokumentów rosyjskich, „nie 
w takim  jednak  komplecie, jakby sobie życzył i jakby całość obrazu 
tego w ym agała.“ Oprócz tego korzystał ks. Wal. K alinka z doku
mentów i korespondencyi ze zbiorów prywatnych, tudzież z bibliotek 
krakowskich i lwowskich, tak, że zapas wiadomomości historycznych, 
które mogą dokładnie objaśnić ważniejsze kwestye polityki zew nętrz
nej i stosunków dyplomatycznych je s t imponujący; lecz dla sp ra
wiedliwego ocenienia stosunków wewnętrznych i działalności ówcze
snych władz rządowych, co główną treść całego zadania autora 
stanowi, trzeba koniecznie zbadać i źródła m i e j s c o w e ,  zaw ierają
ce obfity, a zaledwo tknięty  m ateryał statystyczno adm inistracyjny. 
Przedsiębrane na tćm polu przez T. Korzona studya w archiwum Kró
lestwa, dają nam  niejakie wyobrażenie o bogactwie kryjących się tutaj 
autentycznych wiadomości. Dla sprawiedliwego ocenienia działalno
ści tak  samej rady nieustającej, jako i różnych jćj departam entów i ko- 
misyi, mianowicie wojskowćj i skarbowćj, byłyby odpowiednie księgi 
z archiwum Królestwa korzystnie dzieło k3. Kalinki uzupełnić mogły. 
Kto w tym kierunku wypełni dokładnie obraz historyi dyplomatycznćj 
epoki 4-ro letniego sejmu, jak ą  nam  z niezwykłą jasnością i dokła
dnością przedstaw ia praca ks. W. Kalinki, ten przyczyni się do 
wszechstronnego wyjaśnienia historycznego znaczenia pracy organi- 
cznćj ostatniego naszego ustawodawczego sejmu.

Historyczne znaczenie tego sejmu bardzo rozmaicie dotychczas 
oceniano. Rządowi, koronowani i niekoronowani historyografowie 
upatrywać chcieli w pracach tego sejmu dzieło idei i teoryi „jakobini- 
zrnu;” publicyści współcześni i mężowie stanu chwalili w dziełach tego 
sejmu szczęśliwą zgodę postępu i um iarkowania (Burkę, Fox, Yolney, 
H ertzberg). Profesor uniwersytetu berlińskiego, Fryderyk Raumer, 
odkrywał w najważniejszćm dziele tego sejmu „prawdziwe zasady rozu
mu i nauki politycznćj urzeczywistnione, godzące przeszłość z obecno
ścią i przyszłością.” Nie brakło i takich, którzy oceniając wysoki sto 
pień poświęcenia narodu, ganili brak stanowczości w pracach tego sej
mu, ja k  Thomas Payne, G arran de Coulon, Makintosh i i. W naszej 
literaturze historycznćj czynił Joachim Lelewel pewne zastrzeżenia co 
do „ciasnych otworów” pod względem społecznym; ale wielbił idee po
lityczne, którem i się ten sejm rządził. Ks. Adam Czartoryski („Życie 
Jul. Niemcewicza, str. 45) podnosi idee, liberalne i mądre reformy; ale 
wytyka sejmowi czteroletniemu brak decyzyi i energicznego działania. 
W następstw ie czasu prześcigała się tak szkoła republikańska, ja k
i monarchiczna w pochwałach członków czteroletniego sejmu, m iano
wicie stronnictwa patryotycznego. Uwielbiano w nich intencye p ra 
wdziwie obywatelskie, idee postępu, idee liberalnego rządu, uczuć sp ra 
wiedliwości i głębokićj znajomości potrzeb narodu. J . Szujski uważa, 
że dzieło sejmu czteroletniego „czyniło na razie zadość potrzebie dźwi
gnięcia się społeczeństwa z anarchicznćj przeszłości, dalakićm  było
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wszakże od uzbrojenia króla tą  pełnią władzy, jakiój wypadki dom a
gać się zdawały.” M. Dobrzyński, uznając zasługi sejmu pod wzglę
dem prawodawczym, mniema (t. II, str. 225), że w danćj chwili „po
trzeba było zmysłu politycznego, zastosowania się do danych warun
ków, a do tego ani naród polski, ani jego sejm się jeszcze nie dźwi
gnął.” Ks. W aleryan Kalinka dowodzi zaś w dziele, o którćm mowa, 
że sejm czteroletni, wydarłszy królowi władzę, zapewnioną mu przez 
obce gwarancye i przywłaszczywszy ją  sobie, fce postawiwszy na gruzach 
zburzonej Rady nieustającćj z jćj departam entam i wszech władztwo sej
mującego narodu, źle się zasłużył ojczyźnie, że zburzył r z ą d  i wywo- 
ła ł  a n a r  c h i ą.

Droga, na którćj ks. Kalinka prowadzi czytelnika do tćj prawdy 
dziejowćj, je s t bardzo długa, rozchodzi się w rozmaitych kierunkach, 
często zbyt dalekich od właściwego zadania, abyśmy za nim podążyć 
w°gli; ograniczymy się zatem na ważniejszych tylko ustępach, aby 
wskazać różnicę naszego zapatrywania się tak na samo założenie dzie- 
ła ? jako i na jego dalszy postęp, ponieważ dla ocenienia wszystkich 
szczegółów owego dyplomatycznego labiryntu nie mamy dostatecznych 
źródeł, którem i autor tak  szczęśliwie rozporządzał. W księdze pier
wszej (Sprawy przedsejmowe domowe i obce) rozjaśnia ks. K alinka po
łożenie i stosunki mocarstw sąsiadujących z Polską w chwili wybuchu 
wojny tureckiej (1781— 1791). Czytamy tu dokładny obraz stosun
ków, jakie zachodziły wówczas między A ustryą i Rossyą, związanych 
Przymierzem przeciwko Turcyi, aż do zdobycia Oczakowa przez Ro- 
syan (1788). Potem prowadzi nas autor pewną ręką, z pomocą nowe
go m ateryału  dyplomatycznego, przez labirynt polityki „żydowsko- 
hertzbergowskićj” i odsłania nam pruski plan zabrania Polsce Torunia
i Gdańska w zam ian za Galicyą, odkrywając zarazem nieznaną kon- 
wencyą austryacko-rosyjską w obronie Rzeczypospolitej przeciwko za
borczym planom pruskim (str. 3 —51). W sferze tych idei ujawniają 
się trzy prądy polityki polskiej, mianowicie: 1) króla Stanisław a A u
gusta, cieszący się zaszczytnem uznaniem autora, a polegający na przy
mierzu zaczepno-odpornśm z Rossyą przeciwko Turcyi, z czego m iały 
wyniknąć zaszczytniejsze i swobodniejsze dla Polski stosunki, niż opi
sane gw arancyą z lat 1768 i 1775, bo obiecywano sobie uzyskać w tym 
razie zezwolenie K atarzyny na powiększenie arm ii do 30,000, którćj 
wodzem zostałby król, a przy zawarciu pokoju oddanie Polsce M ołda
wii. Udział w wojnie m iał wskrzesić podupadłego ducha rycerskiego 
w narodzie (str. 52—59). 2) Ksawerego Branickiego i Szczęsnego 

otockiego, polegający także na przymierzu zaczepno-odpornem z Ro- 
ale za pomocą konfederacyi wojewódzkich anti-królewskich. Plan 

ten obrażał nietylko zmysł polityczny, ale i godność narodową, równał 
S1ę haniebnemu dziełu zdrady (§ 13). 3) Przygotowania niektórych 
panów wielkopolskich, z którymi łączyli się ks. Karol Badziwiłł „panie 
kochanku” i hetman Ogiński, do konfederacyi z podmuchu pruskiego 
projektowanćj (§ 14). W skazawszy dalćj (§ 15) wobec tych tendencyi
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bezsilność rządu polskiego—pragnęlibyśmy tu głębszego i szerszego 
wywodu—prowadzi nas au tor do zarządu spraw zagranicznych w Pe
tersburgu. K atarzyna, przyjmując ofiarowany sojusz, nie godziła się 
na w arunki, jak ie  Stanisław  August wskazywał: przyjmowała tylko 
trzy brygady jazdy polskićj pod naczelną komendę rosyjską i obiecy
wała tylko zapłatę pieniężną po 50,000 dukatów przez la t sześć. Dla 
przeszkodzenia sojuszowi Polski z Rosyą składa Bucholtz, poseł p ru 
ski, deklaracyą swojego króla, że o żadnych zaborach w Polsce nie my
śli; a Stackelberg, aby nie popchnąć Polaków do obozu pruskiego, go
dzi się na sejm konfederacki i na aukcyą wojska nawet bez zawarcia 
trak ta tu  zaczepno-odpornego. Gdy projekt aliansu z Rosyą upadł, 
uważał Stanisław  August: „Aukcyą wojska i poprawki wewnętrzne, 
za całą naszę na teraz robotę” (str. 95). W dalszym ciągu (rozdział 
IV) kreśli autor wichrzące zabiegi opozycyi domowéj, k tórą  tworzą: 1) 
przywódzcy fakcyi magnacko-rosyjskiéj (Ksaw. Branicki, Szczęsny Po
tocki); 2) ks. Adam Czartoryski, generał ziem podolskich (§ 23, str. 
109— 115). C harakterystyka ks. Adama jest trafna, a wykazane b a r
dzo blizkie stosunki ks. Adama z Ksaw. Branickim, jakkolwiek nie do
syć rozjaśnione i ambicya rodowa księżny, tłóm aczą dostatecznie opo- 
zycyą, jak a  „z Puław  najzaciętsza przeciwko królowi się rozchodziła”
i wskazują, że dom ks. Adama sta ł się „najdzielniejszą sprężyną do 
dźwignięcia i podbudzania partyi pruskiéj, a tćm samém do wywołania 
gorączkowego przeciw Moskwie antagonizm u“ (str. 111). Po zbyt 
k ró tk im —mając wzgląd nagłowne zadanie au to ra—szkicu gwaru sejmi
kowego i wskazaniu treści niektórych instrukcyi, zastanaw ia się ks. K. 
nad kandydatam i do laski, przechodzi krzyżujące się opinie co do sejmu 
konfederackiego i prowadzi nas wreszcie do sali obrad sejmowych.

W § 24 zauważyliśmy niewłaściwe pomieszanie l a u d ó w z i n -  
s t r u k c y a m i  poselskiemi. Prawo publiczne polskie rozumiało przez
1 a u d u m uchwały, podnoszone i stanowione na sej mikach powiatowych, 
na których zebrany powiat, województwo czy ziemia, spisywała posta
nowienia swoje w tych sprawach, na które się jćj poseł na sejmie nie 
zgadzał i do braci ad referundum je zostawiał. Szlachta zebrana na 
tak i sejmik, stanowiła w danym razie dla swojego województwa osobną 
stopę podatkową, pisała z własnćj inicyatywy osobne postanowienia, które 
tę ziemię obowiązywały. Uchwała taka, przedstawiona jako l a u d u m  pe- 
wnéj ziemi na przyszłym sejmie i przezeń zatwierdzona, m iała taką sa
mą moc prawną jak  każda konstytucja sejmowa. Instrukcya zaś po
selska m iała zupełnie inne znaczenie: był to m andat do spełnienia fun- 
kcyi poselskich w interesach; które komissorium królewskie, sejm zwo
łujące, jako  przedmioty obrad przyszłego sejmu wyraźuie punkt po 
punkcie wymieniało.— Po gruntownym wywodzie ks. Kalinki, nie mo
żna dlużój powtarzać opinii, jakoby nieosiągnięcie laski marszałkow- 
skiéj przez Szczęsnego Potockiego, miało być przyczyną jego dalszych 
postępków. Szczęsny stanowczo usuwał się od tego obowiązku a na
wet i m andat poselski z namowy tylko przyjął. Na zabiegi i usiłowa
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nia króla, zapatruje się ks. K alinka z wielkićm uznaniem (zdaje nam 
się trochę za różowo, bo je s t w postępowaniu Stanisława Augusta wiele 
niekonsekwencyi) i cały rozum stanu widzi tylko w nim i w pośle pol
skim w Petersburgu, Debolim.

Następująca księga druga, opowiadająca początki sejmu, zaznacza 
osnowę swoję charakterystycznym  tytułem : „Obalenie rządu” (1788— 
^789). h a  tę anarchiczną robotę stronnictwa, któreśmy dotychczas 
Pątryotycznern nazywali, a które ks. Kalinka wyłącznie pruskićm  mie- 
n 't składały się następujące momenta: 1) wywrócenie departam entu woj
skowego, przez co wojsko, wyjęte z pod władzy rządu, oddane zostało 
Pod władzę sejmu, który przez komisyą wojskową całą tą  gałęzią s łu 
żby publicznćj kierować zapragnął. 2) W obec rosnącćj przewagi wpły
wu pruskiego, upadek wpływu rosyjskiego. Mówi tu au to r o tyranii 
opinii w sejmie l na ulicy, o wpływie kobićt na obrady sejmowe; daje 
niekorzystną charakterystykę ks. Kazimierza N estora Sapiehy i dopro
wadza do deklaracyi pruskićj, obiecującćj bronić Rzpltćj. 3) Mówi
0 odjęciu zarządu spraw z a g r a n i c z n y c h  królowi, o nieporządku ob
rad sejmowych, o pensjach zagranicznych i o ustawie komisyi wojsko
wej. 4) O statni rozdział tćj księgi poświęcony je s t  charakterystyce 
rady nieustającćj, k tórą, jakkolwiek jćj ujemne strony nie są autorowi 
nieznane, jako  pierwszą próbę odrodzenia się rządu ceni, i upadek jćj, 
znamionujący rozbicie głównych organów państwowych, za bardzo 
szkodliwy dla narodu uważa. Oburzenie wskutek tego Rosyi, hamuje 
tylko kanclerz austryacki, tak  że Im peratorow a pomstę swoję odk ła
da. Księga trzecia przedstawia już sejm jako władzę „ r z ą d z ą c ą , ” 
gdzie jest mowa o wycofaniu wojsk rosyjskich z krajów Rzpltćj, o trw o
gach ukrainnych, o żmudnym i nieporadnym sposobie obradowania 
sejmujących, o urządzeniu siły podatkowćj i wojskowćj, o sprawie 
ni i a s  t i o przygotowaniach do przymierza z Prusam i. Szkoda, że autor 
nie m iał sposobności korzystać tutaj z miejscowych źródeł: odbiło się to 
najbardzićj w księdze drugićj i trzecićj, bo sprawy tu  rozbierane nie 
s% dokładnie i wszechstronnie zbadane. Przecenianie departam entu 
wojskowego przy radzie nieustającćj, lekceważenie podatku „ofiary"
1 podciąganie go pod kategoryą wybiegu samolubstwa, historycznie u- 
sprawiedliwić się nie da. Nie przeczymy, że ogół szlachty nie dorósł 
wysokości tćj idei, ja k ą  mieścił w sobie podatek na samego siebie na- 
łożonćj ofiary, zostającćj w sprawiedliwym stosunku do potrzeb ojczy
zny i do pozycyi m ateryalnćj, zajmowanćj w społeczeństwie, do pozycyi, 
z którą łączyły się nietylko przywileje praw ne, ale i znakomite korzy
ści materyalne; lecz bądź co bądź idea ofiarności narodu po sejmie czte
roletnim sta ła  się w naszćm życiu społecznćm czynnikiem politycznym, 
którego dawniejsze epoki z takim nastrojem umysłów nie znały. Na 
tym gruncie wyrosło wiele czynów szlachetnych, a że mogła ta  idea 
w pierwszej chwili stać się osłoną najbrudniejszego samolubstwa, to 
natury tego duchowego zwycięztwa, tego postępu moralnego nie zmie
nia. Jako  zaś m o d u s  p r o ć e d e n d i  w kweśtyi opodatkowania nie
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zasługuje na lekceważenie, bo czyż można było myśleć o prędkich sku
tkach  uchwał, odnoszących się do aukcyi wojska i zebrania na ten cel 
odpowiednich funduszów, na innej regularnej, systematycznćj drodze ka- 
dastralnćj pracy w epoce, gdzie nie było pomiarów, gdzie nietyiko stosun
ki własności hypoteczuej, ale i ubikacyi podlegały jak  najrozmaitszym 
wątpliwościom. Roboty kadastralne ciągną się lata, jak  nas tego uczą na
wet dzisiejsze stosunki najoświeceńszych państw europejskich, a tu cho
dziło przecie o pośpiech. Bądź co bądź, sposób ten opodatkowa
nia nie m usiał tak  być przewrotny i anarchiczny, skoro mógł być 
aż do najnowszych czasów zasadą systemu opodatkowania w Króle
stwie i podstawą najdawniejszej instytucyi kredytowej w kraju. Upa
dek zaś rady nieustającej łączy się nietyiko z uniwersalnemi ówcze- 
snem i ideami o wszechwładztwie narodu, ale wynika z ogólniejszych 
historycznych pobudek, na które w końcowym poglądzie zwrócimy 
uwagę: tu  zaznaczamy tylko, że gruutowniejsze zgłębienie tego przed
m iotu, kazałoby autorowi widzićć w tym kroku coś więcej aniżeli same 
tylko anarchiczne reininiscencye. Członkowie sejmu czteroletniego 
dowiedli w najważniejszym dziele swojćm, że rozumieli doskonale p ra 
wdę, na k tó rą  ks. Kalinka uwagę naszę zwraca, mianowicie, że bez 
s e j m u  może naród egzystować; ale bez r z ą d u  istuićć ani chwili nie 
może; tylko ztąd nie wynika, żeby dla wadliwego organu rządu w pań
stwie takićm , jakiem  była Rzplta polska, zrzekać się należało samo
dzielności narodowćj. H a c v i a n o n i t u r a d a s t r a !

Księga czwarta przedstawia nam fatalne, upokarzające koleje 
zgubnój przyjaźni z Prusam i (1790— 1791). Uzbrojony obfitym ma- 
teryałem  archiwalnym, prowadzi nas sz. autor wprawną a pewną ręką 
przez wszystkie kryjówki obłudy i m atactwa chytrego śmiertelnego 
Polski wroga, strojącego się w maskę życzliwości aż do tra k ta tu  przy
m ierza z dnia 29 m arca 1790 r. Myliłby się, ktoby sądził, że sejm 
był zupełnie ciemny co do skompromitowanej swojej pod względem 
politycznym sytuacyi. Zląkłszy się tej przepaści, nad k tórą go ab strak 
cyjne teorye antagonizm u przeciw polityce królewskiej zaprowadziły, 
zaw racał do zasad, które w obec chwilowego oportunizmu były zam il
kły. Umowa reichenbachska, k tó rą  autor dokładnie ocenia, stanowi 
punkt zwrotny w polityce sejmu, bo Prusy, pogodziwszy się z A ustryą, 
już tylko na dzierżawy Rzpltćj czychały. „Dla P rus, (pisze poseł prus
ki Goltz z W arszawy), Polska nie ma innego znaczenia, oprócz tego, że 
będzie zasłoną od Rosyi; a ponieważ nie jest prawdopodobnem, iżby 
m ogła stać się sprzymierzeńcem silnym i pożytecznym, chodzi więc
o to  tylko, żeby nie była szkodliwym” (str. 142). Rokowania o alians 
ze Szwecyą i z Turcyą nie obiecywały żadnego praktycznego rezultatu , 
a gabinet berliński w obec uchwały sejmu o nierozdzielności krajów 
Rzpltćj, nie mogąc wytargować Torunia i Gdańska, zniechęcił się do ali- 
antk i swojej i uk ładał już plany nowego rozbioru. Rzut oka, jaki au
tor daje w § 143 na politykę zagraniczną sejmu w opowiedzianej do
tychczas epoce, jest tak  pod względem szerokiego poglądu ja k  i pod
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względem ścisłego wykładu jednym  z najudatniejszych ustępów dzieła. 
Smutne wrażenie robi § 144, w którym autor broniący jaknajszczerzćj, 
z szacunku przed majestatem królewskim, Stanisława Augusta, opisuje 
starania naszego króla o pożyczkę w Berlinie u F r. Wilhelma dla zapłace
nia swoich milionowych długów. W obec takiego faktu, który, jak  sz. au 
torowi dobrze wiadomo, nie jest odosobniony, czy można było potępiać 
sejm za to, że nie zostawi! spraw zagranicznych w takim ręku? Czy 
dzisiejsze parlam enty naśladują polskich anarchistów, gdy strzegą 
nadzwyczaj pilnie swojego prawa wglądania w kierunek spraw zagra
nicznych? Nam się zdaje, że nawet najracyonalniejsza pylityka nie ka
że z miłości rygoru władzy wyrzekać się praw, jak ie  wolnemu ludowi 
służą: „dum servitutem  faciunt, salutem Reipublicae appellant.“

Taka jest w jaknajkrótszych słowach bogata treść naukowa dzie
ła  Wal. Kalinki p. t.: „Sejm czteroletni.“ Uczonemu tćj powagi, co 
ks. Kalinka historykowi, nie potrzebujemy wskazywać, że nie tą, k tórą  
poszedł; ale inną powinien był pójść drogą; nie możemy jednak zamil- 
czćć tego przekonania, że danie przewagi sprawom dyplomatycznym 
w samćrn zagajeniu dzieła, zepchnęło wartość prac organicznych sej
mu na stanowisko zbyt podrzędne, gdy one powinny stać na czele; przy
czyniło się do ostrości znacznćj części konkluzyi, stawiając je  w rzędzie 
politycznćj demonstracyi, która nie zawsze jest przecie zgodną z histo
ryczną prawdą. Sformowanie się p o d c z a s  sejmu stronnictw a p rus
kiego nie jest dokładnie wyjaśnione. Wskazówki autora w tym kierunku 
przed sejmem są zbyt niepewne, luźne i istnienia takićj partyi nie do
wodzą, zwłaszcza, że wymienieni koryfeusze (Skórzewski, Bniński, 0 -  
giński), wśród zastępów sejmowych bez śladu jakoś znikli. S tronnic
two patryotyczne, czyli jak  autor z wyraźną intencyą je nazywa „p ru 
skie“ wyrosło podczas sejmu na tym samym gruncie, na którym stali 
od dosyć dawnego już czasu wszyscy najzacniejsi ludzie, najszlache
tniejsi obywatele i najświatlejsi mężowie stanu, dążący do postępowych 
reform w rządzie, w adm inistracyi, w sądzie i w urządzeniu spraw spo
łecznych na gruncie narodowym. Zgubna i fałszywa akcya tych, co 
bez obcych bagnetów odrodzić się nie mogli lub (z widoków m ateryal- 
nych) nie chcieli, zapędziła jednak tych patryotów w obłudne objęcia 
krzyżackiej polityki. Gruntowno wyjaśnienie tego zjawiska, przynio
słoby nam nietylko pod naukowym; ale i pod politycznym względem 
więcej korzyści aniżeli rozważanie gatunkowćj wartości tego lub owego 
aliansu.

Lecz chcąc pisać taką  historyą „Czteroletniego sejmu,“ należało 
°brać sobie punkt wyjścia nie w stosunkach polityki zagranicznćj, ale 
w dokładnym rozbiorze stosunków wewnętrznych kraju, jego oświaty, 
h teratury , rządu, adm inistracyi, skarbu, urządzeń wojskowych i t. p. 
fu  k ry ła  się nietylko potrzeba reorganizacyi Rzpltej, ale tu  mieściły się 
także i środki, zapomocą których tak  powszechnie potrzebną naprawę 
Rzpltćj bez gwałtownych przewrotów przeprowadzić należało. D okła
dny obraz ówczesnćj literatury , byłby uchronił autora od fałszywego
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a nawet nieco pogardliwego twierdzenia, że przed sejmem czteroletnim 
uwijała się w Polsce jedna tylko gazeta Luskiny, bo znakomite i w swo
im czasie nadzwyczaj wpływowe dzieło Staszica „Uwagi nad życiem 
Jan a  Zamoyskiego“  z całym szeregiem wywołanych przez nie broszur, 
tudzież wiele innych pism politycznych i ekonomicznych '), niemnićj
i korespondencye do wychodzących wówczas pism peryodycznych, do
wodzą aż nadto dobitnie, że w ówczesnćj Polsce zajmowano się nie sa
m ą hulanką i pijatyką. Przegląd naukowy ówczesnćj lite ra tu ry , 
byłby dolfładnićj może aniżeli raporta  i depesze agentów zagranicz
nych ukazał autorowi tę atmosferę, k tórą, pod wpływem idei uniwer
salnych, społeczeństwo oddychało i ułatw iłby mu sąd o tćm, czy 
w porównaniu z innemi narodam i i państwami, przedstaw iała ówcze
sna Polska coś tak  nadzwyczaj monstrualnego, bez rządu i ładu, bez 
sił organicznych, że tutaj bez obcćj pomocy nie odrodzenia, ale śmierci 
tylko oczekiwać należało. Obraz szkół i edukacyi publicznćj pozwo
liłby nam ocenić różnicę, jak a  zachodziła pod względem moralnym
i intelektualnym  między wychowawcami epoki saskićj a młodszą gene- 
racyą, k tóra urosła już w szkołach komisyi edukacyjnćj. Obraz sto
sunków ekonomiczno-społecznych nauczyłby nas, jakiem i to siłam i 
mógł naród w danćj chwili rozporządzać, pozwalałby nam dopićro oce
nić, czy gotów był wszystkich zasobów swoich użyć, czy zapał jego cnót 
obywatelskich podnosił go na stanowisko prawdziwego patryotyzmu, 
który niosąc mienie i życie na o łtarz ojczyzny, m iał równocześnie 
szukać wybiegów dla odsunięcia od siebie sprawiedliwćj normy poda- 
tkowćj przez samolubną dekluracyą skromnćj „ofiary.“ Dokładny ob
raz ówczesnego rządu z wszystkiemi jego organam i, oświeciłby czytel
nika co do tego, czy niechęć, jaka  się objaw iała przeciwko istniejącym

*) Zob. dr. Roman Piłat: „O literaturze polityoznój sejmu czteroletnie
go,“ we wstępie. W „Przeglądzie polskim,“ r. 1871 , 1872 . Ks. Hier. Strój no w- 
ikiego; „Nauka prawa przyrodzonego, politycznego i prawa narodów,“ Wilno, 
17 85. Skrzetuskiego Kajetana: l)  „Historya polityczna dla szlachetnej mło
dzi,“ Warszawa, 1773,  t. 2; 2) „llistorya polityczna Królestwa francuzkie- 
go,“ Warszawa, 1780 2 t.; 3) „Historya powszechna dla szkól narodowych,“ 
Warszawa, 1781; 4) „Przypisy do historyi powszechnej,“ Warszawa, 1 782.  
Skrzetuskiego Wincentego: , ,Prawo polityczne narodu polskiego,“ Warszawa, 
1782 —  84 , t. 2. Tegoż: „Traktaty między mocarstwami europejskiemi od 
r. 1648, z przyłączoną potrzebnej historyi wiadomością,“ Warszawa, 1774,  
t . 3; Świtkowskiego: „Pamiętnik historyczno-polityczny od r. 1 782. Ks. Józ. 
Osińskiego, prof. fizyki i historyi naturalnej: l)  „Fizyka doświadczeniami 
•twierdzono,“ Warszawa, 1 777;  2) „Nauka o gatunkach szukania rudy żela
znej,“ Warszawa, 1 7 82; 3) Opisanie polskich żelaza fabryk,“ Warsz., 1 782;
4 ) „Gatunki powietrza odmiennego od tego, w którćm żyjemy,“ Warszawa,
1 7 83. Podleckiego: „Dziennik handlowy od r. 1 7 86.“ Dalej:  „Wybór wia- 
domośoi gospodarczych od r. 1 7 86. Oprócz tego publikacye literackie, jak 
„Monitor“ od r. 1784 ; „Magazyn Warszawski od 1 7 8 4 “ i w. i.



instytucyom, a mianowicie przeciwko jedynym ówczesnym organom 
rządowym w radzie nieustającej, p łynęła tylko z podmuchów pruskich, 
czy tćż z wadliwego onych ustroju; czy niechęć ta  pochodziła wyłącz
nie z ciemnoty i z ducha anarchicznego ówczesnych liberałów szlache
ckich; lub czy też dyktowała ją  obrażona przez obce gwarancye godność 
narodowa, powstrzymywana gwałtownemi środkami w organicznym swo
im r o z w o j u ,  zgodnie z ideami nowszego postępu i dobrze zrozum ia
nych interesów narodowych. Obraz ówczesnego konstytucyonahzm u pol
skiego—jeśli tak  mówić można— musiałby koniecznie złagodzić oburze
nie autora i nasunąć mu sprawiedliwszy sąd o tych deklamujących k ró t
kowidzach, którzy krępowani narzuconemi narodowi stypulacyami, pra
gnęli reminiscencyami dawniejszej tradycyi wywrócić dławiący ich po
rządek istniejący, i nie mogli zapatrywać się na tok obrad sejmowych ze 
stanowiska rygoru dzisiejszego parlam entaryzm u; ale dali się niekiedy 
unosić podniesionym wyobrażeniom o wszechwładztwie reprezentacyi 
narodowćj. Obraz urządzenia s i ł y  z b r ó j  nć j  wraz z ocenieniem war
tości edukacyi rycerskiej w korpusie kadetów, niemnićj i obraz depar
tam entu wojskowego, (o czćm m usiał autor na kilku miejscach wspo
minać (str. 135, 139, 192), jakby tylko dla usprawiedliwienia swojego 
założenia) obraz taki w jednolitej całości wystawiony, usprawiedliwiłby 
może do pewnego stopnia zniesienie departam entu wojskowego i wy- 
tłóinaczyłby nam choć w części późniejszy niedostatek potrzebnych ka
drów dla mających się sformować zastępów; złagodziłby zapewne cokol
wiek oburzenie au tora na lekkomyślność dekretu stutysięcznej arm ii. 
Na tym fundamencie przedstawioua dokładna analiza h i s t o r y c z n a  
ścierających się na sejmie trzech stronnictw: królewsko rosyjskiego, 
magnacko rosyjskiego i patryotycznego, w pruskie niebawem prze
dzierzgniętego, pozwalałaby nam sprawiedliwie ocenić organiczną sej
mujących robotę, k tóra ponieważ zostawała pod wpływem trosk i o bez
pieczeństwo zewnętrzne Rzpltój, m usiała się w wysokim stopniu racho
wać także i z konstelacyami politycznemi.

Nie chcemy przez powyższe uwagi twierdzić, żeby au to r kwestyi 
co tylko wskazanych nie uwzględniał, owszem: potrącał o nie wste
cznym wzrokiem kilkakrotnie, ale nie da ł nam dokładnego, jedno
litego wizerunku ogółu czynników życia publicznego we wszystkich 
kierunkach, w chwili rozpoczęcia sejmu; dlatego tćż, biorąc fakta 
w aktualnej ich sytuacyi, widział je  niekiedy w zbyt jaskrawym  świe
t le ją  to zdawało się upoważniać go do nieuzasadnionego czasem k a r
cenia, nietyiko zasłużonych obywatelów, ale i większości rwącego się 
do samodzielnego życia narodu. Nie należymy do tych, co się p r a w 
dy  boją przy rozważaniu znaczenia faktów historycznych: od dosyć 
dawna wskazywaliśmy czytelnikom i młodzieży akademickiej drogę ści
śle naukowej krytyki, która do poznania prawdy prowadzi, ponieważ uwa
żamy prawdę h i s t o r y c z n ą  za najskuteczniejsze lekarstwo na z ła 
godzenie wielu dolegliwości; ale przy tórn wszystkiem mamy to 
przekonanie, że wartość wszelkiej „ h i g i e n y  n a r o d o w ć j ” zależy prze-
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dewszystkićm od trafnćj, i istocie faktów danćj epoki odpowiadającej 
a u s k u l t a c y i .  Ks. Wal. K alinka, wysunąwszy na pierwszy plan kwe- 
Btyę aliansów, przedstaw ił nam po mistrzowsku jednę gałąź czynności 
sejmowych, t. j. walkę stronnictw  na polu polityki zagranicznćj, k tó ra  
jest wprawdzie bardzo ważnym czynnikiem pracy sejmowćj; ale nie 
powinna jednak zaciemniać i reszty prac organicznych czteroletniego 
sejmu. Pierwsze zadanie spełn ił ks. Kalinka po mistrzowsku, drugie 
wymaga pewnego udokładnienia.

Z powodu wyjścia Z 'druku 4-tćj księgi dzieła, o którćm  mówi
my, odzywały się poważne głosy, uważające taki sposób przedstawia
nia przeszłości za skuteczne lekarstwo na nasze choroby i wady. N au
ka historyi nie może się zgodzić na taką opinią, bez pewnych wyra
źnych zastrzeżeń. Przez to, że historyk takiego talentu i mąż takićj 
powagi obywatelskićj, jak ks. Kalinka wykaże, iż nietylko w obo
zie królewskim, szukającym względów gabinetu petersburskiego, ale
i w szeregach „patryotów ,“ żebrzących opieki twardej prawicy pru- 
skićj, było wiele demoralizacyi, przez to, że „wykaże ciężkie uchybie
nia tych, którzy bez skazy jaśnieli, a podniesie zasługi innych, dość 
powszechnie potępianych“  (t. II, Przedmowa str. VI), przez to nikogo 
się nie uzdrowi, ponieważ w ten sposób zmienia się tylko kierunek wi
doku na zewnątrz. Ciasny widnokrąg interesów publicznych zostanie 
ten sam, a słabe, jak  dawnićj oko, nie dostrzeże raka, który cały or
ganizm toczył, rozprzęgał i niweczył. H istorya uczy nas, że nie 
w aliansach (bez względu na jakiekolwiek sympatye luk antypatye); 
aie w uporządkowaniu całego naszego wewnętrznego gospodarstwa na
rodowego, w podniesieniu oświaty, w odpowiednićj organizacyi sądo
wnictwa, adm inistracyi, skarbu, stosunków społecznych, leżały warun
k i ówczesnej poczciwej pracy obywatelskićj. Uporządkowanie przede- 
wszystkićm powyżej wskazanych interesów, mogło dopićro stworzyć 
trw ały  fundam ent dla powiększenia stopniowego siły zbrójnćj i dla 
aliansu, który się sam nie narzucał, ale który sobie można było wy
brać. Bez tych warunków nie można było nigdy na to liczyć, że nam 
ktokolwiek sojuszu i przymierza będzie chciał, i będzie mógł dotrzy
mać. Polityka S tanisław a Augusta rozum iała to bardzo dobrze, ale 
ubezwładniały ją  reminiscencye polityki f a m i l i i ,  k tóra od połowy 
XYlII-go wieku z fakcyjną żarliwością podtrzymywana, burzyła dawue 
organa Rzplitćj, przerabiając je pod obcym wpływem na wyjątkowe ja 
kieś instytucye, „naprzód dla dźwigania siebie, lecz i dla dźwigania 
ojczyzny” (t. I, str. 71). Polityka „fam ilii“ oddała pierwszy raz i n 
s t y t u c y e  i organa Rzplitćj na usługi interesów obcych, wprowadziła 
pierwsza do trybunału  i izby poselskićj obce siły, na których wzniósł 
się także i tron Stanisława Augusta.

Nowocześni zbyt przenikliwi politycy, niemnićj i historycy, uwa
żający historyą za służebnicę doktryn politycznych, olśnieni rzetelnemi 
zasługami późniejszych potomków „familii,“ ukazywali nam tajem ni
czo na dnie tćj polityki jakuajlepsze intencye. Niestety jednak!
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członkowie czteroletniego sejmu nie widzieli w polityce „fam ilii“ siły 
reformującśj, ożywczej, twórczéj; ale raczćj silę anarchizującą (s it ve
nia verbo!), rozprzęgającą organizm Rzplitéj, skołatany przez współ
zawodnictwo możnych domów. Roboty „fam ilii“ przypominały w o- 
wym wieku tylko upokorzenie i straty; polityka króla groziła podobne- 
roi dobrodziejstwami, a l<to poznał głębiej historyczny związek polity
ki familii z ideami konstytucyi z r. 1717, kto nie zapomina o kaw aler
skiej roli p. stolnika i nie spuści z oka zawisłości jego m ajestatu, ten zro
zumie, dlaczego narodowi tak trudno przychodziło, stać przy swoim kró
lu. Naród, łącząc jego politykę z dawną robotą familii, nie mógł mu 
zaufać, nie mógł liczjć w wytrwałość jego przedsięwzięć i d la tego  pro
jektowanego przez niego aliansu, nie mógł przyjąć za przewodnią ideę 
swojego postępowania, bo alians taki zdawał się grozić jak n a js tra - 
szniejszemi skutkam i, skutkam i, których od pół wieku już doświadczano.

Nie myślimy podejrzywać czystości tajemniczych intencyi polity
ki „familii,” ale nauka historyi dowodzi, że tego rodzaju zabiegi, liczą
ce na omylenie przeciwnika, nie są szlachetne, nie są rycerskie, nie są 
nawet polityczne. Dyktuje je  zwykle pycha i arogancya, obok wygó
rowanego samolubstwa, które z rokoszową ambicyą sobie tylko uzur
puje ty tu ł i przywilćj „pa tris  patriae!“ Położenie jednak  ówczesne 
było tego rodzaju, że , ,obyczaj uważania się zawsze za partyą czyjąś
i postępowania ze ślepą partyzancką nienawiścią lub uleganiem, nie 
mógł; odrazu być usuniętym” i dlatego widzimy w partyi pruskiéj taką 
żarliwość nieprzyjaźni względem Rossyi, nienawiści, k tórą  z przeci
wnych pobudek podniecała ambicya rodowa właśnie jednego z po
tomków „fam ilii“ (t. I, str. 109— 116). Ks. Kalinka, nie widząc 
w przeciwnikach aliansu przez króla zalecanego tćj podniosłości mo- 
ralnćj i tego jasuego szerokiego poglądu na historyczną sytuacyą 
sprawy narodowej, jak i był potrzebny, aby zachować indywidualność
i niezawisłość polityczną, spogląda nietylko oburzonćm, ale karcącćm 
wzrokiem na tych krótkowidzących, a w poczuciu moralnéj przewagi 
na sejmie zbyt żarliwie deklamujących obrońców i apostołów opieki 
krzyżackiej. Podzielamy w zupełności oburzenie autora, nie mamy 
wyrazu zgrozy na to lekkomyślne pobrząkiwanie to temi, to owemi 
aliansami; ale przy tém wszystkiém każe nam historya wyznać, że 
w porównaniu do robót sejmowych dawniejszych czasów, a tćm b ar
dziej w porównaniu do konstytucyi z r. 1717, k tórą  Czartoryscy uwa
żali za ideał swoich reform ')< niemniéj do pokaźnej zabiegliwości 
reform atorskiej na sejmie z r. 1764, reprezentuje „Sejm czteroletni“ 
pracę p o s t ę p o w ą  i o r g a n i c z n ą ,  je s t wyrazem niezaprzeczonego, 
a umiarkowanego postępu na szeroką skalę we wszystkich gałęziach

*) Zobacz odpowiednią deklaracyą ks. Augusta Czartoryskiego w de
peszy generała W cjm arn, pisanéj w Puławach 17 56 r ., w rozprawie Szrzebal- 
skiego p. t.: „R uskaja połitika i ruskaja partja  w Polszy do B kater. II.“ 
Moskwa, 1864.
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życia publicznego, tak , że mimo upadku jego głównego dzieła, po
został on pomnikiem postępu i światła, którćm się późniejsze umysły 
i serca krzepiły i zawsze z chlubą w obec narodów europejskich 
do niego odwoływać się mogły. K atastrofa z r. 1772 odbyła się w oczach 
osłupiałych widzów, którzy, pod wpływem jakiegoś fatalistycznego 
uczucia, pieczętowali zdumieni dzieło swojej anarchii; przeciwko zaś 
burzycielom organicznej pracy sejmu czteroletniego, protestow ała nie- 
tylko szlachta, ale także zastępy mieszczan i włościan. Sejm cztero
letni rozszerzył bowiem granicę obywatelstwa, uznał zasadę równou
prawnienia we wszystkich kierunkach, unobilitował, że tak  powiem, 
każdą uczciwą pracę nietyiko rycerską i naukową, ale i wszelkie poży
teczne trudy na polu handlu, przemysłu i rzem iosł, tak, że historya 
nie twórców tego dzieła, ale ciemnych jego wrogów za grabarzy kraju  
uważać musi! Jakkolwiek tedy z dotychczasowej pracy ks. K alin
ki możnaby innych wniosków oczekiwać, to nie wątpimy jednak, że 
gruntowna nauka i bezstronność sądu, jaką polityczna strona dzieła 
sz. autora się odznacza, do takićj samej konkluzyi doprowadzić go m u
si. W każdym razie uważamy dzieło ks. Kalinki za nader szacowne 
zbogacenie naszej literatury  historycznej, tak, że chociażby się kto nie 
zgadzał z jego ogólnym poglądem na sprawę i na osoby, to obfity no
wy m ateryał i nastrój Tacytowego prawie wykładu budzi w czytelniku 
poważne myśli i mieści w sobie bardzo wiele nauki. Z niecierpliwością 
tedy oczekujemy dalszego postępu tak znakomitej pracy i uważaliby
śmy za wielką szkodę, gdyby, jak  głoszą głuche wieści, dzieło to miało 
pozostać niedokouczonćm. Mając jednak  wzgląd na słowa samego au
tora, „ufamy Bogu, że da mu dość czasu, by dzieła dokończył.”

22 października 1881 r.
J . K. Plebański.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE, 

n a u k o w e ,  l i t e r a c k i e ,  a r t y s t y c z n e  i  s p o ł e c z n e .

WARSZAWA.

Październik 1881.— Pod dn. 30 czerwca s. v. 1881 r., zatw ierdził 
m inister spraw wewnętrznych „Ustawę kasy pomocy dla osób pracują
cych na polu naukowćm imienia doktora medycyny Józefa Mianowskie
go, b. rek to ra  b. Szkoły Głównćj warszawskićj.“ W ybrany przez za
łożycieli z ich grona kom itet podaje do wiadomości publicznćj, że za
łożona kasa z dniem I go października r. b. rozpoczęła czynności swo
je- Stosownie do ustawy, kasa ma na celu: udzielanie zapomóg pie- 
n '§żnych jednorazowych lub peryodycznych, oraz pożyczek osobom pra
cującym na polu naukowćm, lub tćż osobom, które już poprzednio 
w tćj dziedzinie dały się poznać ze swoich prac naukowych. Zadaniem 
kasy może być również udzielanie takim osobom środków, lub tćż po
życzek na cele naukowe. Fundusze kasy stanowią: a)  wkłady założy- 
cieli; b) jednorazowe i coroczne wnioski członków kasy; e) dobrowolne 
ofiary na zasilenie kasy. Członkowie kasy dzielą się na honorowych 
i rzeczywistych. Za honorowych członków uważają się ci, którzy ofia
rują jednorazowo dla kasy przynajmniej sto rubli. Do rzeczywistych 
zaś członków zaliczają się osoby, wnoszące corocznie do kasy przynaj
mniej pięć rubli. Sprawami kasy zarządza kom itet wybrany z założy
cieli, w skład  którego weszli: Tytus Chałubiński (prezes), Stanisław 
K ronenberg (vice-prezes), P io tr Chmielowski, Karol Deike, Konrad 
Dobrski, Mścisław Godlewski, W’ładysław  Ilolewiński, Jakób Natanson, 
Henryk Sienkiewicz, Frańciszek Śliwiński, H enryk Struve, Filip Suli- 
mierski. Kasa posiada już obecnie pewien fundusz rozporządzalny, 
złożony w myśl ustawy przez członków założycieli. Fundusz ten uży
ty będzie na cele wyżćj wskazane w m iarę zgłaszania się osób p ragną
cych korzystać z pomocy instytucyi. Podania w tćj mierze wnosić na



leży na imię prezesa komitetu kasy (Tytus Chałubiński, Mokotowska, 
8), lub jćj członka sekretarza (M arszałkowska, 50 —Konrad Dobrski). 
Dla zwiększenia rozporządzanego funduszu, komitet ma zaszczyt upra
szać o zasilanie go ofiarami na ten cel wnoszonemi, bądź w formie 
składek, mających się opłacać przez członków honorowych i rzeczywi
stych, bądź w formie jednorazowych zasiłków, nadmieniając, że tak je 
dne, jak  drugie, przyjm ują się tymczasowo w biurze wice-prezesa S ta
nisława Kronenberga (Mazowiecka, 18), w godzinach od 10—2 co
dziennie, z wyjątkiem  niedziel i świąt. Tam również zapisywać się 
można na członków kasy i zasięgać wszelkich co do nićj informacyi. 
Osoby mieszkające na prowincyi raczą się zgłaszać listownie do kasye- 
ra  instytucyi, a zarazem członka jć j kom itetu Karola Deikego (ulica 
H r. Berga, Nr. 3). Udzielając czytelnikom Bibl. W arsz. tę pożądaną 
wiadomość, nie uważamy za potrzebne uprzedzać myśli kom itetu; ma
my jednak tę  nadzieję, k tórą  i wychowańcy b. Szkoły Głównćj zape
wne podzielają, że przewodnią myślą działalności kom itetu będzie 
wzgląd na podtrzymanie naukowej nici, którą b. Szkoła Główna z prze
szłością nawiązywała. Wobec szerzącego się w jaskraw ćj frazeologii 
naukowćj dyletantyzm u w nowszćj literaturze naszej, uważamy za g łó
wne zadanie kasy podtrzymywać, wspierać i zachęcać poważne, g run
towne prace naukowe w języku polskim.

— Sprawozdanie zarządu „Maticy H rvatsk ićj” w Zagrzebiu, któ
ra przed 2 ma miesiącami odbyła swoje doroczne posiedzenie pod prze
wodnictwem p. Ivana Kukuljewića Sakcińskiego, zawiera następujące 
dane: W końcu 1879 „Matica H rvalska” m iała w ogóle 3,728 człon
ków, w końcu 1880 m iała już ich 4,826. Pomimo nader drobnćj sk ład 
ki członków (3 złr.), pomimo, że rozesłano wszystkim członkom w cią
gu roku sprawozdawczego 7 książek przez się wydawanych, pomimo 
nareszcie trzęsienia ziemi, które nawiedziło Zagrzeb, a pośrednio i kraj 
cały, pomimo to wszystko instytucya, gorliwie przez cały naród popie
rana, nie poniosła wcale stra ty , dochodu m iała 27,309 złr. 45 kraje., 
a wydatków 16,535 złr. 5 kraje. Na odbytych ostatnich wyborach, na 
przewodniczącego wybrano zajmującego już od roku 1870 ten urząd 
p. Kukuljevića Sakcińskiego, a na kasyera p. Kostrencića. Postano
wiono tćż wydawać za tanie pieniądze klasyków greckich i łacińskich 
w przekładzie chorwackim.

—  W ypadki ostatniego s p i s u  l u d n o ś c i  w Królestwie Pruskićm  
z 1 grudnia r. 1880, dopićro teraz ustalone zostały. Podaje je  dr. E. 
Engel, dyrektor biura statystycznego w Berlinie, w czasopiśmie: „Zeit
schrift des k. preussischen stat. Bureaus’’ pod rubryką „Statistische 
Corespondenz” N. 34, z duia 1 września. Oprócz ogólnie naukowego 
i politycznego, mają one pewien interes dla nas, ze względu na ludność 
słowiańską w państwie pruskićm. Przytaczam yjezeszczególućm  uwzglę
dnieniem prowincyi niegdyś polskich, albo mających ludność m iej
scową polską. Spis ten wykazał mieszkańców:
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w Prusach wschodnich 
„ „ zachodnich 
„ B randeburgii . .
„ Pom eranii . . .

Ks. Pozriańskićm . .
S z lą z k u ........................
Sazonii pruskićj . . 
Szlezwigu i Holsztynie 
Hańowerskićm. . . 
W estfalii. ' .  . . . 
Hesyi i Ks. Nassauskićm
Reńskićm ......................
Ks. Hohenzollern . .

2003936 
1394S98 
3389155 
1540054 
1703397 
4007925 
2311»07 
1126949 
2209168 
2043242 
1554376 
4074100 

67524
ogółem w Królestwie 27278911 

Spis r. 1875 wykazał 25742404 mieszkańców; w ciągu więc la t pięciu 
przybyło 1536507, czyli w stosunku 1000 m. 59. W tymże czasie lu
dność prowincyi bliżćj nas obchodzących wykazała się jak  następuje: 

w Prusach wschodnich . . . . .  1856421
„ „ z a c h o d n ic h .......................  1343060
„ Ks. P ozn ań sk ićm .............................  1606084
„ S z lą z k u ............................................... 3843699

W ciągu więc la t pięciu przybyło:
w Prusach wschodnich 147517 czyli 79 na 1000 
„ „ zachodnich 51838 ,  39 ,  „
„ Ks. Poznańskićm . 97313 „ 61 „ „
„ Szlązku . . . .  153226 „ 40 „ „

Średnio w czterech tych prowincyach przybyło ludności w powyższym 
stosunku 73, gdy w prowincyach właściwie niemieckich (z tych Szle- 
zwig, Holsztyn, jako w części zamieszkany przez Duńczyków, wyłączy
liśmy) 63. Więc w ziemiach polskich, albo z ludnością mieszaną nie
miecko-polską, ludność więcćj się pomnożyła, niż w ziemiach niemiec
kich. Pod względem wyznania religijnego, ostatni spis ludności wyka
zuje w Królestwie Pruskićm:
Ewangelików (augsburskich i helweckich, oraz połączonych) 17645462
Katolików r z y m s k i c h .....................................................................  9205136
Wyznania M ojżeszow ego ................................................................363790
Różnych wyznań (starokatolików, greków, wolnomyślnycb

i t. d . ) ......................................................................................  42517
B ezw y zn an io w y ch ...........................................................................  22006
W r. 1875 zaś wykazano:
Ew angelików ......................................................................................  16636990
K a to l ik ó w ............................................................................................  8625840
Wyznania M ojżeszow ego ................................................................ 339790
Różnych wyznań .................................................................................  38860
Bezwyznaniowych................................................................................  4674
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W stosunku 1000 mieszkańców liczba przyrostu ludności każdćj z tych 
klas wynosi: ewang. 61, katolików 79, wyzn. Mojż. 10, różnych wy
znań 90, bezwyznaniowych 3738. Stosunki wyznaniowe w Prusach 
z powodu owćj „walki kultury” (kulturkam pf) nie koniecznie są, prawi
dłowe. W takićm  położeniu i pod wpływem „ducha czasu” liczba osób 
jawnie odrzucających wyznanie religijne m usiała się powiększyć; ale 
dysproporcyoualna ta  cyfra przyrostu wielkiego jeszcze znaczenia nie 
ma, ponieważ liczba tych osób w obec masy ludności jest ciągle drobną. 
N atom iast zasługuje na uwagę, że pod względem liczby wyznawców, 
kościół ewangelicki, wraz z innemi sektam i prowincyonaluemi, zmniej
szył się w stosunku do katolickiego, przeciw któremu szczególnie skie
rowana była owa „ku ltu ra .” W prowincyach z ludnością polską sto
sunek liczebny głównych wyznań tak się przedstawia:

1 07 ̂  1
roku j 8g() ^ewangelików 

roku I g ^ |  katolików 

roku 1880 [wyzn. Mojż.

W Księztw ie 
Poznańskiem . Szlązku. Prusach

właściwych.

516465 1818743 2245893
532517 1867489 2338228

1022409 J958690 888384
1111962 2082038 940402

62438 74048 41439
56609 52682 44765

. « . j ,

Z tego się pokazuje, że w ciągu wspomnianego pięciolecia ludność wy
znania ewangelickiego zwiększyła się w Księztwie Poznańskiem o 31 
na 1000, w Szlązku o 27, w Prusach właściwych (wschodnich i zacho
dnich) o 41. Ludność wyznania katolickiego zwiększyła się w Księz
twie o 87, w Szlązku o 64, w Prusach o 59. Ludność żydowska tylko 
w tćj ostatnićj prowincyi zwiększyła się nieco, w Poznańskićm zaś 
zmniejszyła o 98 na 1000, w Szlązku aż o 237. Obecny spis ludności 
w Królestwie Pruskićm  nie wykazuje ludności podług języka narodo
wego, co raz tylko w roku 1861 dokonane zostało '). Wiadomćm jest 
wszakże, iż z małemi wyjątkami w ziemiach wyż wskazanych ludność 
wyznania ewangelickiego i Mojżeszowego odpowiada narodowości nie- 
mieckićj, katolicka po największej części polskićj. W Szlązku Górnym, 
gdzie ludność polska je s t stosunkowo najliczniejszą, w pojęciach jćj 
katolicyzm i polskość są prawie tein samćm. Tylko w Prusach wscho
dnich stosunek ten wyznań nie odpowiada narodowości, gdyż tam tejsi 
Mazurzy są po większej części ewangelicy, w dawnćj zaś W armii lu
dność katolicka jest już przeważnie germ ańską. \V braku późniejsze
go po r. 1861 spisu ludności podług mowy narodowej, nie je s t pewnem, 
k tóra z tych dwóch narodowości: germ ańska, czy słowiańska bardziej 
się wzmaga. Z powszechnych wieści o postępie germauizacyi, z nieza-

' )  Szczegóły w tym przedmiooie uzupełniono z dzieła Boeokh’a ( ü .  d e u 
tschen  Sprachgebiete, etc.) zestawił R . Szymański w broszurce p. t.: „ S ta ty 
styka ludności polskićj w zaborze pruskim.“ Poznań, r. 18 7 4 .



przeczonego przytśm  faktu przechodzenia własności ziemskiej w ręce 
Niemców i wzmagającego się ostatniem i laty wychodźtwa ludności pol- 
skiój, płynie przekonanie, że stosunek ludności zmienić się m usiał na 
niekorzyść naszćj narodowości w zaborze pruskim. W obec atoli 
wzmagania się ludności katolickiej, które jest wprawdzie powszechne 
w całćm Królestwie, szczególniej jednak znaczne w prowincyach da
wniej polskich (najwięcej występuje w Górnym Szlązku, albo rejencyi 
Opolskiej, gdzie cała prawie ludność katolicka jest polska), nastręcza 
się wniosek, że albo wbrew powszechnemu mniemaniu, ludność polska 
wcale się nie zmniejsza, albo, że całkiem niespodzianie dla autorów 
k u l t u r k a m p f u ,  katolicyzm do germanizacyi ludności polskiej rządo
wi pruskiemu byłby pomocnym. R. B .

—  P. Sygurd Wiśniowski umieścił list następujący w gazecie 
lwowskićj: „New York H erald“ oraz i inne gazety amerykańskie umie
ściły niedawno krótką odezwę, poszukującą albo zaatlantyckich po
tomków niejakiego Farenbacha-Fasowicza lub Faszowicza (niestety, 
amerykańscy drukarze podają jego nazwisko rozm aitą pisownią i pe
wnie wszyscy je  przekręcili), albo tóż autentycznej wiadomości o dacie 
i miejscu jego śmierci. Anons ten zawiera w kilku wyrazach suchych, 
ale w istocie pełnych wymowy, często właściwej tego rodzaju edyktom, 
całą historyą ciekawego a nieznanego życia i rzuca promyk św iatła na 
nieznaną część biografii Tadeusza Kościuszki. Zaciągnęliśmy więc w je- 
dnćj z redakcyi, co go powtórzyły, obszerniejszych szczegółów o nim, 
a odpowiedź na nasze zapytanie zdaje nam się godną powtórzenia. 
Pokazuje się z niój, że Kościuszko nie był jedynym Polakiem, co się 
znalazł w obozie W ashingtona w roku 1776. W jego towarzystwie 
przybył także rzeczony Fasowicz, a obudwóch młodzieńców łączyła do 
końca siedmioletniej kam panii ścisła przyjaźń. Fasowicz m iał się 
znosić dość częsio, podczas pam iętnej wojny z rodziną swą i przyja
ciółmi w ojczyznie, a między innemi szczegółami doniósł im także, że 
służył z Kościuszką tak  pod Saratogą, jak  w W est-Point. Gdy zaś 
okryty chwałą przyjaciel został mianowany brygadyerem, zaraz umie
ścił Fasowicza w swoim sztabie. W prawdzie nie czytaliśmy potwier
dzenia tych doniesień w żadnym dokumencie lub pam iętniku współ
czesnym, lecz nie widzimy powodu wątpić o ich autentyczności. Po 
wyjeździe generała do Europy, Fasowicz rzekomo pozostał w Stanach 
Zjednoczonych i przyjął posadę w pewnym domu handlowym w New- 
Yorku, utrzymującym rozgałęzione stosunki tak z Bostonem jak  z No
wym Meksykiem, a z czasem dorobił się mienia znacznego. Korcs- 
pondencyą z krajem  rodzinnym utrzymywał jeszcze przez la t kilkana
ście, choć z rzadks. W końcu urw ał ją  zupełnie. Przed rokiem, 
z powodów niewiadomych, rozpoczęli jego krewni poszukiwać za pe
wniejszą wiadomością o jego losie. Zdaje się, że dożył późnego wieku 
i um arł w New-Yorku dopićro w roku 1840, ale nic umiemy powie
dzieć, czy zostawił jaką  rodzinę i fortunę. W związku z jego histo
ryą, zachodzą pytania ważne dla pracowników nad dokładną biografią
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Kościuszki i dlatego tćż ośmielamy się prosić autorów wymienionych 
anonsów o następujące objaśnienia: 1) Ażali im wiadomo, kiedy i gdzie 
zawiązała się owa przyjaźń między rzeczonym Farenbachem -Fasowi- 
czem a Kościuszką, k tóra skłoniła pierwszego z nich podzielać aw an
turniczą podróż młodego bohatera do Ameryki? 3) Czy w listach Fa- 
sowicza z Ameryki pisanych i rzekomo pozostających w ich posiadaniu, 
znajdują się szczegóły historycznćj wagi, oraz wzmianki o działalności 
obu kolegów w r. 1780— 1781 i 3) czyby nie byli łaskawi podzielić się 
temi szczegółami z autorem  słów niniejszych?“

—  Zapowiadany „K alendarz litewski“ na r. 1882, wyszedł z d ru 
ku nakładem  księgarni E. Orzeszkowej i Sp., in 4-o, str. X X V III i 58 
i zawiera oprócz zwykłego spisu świąt starego i nowego stylu, tabel 
miesięcznych, przyozdobionych widokami W ilna, wykazu alfabetyczne
go świętych i t. p .—dostrzeżenia meteorologiczne w Obserwatoryum 
wileńskićm, „Nie znamy co mamy aż postradam y“ (obrazek p. Wale- 
ryi M arrenć), „Preludyum “ i „Ma bok ceregiele,“ wiersze M. Rodocia, 
„Nieugiętość zasad,“ satyra A. Żeleźniaka, „Z dziejów piśmiennictwa 
naszego świtanie“ E . Orzeszkowćj, „W ilno,“ W. Z. Kościałkowskićj, 
„ K artk a  z dziejów społecznych“ i , ,0  wynalazkach naukowych“ tćjże. 
„Przepisy i rady gospodarskie,“ „Co to można w ogrodzie jeszcze zro
bić?“  E . Jankowskiego; cokolwiek informacyi pocztowych, telegra
ficznych, wykaz jarm arków w dziewięciu guberniach i ogłoszenia 
księgarskie.— Kalendarzy je s t u nas istna powodź, choć z przy
krością powiedzićć należy, że te z nich właśnie, które najwięcćj przy- 
nieśćby mogły pożytku, wychodzić przestały. Ale kalendarz litewski 
to zjawisko od lat kilkunastu niewidziane na horyzoncie grodu Gedy- 
minowego. Więc go się wita, nie jako pospolity podręcznik gospodar
ski, ale jako prawdziwą nowość bibliograficzną. W artość atoli rzeczy 
w nim zawartych mierzyć należy przedewszystkićm szczupłą jego ob
jętością i odpowiednią ceną. Za 20 kopiejek trudno wymagać jakiegoś 
dzieła zbiorowego, w którćmby z wieiu rzeczy wybranych, jeszcze wy
bierać było można. Jeżeli więc w takim zeszycie drukowanym, obok 
zwykłych wiadomości kalendarzowych i niezbędnych informacyi, znaj
dzie się jak a  okruszyna naukow'o-literacka, to już B ó g  z a p ł a ć !  powie- 
dzićć można. Przyznać się zaś należy, że pod tym ostatnim względem 
w kalendarzu obecnym, znajdzie się coś lepszego nad pospolity „kon
cept z kalendarza,“ bo artykuliki są niewymyślne, ale uczciwe. Pioro 
dwóch piszących litwinek pp. Orzeszkowej i Kościałkowskićj, zło
żyło się na przyczynek do popularyzacyi rzeczy bardzo znanych, ale 
zawsze godnych przypomnienia: o literaturze Zygmuntowskićj, o prze
szłości W ilna, o sprawie włościańskićj. W obrazku p. Morzkowskićj, 
brak artyzm u wynagradza poczciwa tendencya; poezye, gryzącą solą sa
tyry zaprawne. pożyteczniejsze od zwykle, zamieszczanych po roczni
kach i pismach sentymentalnych westchnień, bo tam jes t prawda, choć 
przykra, tu  zaś bielidło niezmiernie zwiędłći twarzy i bodaj czy już 
nie maski. A rtykulik p. Jankowskiego, jak zwykle, nauczający. S lab-
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szą je s t nierównie część informacyjna; informacye miejscowe, któro 
w kalendarzach warszawskich tyle zajm ują miejsca, zredukowane do 
minimum. Żałować tego należy. O tych „guberniach zachodnich“ ską
pe mamy wiadomości a i dla kronikarzy przydaćby się mogły takie 
rzeczy jak  np. spis adresów władz i instytucyi, osób profesyi publi
cznych, wiadomości statystyczne i t. p.

—  Pan Jakób Goldszmit wydał w W arszawie „K alendarz dla 
izraelitów“ na rok religijny (zwyczajny) od stworzenia świata 5642, 
czyli od narodzenia Chrystusa 1S81— 1882. Jest to nowość, k tórą po
dyktowała szanownemu redaktorowi zacna chęć służenia poczciwćj 
sprawie wzajemnego zbliżenia, oraz bliższego poznania się mieszkań
ców jednćj ziemi. Kalendarz, o którym mówimy, pragnie zarazem 
chociaż w części wyrugować z a g r a n i c z n e  zwłaszcza n i e m i e c k i e  
tego rodzaju wydawnictwa, które do dziś dnia pomiędzy izraelitam i 
P o l s k i m i  w powszechnćm są użyciu. Część literacką poprzedza k a 
lendarz miesięczny, wykazujący w trzech rubrykach rachunek czasu 
chronologii izraelskićj, kościoła prawosławnego i rzymsko-katolickie
go. Potem idzie wykaz dni galowych. Część literacką stanowią: E. 0 -  
rzeszkowćj wstępne słowo, zawierające rodzaj odezwy „o zlaniu się 
dwu ludności, chrześciańskićj i niechrześciańskićj w całość zgodną 
i spójną.“  Jest tu wiele pojęć niejasnych. Ani chrześcianom ani ży
dom nie chodzi o zlanie się w jedną całość; ale o dobre zrozumienie 
solidarności interesów obywatelskich. Żydzi w kraju  naszym powinni 
szanować nasze przekonania i instytucye religijne, tak  jak my nie po
winniśmy naigrawać się z religii i obrządków religijnych żydowskich. 
Ta różnica zostanie i dopóki o żydach jest mowa zostać powinna. Na 
innych zaś polach życia powinni żydzi w myśl prawa z r. 1862 poczu
wać się do sumiennego spełniania włożonych na nich przez prawodaw
cę obowiązków (Zob. ,,Bibl. W arsz.“ z r. b., zeszyt lipcowy str. 110 sqq.) 
obywatelskich, a wtedy zostając żydami pod względem religijnym, bę
dą Polakam i w życiu obywatelskićm. Potćm następują wiersze i ob
razki z życia żydowskiego dobrze dobrane W iktora Gomulickiego, Ja - 
kóba Goldszmita, Bogumiła Aspisa. Rozprawa d-ra Karola H ertza 
P-1-: ,,N a czasie,“ rozbiera najżywotniejsze sprawy w kwestyi ży
dowskiej u nas w sposób poważny; wiersz d-ra Ju liana W einberga p. t.: 
„Zgon Proroka,“ M ichała Bałuckiego „Typowa żydówka;“ rozm aito
ści i aforyzmy do str. 112. Drugą połowę podręcznćj książeczki s ta 
nowią liczne ogłoszenia. Do kalendarzyka dołączony je s t wykaz świąt 
chrześciańskich, osobno wydrukowany w formacie przy kalendarzu 
Uugra zwykle znajdujący się. Życzymy panu Goidszmitowi, aby oby
watelskie jego chęci i zamiary pożądany owoc odniosły.

— Czasopisma lekarskie niemieckie wyrażają się jak  najpo- 
chlebnićj o jednćj z prac d-ra W ład. Chodeckiego, wydanćj w tych cza
sach w Berlinie. P raca ta  nosi tytuł: „U eber die Hodgkinsche Kr ank
heit vom klinischen S tandpunkte.“ (O chorobie H odgkinsa z kliniczne
go punktu widzenia).
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— Dr. Henryk Hockenbeck, nauczyciel przy gimnazyum w W ą
growcu w W. K. Poznańskićm, wydal u Teubnera w Lipsku w dwóch 
poszytach odbitkę z programu gimnazyalnego p. t.: „B eitraege zur Ge- 
schichte des Klosters u. der S tadt W ongrowitz“ (Wiadomości do histo- 
ryi klasztoru i m iasta Wągrowca). Monografia ta  klasztoru Cystersów 
w W ąg ro w cu '), opierając się na źródłach znajdujących się w archi
wum klasztornćtn i miejskićm, dotychczas przez nikogo nietkniętych, 
opisuje dosyć obszernie dzieje tego klasztoru od jego założenia w roku 
1 1 4 3  do 1396. Do drugiego zeszytu, który w r. b. wyszedł z druku 
dołączono mapy Wągrowca i Łekna, opracowane na podstawie Laskie
go „L iber beneficiorum.“ Pierwszych zakonników sprowadzono tu 
Niemców z A ltenberger pod Kolonią; niebawem widzimy jednak zna
czny już zastęp zakonników Polaków, co jednak nie przeszkadza p. Ho- 
ckenbeckowi rozwodzić się nad cywilizacyjną misyą Niemców w Pol
sce, chociaż poważna nauka powinna go była już oświecić, że nie Po
lak lub Niemiec, nie Francuz lub Anglik; ale Kościół katolicki speł
n ia ł w wiekach średnich we wszystkich krajach tę  misyą. Takie po
mieszanie pojęć zastanawia nas tćmbardzićj u autora, który pojmuje 
znaczenie Kościoła katolickiego i jego instytucyi.

3 1 8  WIADOMOŚCI LITERACKIE.

N e k r o l o g i a .

— f  W d. 7 października r. b. um arł w W arszawie F e l i k s  T eo 
f i l  W isło c k i,  dr. medycyny, prof. uniwersytetu warszawskiego. Ś. p. 
Teofil urodził się 1815 r. w Galicy i zachodniej, w miasteczku Tym bar
ku, gdzie ojciec jego był nauczycielem elem entarnym . Gdy ojca prze
niesiono do Nowego Sącza, rozpoczął ś. p. Teofil w tamtejszćj szkole 
nauki, które prowadził dalćj od r. 1831 w Przemyślu, gdzie ukończył 
kurs gimnazyalny. W stąpiwszy na uniw ersytet lwowski, uczęszczał 
na wydział teologiczny przez la t dwa, poczćm zmieniwszy zawód, udał 
się na uniwersytet berliński dla słuchania nauk lekarskich, które tam 
że ukończył (1841) i w r. 1844 uzyskał po obronieniu rozprawy (De 
encephalalgiae speciebus,” Berlin, 1844) stopień doktora medycyny 
i chirurgii. Następnie przebywał la t dwa w Lipsku, gdzie przyjmował 
czynny udział w miejscowych wydawnictwach naukowych i popular
nych. W następnych trzech latach (1845—48) zwiedził zakłady nau
kowe w Niemczech, Szwajcaryi, Francyi i Belgii, poczćm powrócił do 
Lwowa, gdzie podczas panującćj cholery (1849 i 1850) zwrócił na sie
bie uwagę. Starającego się o katedrę medycyny sądowćj i anatom ii 
przy uniwersytecie Jagiellońskim  i bawiącego w tym celu roku 1850 
w Wiedniu, mianowano asystentem przy prof. uniwersytetu wiedeńskie
go Rokitańskim, obok którego pracował przez la t cztery. W tym cza
sie wydał dwa dzieła, które, jako rozpowszechniające metodę szkoły 
lekarskićj wiedeńskiej, znalazły uznauie: 1) „Compendiuin der patho-

ł) Zwracamy na tę nazwę uwagę tych pism, któro idąc za pomyłką 
„K urycra W arszawskiego“  donosiły, że wyszła w Lipsku monografia klaszto
ru  Cystersów w W ł o h o o k u .



logischen Anatomie, ais Anleitung zum Selbsstudium,” W iedeń, 1852 
1 2) „Repertorium der Pharmacognosie und Pharmacologie’’ (ibid., 
1853). Nieznane nam bliżćj okoliczności, które w tym czasie przerzu
ciły ś. p. Teofila na pole publicystyki politycznćj, o czćm świadczą nie 
tylko dwie jego prace w języku niemieckim, wiążące się z ówczesną 
wojną krym ską (a) „Der russisch—tiirkische Kriegsschauplatz,” Wien, 
1854; b) „Machtstellung und S treitkraft der im gegenwaertigen euro- 
paeisch-orientalischen Kampfe betheiligten S taaten;” ?, mapą Skan
dynawii i 2 ma planami Kronsztadu i Rewia. Wiedeń, 1854); ale 
1 objęcie przez ś. p. Teofila redakcyi pisma politycznego codziennego: 
»Der W anderer,” prowadzonćj przez niego aż do r. 1856, t. j .  aż do 
chwili przeniesienia się jego do Lwowa, dokąd go wzywano dla kierownic
twa czasopisma: „Świt, dziennik poświęcony polityce, przemysłowi i li
teraturze,” który redagował od 1 października 1856 do 30 kwietnia 
1857 r. Gdy w r. 1857 otwierano w W arszawie Akademią medyczną, 
°trzym al ś. p. Teofil, zalecony przez D ietl’a i Rokitańskiego, katedrę 
Medycyny sądowćj i stanowisko to utrzym ał w b. Szkole Głównćj 
1 w Uniwersytecie warszawskim do ostatniéj godziny. W tym czasie 
drukował kilka artykułów  naukowo-lekarskich, jak  i z nauk społecz
nych, w „Gazecie lekarskiéj,” „Bibliotece W arszawskiéj” i w „Roczni
kach gospodarstwa,” wyd. przez b. Tow. Rolnicze, gdzie czytamy 
obszerny rozbiór dzieła Skarbka: „Gospodarstwo społeczne.” Dla zu
pełności bibliograficznéj nadmieniamy jeszcze, że prócz powyższych 
znane są następujące prace ś- p. Teofila:' 1) W’stęp do wykładu patolo- 
8» ogólnej, czytany dn. 10 lutego 1859. W arsz., 1859. 2) Toksyko
logia. Podręcznik według dzieła A. Husemanna, etc. W arsz., 1870. 
3) O znaczeniu medycyny sądowćj w procedurze kryminalnćj (po ro
syjsku). W arsz., 1872. 4) Pescbel: Etnografia. Tłómacz. W., 1876. 
Pokój jego cieniom!

— f  Dnia 9 października 1881 r. zm arł we Lwowie W ła d y 
s ła w  N o sk o w sk i,  literat warszawski, ur. 1839 r. w Warszawie. Po 
skończeniu gimnazyum realnego w W arszawie, otrzym ał wyższe swoje 
wykształcenie w Szkole politechnicznćj w Zurychu. Przez kilka lat 
wykładał chemią w Szkole rolniczćj w Dublanach, i w tymże czasie 
zwrócił na siebie uwagę przez pracę „O uprawie lnu w Belgii,“ uwień
czoną pierwszą nagrodą przez Towarzystwo rolnicze we Lwowie. Tłó- 
niaczył prócz tego specyalne dzieło „O luie,“ tudzież wykład „Fizyo- 
gnomika podług, L avatera, Carusa i G alla,“ k tóre wyszły z druku 
w Warszawie. Ś. p. Noskowski należał do tych różnostronuych umy- 
®/ów, których ta len t, nie mając wśród danycli waruuków pola do jedno- 
łltćj, gruntownćj pracy, rzuca się w rozm aite kierunki. U praw iał po- 
?zyą, powieść, ale najgłówniejszą jego w dziedzinie literackićj zasługą 
jest doskonały przekład „Bajek Lafontaine’a “ z rysunkam i Gustawa 
Dorć, W arszawa, 1876 r. W ostatnich czasach redagował „Kolce,“ 
gdzie spotykamy dowody jego dowcipu połączonego z humorem, który 
nie szuka zabawy kosztem bliźniego i nie rozkoszuje się w cynizmie. 
Pokój jego cieniom!
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— f  Dnia 17 października 1881 r. um arł w Krakowie J a n  
K a n t y  S te c z k o w sk i,  zasłużony badacz na polu nauk ścisłych, m ia
nowicie m atem atyki i astronomii. Steczkowski urodził się we wsi Lisz
kach, pod Krakowem, dnia 20 października 1800 r. Początkowe nau
ki odbierał w miejscowej szkółce elementarnej i w szkole podwydziało- 
wćj Benedyktynów w Tyńcu, zkąd przeszedł r. 1815 do liceum w K ra
kowie, a w r. 1821 do uniwersytetu na wydział filozoficzny, na którym 
wyłącznie poświęcił się naukom matematycznym. W r. 1826 uzyskał 
posadę adjunkta przy obserwatoryum astronomicznćm krakowskićm; 
r. 1828 posiadł stopień doktora filozofii, a r. 1830 został członkiem 
Tow. Nauk. krakowskiego. W r. 1832 mianowano go profesorem ma
tem atyki elementarnej w uniwersytecie, w r. 1833 w ykładał już m ate
matykę wyższą i pełn ił te obowiązki aż do wysłużenia em erytury w r. 
1863. Szereg prac naukowych ś. p. Steczkowskiego na polu astrono
mii i m atem atyki jest zadługi, abyśmy go tutaj w zupełności pom ie
ścić mogli. „Roczniki Tow. Naukowego krakowskiego” (t. XV—XIX), 
„Archiv der M athem atik” G runerta (tom 22, 24 i 34), „Bibl. W arsz.” 
(1855, t. 2 , 1874 t.4 ), „Tygodnik literacki poznański” (1842), mieszczą 
liczne prace naukowe ś. p. Steczkowskiego. Z prac ś. p. Steczkowskie
go osobno drukowanych wymieniamy: 1) „De longitudine geographi- 
ca.:’ Crac., 1828. 2) „R esultate der an der Cracauer S ternw arte ge- 
machten Beobachtungen.” Crac., 1839. Główne dzieło ś. p. Steczkow
skiego jest: „Elem entarny wykład m atem atyki,” który obejmuje: Ary
tmetykę (1851 i 1861), Algebrę (1852), P lanim etryą i Stereom etryą 
(1858), Trygonom etryą prostokreślną i sferyczną (1859), Geometryą 
analityczną, wraz z liniami i powierzchniami krzywemi drugiego rzę
du (1859). Dzieła powyższe używane jako podręczniki w szko
łach Królestwa Polskiego, nie były bez wpływu na rozwój nauki m ate
m atyki w literaturze naszćj. Działalność ś. p. Steczkowskiego na po
lu astronomii była równie czynną, ja k  tego dowodzą dwie broszury, 
wydane w Krakowie r. 1829, zawierające tablice astronomiczne, obli
czone razem z dyrektorem  Weisse, tudzież wydane przez Akademią 
petersburską w r. 1846: „Positiones mediae stellarum  fixarum in zouis 
Regiomontanis a Berselio observatarum .” W r. 1861 wydał: „A stro
nomia sposobem dostępnym dla każdego wyłożona.” Kraków. Prócz 
tego pozostał w bibliotece Tow. Nauk. krak. rękopis ś. p. Steczkowskie
go p. t.: „Słownik astronomiczny" i również w rękopiśmie: „A rytm etyka 
początkowa,” w dwóch częściach. Pokój jego cieniom!

Reclakcya Biblioteki W arszawskiej.

R edak tor odpowiedzialny J. K. P lebański.

W ydawca Józef Berger.

drukarni Józefa Bergera, 4 o3Bojeao Ileiuypoio.
w Warszawie, E lektoralna Nr. 14. BapmaBa, 19 OKT/ifipfi 1881 r.



OPTYMIZM W PESSYMIZMIE ').

P R Z E Z

Seweryna Smolikowskiego.

Dziwnym może wyda się niejednemu ty tu ł niniejszego paragrafu. 
Bo tćż i samo zjawienie się elementu optymistycznego w łonie pessy- 
mizmu dziwne to zaprawdę zjawisko. A jednak jest to fak t rzeczywi
sty: żaden z koryfeuszów tćj szkoły nie daje d o w o d ó w  możebności 
dojścia do ni r w a n y ,  a niemal wszyscy na wiarę przyjmują, takie roz
wiązanie zagadki bytu. Czegóż to dowodzi, jeżeli nie optymistycznej 
osnowy ich filozofii; przypuszczają oni przedewszystkiem możność tego, 
co z ich punktu  widzenia jest n a j l e p s ^ ó m  rozwiązaniem dram atu  ży
cia, to jest możność pogrążenia się wszechistnienia w nicość b e z w z g l ę 
dną, ów raj współczesnych buddystów germańskich.

O p t y m i z m  w ostatecznćj swój osnowie opiera się najczęściej na 
ufności nieograniczonój w mądrość i dobroć Stwórcy św iata, a ztąd na 
niczćm niezachwianśj wierze: 1) że świat urządzony jest w sposób na j
lepszy; 2) że nawet zło, jakie wszelkiemu dziełu towarzyszy tu  na zie
mi, służy tylko do uwydatnienia i lepszśj oceny dobrćj strony życia, 
oraz 3) że w zjawiskach świata przeważa ostatecznie suma dobrego.
O takim  optymizmie nie może być naturalnie mowy w f i l o z o f i i  p e s -  
s y m i s t y c z n ć j ,  opartćj właśnie na idealizowaniu n i c o ś c i .  W filo
zofii tej bowiem albo nie przyznaje się wcale istnienia Boga rozumnego, 
albo uznaje się walkę, w którćj zło zawsze góruje i je s t jakby celem 
istnienia (Schopenhauer), albo w łonie samego Boga widzi się drugi ele
ment nie rozumny, niweczący działanie rozumnego elementu (I la r t-  
m ann), albo wreszcie Bóg jest tak  bezsilnym, tak  słabym , że nic można

*) Patrz: „Apoteoza Człowieka i wznowienie dualizmu wschodniogo 
w filozofii współczesnej.” Bibl. Warsz. z 1 8 8 1  r ., marzec.
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na niego rachować (M ainlânder, J . St. Mili). Tu więc jeśli mówimy
0 optymizmie, widzimy go w innćj zupełnie formie; lubo element teu 
odgrywa silną rolę i wśród pessymizmu współczesnego charakter jego 
odrębnćj jest natury . I tak: o ile optymizm dawnych szkół filozoficz
nych, jak  np. Leibnitza lub Hegla '), polegał głównie na przyznaniu 
mądrości i doskonałości B o g u  lub D u c h o w i  A b s o l u t n e m u ,  tak  
znowu teraz jeżeli może być mowa o optymizmie szkół współczesnych, 
to jedynie tylko w przyznawaniu c z ł o w i e k o w i  wiedzy absolutnćj
1 nadaw aniu mu mocy dojścia do celu rozumnego 2), to jest do osiągnię
cia szczęścia innego, niż to, jakie świat ułudnćj rzeczywistości przed 
nim rozsnuwa. Nadanie zaś takićj roli człowiekowi nazywamy dlatego 
optymizmem, że nie wypływa ono logicznie z podstaw filozofii, głoszą
cych tę wszechpotężną siłę człowieka; ale źródło swe ma w pragnieniu 
urzeczywistnienia ideału, czyli osiągnięcia szczęścia. Praw da, że szczę
ście to nie jest tym rajem, jak i stanowi najsilniejszą ponętę niemal 
wszystkich religii świata; tym rajem , zaludnionym najróżnorodniejszemi 
rozkoszami zarówno cielesnćj, jak  i duchowćj natury, to je s t całym sze
regiem marzeń pozaświatowych człowieka, gdyż szczęście to w systema- 
tach szkoły pessymistycznćj polega jedynie na uwolnieniu się od więzów 
życia i istnienia; ale, pomijając treść tych marzeń, samo urzeczywistnie
nie ideału, bez względu na to, jak im  on jest, zawsze za szczęście uwa
żać się może. Otóż wszyscy prawie 3) filozofowie-pessymiści jednozgo- 
dnie przyjm ują tę  możność dotarcia do owego ideału— nicości bezwzglę- 
dnćj, za rzecz najpewniejszą, pomimo, że do tego nie mają prawa, gdyż 
żadnych na to nie przedstawiają dowodów *). I  w tćm też właśnie leży 
ich optymizm, który sformułować można w następujące dwa punkta:
1) przyznawanie człowiekowi władzy dojścia do tego, czego pragnie;
2) przpuszczenie, źe życie raz wyrwawszy się z błędnego koła istnie
nia, nigdzie i w żadnćj nie objawi się już  formie.

Pierwsze uznaje wszechpotęgę rozumu ludzkiego, drugie miesza
jąc pojęcie bytu indywidualnego z istnieniem w ogóle, głosi arb itraln ie 
nicość bezwzględną. Ani na jedno, ani na drugie jednak  nie m ają oni 
dowodów. Dla nas zrozumiałym jest ten optymizm, inaczćj bowiem

1) U Leibnitza optymizm opiera się (podobnie jak  i u K anta) na ko 
nieczności moralnćj przyznania istnienia Bogu; u Hegla sam Bóg tylko istnie
je  (panteizm ), sam Bóg dąży do objawiania się sam sobie, treśó swoją rozwija 
gam z siebie, a ztąd i zło je s t tylko pozorném , cieniem dla uwydatnienia 
św iatła— dobra, to je s t absolutu pod każdym względem. I Leibnitz patrzy 
na zło, jako  na cień, dzięki któremu barwy wszelkie tém lepiéj się uwydatnia
ją ... les ombres rehaussent les oouleurs; et même une dissonance placée où il 
faut, donne du relief il l’harmonie. „Théodicée.”  Partie I, N . 12. Porów, 
także: „De rerum  originatione.”

2) Patrz § poprzedni: „Apoteoza człowieka.”
3) Jedyny wyjątek, jak  dotąd, stanowi Juliusz Bahnsen, o czém ltiżdj.
*) Patrz  nizéj: „Rękojmie Nirwany.
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i pessymizm ich nie wyrósłby w praktyczny naukę dla życia, zostałby 
teoryą, głosiłby nędzę istnienia, ale nie dawałby środków ocalenia. 
Prawda, że w takim razie byłby to prawdziwy pessytnizm, ale... prowa
dziłby on zarazem konsekwentnie do najczarniejszej rozpaczy, gotował
by straszne losy swoim wyznawcom. Sam H artm ann ze zgrozą o ta 
kim pessymizmie mówi i nagania w dążności téj Schopenhauera; taka  
filozofia czyliżby mogła dać ocalenie ludzkości! wykrzykuje on. Otóż 
tćm zdradza H artm ann siebie i swoich współwyznawców nirwanowych. 
W gruncie rzeczy bowiem tak zwani pessymiści są idealistami-optymi- 
stami, a jako tacy, nie przypuszczają oni tak  fatalnego położenia, bez 
Wyjścia, pocieszają się zaś możnością w y z w o l e n i a .  A widać pocie
szenia tego łak n ą  bardzo, bo przyjmują je  i głoszą bez dowodu. 
A w takim  razie cóż z tego, że filozofia pessymistyczna staje się, jak  
powiada H artm ann, ż y w o t n ą ,  nie rusztowaniem jedynie scholastycz- 
nćm, lecz praktyczną w zastosowaniu, gdy nie daje żadnej rękojmi 
urzeczywistnienia swoich ideałów; cóż z tego, że głosi wyzwolenie, gdy 
tego nie udowadnia; przeciwnie, dowody swoje czerpie z pragnień serca, 
a przekonanie opiera na obłędzie optymistycznym.

W ogóle w system atach filozofii pessymistycznćj da się przepro
wadzić następujące stopniowanie pod względem potępiania istnienia, 
oraz wiary w możność osiągnięcia ostatecznego celu, to jest nirwany; 
wiary, stanowiącćj właśnie stronę pocieszającą w obec męczarni ist
nienia.

I  tak  u Schopenhauera tkwi lubo w zarodku najczarniejszy po
gląd na istnienie, pogląd istotnie pessymistyczny w całćm słowa tego 
znaczeniu, pogląd, który do swego zenitu doprowadził Juliusz Bahn- 
sen '), przewyższający pod tym względem o wiele samego mistrza. 
U H artm anna pessymizm jest zmodyfikowanym, złagodzonym pewnemi 
zastrzeżeniami i stanowiskiem względem doktryny swojéj samego jćj 
autora; element optymistyczny w targnął w nią z pewną przewagą. Ni
gdzie jednak to hołdowanie optymizmowi nie występuje z tak ą  siłą, 
z tak ą  niezrozumiałą jak  dla nas pewnością, jak  u ostatniego przed
stawiciela téj szkoły, to je s t u autora „filozofii wyzwolenia”— Mainlan- 
dera.

W edle Schopenhauera świat jest najgorszym ze wszystkich świa
tów, jakie tylko pomyślćć sobie można, a jedna kropla złego dolana do

‘) I)r. Juliusz Bahnscn: ,,Z u r Philosophie der Gesckichte. Eine 
kritischo Bespreuhung des H egel-IIartm aiin’solien Evolutionism us aus Scho- 
peuhauer’sehen P rincip ien .”  Berlin, 1 8 72.

„D as Tragische ais W eltgesetz und der Hum or ais ilstetische G estalt 
des M etaphysischen. Monografien aus dem G renzgebieten der Realdialek- 
tik .” Lauenburg, 1 87 7.



tej czary goryczy jużby niemożliwem uczyniła jego istnienie; gdy we
dle H artm anna i Milla ”świat dany jest najlepszym z możliwych, lubo 
nie godnym zazdrości, Bóg zrobił co tylko mógł najlepszego z danego 
m ateryału . Myślą zasadniczą Schopenhauera, myślą, k tó rą  głosił ca
łe  życie, jest właśnie ciągła i stanowcza przewaga cierpień świata nad 
jego rozkoszami, myśl ta  skrystalizowała się w jego systemacie w odrę
bną doktrynę: „die Lehre vom Leiden der W elt,” doktrynę, do którćj 
nic dodać nie mogli tacy nawet anatoiniści cierpienia ludzkiego, jak  
H artm ann i Mainländer: Owa wygłoszona przez Schopenhauera „Nega
tivität des Wohlseins und Glücks, im Gegensatz der I’ositivität des 
Schmerzes,” s ta ła  się też kanonem całego pessyinizmu współczesnego. 
Przewaga cierpienia nad rozkoszami nietylko co do ilości, ale co do 
istoty samych tych wrażeń, jest zasadą kardynalną wszelkiego pessy
inizmu, chociaż nie filozoficznćm jego uzasadnieniem, bo ostatecznćm 
orzeczeniem wartości życia nie jest suma jego cierpień lub rozkoszy, ale 
c e l życia samego. Wszystkie religie świata są pessymistyczne, o ile 
odnoszą się do oceny życia i jego rozkoszy; ale przez to, że wskazują 
cele pozaświatowe i roztaczają przed myślą człowieka czarowne krainy 
raju , oraz, że rozniecają w sercu jego pragnienie tych rozkoszy, dając 
zarazem w ręce jego klucz do nich w formie wiary i praktyki religijnćj, 
przez to samo nie są bezwzględnie pessymistycznemi. Cierpienie, jako 
środek do osiągnięcia nagrody, nie je s t pessymizmem. Pessymizm zja
wia się tam , gdzie nie ma wiary w urzeczywistnienie się ideału, choćby 
kosztem największych ofiar, gdzie, jednćm  słowem, cierpienie je s t bez
celowym, albo, co jeszcze gorsze, samo dla siebie celem. I pod tym 
względem filozofia Schopenhauera jest jedyną uzasadnioną głosicielką 
pessymizmu. To, że „świat jest piekłem, w którćm  jedni są duszami 
dręczonemi, drudzy samemi czartam i” *), nie je s t jeszcze pessymizmem 
filozoficznym; ale, że piekło to nie ma racyi bytu, albo co gorsza, że 
jest samo dla siebie celem, to stanowi dopióro prawdziwy pessymizm, 
opiewający konsekwentnie: „dziś je s t źle, a będzie ciągle gorzej, aż 
przyjdzie najgorsze” 2).

„Jeśli cierpienie nie jest najbliższym i bezpośrednim celem nasze
go życia, to istnienie nasze na ziemi, powiada Schopenhauer, nie ma ża
dnego celu. Niedorzecznóm bowiem byłoby przypuszczenie, iżby cier
pienie wynikające z samćj istoty życia, cierpienie, które nie ma końca 
i przepełnia cały świat, było bezcelowćm, wynikiem prostego przypadku. 
Każde nieszczęście pojedyńcze zjawia się wprawdzie jako  wyjątek; ale 
nieszczęście w ogóle jest s ta łą  zasadą” 3).

Jeżeli cierpienie je s t zasadą bytu, a życie nie ma innego celu, jak  
cierpienie, pessymizm jest uzasadnionym, a filozofia Schopenhauera lu-

4

*) A rthur Schopenhauer: ,,P arerga und Paralipom ona.‘‘ Leipzig, 
18 7 7, str. 322 .

2) Ibid.-, p . 320.
3) Ib id ., p. 3 12.
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bo, jak  sam przyznaje, pozbawiona wszelkiej pociechy (trostlos) o wiele 
wyższą od łudzącego się optymizmu. Ale apoteoza nicości zbyt była 
ponętną w obec cierpień świata, aby nie nakreśliła piórem tegoż ojca 
pessymizmu drogi do unicestwienia wiodącćj i nie wytknęła celu filozo
fii jego także głoszącój pociechę pod formą: unicestwienia.

Podobnie jak  Schopenhauer i Bahnsen uważa świat za najgorszy 
ze wszystkich możliwych kreacyi. „Św iat ten, powiada on *), jest ze 
wszystkich możliwych, to jest w ogóle zdolnych do istnienia (existenz- 
fahigen) najgorszym.“ Nie dość na tćm, Bahnsen idzie nawet dalej; 
zbyt wierny uczeń prześciga w końcu m istrza swego. Bahnsen nie 
przyznaje nawet rozkoszy czysto umysłowych i estetycznych, owych je 
dynych rozkoszy, jakie ocalały z pessymistycznej powodzi w filozofii 
Schopenhauera, rozkoszy, wynikających z pogrążenia się w kontempla- 
cyę myśli. I  nic dziwnego, gdyż Bahnsen nie widzi nigdzie istnienia, 
ani rozumu, ani celowości 2). Zdaniem jego we wszechświecie nie 
przejawia się bynajmnićj zobopólne działanie wol i  i i de i ,  jak  twierdzi 
H artm ann, ale jedynie wo l a ,  k tóra  przez ciągłe rozdwajanie się 
(Selbst-entzw eiung)3), pogrąża się w cierpienia bez końca, a tym spo
sobem świat, będący, podobnie ja k  u Schopenhauera, najgorszym 
z możliwych światów, je s t zarazem  także i wiecznćm piekłem 4).

Słowem, tę straszną dewizę, jak ą  Dante umieścił u wrót otchła
ni, Bahnsen wyczytał w zjawiskach świata. Doprowadzając zaś tym 
sposobem pessymizm Schopenhauera do ostatecznych krańców logicznćj 
konsekwencyi, wyrył i on na firmamencie światów ostrzeżenie: „Lascia- 
te ogni speranza!“ a u wrót filozofii niemieckićj wypisał ostateczny jćj 
wynik: P r a w e m  ś w i a t a — t r a g i c z n o ś ć .  A w obec tego naturalną 
jest rzeczą, że i wiarę H artm anna, w możność dojścia do nicości, uw a
ża on za illuzyę.

„Dość, powiada Bahnsen, że dokąd tylko sięgają nasze zmysły, 
nasze poszukiwania i zaciekania się spekulatywne, nie natrafiam y na

')  „Z u r Philosophie der G eschichte,“  s tr. 5 3.
ä)  „D er W eltprocess is t dermassen dialektisch-selbstnegirend gear

te t, dass sein Zweck „ letzten  E ndes“  und zwar grade durch seine Erfüllung, 
also erst rech t real-dialektisch, sich in die Aufhebung aller Zweoko, mithin in 
die absolute Zwecklosigkeit um setzt.“  Z ur Phil, der Geschichte, s tr. 8.

3) Nie dośó mu było na ro z s z c z ep i en i u  (Zwiespalt) Hartm anna, 
trzebaż jeszcze było wprowadzić do metafizyki pessymizmu i r ozd w oj o n i e 
(Selbst-entzweiung).

4) „Z u r Phil, der G eschichte,“  s tr. 14. K rytykując Hartm anna, zbli
ża się on bardzidj do Schopenhauera, który i w dziejach nie przyznawał celo
wości, nie widział żadnego t e r m i n u » ;  a d  q u e m ,  a świat jako  wynik ślepe
go, pozbawionego wszelkiego rozumu, popędu twórczego (W ola), uważał kon
sekwentnie za ojczyznę złego.
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nic innego , ja k  na same tylko jęki świata i nie widzimy żadnćj zapo
wiedzi wyzwolenia się z tych m ęczarni“ ').

Barlmannizm  przeciwnie, występuje w odmiennym charakterze; 
pomimo całunu, jakim  świat pokrywa, wygląda 011 stosunkowo bardzićj 
pocieszająco. Przedstawiciele jego weselćj na istnienie patrzą, a lubo 
i oni prawią ciągle o nędzach świata tego, silnie przecież powstają 
przeciwko ponuremu odcieniowi szkoły Schopenhauera.

I tak  sam H artm ann widzi nawet pewną chorobliwość, nienor
malny, a nawet patologiczny stan duszy w czarnych myślach Bahnse- 
na, którego z drugićj strony uważa za najwybitniejszego szkoły tćj 
przedstawiciela, a nawet za jedyny w niej t a l e n t 2). Bahnsen, zda
niem jego, tak  jest skłonnym do ponurych obrazów, iż zdaje się być 
bardzo niepokojonym, ilekroć razy na widowni cierpień świata, ukazu
je  się dlań choćby najmniejsza nadzieja ocalenia, wyrwania się z objęć 
okropności.

To tćż H artm ann nazywa tego rodzaju pessymizm rozpaczliwym 
(der desperate Pessimismus), m i s e r a b i l i s m e m ,  a tak i pogląd na 
świat h y p o c h o u d r y c z n y m  a nawet h i s t e r y c z n y m .

„Ten miserabilismus hypochondryczny, powiada H artm ann, ua- 
daje całćj filozofii Bahnsena wyraźny odcień patologiczny, który tćż 
wpływa na zmniejszenie wagi, głoszonych przez au to ra  poglądów 
i odejmuje natu ra lną  siłę argumentom jego... a nawodząc żółcią do
wcip, pozbawia go swobody. Sam Bahnsen, dodaje on, przez ciągłe 
gniewne wycieczki przeciwko z d r o w y m ,  zdradza w sobie świadomość 
tego kierunku patologicznego, kierunku, który stawia go na tćm wste- 
cznćm stanowisku w zakresie filozofii, na jakim  s ta ł H enryk Heine 
w zakresie poezyi, a Robert Schumann w zakresie muzyki 3).

I ani się dziwić tem u potępieniu, taki m i s e r a b i l i s m u s ,  jeśli 
nawet nie dowodzi chorobliwego stanu filozofa, snującego tak  czarny 
pogląd na świat, to w każdym razie kierunek ten wynika z jedno
stronnego zapatryw ania się na istnienie i życie. Do takiego poglądu 
prowadzić może jedynie materyalizm t e o r e t y c z n y  4), wyznawany

*) Zur Pbil. der Geschichte, str. 2 2.
2) Hartm ann: „N eukantianism us, Scliopenhauerianismus und H eglis- 

mus in ihrer S tellung zu don pliilosophiachen Aufgaben der G egenwart.“  
Berlin, 187 7, str. 11 —  15.

3) Hartm ann, 1. c. p. 14.
Kładziemy naoisk na wyraz t e o r e t y c z n y .  P r a k t y c z n y  bo

wiem materyalizm nigdy o pessymizm nie potrąca; kto żyje dla życia samego, 
a w życiu widzi jedynie cel i rozkosz, ten nigdy do pessymistycznego poglądu 
n a  świat nie dojdzie, ten przeciwnie wyznawać będzie g r u b y  o p t y m i z m .  
Cbyba, że i w nim w końcu odezwie się struna idealna, chyba, że natura jego 
drogą reakcyi zbudzi się z tego pogrążenia się w uoieohach materyalnych, wte*
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przez umysły odczuwające; chociaż i bezwiednie, potrzebę, pragnienie 
ideałów. Kto dąży do d o b r a ,  p r a w d y  i p i ę k n a ,  a w dążeniu 
tćm spotyka zaporę pod postacią zimnćj nieubłaganej logiki swe
go skeptycyzmu, czyja myśl z widnokręgu idei usuwa po kolei wszy
stkie z ł u d z e n i a  (illuzye)—ten, jeśli nie spostrzeże zawczasu jedno
stronności swego rozumowania, z konieczności rzeczy wpada w rozpacz 
i snuje taki r o z p a c z l i w y  p e s s y m i z m .

Jeżeli jednak razi nas jednostronność w zapatryw aniu się B ahn
sena na życie, nie możemy mu odmówić konsekwencyi, naturalnie 
w ciasnym zakresie jego poglądów. Podstawa filozofii Bahnsena jest 
fałszywą, ale raz oparłszy na nićj swoją budowę, nie mógł on wyminąć 
tego czarnego widma p e s s y m i z m  u r o z p a c z l i w e g o .  H artm ann 
słusznie potępia ten m i s e r a b i l i s m u s ,  słusznie zwraca uwagę na 
groźny i przygniatający wpływ jego, sprawiedliwie wyraża się, że w ta 
kim poglądzie na świat, zadawanie samemu sobie cierpień, samowolne 
udręczanie się staje się samo dla siebie celem, to jest cierpienie niema 
innego celu ja k  samo cierpienie *). Wszystko to trafne uwagi; ale 
z tćm wszystkićm punkt wyjścia krytyki H artm ann’a nieuzasadniony, 
gdyż podstawa filozoficzna teoryi jego o życiu i uciechach świata tego, 
nie różni się wcale od potępianćj przezeń filozofii Bahnsena. Słowem, 
H artm ann nie m iał prawa potępiać tego ostatniego, a jeśli to czyni, to 
bynajmnićj nie wychodząc z zasad swojćj filozofii, ani z podstaw nau
kowych, ale jedynie z o p t y m i s t y c z n ć j  o s n o w y  swoich myśli. J e 
żeli zaś Bahnsen powstaje na z d r o  wych ,  to w pewnym względzie s łu 
sznie, bo zostać zdrowym moralnie, w obec rezultatów filozofii pessy- 
mistycznój, nie może żaden myśliciel, uznający jćj podstawy za nie
wzruszone, tćm bardziój, gdy przechowuje jeszcze w swćm sercu p ra 
gnienie dobra, w myśli swojćj dążenie do prawdy; chybaby był skepty- 
kiem odnośnie do pessymizmu lub praktycznym m ateryalistą, czyli epi
kurejczykiem, odnośnie do uciech świata. A jeżeli H artm ann, nie bę
dąc ani jednym, ani drugim, jest jednak tak  z d r o w y m  moralnie, 
a może nawet w oczach Bahnsena d e s p e r a c k o  zdrowym, to jest pa
tologicznie nieporuszonym nędzami i znikomością świata, k tóre sam 
głosi, to znowu dla innćj przyczyny. H artm ann w i e r z y  w nirwanę, 
a  przynajmnićj wmawia w siebie i w drugich, że w nią wierzy, a  przy- 
tćna lubo rozwodzi się nad nędzą życia i kreśli czarnemi konturam i 
Wszystko, co tylko ludzie do uciech świata zaliczali i zaliczać nadal nie 
przestają, sam jednak przyznaje się od czasu do czasu, że przecież tak  
źle na tym świecie nie jest. Świat więc jeszcze go nie zmęczył, a jeśli

możliwy pessymizm, a nawet i rozpacz, owo widmo moralne, owa nemesis 
otyozności a sumienia ludzkiego broń najstraszniejsza.

')  ,,Die Selbstquälcrei wird zum Selbstzweck, der eben in seiner lo 
gischen W idersinnigkeit die B estätigung für seine realdialectisohe W akrheit 
und W irklichkeit finden so ll.“  H artm ann, l. o. p . 13.
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zmęczy, ma lekarstwo gotowe, pociechę dla siebie i innych—n i r 
w a n ę .

Czy to uzasadnione?
Bynajmnićj. Ale optymizm jest tak silnie wrodzonym naturze 

ludzkiej, że w normalnym przynajmniej stanie człowiek trap i się i p ła 
cze jak  może najmnićj, a nawet gdy teorya doprowadza go do pessy- 
mizmu, życie często zadaje klam  filozofii jego. A w takim  razie, gdzie 
tu  patologia myśli, kto jest chorym na konsekwencyę, czy Bahnsen, czy 
jowialny k ry tyk  jego sam mistrz pessymizmu współczesnego— H art- 
mann?

Odpowiedź na to znajdzie czytelnik w nieuzasadnionym optym i
zmie tego ostatniego. Co do nas, obu zaliczylibyśmy do chorych, 
a przynajmniej cierpiących, jednego na prawdziwy pessymizm, drugie
go, lubo pessymistę z powołania, na optymizm i to zarówno w teoryi, 
jak  i w praktyce życia.

Bo tćż Ilartm ann i teoryą i życiem dowodzi silnie rozwiniętego 
w sobie pierwiastku optymistycznego. Aby zaś o prawdzie tw ierdze
nia tego przekonać się, dość przytoczyć ustęp, którym  ten ostatni koń
czy oryginalny swój życiorys, czyli w łasną autobiografię.

Oto słowa samego m istrza współczesnego pessymizmu niemiec
kiego:

„W  naszćm życiu domowem, powiada Ilartm ann , element pessy- 
mistyczny przedstawia moja najdroższa żona, towarzyszka moich prac 
umysłowych i dążeń idealistycznych. Gdy j a  bronię sprawy optym i
zmu rozwojowego, o n a  powątpiewa o postępie. U nóg naszych, pię
kne i promieniejące zdrowiem dziecię bawi się z psem, wiernym swoim 
przyjacielem. Dziecię to usiłuje wiązać słowa z rzeczownikami i już 
zdołało dojść do świadomości, jak ą  Fichte przyznaje swemu j  a, ale o tćm 
ja  mówi ono, podobnie ja k  to często czyni sam Fichte, w trzecićj oso
bie. Rodzice, oraz kółko wybranych przyjaciół ożywiają nasze poga
danki i dzielą z nam i wszelkie rozkosze życia, a jeden z tych przyja
ciół, filozof, wyrzekł niedawno: jeśli kto życzy sobie ujrzeć oblicza, ja 
śniejące zadowoleniem i opromienione radością, niech ij odwiedzi dom 
pessymistów“  ').

I  cóż dziwnego? Wszakżeż świat je s t „najlepszym  z możliwych 
światów“ 2); szkoda tylko, że twierdząc to wbrew Schopenhauerowi, 
H artm ann nie przyznał wprost, odrazu, że przecież tak  źle nie jest na 
świecie. Apoteozę swoją życia rodziunego wypowiada on okoliczno
ściowo, niemal przypadkiem; tym sposobem zdradza się niechcący, 
a przytoczony przez nas ustęp, mówi może więcćj, niżby sam autor je 
go życzył sobie wyrazić jako pessymista z zasady. W każdym razie 
jednak, Bahnsen miałby prawo z politowaniem słuchać tych opowieści

')  „M ein Entw ickelungsgang“  (Gegenwart, 1875 , str. 41 . Także 
w „G esam m elte Studien und Aufsätze gemeinverständlichen Inhalts).

s)  Pordw. poprzedni § 6, s tr . 141.
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o szczęściu ogniska domowego, płynących tak  rozkosznie z pod pióra 
oficyalnego pessymisty i odpowiedziałby może na nie swojćm istotnie 
pessymistycznem spostrzeżeniem, że niemogłoby być nawet mowy
0 pessymizmie, gdyby na dnie czarnego pasma istnienia, nie istniało 
żadnych z ł u d z e ń  co do rozkoszy życia ').

I rzeczywiście, jaka  tu różnica pomiędzy ponurym m izantro
pem z F rank fu rtu  lub tym współczesnym nam przedstawicielem jego— 
Bahnsenem, a owym szczęśliwym ojcem rodziny, którego życie płynie 
tak rozkosznie w domowćm otoczeniu, wśród spokojnych zajęć um ysło
wych, nagradzanych sowicie uznaniem bez granic i sławą, naukową, 
wzrastającą, z każdćm niemal zjawieniem się nowćj pracy tego, dziś 
najpoczytniejszego może ze wszystkich współczesnych myślicieli filozofa.

Inna rzecz, czy sław a ta  zupełnie je s t zasłużoną, w każdym ra 
zie jednak to powszechne uznanie, jeszcze za życia autorowi objawiane, 
przyczynia się zapewne niemało i do nadania optymistycznćj barwy 
poglądowi jego na życie. Jak  nieczułość i obojętność na nęwe teorye, 
wygłaszane z katedry  i w dziełach, mogła być jednym z wielu nader 
powodów zasunięcia kirem myśli Schopenhauera, tak  samo tćż i wy
jątkowo szczęśliwe powadzenie na tćm polu H artm anua, może także 
wpływa na rozwój, a  przynajmniej na ugruntowanie optymizmu tego 
ostatniego.

Ale przewyżka optymistycznego pierwiastku w H artm annie, bynaj
mniej jeszcze nie dowodzi przewagi jego filozofii nad filozofią Schopen
hauera, a jeżelibyśiny zapytali, k tóry z nich był konsekwentniejszym, 
głębszym myślicielem, to odpowiedź nie wypadnie wcale na korzyść 
H artm anna. Pomijamy jeduak tę kwestyę porównania ich doniosłości 
naukowej, gdyż celem naszym, jak  na teraz było tylko zaznaczenie, że 
optymizm, w łonie samego pessymizmu, jest coraz silniejszym; wbrew
1 pomimo logicznych wywodów ze swoich podstaw zasadniczych, pessy- 
ttizm  przechyla się w praktyce życia 2), a nawet i w teoryi 3), na stro
fę  bardzićj pogodnego i pocieszającego poglądu na świat. Jedynym, 
jak  dotąd dyssonansem w tem harmonijnćm opiewaniu nędz istnienia, 
a zarazem kojeniu się balsamem nirwanowym, jest głos istotnie prze
rażający rozpaczliwćin tętnem, duchowego spadkobiercy Schopenhaue
ra— Bahnsena.

I dlatego tćż pomijając to wyjątkowe zjawisko w szkole niemiec
k ą  pessymizmu, w ogóle rzec można, że współczesny nam pessymizin 
filozoficzny (?), przynajinnićj jak  go widzimy u H artm anua i Maiulan-

')  Ju lius Balinsen: „D as Tragische ais W eltgesetz und der Humor 
Łathelische Gestult des m etaphysischen.“  Lauenburg, 1 87 7, s tr . 107.

a) Hartm ann.
3) H artm ann, Mainl&nder. Co do tego ostatniego, to  optymistyczne 

zapatrywanie się na rezultat f i l o z o f i i  w y z w o l e n i a ,  samo przez się uwyda
tnia się z toku rozumowań MainlŁndera, ktdre przedstawiliśmy w pierwszćj 
części pracy niniejszej. Pordw. głównie str. 38.

Tom IV. Grudzień 1881. *2
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dera i ich naśladowców, przedstawia rodzaj kompromisu, pomiędzy 
wrodzonym ludziom eudemonicznóm dążeniem, a cierpieniami i niedo
kładnościami świata, a raczćj zrzeczenie się dobrowolne marzeń
0 szczęściu, które nie istnieje. Jestto  jakby zżycie się z okropnościami
1 nędzą istnienia i znoszenie tego, co j e s t  w braku, tego, czegoby 
się p r a g n ę ł o ,  w nadziei, że wszystko kiedyś w nicości się pogrąży.

Ale czy pogląd tak i pessymistów jest uzasadnionym? Śmiało 
twierdzimy, że bynajmnićj, zwłaszcza ze stanowiska głosicieli filozofii 
nicości. Jedno z dwojga: albo pessymizm pojęty w znaczeniu Bahnse- 
na, t. j. jako jednostronuy, ale konsekwentnie rozwinięty, skeptyczny 
pogląd na świat, albo idealizm z odcieniem optymistycznym, widzący 
ukojenie nędz życiowych w wyższćm, duchowćm przeznaczeniu człowie
ka. Wszelkie pośrednie stanowisko jest tylko nazwą gołosłowną, ale 
nićma logicznego uzasadnienia przy obieraniu pessymistycznego lub 
optymistycznego stanowiska. Schopenhauer, ów prawodawca nowo
czesnego pessymizmu, s ta ł też na gruncie czystego pessymizmu, choć 
jeszcze nie rozwiniętego do krańcowości, co najjaskrawićj przeprowa
dza obecnie wspomniany Bahnsen, nazywając sam siebie, nie bez pe- 
wnćj zasady j e d y n y m  p r a w d z i w y m  p e s s y m i s t ą  '); pessymizm zaś 
H artm anna, a więcćj jeszcze Mainländera, usiłuje zająć pośrednie sta
nowisko i w tćm właśnie tkwi słaba strona jego. Jakkolwiek bowiem 
tego rodzaju kompromis pomiędzy wzgardą dla świata i życia, a na
dzieją ocalenia, wygląda nader ponętnie, to jednak takie pogodzenie, 
ja k  zauważyliśmy, nićma żadnćj podstawy logicznćj, bo nićma za sobą 
żadnćj pewności, żadnego dowodu, a ztąd i żadnćj racyi bytu. P ra 
wda, że i pessymizm Schopenhauera, a tćm bardzićj jeszcze Bahnsena, 
jest jednostronnym , gdyż wypływa ze skrajnego skeptycyzmu 2), ale 
chcićć uniknąć tćj jednostronności kosztem konsekwencyi logicznćj, 
a mianowicie dowolnćm dorabianiem pewnych prologów p rzed św ito 
wych lub finałów metafizycznćj natury, jak  to widzimy u H artm anna 3) 
i M aiuländera 4), znaczy to samo, co oszukiwać samego siebie, a rezul
tatem  takiego dążenia jest zawsze— utracenie z oczu obu celów i nie 
osiągnięcie żadnego. Jestto  położenie tego, kto usiłując zająć miejsce 
na dwóch krzesłach odrazu, nie siada na żadnćm, ale zsuwa się pomię
dzy oba.

*) J .  Bahnsen: „D as Tragische als W eltgesotz und das Hum or als 
ästhetische Gestalt des M etaphysischen.“  Lauenberg, 1877.

2) Skeptycyzm bezwarunkowy je s t zawsze jednostronnym , jes tto  także 
w swoim rodzaju dogmatyzm, gdyż twierdzi a priori, że niozogo dowieść nie 
możemy (Porów , pracy naszej częśó I I I ,  § 3).

3) Pracy naszćj str. 140 — 14 4.
4) Tam ie, str. 9 — 12, 39, 1 4 5 — 148.
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Rękojmie nirwany.

Zaznaczenie optymizmu w łonie samegoż pessymizmu, czyli za
znaczenie u współczesnych przedstawicieli jego w Niemczech w i a r y  
ś l e p ć j  w osiągnięcie celu jak i oni światu wskazują, w kłada na nas 
obowiązek udowodnienia tej ich ogólnćj charakterystyki.

Nigdzie lepiej nie uwydatnia się ta  słaba strona filozofii pessymi- 
stycznćj jak  w jój zastosowaniu dożycia, czyli przy nawoływaniu do 
ziszczenia jćj przepisów teoretycznych w praktyce życiowćj. W teuczas- 
to mianowicie występuje jasno owe niczćm nieusprawiedliwione, cho
ciaż w tak  ścisłym związku z całym kierunkiem szkoły będące, w i d z e 
n i e  d o w o d u  t a m  g d z i e  g o n i e n i a ,  lub tćż niecofanie się przed 
logicznym wynikiem wtedy nawet, gdy ten jasno dowodzi chwiejności 
całego rusztowania scholastycznego, nieracyonalności całej tej nowocze- 
snćj dyalektyki sofistycznćj. Dlatego tćż potrącić zamierzamy o nader 
żywotną dla wszystkich wyznawców pessymizmu filozoficznego kwestyę, 
a mianowicie o kwestyę r ę k o j m i ,  j a k i e  s a m i  t w ó r c y  t e j  n o w ć j  
s z k o ł y  d a j ą  n a m  co do  o s i ą g n i ę c i a  c e l u  p r z e z  n i c h  g ł o 
s z o n e g o .

Zarówno nauki przyrodzone ')  jak  i pojęcia zasadnicze metafizy
ki a) dostatecznie, sądzimy, uwydatniły niemoźebność pogrążenia się 
wszechistnienia w nicość bezwzględną, czyli zamiany istnienia w niebyt 
i dojścia tym sposobem do n i r w a n y .  I gdyby pessymiści nie piastowali 
w głębi myśli własnych swoich ideałów, to je s t gdyby stanowisko ich 
było konsekwentnie naturalistycznem , mieliby łatwiejszy punkt wyj
ścia w głoszeniu skończenia się cierpień i rozpoczęcia się nowej ery od
poczynku i wytchnienia. W tedy bowiem łatwićj byłoby im dowieść 
skończalności jestestw  indywidualnych, bytów samowiednych, aniżeli 
przekonać o przyszłćm pogrążeniu się c a ł e g o  i s t u i e n i a  w niebyt; 
łatwićj o tyle mianowicie, o ile łatwiej dowieść przemienności form by
towych, niż unicestwienia samego bytu. Ale im chodzi nie o ludzkość sa- 
nią, uietylko o obecne i przyszłe jćj pokolenia, które wyzwolić pragną 
od mąk i katuszy życia doczesnego, im chodzi w ogóle o wszelkie m o 
ż l i w e  istoty, którym  w ciągu niezliczonych wieków i s t n  i e n i e  czyli 
byt zagraża. Pragnienia te, na których właśnie opiera się e t y k a  pes- 
symistów i ich r e i i g i a  p r z y s z ł o ś c i ,  są w każdym razie chwalebne, 
jeśli tylko płyną z głębokiego przekonania, tak  jeśli... gdyż z drugićj 
strony mimowoli nasuwa się wątpliwość, czy, w obec tych danych jakie 
filozofowie ci na poparcie swoich doktryn przytaczają, mogli oni w sa- 
Wój rzeczy mićć taką  pewność logiczną i tak ą  silną wiarę? Po bliż-

')  Por. pracy naszśj część II I , rozdz. I: „N irw ana w obeo nauki,“  
*tr. 6 4 —  7 8.

2) T am ie, część I I I ,  rozdz I I :  , ,Nirwana w obec metafizyki,'1 por. 
głównie § 2.



szćm bowiem rozpatrzeniu się w rękojmiach o jakich  mówić mamy, to 
jest w rękojmiach przez nichźe samych przedstawionych, wyrasta wąt
pliwość, czy mogli oni być o tyle zaślepieni, ażeby bez żadnego waha
nia się wierzyć w spełnienie się tego, co wprawdzie leżało na dnie ich 
serca jako pragnienie, jako ideał wymarzony, ukochany i wypiastowany 
z taką  miłością, ale co z drugićj strony nie było wcale uzasadnionćm, 
to je s t nie było nigdy krytycznie udowodnionćm, ani danemi n a u k o -  
w e m i ,  ani postulatami f i l o z o f i  i.

Otóż pomijając już ten wzgląd czy ta  wiara ich je s t uzasadnioną, 
rodzi się nawet pytanie czy jest ona rzeczywiście dobrą wiarą, czy są 
oni zawsze nią owiani?

Sądząc z pewności siebie z jak ą  nowi ci prawodawcy istnienia
i opiekunowie ludzkości, wskazują tćj ostatnićj środki ocaleuia i kreślą 
drogi do celu tego wiodące, zdawałoby się, że tak  jest w istocie, a tym 
czasem... i pod tym względem mamy, jak  rzekliśmy, pewne wątpliwo
ści. Zarzut ten usprawiedliwi czytelnik, gdy towarzysząc nam w roz
patryw aniu doniosłości ich dowodów czyli rękojmi osiągnięcia nirwany, 
jakie podają najwybitniejsi ze współczesnych nam przedstawicieli f i l o 
z o f i i  n i c o ś c i ,  sam przekona się ja k  dalece słabe są te rękojmie a prze
to jak  jest w ątłą podstawa i kruchą osnowa filozofii wyzwoleńców i jak  
nieuzasadnioną i ślepą—wiara jćj głosicieli. A wtedy wolno i nam bę
dzie zawahać się w ostatecznćm zawyrokowaniu o tćm, jakoby niczćin 
niezachwianćm, p r z e k o n a n i u  tych nowych proroków n i r w a n y .

Jakikolwiek jednak wypadnie sąd nasz, w każdym razie, ten no
wy znak zapytania jak i stawiamy, nie uwolni d o k t r y n y  pessymistów 
współczesnych od zarzutu zbytniego o p t y m i z m u ;  a jeśliby nawet 
znak ten zapytania zdołał zmniejszyć zarzut dziwnego jakiegoś ich za
ślepienia, to zawsze kosztem dobrćj ich wiary i sumiennego pojmowa
nia posłannictwa i kapłaństw a nauki. Jeśli bowiem filozofowie-pessy- 
miści logicznie stanęliby wtedy wyżćj swoich doktryn, to moralnie zni
żyliby się do roli ostatnich, najciemniejszych przedstawicieli sofistyki 
greckićj lub tćż współczesnych cynicznych b o n z ó w  w pagodach indyj
skich. Nam jednak chodzi głównie o ich doktrynę a nie o dobrą lub 
z łą  wiarę jćj przedstawicieli i dlatego tćż nie będziemy poszukiwać ich 
legalności i osnowy etycznćj w ich system atach.

W  nauce Schopenhauera, jak  zauważyliśmy, złożone już były, lu 
bo w zarodku pewne znaki zapytania, znaki powątpiewania, których 
jednak  sam ojciec pessymizmu germańskiego nie rozwinął system aty
cznie a nawet omijał je jakby z um ysłu pokrywając milczeniem to, co 
przecież logicznie stłumić się nie dało. Te wątpliwości co do możno
ści osiągnięcia raju buddystów— n i r w a n y ,  wraz z całą pozostałością 
spadkową Schopenhauera odziedziczone zostały przez nowszą filozofią 
niemiecką. A jakkolwiek wśród wiernćj drużyny uczniów tego m istrza 
u jednego tylko Bahnsena wątpliwości te wyrosły w systematyczną ne- 
gacyę, a nawet w bezwzględne zwątpienie, w każdym razie jednak pod
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Wpływem konsekwentnie rozwiniętego skeptycyzmu Schopenhauera, 
Wypływając logicznie z jego doktryny, nabrały one tak iśj doniosłości, 
jakiej może, i z pewnością nawet, sam Schopenhauer nie przewidywał.

Na pytanie czy m iał Schopenhauer rzeczywiście poczucie tej uje- 
lnnćj strony swojej filozofii, tćj bezsilności argumentów swoich odnośnie 
Unicestwienia bytu, możemy twierdząco odpowiedzieć, że je  posiada!
I1 przynajmniej wątpliwości te lubo ukryte, przebijają nieraz w toku 
Jego rozumowania. I dla tego może jest on typem najwierniejszym 
pessymizmu; gdyż psychologicznym źródłem  filozofii pessymistyczuój 
Jest zawsze skeptycyzin, wiemy zaś, że skeptycyzm był właśnie pun
ktem wyjścia filozofii Schopenhauera'). Jakkolw iek więc trudno dopatrzćć 
s |ę w dziełach jego kategorycznego zeznania wątpliwości co do osiągnię
cia nirwany, to jednak trudno także przypuścić, aby umysł obdarzony 
taką silą negacyjnego elementu i taką  dozę skeptycyzmu posiadający 
Jak um ysł Schopenhauera, ani na chwilę nie wpadł w wątpliwość, ani 
na chwilę nie zastanowił się nad doniosłością swoich argumentów, któ- 
ro prawie, że i argum entam i nazwać nie można tak  dogmatycznej są 
natury. To skrzętne omijanie danego pytania, to niedotykanie jakby
2 umysłu pewnych przedmiotów w jego filozofii przypisać należy zmy
słowi pisarskiemu, jak i Schopenhauer w wysokim stopniu posiadał 
1 dzięki którem u udało mu się uniknąć niekonsekwencyi autorskiej— 
Przyznania się do braku wiary w to co całe życie głosił. Ale unikając 
tej niekonsekwencyi, w padł on w drugą a mianowicie: powołuje on 
Wszystkich do tego czego nie dowiódł, czego nawet i dowieść jest nie
podobieństwem, wychodząc z zasad przez niego samego głoszonych, to 
Jest z zasad skeptycyzmu względem poznania ludzkiego w ogóle.

Mając ciągle przed oczyma ideał buddaizm u— nirwanę, obszernie 
rozwija Schopenhauer swoją teoryę o zaparciu się woli do życia 2),
0 jćj zniesieniu 3), lub wreszcie o jej odwróceniu 4), i osiągnięciu tym 
sposobem owój nicości tak  wyglądanćj przez współczesnych wyznaw
ców filozofii staroindyjskićj. Całą też etykę pessymizmu opiera on 
właśnie na zaparciu się rzekomych rozkoszy życia w celu wyzwolenia 
s‘ę od złowieszczych popędów wol i  ś l e  pój  a cnotą najwyższą głosi 1 i- 
¡-ość (Mittleid), powodującą dobrowolne zgaszenie w nas wszelkich żądz 
! pragnień z życiem związanych, już nietylko we własnym interesie ale
1 dla zabezpieczenia innych od tychże mąk istnienia. Inna rzecz je 
dnak apoteozować zadanie przyszłej etyki, mieniąc ją  czystszym chry- 
styanizmem, niż ten jaki religie chrześciańskie przedstaw iają 5), a in- 
^a podać sposób możliwy jej urzeczywistnienia. Łatwo także stawiać 
za wzór ideał świętych buddaizmu, łatw o potępiać samobójstwo jako

') Patrz wyićj pracy naszej część III, § 3, str. 88 — 92.
a) V erneinung des W illens zum Leben.
3) Aufhebung des W illens zum Leben.
4) W endung dos W illens zum Leben.
')  „Parcrga u. Paralipom ena,” t. II, str. 336.



3 3 4 OPTYMIZM

nie osiągające celu, bo niszczące wolę do istnienia w danych, najczę
ściej nieprzyjaznych, warunRach, ale nie wolę istnienia w ogóle '); ale 
trudniój udowodnić możność zamiany istnienia w ogóle na nicość m eta
fizyczną, to jest nicość bezwzględną, owe n i h i l  n e g a t i v u m ,  które 
jest ideałem wszystkich głosicieli filozofii wyzwolenia. Zresztą posta
wiwszy p i e r w i a s t e k  wo l i  u szczytu osnowy wszechświata, nie mógł 
już Schopenhauer, bez pomocy sofistyki, wskazać na źródło detroniza- 
cyi tej wol i ,  potrzebnej dla osiągnięcia swego ideału— nirwany, sofi
styki, k tó ra  jako broń obosieczna zawsze jest niebezpieczną a czasem 
i zgubną dla wojujących nią. To tóż i rozumowania i wywody iście so- 
fistyczne, choć bardzo oryginalne, jakiem i wiąże Schopenhauer różne 
części swego systematu, nie są w stanie pogodzić sprzeczności co krok 
wypływających z pod jego pióra. Sprzeczności te mnożą się i w zrasta
ją w prostym stosunku do rosnących usiłowań Schopenhauera udowo
dnienia nirwany metafizyczną teoryą a b s o l u t u - w o l i .

I  tak  śmierć indywidualna np. je s t tylko zachodem słońca 2), ro 
dzaj zaś, gatunek, który wedle zasad filozofii jego przedstawia właśnie 
objaw najistotniejszy woli absolutu, nie ginie; indywidua jednostki się 
zmieniają, ich idea wieczna jak  wieczna wo l a  do ż y c i a .  Jakżeż więc 
dosięgnąć tćj idei życia, albo raczej w ogóle idei istnienia? Otóż głosi 
Schopenhauer, że, lubo ta  wo l a  jest nieśmiertelną, to jest niezmienną 
jako popęd do życia, prąd pewien nieoznaczony i nie stłumiony 3), 
treść jego się zmienia: poznanie (Erkenntniss) zmienić może jego k ie ru 
nek, czyli że woja ze ślepej może stać się świadomą, z ciemnój— oświe
coną 4). Ale i w tym razie nie ma rękojmi metafizycznego zniesienia

')  Samobójstwo takim sposobem nietylko nie je s t objawem zaparcia 
się woli (V erneinung des W illens) ale przeciwnie, je s t zjawiskiom silnego po
twierdzenia woli do życia (Bejahung des W illens). Isto ta zaparoia się woli 
(V erneinung) bowiem polega wedle Schopenhauera, nie na pogardzie dla cier
pień, ale dla rozkoszy życia, a ztąd właściwie samobójca pragnie życia, i jest 
niezadowolonym tylko z warunków, wśród których życie to wypadło mu w u- 
dziale. Niszcząo więc pojedyńcze zjawisko woli, niszczy on tylko życie nie 
zaś wolę do życia, czyli tylko pewien konkretny objaw tćj woli, nie zaś jdj is
totę. (Por. ,,W clt ais W ille und V orstte ilung ,“  t. I , str. 4 7 l ) .  Wie das ein
zelne Ding zur idee, so verhält sich der Selbstm ord zur V erneinung des W il
lens: der Selbstm örder verneint bloss das Individuum, nicht die Species.

2) Der Tod gleicht dem U ntergange der Sonne, die nur scheinbar von 
der N acht verschlungen wird, wirklich aber, selbst Quello a lles Lichtos, ohne 
Unterlass brennt, neuen W elten neue T age bringt, allezeit im Aufgange und 
allezeit im N iedergänge. Anfang und Ende trifft nur das Individuum , m ittelst 
der Zeit, der Form  dieser E rscheinung för die V orstellung. A usser der Zeit 
liegt allein der W ille, K ants Ding an sich, und dessen adäquate O bjektität, 
P latons idee. „W elt als W ille u. V orst.,“  I , s tr. 43 3.

3) Patrz , wyżćj, str. 129— 13 0.
*) Patrz wyżćj, »tr. 137 — 13 8.



Woli do życia, bo jeśli tem u o ś w i e c e n i u  czyli rozumowi, idei, przy
znać ostateczni), przewagę w walce o byt lub nicość, to runie tym spo
sobem cala podstawa filozofii Schopenhauera to jest jćj a p o t e o z a  wo-
1 i jako a b s o l u t u  ')• Jak  już zauważyliśmy bowiem 2), idea niszcząca 
wolę, myśl będąca wynikiem woli, następnie ją  pochłaniająca, przeczy 
zasadniczej podstawie całej szkoły pessymizmu filozoficznego, opierają
cej się na przyznaniu woli, (występującćj późnićj to jako w o l a  ś l e p a  
(Mainländer) to jako w o l a  n i e ś w i a d o m a  (H artm ann) ) p r y m a t u  
w zjawiskach świata i wyniesieniu jćj tym sposobem do godności abso
lutu wszelkiej filozofii. Z drugićj strony, jeśli nawet przyznać możność 
zwalczenia ślepego prądu do życia rozumem; to gdzie znajdziemy rę
kojmię nieomylności tego rozumu? Wszelkie nasze poznanie jest wzglę
dne, wedle teoryi Schopenhauera, skeptyczne stanowisko jego, jak  to 
wyżćj uwydatniliśmy 3), prowadzi go niemal do illuzyonizmu. Jeśli 
zaś ratując się od niekonsekwencyi samego nawet filozofowania w obec 
tćj chwiejnćj i usuwającćj się podstawy, na którćj oparł sw oj^teoryę po
znania, Schopenhauer wpada w końcu w rodzaj mistycyzmu, głosząc 
Jasnowidzenie, ekstazę jako jedyne źródło poznania prawdy 4), a to 
przez zbliżenie się do absolutu, niemal zlanie się z nim zupełne; to tćm 
bynajmnićj nie daje on nam rękojmi pozuania prawdziwćj drogi do 
nirwany wiodącćj. I to panteistyczne zlanie się z absolutem, powrót 
na łono Ducha bezwzględnego nie powinnoby wystarczyć tym zwłasz
cza filozofom, którzy wręcz przeciwko Heglizmowi wystąpili i potępiają 
Jego panteizm optymistyczny jako idealizm i illuzyę; im bowiem idzie 
przedewszystkićm o zniszczenie samego absolutu. Ale w takim  razie 
PQivinniby oni wyrzec się także głoszenia tajemnic bytu i udowadniania 
najróżnorodniejszych sprzeczności swoich s y s t e m a t ó w .  Jakżeż np. 
niamy walczyć z osnową życia— w o lą , gdy z nią się zlejemy w jedną 
myśl i jedno pragnienie, czyliż poznanie absolutu, utożsamienie się
2 nim niemal, ma nas odeń oderwać, albo tćż my, jeden z objawów życia, 
mamy zniweczyć samą i d e ę  tego życia, ideę będącą e i n e  a d ä q u a t e  
y b j e k i t ä t  Kantowskiego D i n g  a u  s i c h  i m ającą niewygasłe swe 
źródło w absolucie w o l i  5).

Całą w ogóle filozofię Schopenhauera podzielić można na dwa 
Pfądy myśli, jakoby biegnące z sobą równolegle, ale w rzeczy samćj ni
weczące się wzajemnie. Temi myślami zasadniczemi filozofii Schopen
hauera, będącemi zarazem dwoma przeciwległemi jćj biegunami są: 

uzasadnienie prawa przyczynowości, jako wiodące do poznania 
“Wiata, 2) wskazanie na nirwanę buddyjską jako ua jedyny rozumny 
cel dążeń ludzkich i włożenie na barki filozofii zadania doprowadzenia

*) W yiźj tegoż rozdziału § 5. „A bsolut w szkole pessymistdw.“
i )  Tamże § 6: ,,Nowv rodzaj dualizmu filozofioznego.“
3) Część I I I ,  § 3.
ł ) Tamże, s tr. 90 .
5) P or. wyżćj przyp. 2 do str. poprzedniej.
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do tego celu, przez ułatwienie ludziom osiągnięcie tego ideału szczę
ścia—nirwany. Jedno znosi drugie. Prawo przyczynowości czyli łań- 
cuchowość zjawisk opiewa ich wieczność; owe prawo przyczynowości, 
które i myśmy podnieśli do zasad metafizyki '), daje praw da jedyną pe
wność poznania naszego, ale właśnie dlatego tylko, że łączy nas jako 
zjawisko z nieskończoną wszechzjawiskowością istnienia, z k tórą  nie da 
się połączyć logicznie ani pojęcie początku, ani końca, a tćm mnićj 
fantastycznej nirwany. Jeżeli zaś, idąc za Schopenhauerem, rozerwie
my pojęcie istnienia i oderwiemy b y  t  w s o b i e  (wola)  od jego strony 
zjawiskowćj ( idei ,  towarzyszącej woli w urzeczywistnianiu się jćj kon- 
kretnem ), stracim y tćmsamćm wszelką podstawę do filozofowania i wte
dy będziemy zmuszeni wyrzec się tworzenia systematów a tćm wię- 
cćj kreślenia dróg dla cierpiącćj ludzkości, dróg mających ją  wy
zwolić plag istnienia. Chociaż umieścilibyśmy nawet prawo przy
czynowości razem z pojęciem czasu i przestrzeni w mózgu naszym i u- 
wolnili od tych form myślowych a b s o l u t  (w olę)2), ułatwimy sobie 
wprawdzie przypuszczenie możności wycofania tego absolutu z wszech
bytu, ale zarazem cofnąć go musimy i z przed naszój myśli, zawsze
o praw a swe logiczne dopominającćj się, więc i z filozofii pessymistycz- 
nćj. Ten h i a t u s  sprowadzony zwrotem Schopenhauera ku skeptycy- 
zmowi, rozrywa logikę system atu jego i pozbawia go prawa, nawoływa
nia do tego, co na mocy podstaw własnćj, skeptycznćj jego filozofii jest 
niedostępne.

To tćż i nie mógł Schopenhauer nakreślić systematycznie progra- 
matu zniszczenia bytu absolutnego, co najwyżćj rozsnuwa on w swych 
dziełach e t y k ę  p e s s y m i s t y c z n ą ,  polegającą na wytępieniu w indy
widuach pragnień rozkoszy, jakiemi świat nęci nas złowrogo. Ale ety
ka ta  pozostaje nieuzasadnioną. Cobykolwiek bowiem sam Schopen
hauer tw ierdził o dotarciu tym sposobem do nirwany, jako ostateczne
go celu prawdziwej filozofii, to jednak przekonywając nas, że śmierć 
jest tylko zachodem słońca, że ginie indywiduum, nie zaś gatunek, to 
jest pojedyńczy objaw życia, a nie życie samo, jego idea, a tćm mnićj 
istnienie, czyli w o la —dosięga on swą bronią właściwie tylko do tćj 
idei, ale nie dalćj. E tyka jego nie jest więc k o s m i c z n ą ,  a tćm mnićj 
o n t o l o g i c z n ą ,  ale tylko h u m a n i t a r n ą ;  opiewa ona wyzwolenie je- 
dnćj idei istnienia, ale nie idei istnienia w ogóle, to jest nie— unice
stwienie metafizyczne wszechbytu. Unikając, podobnie jak  to późnićj 
uczynił i H artm ann 3), zarzutu, jakoby filozofia jego pozbawioną była

')  Patrz „Nirwana w obec metafizyk!,“  część II I , § 2 i 4.
2) W ynika to  z teoryi Schopenhauera o poznawaniu ludzkićm (E rken- 

tnisstheorie), rozwiniętej oddzielnie w „L'eb. d. vierf. W urzel d. Satzes v. zu
reich. G runde.’ oraz w I  ka. „W elt a. W . u. V .” Por. także „N irw ana w obec 
metafizyki,“  § 3.

3) Co do H artm anna, patrz rozprawę jego: „ Is t der pessimistische 
Monismus trostlos? pomieszczoną w „Gesam m elte philosophische A bhandlun
gen tu r  Ppilosophie des U nbewussten.” Berlin, 1872 , str. 71— 89.
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wszelkićj pociechy, Schopenhauer usiłuje wprawdzie wyprowadzić tę 
pocieszającą stronę pessymizinu z samćj podstawy swojćj filozofii; ale 
i w tćj jego argum entacyi jedno przeczy drugiemu i trzeba bardzo p ra
gnąć takiego rozwiązania zagadki bytu, aby w dobrćj wierze te  pocie
szające jakoby wnioski uważać za wypływające rzeczywiście wprost 
z podstaw zasadniczych filozofii jego.

I t a k  kończąc obszerny swój tra k ta t o p o t w i e r d z e n i u  i z a 
p a r c i u  s i ę  wo l i  '), jako warunkujących: pierwsze utrwalenie istnie
nia, drugie jego zwalczenie, Schopenhauer w następujący sposób udo
wadnia ostatecznie unicestwienie bytu, które stawia tu  już  wręcz jako 
cel swojćj filozofii.

„Gdybyśmy, powiada on 2), chcieli koniecznie dojść do pozyty
wnego sformułowania tego, co filozofia przedstawia nam tylko negaty
wnie, jako zaparcie się woli (Verneinung des Willens), moglibyśmy je 
dynie wskazać na ten stan, jakiego doświadczyli wszyscy ci, którzy do
szli do zupełnego zaparcia się woli, to jest na stan znany pod nazwą 
ekstazy, uniesienia, illuminizmu, połączenia się z Bogiem i t. d. Stan, 
dodaje Schopenhauer, który jednak  nie można nazwać p o z n a n i e m  
(Erkenntniss), gdyż stanowi temu już nie towarzyszy forma subjektu
* objektu, a przytćm jest on dostępnym jedynie tylko własnemu nasze
mu doświadczeniu, nie udzielającemu się innym.” „My zaś, mówi on 
dalćj, którzy trzymamy się ściśle filozoficznego stanowiska, musimy tu 
Poprzestać na poznaniu n e g a t y w n ć m  3), kontentując się tem, żeśmy 
doszli do ostatecznej granicy poznania pozytywnego.” „Uznając takim  
sposobem wolę za istotę świata, a w zjawiskach tego ostatniego, począ
wszy od bezwiednego prądu ślepych sił przyrody, aż do samowiednych 
czynów ludzkich, widząc tylko uzewnętrznienie się tćj woli, nie unikaj
my i tćj konsekwencyi, że z dobrowolućm zaparciem  się woli, z chwilą 
otrząśnięcia się z nićj, znoszą się same przez się i wszelkie jćj objawy. 
A mianowicie znoszą się: ów stały  prąd i ciągłe dążenie bez celu i bez 
wytchnienia, widzialne na wszystkich stopniach uprzedmiotowienia się 
Woli, stopniach, któremi właśnie świat się uzewnętrznia i w których ca
ły się zawiera; znosi się przytćm i nieskończona rozmaitość form tych 
stopni; słowem, razem z wolą znoszą się wszystkie jćj zjawiska, wresz
cie i ogólne formy tych ostatnich— czas i przestrzeń, oraz ostateczny 
zasadniczy ich objaw— podmiot i przedmiot.” „Z ustaniem woli, tak  
kończy Schopenhauer, ustaje wyobrażenie, z ustaniem wyobrażenia 
ustaje świat.” K e i n  W i l l e :  k e i n e  V o r s t e l l u n g ,  k e i n e  W e l t  *).

*) „W elt als W ille und V orstellung ,“  t. I , ks. IV . „B ejahung uod 
Verneinung dos W illens zum L eben,“  s tr. 317 — 487.

2) L. o., p. 4 85 .
3) Müssen uns h ier mit der negativen Erkenntniss begnügen, 1. o., p. 

485 —  6.
*) „W elt als W ille und V orstellung ,” t . I ,  s tr. 486.

Tom IV. Grudzien 1881. 43
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Rzeczywiście, napozór je s t to bardzo konsekwentne; świat jest 
złudzeniem, istnieje on tylko w naszćm wyobrażeniu, to ostatnie znowu, 
to jest w ogóle myśl nasza, jest objawem wol i ,  jej narzędziem, mają- 
cćm służyć do urzeczywistnienia jćj dążeń, owego prądu bezcelowego 
i bez wytchnienia, którćm  wszelkie życie objawia się na zewnątrz. 
Zniszczenie więc woli w jćj zarodku niszczy wszystko, co z nićj wypły
nęło: idee i ich uzewnętrznienie się, rozum i jego zjawiska, myśl i świat, 
słowem istnienie całe. Ale czćmżeż dosięgnąć tćj przyczyny wszech
bytu? zapytamy ponownie. Eatwo mówić o „Verneinung des Willens 
durch Selbsterkenntniss” i całą treść istnienia wypełnić dążeniem woli 
do zwalczenia samćj siebie; ale powtarzamy jeszcze raz, czy to rnoże- 
bne? W’prawdzie nic łatwiejszego, jak  kazać a b s o l u t o w i  popełnić 
samobójstwo, poradzić woli, aby zadała  sobie raz śmiertelny jak ą  bro
nią metafizyczną; ale w jakim arsenale znaleźć broń odpowiednią i w ja 
kie miejsce ma ugodzić wola, aby przestała być wieczną?

Otóż zapomina tu  Schopenhauer to, co głosił poprzednio, chcąc 
usprawiedliwić uznanie w o l i  za absolut swojćj filozofii, a mianowicie 
zapomina on, że wola nie zmienia się, że jest wieczną, nieznikomą, że 
tylko jćj motywa się zmieniają, że dla zniszczenia woli trzeb i mićć wo
lę nieistnienia w ogóle, samobójstwo nawet nie osiąga celu, gdyż nisz
czy życie, ale nie wolę absolutną istnienia; samobójca nie chce istnićć 
w danych warunkach, najczęścićj zbyt ciężkich dla niego, ale tćm sa- 
mćm zdradza chęć istnienia w ogóle w znośnych lub lepszych okoliczno
ściach. A chociaż bronią tą  ma być wiedza, poznanie nędz świata 
(Erkenntniss), to trudno znaleźć w samćj woli pięty achillesowćj, aby 
ją  podciąć w samćj jćj istocie, gdyż wola je s t absolutem w systemacie 
Schopenhauera, E rkenntniss zaś może co najwyżćj przenieść wolę na- 
powrót ze świata konkretnego w świat bez formy; ale nie pogrążyć 
w nicość bezwzględną, czyli na czas tylko zawiesić jćj „objektywacyę.” 
Ale czy wola znowu nie przejawi się na scenie konkretnego istnienia? 
Pytanie to ominięte przez Schopenhauera, podniósł H artm ann; ale ro
związanie jego, pomimo nawet zapewnień samego H artm anna, nie mo
że, ja k  to niżćj zobaczymy, być zadawalniającćm dla spragnionych ni
cości metafizycznćj.

Oto ile sprzeczności i nierozwiązanych zagadnień w łonie filozofii 
Schopenhauera, a osią wszystkich tych niekonsekwencji jest zaznaczo
ny już przez nas ') d u a l i z m  idei i wol i ,  który, lubo długo unikany, 
wkroczył w końcu i do tego prototypu nowszćj filozofii pessymistycz- 
nćj, podkopując jćj osnowę m o u i s t y c z n ą ,  na a b s o l u c i e  wo l i  opar
tą  i obalając wzniesioną na nićj, a dyalektyką tak  misternie wyrzeźbio
ną, świątyuię nirwany.

A w obec tego wszystkiego czyż nie jest czczą deklamacyą, zd ra
dzającą optymistyczne zaślepienie wszystko to, co głoszą z trójnoga 
wieszcze tćj nowćj, a starćj jak  Indye f i l o z o f i i  n i c o ś c i .

•) W yżźj § 6, ora* § 7, o.
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„Odwróćmy wzrok nasz od potrzeb i ograniczoności naszéj natury  
powiada Schopenhauer, a skierujmy go na tych, którzy świat już prze
zwyciężyli, na tych, w których w o l a  doszła do zupełnćj samowiedzy 
(Selbsterkenntniss), na tych, u których wola odnalazłszy się we wszys
tkich objawach swoich, sam a dobrowolnie siebie się zaparła (sich selbst 
frei vcrneinte) i którzy oczekują już tylko chwili, kiedy razem z ciałem 
zniknie i ostatni ślad téj woli— ich samowiedza.” A wtedy „zamiast 
ciągłego dążenia i pośpiechu, zam iast ciągłych przejść od pragnień do 
obawy, od radości do cierpienia, zam iast nigdy nie zaspokojonéj i nigdy 
nie ziszczonéj nadziei, co właśnie całą treść zwykłego życia ludzkiego 
stanowi; ujrzymy ów spokój przewyższający wszelką mądrość, owo za
śnięcie uczuć, głęboką ciszę, niezachwianą ufność i błogość, których sa- 
1110 odbicie się w twarzach świętych mężów, jak  je  Raphaël lub Corre- 
gio przedstawia, starczy za całą i prawdziwą ewangelię: t y l k o  b o 
wi em w i e d z a  p o z o s t a ł a ,  w o l a  z a ś  z n i k n ę ł a ” *).

T y l k o  w i e d z a  w n i c h  p o z o s t a ł a ,  w o l a  z a ś  z n i k n ę ł a .  
Niedość więc było téj niekonsekwencyi, że wymagał Schopenhauer raz 
z w a l c z e n i a  wo l i  przez p o z n a n i e ,  drugi raz znowu z w r o t u  w sa- 
méj woli pod wpływem poznania 2). Niedość było, powtarzamy, za
gmatwanie m e t a f i z y k i  wo l i  i i de i ,  wedle okoliczności różnic brzm ią
cych, teraz mamy apoteozę idei, wprost wypowiedzianą. U tych świę
tych buddaizmu i w ogóle u natchnionych mężów, którzy zdołali zwal
czyć w sobie w o l ę  do życia, woli już nie ma, wyzwolili się oni od niéj, 
pozostaje tylko wiedza—E r k e n n t n i s s .  Jest to zrozumiałem u Scho- 
pennauera, a mianowicie płynęło to z pessymistycznego zapatryw ania 
się jego na świat i idealizowania n i c o ś c i ;  owi wybrańcy dlatego są 
szczęśliwi, że wolni od pragnień i żądz, dążeń i znużenia, mogą rozko
szować się w myśli oderwanéj, w bezpośrednim  oglądaniu prawdy 3). 
Ta w i z y a  chrześciańska, czy tćż w e w n ę t r z n e  o g l ą d a n i e  u m y 
s ł e m  Schellinga (Intellectuelle Anschaung), jest zarazem ideałem szczę
ścia, jedynego szczęścia, które nam dostępne. Na tém uczuciu polega 
Wż i istota sztuki; zagłębiając się w piękno, odrywamy się od życia, wo
la w nas ginie, pozostaje tylko kontemplacya. Jest to, prawda, jedyny 
promień jasny, oświecający ciemności istnienia w filozofii Schopenhaue
ra; ale jeśli i ten promień pod analizą Bahnsena przedstaw ił się współ

*) ,,W elt ais W ille und V orstellung,“  t. I ,  s tr . 486.
2) Pierwsze, jak  widzieliśmy, prowadzi do uznania absolutu i d e i ,  dru- 

g lo rozszczepia w o l ę  na dwa prądy, wolę, czyli pragnienie czegoś i wolę od
wrotną pozbycia się tego dążenia. Jedno i drugie niekonsekwentne ze stano
wiska f i l o z o f i i  p e s s  y m i s t y  cz  n ć j ,  gdyż wedle zasadniczej epopei całćj 
t(Sj szkoły, m o n i z m  podnosząoy w o l ę  do godności a b s  o lu  t u leży w osno
w ę  wszystkich tych systematów, w o l a  zaś jako absolut je s t bez treści, je s t 

ś l e p y  p r ą d ,  siła życiodajna (Schopenhauer, M ainländer, B ahnsen), albo 
N i e ś w i a d o m e  (Hartm ann). Porów, wyżćj, s tr. 53 —  58, 121, 127 9, 137,

’) P a tr i  wyżśj, § 3, str. 91.
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czesnemu pessymizmowi jako złudzenie, to nie bez zasady, gdyż: K e i n  
Wi l l e :  k e i n e  V o r s t e l l u n g ,  k e i n e  W e l t .

Tak jest, idealizowanie stanu kontemplacyi umysłowej, czy tćż 
artystycznćj, zapożyczone przez Schopenhauera od oglądania i d e i  p l a 
t o ń s k i c h ,  jest nową niekonsekwencyą, je s t to nowy h i a t u s  w poglą
dzie jego na świat i zjawiska woli. Pochwycony ponętnym stanowi
skiem istot oderwanych od ziemi i w tćm ich jasnowidzeniu widząc zni
szczenie źródła cierpień— woli i istnienie samej tylko wiedzy, jakby du
cha bez ciała, zapom niał jednak Schopenhauer o tćm. że tak  jak  świat 
jest produktem naszego wyobrażenia, tak  znowu wszelka idea jest uze
wnętrznieniem się woli, z nićj wypływa, a zatem z ustaniem woli ustać- 
by powinno wszystko, więc i kontemplacya idei. Tymczasem mówi 
Schopenhauer, że dla tych co doszli do takiego jasnowidzenia świat już 
nie istnieje, a nim znikną oni zupełnie ze śmiercią, k tóra  zgasi w nich już 
nietylko życie, ale i istotę tego życia—w o l ę  a b s o l u t n ą ,  istnienie ich 
w arunkuje się jeszcze ich poznaniem. Jest to wprawdzie e in  s c h w a 
c h e s  D a s e i n  5), ale zawsze D a s e i n ,  zawieszające prawo przyczyno- 
wości, jak iś  ułam ek bytu niezrozumiały w obec zniszczenia wol i  do 
ż y c i a ,  owego jedynego źródła wszystkich zjawisk świata.

Nie chcąc nużyć czytelnika snuciem przed nim dalszych sprzecz
ności w filozofii Schopenhauera nagromadzonych, poprzestanę na już 
przytoczonych, tćmbardziej, że te najzupełniej wystarczają dla wykaza
nia bezzasadności całej jego etyki pessyrnistycznej, polegającej na u ła 
twieniu osiągnięcia nirwany. Dla łatwiejszego zaś ujęcia myślą całej 
jego szerm ierki dyalektycznej, streszczę główniejsze puukta, w około 
których obraca się cała jego teorya n i r w a n  owa.

Idąc za wskazówką idei platońskich, wiecznych niezmiennych, 
głosi Schopenhauer wieczność prototypów natury zjawiskowej, idąc da
lej za nirw aną staroindyjską, idealizuje bezczynność, spokój, oderwanie 
się od świata za życia, czyli konteinplacyę. Biorąc dalej z filozofii 
K an ta  krytycyzm i subjektywizm pojęć naszych, lubo me wątpi o i- 
stnieniu absolutu, ale widzi go na przekorę przesadnemu racjonalizm o
wi nie w idei rozumnej, tylko w woli ślepej, nie w myśli świat przeni
kającej, ale w sile życiodajnej. Ideę przenosi on z olympu metafizy
cznego do myśli ludzkiej, czyni ją  sługą wo l i ,  wola nią się posiłkuje 
przy zchodzeniu z nieba na ziemię, t. j przy zamianie swego bytu me
tafizycznego, bytu w sobie, na byt zjawiskowy, realny. Ale i ten byt 
realny nie jest rzeczywistym, skoro świat jest tylko wyobrażeniem na- 
szćm, subjektywuym wytworem naszej myśli i w i s i  n a  n i t c e  n a s z e 
go p o z n a n i a .  Subjektywizm co do poznania posunięty do zupełnego 
skeptycyzmu, a z drugiej strony wiara w osiągnięcie celu, nie dające 
się logicznie pogodzić, zestawiają się mechanicznie w systemacie Scho
penhauera, a lubo tym sposobem uw ydatniają silnie stronę dogm aty
czną całćj jego filozofii, stają się same przez się nader bogatym i pou

5) „W elt als W ille und V orstellung,“ t. I , gtr. 452.
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czającym m ateryałem  dla wyjaśnienia praw istoty myśli naszćj i na
szych pragnień. Czyli że i rękojmie Schopenhauera nie m ają dla nas 
innego znaczenia, tylko jako m ateryał psychologiczny, t. j. jako jeden 
z objawów myśli, walczącej sam a z sobą, w imię ukrytych pragnień 
i ideałów, nie od dziś nurtujących nasze jestestwo i nie jutro dających 
się uśpić. Innego znaczenia, dowodowego rękojmie nirw'anowe nie ma
ją , bo nie dadzą się niczćm uzasadnić.

Jeżelibyśmy bowiem, idąc za niektórym i krytykam i filozofii 
Schopenhauera, rękojmiom tym przyznali pewną konsekwencyę w za
kresie danego system atu filozoficznego, wiążącego się ścisłą deduk- 
cyą wewnętrzną od pewnego punktu do innego (jak to np. ma miej
sce u H artm anna i M ainländera), to i wtedy w obec subjektywizmu 
i skeptycyzmu co do myśli naszćj, możność poznania w ogóle nie istnie
je, a więc i wszelkie filozofowanie o a b s o l u c i e  wo l i  i a b s o l u t u  ćj 
n i c o ś c i  nićma żadnćj racyi bytu. Zresztą nawet i w zakresie syste- 
m atu filozofii Schopenhauera, jak  to wyżćj wykazaliśmy, co liajwyżćj 
osiąga się tylko psychologiczne unicestwienie, ale nic metafizyczne.

Cokolwiekby więc Schopenhauer głosił o raju  buddystów i osią
gnięciu go za pomocą filozofii jego, z niej bynajmnićj nie wypływa kon
sekwentnie zniesienie bytu samego w sobie, a nawc-t broń jćj metafizyczna 
przeciwko istnieniu, nietylko nie jest skuteczną, ale przeciwnie, dosięga 
samego walczącego nią. I nic dziwuego, gdyż jak  już zauważyliśmy, 
sofistyka jest zaw'sze bronią obosieczną. Głosząc wieczność idei p la
tońskich, absolutność woli, sam Schopenhauer u trudn ił sobie argumen- 
tacyę nirwanową; a z drugićj strony podnosząc kontemplacyę do zna
czenia równego bezpośredniemu widzeniu prawdy bezwzględnćj, ideali
zując stan wieszczy, w którym  wola zniknęła, a pozostała tylko świa
domość, Schopenhauer otoczył się kołem błędnćm, bez wyjścia, w któ- 
rćm każdy nowy krok na nowe prowadzi bezdroża logiczne.

Nic tćż dziwnego, że doktryna Schopenhauera, kryjąca w labi
ryncie metafizycznych łam igłówek, obok myśli oryginalnych i tyleż 
oryginalnych sprzeczności, nie wystarcza dla współczesuych przedsta
wicieli filozofii pessymistycznćj, dążących przedewszystkićm do wznie
sienia s y s t e m a t y c z n ć j  f i l o z o f i i  n i r w a n y ,  obejmującćj wyjaśnie
nie wszelkich zjawisk świata, a ztąd kodyfikujących oddzielne jćj prze
pisy w całość syntetyczną. Zniszczenie bytu, nietylko w jego cząstko
wych przejawach—indywiduach i gatunku, ale w m e t a f i z y c z n ć j  jego 
osnowie, to je s t zniszczenie samćj istoty bytu, stawiają oni w p r o s t  
i w y r a ź n i e ,  jako cel praktyczny swojćj filozofii. System at Schopen
hauera d o p e ł n i a j ą  oni wskazaniem konkretnej drogi do wyzwolenia 
wiodącćj, metafizykę zaś nicości usiłują podnieść do znaczenia nowego 
dogmatu nowćj religii—f i l o z o f i i  w y z w o l e n i a .  Naturalnie, że 
udowodnienie tego dogmatu— n i r w a n y  stało się tu  najkonieczniejszą 
rzeczą. Zobaczmy więc czy te nowe, przez nich podane rękojmie, 
osnute na niebotycznych rusztowaniach metafizyki nicości, przystawio
nych dodatkowo do pessymizmu Schopenhauera, nie w innym celu, jak
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uniknięcia jego sprzeczności, mają, jak ą  doniosłość logiczną, oraz p rak 
tyczne dla ludzkości zuaczenie, jak  to głoszą duchowi spadkobiercy 
Schopenhauera.

Hartmann, który pierwszy stronę metafizyczną filozofii pessymi- 
styCznéj u ją ł w pewien skończony systemat, w rodzaj poematu fan tas
tycznego '), m iał jednak  chwile jaśniejszego widzenia, a porywany lo- 
gicznéin następstwem, niewolniczą niemal koniecznością myśli, m usiał 
sam, może i mimo woli, przyznać ja k  wątłe są nadzieje optymistów 
nirwanowych, t. j. wierzących w ostateczne dojście do nicestwa. A lu
bo, jak  to niżćj zobaczymy, i on nie skorzystał z tych wskazówek lo
gicznej konsekwencyi myśli, to jednak samo to zeznanie braku dowo
dów uzasadniających tę, niemal ślepą, wiarę w nicość bezpowrotną, 
pokazuje nam jak  dalece wiara, 'ja k ą  H artm ann światu obwieszcza, 
jest rzekomą i wątłą.

Oto co mówi m istrz berliński:
„Nieświadome (das Unbewusste) nie posiada właściwie ani do

świadczenia, ani pamięci, a ztąd i pod wpływem dokonanćj ewolucyi 
świata nie ulegnie ono źadnćj zmianie, gdyż nie może pozyskać tego, 
czego przedtćm nie miało, ani tćż utracić tego, co dawniéj już posiada
ło. I tak  nie może ono skorzystać z doświadczenia i uzupełnić pier
wotną swoją bezbarwność, dzięki przebytemu procesowi świata, ani tćż 
skorzystać z nauki, jak ą  proces ten mógłby mu dostarczyć i uniknąć 
tym sposobem powtórzenia poprzedniego swego kroku błędnego (faux 
pas); dla możności bowiem tego wszystkiego, potrzeba pamięci, myśli, 
a nawet rozwagi“ 2).

Tak jes t, nie mówiąc już o m y ś l i  i r o z w a d z e ,  dla możności ko- 
rzystauia z doświadczeń przeszłości, potrzeba przedewszystkiém mićć 
p a m i ę ć .  Przymiotu zaś tego naturalnie, że nie posiada N i e ś w i a d o 
m e, któremu H artm ann odmówił z z a s a d y  wszystkiego, co tylko miało 
łączność z pojęciem osoby 3). Jak  widzieliśmy wyżój (str. 134), p ragnął

*) C harakter ten fantastyczności uderza szczegdlniéj w jeg o  p r o  1 o- 
g u  i f i n a l e  m e t a f i z y c z n y m ,  jakie  rozsnuwa na tle wyobraźni w trzeoićj 
części dzieła: , ,Philosophie de» Unbewusston.“  Porów, praoy naszéj część I I I ,  
§ 6, s tr. 138— 145.

2) „Philosophie des Unbewusston.“  187G,  t. I I ,  str. 437.
3) Zasadę tę jednak nie przeprowadził on konsekwentnie, bo, jak  już 

zauważyliśmy (str. 133 — 134), N ie ś  w ia  d o  m e jego  tak  je s t określone, takie 
przyznają się mu własności, te  dziwić się należy dlaczego H artm ann absolutu 
swego wprost Bogiem nie nazywa. Wszakże przyznaje mu nawet myśl, my
ślenie i to  n i e z m y s ł o w e ;  a jakby już naprzód torował sobie drogę do przy- 
szléj argum entacyi przeciwko pamięci tegoż N i e ś w i a d o m e g o ,  pamięć przy
pisał on świadomości, t. j .  istotom świadomym, ale odmówił jé j Swemu abso
lutowi. Porów. str. 132 n. 6 praoy naszéj. Przytoczyliśmy tam z umysłu cały
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on tym sposobem uniknąć zarzutu antropomorfizmu w pojmowaniu 
absolutu. Tu zaś trzym a się on już ślepo swego określenia N i e ś w i a 
d o m e g o ,  chociaż zapomina, że tćjże istocie przyznawał poprzednio 
wszechmądrość, wszbchwiedzę (Allweisheit). Nie tyle jednak idzie 
nam w tej chwili o tę sprzeczność w określaniu pojęcia N i e ś w i a d o 
me go ,  ile o zaznaczenie wcale nie pocieszającego nawet dla samego 
H artm anna rezultatu  poszukiwań jego co do rękojmi osiągnięcia tego, 
co filozofia jego stawia za cel całem u istnieniu. Zobaczymy zaś niżćj, 
jak ie  za sobą pociąga następstwa tylko co przytoczony ustęp z fi
lozofii nieświadomego.

I tak , wedle samegoż H artm anna, po odbytćj ewolucyi świata, 
ów wielki nieznajomy, owe N i e ś w i a d o m e  (das Unbewusste), czyli 
absolut jego filozofii nie znika bynajm uićj, powraca tylko do pierwo
tnego swego stanu, t. j. do owego stanu spokoju i bezbarwności, który 
poprzedzić m iał proces świata. Nicość przeto, którą osiągnąć mamy, 
to bynąjmnićj nie nicość bezwzględna, nie n i h i l  n e g a t i v u m  (jak np. 
u M ainlandera), to tylko powrót bóstwa na łono snu powszechnego, 
pogrążenie się jego w pierwotnym spokoju i bezczynności, jakby co
fnięcie się na jakieś leże metafizyczne, poza scenę świata *).

Na to widzę już uśmiech politowania na obliczu niejednego z wy
znawców filozofii nicestwa. Czy śmierć bezwzględna, czy sen głęboki 
bez marzeń i sennych widziadeł, to w rezultacie jedno i toż samo, od- 
rzekną oni, mniejsza o metafizyczne odcienia, praktycznie rzecz biorąc, 
to nam wszystko jedno, dość, że wyłamujemy się z pod praw 
istnienia, dość, że obłokiem mgły i snu oddzielamy się od promien
nego słońca życia, że uzbrajam y się w broń najskuteczniejszą mo
że na wszelkie cierpienia i nędze św iata— broń nieczułości i oboję
tności. Otóż nie, wyzwoleńcy metafizyczni, podlegacie illuzyom w tym 
względzie. My, mamy jakiebądź illuzye? odeprą zdziwieni. Wszakżeż 
całą osnową, główną osią filozofii pessymistycznćj jest właśnie to, że 
zdziera ona jedną po drugićj wszystkie illuzye życia, że ukazuje p ra 
wdę w całćj jćj nagości. W szakżeż to sam H artm ann wyrzekł, że filo
zofia w dążeniu swćm do prawdy, nie zważa na żadne względy, że naj
zupełniej obojętnćm jest dla nićj, czy to, co głosi, odpowiada uczuciu 
nawykłemu do gonienia za illuzyą, czy tćż nie. „Filozofia jest tw ar
dą, powiada on, lodowatą i bez czucia, jak  kam ień“ 2).

Rzeczywiście, tak  być powinno i dlatego tćż właśnie pozbyć się 
musicie pozostałych w was resztek illuzyi, a mianowicie na mczćm nie 
opartćj wiary w dotarcie do brzegów nicości bezwzględnćj. Praw da, 
że wam już tylko o sen idzie, ale tu  właśnie występuje z całą swą siłą  
nader ważne pytanie: czy sen ten będzie wiecznie snem pokoju i odpo
czynku, bez marzeń i sennych widziadeł, czy tćż nowe, możliwe prze-

ustęp odnośny z dzieła Hartm anna, gdyż in&czćj trudnoby było zrozumieć to , 
°o teraz z teoryi jego przedstawiamy.

')  Porów, pracy naszćj część I I I ,  str. 14 2— 144 .
a) H artm ann 1. c. t. I I ,  str. 3 90.
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budzenie się N i e ś w i a d o m e g o  nie pobudzi was poraź drugi do życia, 
a wyrywając z błogiego stanu spokoju, nie powoła znowu do walki 
i cierpienia.

Otóż z tego, cośmy przytoczyli przed chwilą z f i l o z o f i i  n i e 
ś w i a d o m e g o ,  widzimy, że ta  konsekwentnie przeprowadzona, nie d a 
je w tym względzie żadnćj rękojmi. I tak ów B óg  n i e ś w i a d o m y ,  
nie może korzystać z doświadczenia drogą ewolucyi świata nabytego, 
nie może wzbogacić swćj myśli i rozumu: ten pseudo-absolut zależy 
nadto od czegoś w tym razie wyżćj nad nim stojącego—od Wol i ,  k tó 
ra  może wyjść z równowagi, w jakiej znajduje się pospołu z I d e ą  
i zmusić tę ostatnią do urzeczywistnienia bytu, jakiego sam a zapragnę
ła, t. j .  do urządzenia świata w sposób najrozumniejszy, najbardzićj 
celowy

Dziwne to zaprawdę połączenie przypadkowości w poczęciu się 
świata z celowością w przeprowadzeniu jego zadania, połączenie woli 
nieświadomćj z przerozumną ideą, a przytćm przyznanie pierwiastkowi 
w o l i  potęgi wyższej nad rozum. Na innćin miejscu wykazaliśmy, jak  
do tego doprowadzonym został H artm ann chęcią połączenia apoteozy 
w o l i  Schopenhauera z apoteozą i d e i  Hegla '*), tu  zaznaczamy tylko, że 
sam H artm ann, lubo przez całe dwa tomy zasadniczego dzieła swego 3), 
głosi światu radosną nowinę nicości, w końcu sam utyka w tym swoim 
istotnym optymizmie i ma chwilę logicznego zastanowienia się, chwilę, 
w którćj staje się jasnym  i konsekwentnym, a wtedy przyznaje, że 
właściwie pewnćj rękojmi co do osiągnięcia nicości bezwzględnćj nićma.

Oto co mówi on w dalszym ciągu nader ciekawych wyników m e 
t a f i z y k i  n i e ś w i a d o m e g o :

„Jeśli jednak, powiada H artm ann, zaznaczywszy przedtćm , że 
Nieświadome nie ulega żadnym zmianom, pod wpływem ewolucyi świa
ta —jeśli rzeczy tak  stoją, jeśli nie można przyznać Nieświadomemu 
pamięci; to tćm samćm owa ponętna illuzya co do skończalności istnie
nia, a więc i owa nadzieja wiecznego spokoju, po odbytój ewolucyi 
świata, muszą być usunięte jako  czcze m am idła. Z drugićj zaś stro
ny uwidocznia się możliwość, że W o l a  znowu z m o ż n o ś c i  przejdzie 
w r z e c z y w i s t o ś ć ,  oraz, że takie jćj urzeczywistnienie się miewało 
już nieraz miejsce przed ostatnim  procesem świata“  4).

A w takim  razie? zapyta każdy mimowoli, w takim  razie co zna
czy owe nawoływanie do pracy tytanicznćj, do przekształcenia ustroju 
kosmicznego, gdy wszystko za jednćm tchnieniem niewidzialnego abso
lutu znowu w ruch puszczonćm być może? Na co narażać ludzi na 
dobrowolną pokutę i cierpienia, gdy te na nic im się nie przydadzą?

Takby sądzić należało, a  jednak... H artm anu, który zaznaczył

')  Pracy naszćj ozęść I I I ,  § 6, str. 141 — 1 4 2 .
a) T am ie, *tr. 139.
®) Die philosophiae des Unbewussten.
*) 1. c. t. I I , s tr . 43 7.
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t r z y  stopnie illuzyi, przeoczył c z w a r t y ,  najważniejszy może, k tóre- 
niu uległ w zupełności, choć nie bez pewnćj walki, pewnego wahania 
się. Zdawałoby się, że po tym ustępie, jaki przytoczyliśmy przed 
chwilą,, może jedynym ustępie, w którym H artm ann występuje wy
raźnie jako pessymista w prawdziwćm słowa tego znaczeniu, zda
wałoby się, powiadamy, że autor postawi swych czytelników w położe
niu bez wyjścia, że ukazawszy im ideał, potćm i ten ideał odwoła, n a 
zwie także i l l u z y ą .  Ale w takim razie na co pisać tyle dzieł, na co 
stw arzać nową filozofię? H artm an w strzym ał się tśż, podobnie jak  
i Schopenhauer, od takićj niekonsekwencyi pisarskićj, ale tym sposo
bem ściąga na siebie i słusznie zarzut: udrapow ania się płaszczem sofi
sty, albo— zaparcia się konsekwencyi logicznśj. Co do nas wolimy są
dzić, że H artm ann jest bezwiednym sofistą, takim  mianowicie, jakim  
byli pierwsi kierunku tego przedstawiciele w Grecyi, czyli, że nie on 
zdradza sprawę filozofii, ale własna jego filozofia go zdradza, t. j., że 
własna jego c h y b i o n a  m e t o d a  badania wyprowadza go, podobnie 
Jak i poprzedników jego— sofistów, na bezdroża logiczne. H artm ann 
bezwiednie wpada w błędne koło rozumowania, a to tćm łatwiój, że 
wrodzony człowiekowi optymizm, t. j. e u d e m o n i c z n e  dążenie, do
daje mu skrzydeł i pozwala mu unieść swój system ponad gotową 
Już przepaścią logiczności i wznieść się w bardzo zresztą niepewną 
1 mglistą krainę p r a w d o p o d o b i e ń s t w 1), zkąd ostatecznie czerpie 
Pociechę.

Jak  dalece jednakże, dla umysłów nieuprzedzonych i nieolśnio- 
nych wielkością mistrza berlińskiego, pociecha ta  jest mało pocieszają
cy wykaże następujące rozumowanie H artm anna.

W o l a ,  jako jeden z elementów świata, jest w systemacie jego 
najzupełniój swobodną. „ W o l a ,  mogąca chcićć lub nie chcićć, powia
da H artm ann, albo P o t e u c y a ,  k tóra może przerzucić się w istnienie, 
jest bezwzględnie swobodną“ 2). I d e a  tylko, owa druga osoba, sk ła 
dająca się na absolut f i l o z o f i i  N i e ś w i a d o m e g o ,  jest skrępowana, 
a mianowicie związana l o g i c z n o ś c i ą ,  W o l a  przeciwnie, jest wolną 
?d wszelkićj logiki, j es t—a l o g i c z n ą .  Ale tćż właśnie, w skutek tego
I °wa sławiona swoboda, owa niezależność pierwiastku woli, nosi na 
sobie, jak  to zresztą sam H artm ann przyznaje, cechę największćj nie
dorzeczności (das Dümmste), to znaczy, że w urzeczywistnieniu swoich 
Popędów nie powoduje się onanietylkojuż rozumnym, ale w ogóle żadnym 
Względem, słowem żadną przyczyną, żadnym celem. Ponieważ zaś ta -

')  O ile teorya prawdopodobieństwa była deską ocalenia, chociaż
II r o j o n ą  tylko, dla coraz bardzićj kulejącej logiczności systematu filozofi
cznego Ilartm anna; o tyle znowu, rzec można, je s t ona r z e c z y w i s t ą  deską 
®°alenia dla wszystkich garnących się zbyt skwapliwie do filozofii nicości, gdyż

ostatecznie dyskredytuje, a fanatyzm j(5j wyznawców okrywa śmiesznością.
2) Fhil. d. Unbew., t. I I ,  s tr. 438.

Tom IV. Grudzień 1881. 44
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kim sposobem, na przejawieuie się W o l i  czynem nic zgoła nie wpły
wa, H artm ann uważa ją  za p r z y p a d k o w ą ,  a prawdopodobieństwo 
tego przejawienia się jćj w istnieniu, oznacza matematycznie równćm 
połowie ( = ‘/ 2 )-

,,Gdyby P o t e n c y a ,  powiada on, bytowała w c z a s i e ,  to, ponie
waż czas jest nieskończonym, prawdopodobieństwo to równałoby się 1, 
t. j. byłaby pewność, że owa P o t e n c y a  w biegu czasu raz przynaj- 
mnićj znowu w czyn się zamieni, gdy zaś P o t e n c y a  stoi p o z a  c z a 
sem , który dopićro przez czyn się zjawia, a ta  wieczność pozaczasowa 
nie różni się w niczćm co do czasu od jednćj chwili (podobnie ja k  wiel
kość i małość odniesione do koloru, co do barwy w niczćm pomiędzy 
sobą się nie różnią);— to i prawdopodobieństwo, że potencya w swćj 
wieczności pozaświatowćj przejawi się czynem w czasie, jest równozna
czne z tćm, że przejawi się w danćj chwili, t. j. = ' / 2. Ztąd wynika, 
że wyzwolenie się od W o l i  nie może być uważane za ostateczne, za 
skończone, tylko, że męki doczesne, spowodowane żądzą istnienia, 
z prawdopodobieństwa 1, jakićm  w arunkuje się przejście woli w czyn 
podczas trw ania procesu świata, redukują się do prawdopodobień
stwa ł/ 2. „Co, dodaje H artm ann, praktycznie uważane, jest zawsze 
wygraną, k tórą gardzić nie należy“ >).

Naturalnie, mówi on dalćj, że prawdopodobieństwo co do przysz
łości nie może warunkować się przeszłością, a ztąd i współczynnik p ra 
wdopodobieństwa wyłonienia się wol i  z p o t e n c y i  w czyn (V2) bynaj- 
mnićj przez to nie zmniejszy się, że potencya ta  już przedtem objawia
ła  się wolą. Z drugićj zaś strony jeżeli a priori przypuścimy, że owe 
wyłanianie się woli z potencyi podczas procesu wszechświata powtórzy 
się n razy, to prawdopodobieństwo to wyrazi się wzorem \-n, podobnie 
ja k  prawdopodobieństwo wyrzucenia cetna lub licha raz poraź n razy.

Że zaś z dokonaniem się procesu świata czas znika, przeto do 
rozpoczęcia następnćj ewolucyi nie ma żadnego przestanku, żadnćj 
przerwy w czasie (keine Zeitpause) i rzecz się ma tak, jak  gdyby po
tencya ta  w chwili ustania pierwszego czynu swego uzew nętrzniała się 
zaraz w drugim, to je s t z czynu przechodziła w czyn. „Widocznem jest 
jednak, znowu dodaje H artm ann, jakby  sam siebie przekonać pragnął, 
widocznćm jest, że równolegle ze wzrastaniem n prawdopodobieństwo 
^  zmniejsza się tak dalece, iż w zastosowaniu do życia wystarcza to 
dla uspokojenia” 2).

Ustęp ten nie potrzebuje krytyki. Kogo argum entacya ta  prze
kona i zaspokoi, ten chyba mało jest wymagającym. Całe powyższe 
rozumowanie bowiem jest niczćm innem, tylko dowolnćm i bardzo do- 
wolnćm, a przy tćm istotnie n i e ś w i a d o m ć m  zastosowaniem teory i 
prawdopodobieństw do „filozofii nieświadomego,” zastosowaniem, na 
k tó re  nie odważyłby się żaden matematyk.

' )  Porównaj także 1. o. t. H , s tr. 466. 
s) L . C-, t. H , Btr. 4 3 9 .
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Już to w ogóle cały ostatni rozdział dzieła H artm anna (Filozofia 
nieświadomego), w którym ten filozof pod nazwą z a s a d  o s t a t e c z 
n y c h  ')  daje rezultat badań swoich i głosi praktyczne ich zastosowanie 
do życia, nader jest ciekawym i ze wszech miar pouczającym. W nim 
najsilnićj uwydatnia się walka H artm anna z samym sobą, a raczćj wy
magań logiczności 'i wynikami system atu filozoficznego, jaki autor zgó- 
ry sobie naszkicował. Widocznćm tu je s t wahanie się, z którego je 
dnak z ujm ą dla logiki wyprowadza go zwycięzko widmo konsekwencyi 
autorskićj. I tak , lubo H artm ann występuje tu jako ostrożny filozof, 
jako myśliciel świadomy łatwości popadnięcia w dogmatyzm, a ztąd np. 
owe ułamkowe tylko głoszenie prawdy a), owe szukanie nie p e w n o ś c i  
ale p r a w d o p o d o b i e ń s t w a ,  rezultatów nie stanowczych, ale przy
bliżonych; to jednak w ostatecznóm zastosowaniu tych wyników badań 
do życia i losu społeczeństwa, dziwne przebija w nim zaślepienie, za
dziwiający brak  wymagań, to jest poprzestawanie na samćm prawdopo
dobieństwie w rzeczach tak  ważnych, tak  żywotnych, jak  oparcie życia 
ludzi pojedyńczych i losu ludzkości całej na tych tak  niepewnych wy
nikach.

To tćż ta, jakkolwiek prawda, pozorna tylko ostrożność w wywo
dach co do prawdopodobieństwa nowych faz istnienia, dziwnie licuje 
Wobec dogmatycznego toku całego dzieła, a mianowicie: 1) wobec  
opiewania nędz istnienia i przeciwstawiania mu rozkoszy nieistnienia;
2) w obec przyjmowania dwóch pierwiastków łączących się w jednego 
d u c h a  n i e ś w i a d o m e g o  i 3} w obec wiary niezachwiauój w możność 
zniknięcia z widowni bytu wszelkiego istnienia. Bo zresztą jeśli w tym 
ostatnim razie H artm ann widzi tylko połowę prawdopodobieństwa i tćm 
się zadawalnia, to cóż znaczy ta  szansa połowiczna w obec nieistnienia 
ani c z a s u ,  ani t r w a n i a  w materyalnym świecie. A jednak mówi on 
cń).gle o ważności praktycznćj a) dojścia do tego prawdopodobieństwa 
równego ‘/ 2, zapominając, że prawdopodobieństwo to równa się zale
dwie losowaniu na śmierć, w którćm  połowa losów uwalnia od śmierci, 
a druga na nią skazuje. I któżby w takim  razie dobrowolnie chciał 
np. pozbawić siebie życia przed ciągnieniem losu, dlatego, że ma p ra 
wdopodobieństwo =  l/ 2 wyciągnięcia gałki na śmierć go skazującćj. 
Otóż, powtarzamy, ten zapał w zachęcaniu do samobójstwa e n  m a s s e  
jak dotąd, prawda, tylko bronią metafizyczną, nie licuje z tą  ułam kową 
pewnością. W rzeczach tak  ważnych ludzkość, zdaje się, ma prawo 
Wymagać nieco większych rękojmi i nieco głębszego uzasadnienia tego 
metafizycznego s a l t o  m o r  t a l e ,  do którego pessymiści chcą ją  nakło
nić. Boć jeśli nie mamy pewności, że krok nasz pełen rozpaczy uda się 
w zupełności, jeśli połowa siły prawdopodobieństw grozi nam, że pomi-

')  L. c. C., X V . Die łetzten Principien. T . I I ,  s tr. 4 1 3  — 46 6.
2) Patrz  wyżćj praoy naszćj, str. 198— 19 9, a H artm anna ,,Philoso- 

phie deg U nbowussten,“  głownio t. I I ,  atr. 4 38.
3) L. o., p. 43 8 — 9.
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mo najlepszych zamiarów i najlepiej wykonanego postanowienia— sa
mobójstwa e n  m a s s e  narzędziem uietafizycznćm, nie znikniemy abso
lutnie z widowni istnienia, ale powrócić możemy na tę dolinę łez i cier
pienia i to jeszcze zawstydzeni nieudaną; to na co męczyć się i dręczyć, 
do zwykłych cierpień życia nowe dołączać katusze, odsuwać tę resztkę 
niewielu dni znośnych i wytępiać w sobie wrodzone popędy do życia 
i szczęścia? Dodajmy przytem, że jeśli zarówno H artm ann, jak  i Main- 
länder, opierają konieczność nirwany: pierwszy na mądrej c e l o w o ś c i  
świata, drugi na woli Bożej (zniknięcia) w świecie rozlanćj, to jeśli to 
wszystko prawda, i tak  znikniemy, bez f i l o z o f i i  N i e ś w i a d o m e g o
i f i l o z o f i i  w y z w o l e n i a .  Bo jakkolwiek i jeden i drugi uczynili 
zniknięcie to zależnćm od człowieka '), to jednak było to tylko łudze
niem nas, apoteozowaniem i podnoszeniem do godności absolutu istoty, 
k tóra  ma świat zbawić, ale k tórą ogranicza p r a w d o p o d o b i e ń s t w o  
r ó w n e  p o ł o w i e  z ł y c h  s z a n s ó w .

Potrąciwszy znowu o tę rękojmię H artm annową, dodajmy jeszcze
i to, że jakkolwiek H artm ann imponuje nader wielu swoją podstawą 
p r z y r o d n i c z ą  i cytatam i ze specyalnych gałęzi nauk ścisłych, to je 
dnak przy bliższćm w nich rozpatrzeniu się pokazuje się, że w ogóle 
nie jest on dość ścisłym w swoich dowodach naukowych i że przytem 
nadużywa matematycznej teoryi prawdopodobieństw, do której ucieka 
się często celem nadania wynikom swoim ścisłości pozornie niemal ma
tematycznej. Słusznie tóż scharakteryzow ał te wyniki zawcześnie dla 
nauki zm arły A lbert Lange.

„Zdaje się, powiada uczony profesor, że będzie to rzeczą zbytecz
ną niszczyć w czytelniku złudzenie, jakoby f i l o z o f i a  n i e ś w i a d o m e 
go  rzeczywiście zaw ierała w sobie „spekulatywne wyniki, otrzymane 
m e t o d ą  i n d u k c y j n o - p r z y r o d n i c z ą ” 2). Nie wiem, dodaje on, 
czy istnieje druga jak a  książka z ostatnich czasów, w której by m atery- 
a ł przyrodniczy był skupionym tak  bezładnie (zusammengeraft) i tak  
wbrew wszelkim istotnym cechom metody nauk przyrodniczych, jak  
w dziele Ila rtm anna o f i l o z o f i i  n i e ś w i a d o m e g o  3).

Do podobnegoż rezultatu  dochodzi i Oskar Schmidt, profesor 
uniwersytetu strasburskiego, który podjął ocenę wyłącznie tylko p o d 
s t a w  n a u k o w y c h  H artm annizm u *). I  tak  zaznacza on przede-

l) Porównaj § 6 i 7: „Apoteoza człowieka.“
s) Je s t to aluzya do dewizy, jaką Hartm ann położył na ezelo dzieła 

swego: , ,Philosophie des Unbewussten,“  a która brzmi: ,,Speculative R esultate 
nach inductiv-naturw issenschaftlicher Metodę.

3) F r. A lb. Lange: „G eschichte des M aterialismus und K ritik  seiner 
Bedeutung in der Gegenwart.“  Zweites Buch. Iserlohn, 1875, str. 309 , 
przypisek 8 7.

4) O scar Schmidt: „D ie naturwissenschaftlichen Grundlagen der Phi
losophie des Unbewussten.“  Leipzig, 1 877,
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wszystkiem „zadziwiające pomieszanie co do danych naukowych z za
kresu przyrodoznawstwa w filozofii nieświadomego” l); powiada, że pod
stawy naukowe, na których filozofia ta  opiera się, pozbawione są wszel
kiej trwałości” 2). Dowiódłszy zaś, że H artm ann nie był nawet w s ta 
nie zrobić właściwego wyboru w rzeczach nauki, a mianowicie odróżnić 
danych wątpliwych od prawdopodobnych, tłómaczeń fałszywych od p ra
wdziwych, dodaje, że w celu udowodnienia swojśj filozofii dla zastarza
łych i przez naukę zaniechanych już teoryi, poświęcił 011 postęp samćj- 
że nauki. O indukcyi zaś H artm anna powiada Schmidt, że brakuje jćj 
istotnego warunku: ścisłości w hypotezach, mających służyć za osnowę 
dla praw i zasad ogólnych. A takim  sposobem, kończy 011, nie ma po
wodu ani do uznania tych p o d s t a w  jego filozofii, ani do przyjęcia jćj 
Wyników 3).

Tym to brakiem iście naukowych podstaw tłómaczy on, i nie bez 
pewnćj słuszności, zbytnie rozpowszechnienie się Ilartm annizm u *).

Ale nie odbiegajmy od rzeczy.

Otóż z tego wszystkiego widzimy, że lubo i H artm ann był tak  
blizkim jasnowidzenia, to jest zauważył sam chwiejność podstaw zasa
dniczych filozofii nicości, lubo i on doszedł do pessymistycznego zw ąt
pienia, wnet odeń się odwraca: ponętne ramiona ideału wymarzonego 
przez filozofią jego garną go w swe objęcia.

Więc i ten nawet co je s t mistrzem w zdzieraniu różanych obsło- 
nek z życia ludzkiego, którego wprawna ręka nie drgnęła ani razu 
przy tćj autopsyi na ciele i duchu ludzkim z tak ą  zręcznością dokona
nej, i ten chirurg serca człowieczego—podlega złudzeniu, a do t r z e c h  
i l l  u z y i o których mówi, możemy dodać c z w a r t ą  illuzyę o którćj 
wilczy a z którćj nie udało mu się wyleczyć w zupełności i w którą  
Wciąga wyznawców swoich przekonanych, że f i l o z o f i a  n i e ś w i a d o 
m e g o  głosi szczęście ludzkości, i że nadzieja ocalenia jaką jej daje nie 
jest płonną. Jakżeż często i z jakim  to zapałem głosi H artm an tę rad o 
sną nowinę pomimo, że nawet i t e o r y a  p r a w d o p o d o b i e ń s t w ,  ten 
ostatni środek obałamucenia innych i siebie, wcale go do tego nie upo
ważnia.

To dowodzi tylko jak  trudno jest filozofom w badaniach swoich 
Kie ulegać raz z góry powziętym myślom i odpowiednio skierowanym 
dążeniom, i wreszcie jak dalece element optymistyczny, ów naturalny 
balans natury ludzkićj zrośnięty jest z myślą naszą, kiedy sami nawet 
P e s s y m i ś c i  z p o w o ł a n i a ,  z radością zaw racają co chwila do wygo
dnego portu czaro wnćj krainy—i Ilu  z y i.

')  Patrz tegoż dzieła przekład francuzki J .  Soury i M eyer’a: ,,Los 
8(siences naturelles et la philosophie de l’inconscient.“  P aris, 1879, str. 136.

2) Tamże, s tr. 1 6 0.
3) Tamże. „Conclusion,“  s tr. 167— 8.
4) Tamże, str. 84.



3 5 0 OPTYMIZM

A Mainländer, zapytamy teraz, czy nie różni się pod tym wzglę
dem od innych filozofów-pessymistów?

I Mainländer rozumuje tak  samo i on nie przedstawia wyjątku 
od ogólnego charakteru szkoły do którój należy. „Znamy cel świata, 
powiada on '), widzimy nadto z jak ą  mądrością wynalezione są środki 
dla ziszczenia takowego.” I  to najzupełniej mu wystarcza, a jakby 
obawiał się zapuszczać wzrok badawczy w dalsze fazy dziejów wszech
świata by nie doznać rozczarowania, sam dobrowolnie zakrywa sobie 
oczy, nie chce zagłębiać się i analizować tych środków. I rzeczywiście 
unika on w tym razie śmiesznćj drobiazgowości H artm anna, który daje 
jakby receptę, przepis na chorobę istnienia, wskazując w arunki przy 
których dopićro byłoby możebnćm osiągnięcie nirwany, to jest wy k o 
nanie jakiegoś samobójstwa en  m a s s e  a). Ale unikając tćj śmieszno
ści, Mainländer nie unika tćm samćm zarzutu optymistycznego stano
wiska względem zapatryw ania się na przyszłe losy świata, to jest zby- 
tnićj wiary w osiągnięcie tego co głosi jako szczyt szczęścia— nicości. 
Nie tyle bowiem uzasadnia on tę wiarę, ile ślepo jćj się oddaje, u f a on 
bowiem m ą d r o ś c i  b o ż ć j ,  a w ufności tćj utw ierdza go ta  celowość, 
k tórą  widzi i zaznacza na każdym kroku przy badaniach natury, ufa, 
że taż sama mądrość całąewolucyę świata przewidziała i odpowiednią tćż 
naprzód już nakreśliła  dla zbawienia drogę. I po co nam wiedzićć jak  
to się stanie! — woła on w zapale 3) —  dość że mamy pewność logi
czną 4), że to się stanie. Jak a  zaś ta  pewność logiczna, jak a  jćj gwa- 
raneya przedstawiliśmy na początku niniejszego rozdziału 3). Ta pe
wność logiczna, ta  wiedza nasza pozytywna jak  się Mainländer wyraża 
(unsere positive Erkenntniss), to raczej pewność astronomiczna, czerpie 
ją  zaś z hypotezy znikania materyi, k tórą jaknajfałszywićj miesza z e-

')  Philosophie der Erlösung, str. 242.  Por. pracy naszćj str. 38.
2) W prawdzie H artm ann wstrzymuje się od rywalizowania z Juliuszem  

V erne’em na polu fantazyl i nio podaje żadnego szczególnego sposobu wyko
nania tego przedsięwzięcia, zostawisjąo to przyszłym pokoleniom; rachując naj- 
więoźj na zdobycze naukowe i umiejętne zastosowanie techniki; wskazuje on je 
dnak na trzy główne warunki, nieodzowne dla osiągnięcia tego oelu, bez wzglę
du na to jak i ludzkość obmyśli sobie środek, to je s t czy jakiegoś jednoczesnego 
wytrucia się, czy to wylecenia w powietrze i zniknięoia w bezgranicznych jego 
przestworach). To trzy nieodzowno warunki streSoiliśmy wyżdj na str. 152. 
Dla przypomnienia powtarzamy je  w skróceniu:

1. Skoncentrowanie znacznój większości d u o h a  n i e ś w i a d o m e g o  
w ludzkości; połowa nawet wystarcza.

2. Ogólne przeświadczenie o nędzy istnienia.
8. Jednoczesne postanowienie i odpowiednio urządzona komunikacya.
3) Por. pracy naszćj część I . s tr. 3 8.
*) Das logisch Gewisse. M ainländer, Philosophie der E rlösung, str.

*) Por. § 2, głównie zaś *tr. 85 — 86.
342.
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wolucyami systematów słonecznych Widzieliśmy przy rozbiorze 
Podstaw naukowych filozofii wyzwolenia s), jak  hypoteza ta  jest chwiej
n ą  i jak  mało ma uzasadnienia. Ani więc teorya Mainlandera, dąże
nia wszechświata do jakiegoś punktu idealnego, ani mądrość Boga już 
nieistniejącego, ani celowość przebijająca w mnogości powstałej z roz- 
sypania się j e d n o ś c i  p r z e d ś w i a t o w e j ,  n ie  w ystarczają nam, nie 
są dla nas dostateczną rękojmią ziszczenia się głoszonego przez niego 
r aju. A w takim razie ta  pewność u niego, ten zapał w głoszeniu świa
tu zbawienia, podobnie ja k  u Schopenhauera i u H artm ana, źródło swe 
niają nie w rozumie, nie w i n d u k c y i  o w i a n ó j  m e t a f i z y k ą ,  ale 
w potrzebach serca, w wierze na pragnieniu urzeczywistnienia się ide
ałów opartćj, a jeśli kiedy argum ent c r e d o  q u i a  a b s u r d u m  miał 
zastosowanie, to chyba najwymowniejsze w nowszej szkole pessymizmu 
filozoficznego.

Charakterystyka całej szkoły niemieckiej filozofów-pessymisiów.
Dogmatyzm i optymizm.

Z powyższego zestawienia wybitnych stron trzech głównych przed
stawicieli nowej szkoły filozoficznej, mógł już czytelnik zauważyć, jak  s ła 
be są metafizyczne podstawy f i l o z o f i i  n i c o ś c i ,  ile sprzeczności mieści 
sig w tych systematach i wreszcie jak  wątłe są rękojmie jakie podają 
Sami nawet twórcy tych nowych na świat poglądów. Rozdział niniej
szy zwracający głównie uwagę na m e t a f i z y c z n e  błędy w budowaniu 
powyższych systematów tćm samćra nie wyczerpuje całkowitej ich k ry 
tyki a nawet i w swoim specyalnym zakresie metafizyki, podnosi tylko 
n a J g ł ó w n i e j s z e  wykroczenia filozofów-pessymistów przeciwko zasa
dniczym pojęciom tego działu filozofii, a to z powodu zbyt ogólnych 
}’am jakie autor w niniejszej pracy sobie nakreślił. W każdym razie 
Jednak to, lubo treściwe zaznaczenie ujemnych stron filozofii nicości co 
do m e t a f i z y c z n e j  jej osnowy, łącznie z poprzedzającym rozdziałem, 
wykazującym niewytrzymałość w obec krytyki tak  zwanych n a u k o 
w y c h  podstaw filozofii wyzwolenia 8), oraz zestawienie punktów wyty
cznych tćj filozofii z pokrewnemi jej system atam i Schopenhauera i H art- 
juanna, da nam możność zawarcia w kilku słowach oceny doniosłości 
filozoficznej całej szkoły filozofów pessymistów, oraz usprawiedliwi 
«rótką jej charakterystykę, jaką, wyprzedzając zdanie samych czytel
ników, podaliśmy zaraz na początku krytycznej części niniejszej pracy 
(Część II, str. 58— 59).

')  Por. pracy naszćj część I I I ,  rozdz. 1, a głównie str. 7 1 —  7 7.
2) Tamże, część I I I ,  rozdz. 1, s tr . 6 4— 7 7.
3) P atrz  „Filozofia wyzwolenia,“  część I I I ,  s tr . 6 4 — 77.  „N irw ana 

^  obeo nauki.“
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Otóż na zapytanie, w c z ó m t k w i  b ł ą d  z a s a d n i c z y  c a ł ó j  
s z k o ł y ,  gdzie leży przyczyna i źródło, z jednój strony ciągłych sprze
czności a z drugiój tój zbytniój wiary, tego zaślepienia co do dziejowój 
a nawet żywotnój doniosłości, głoszonej przez szkołę tę  filozofii, odpo
wiemy krótko: w d o g m a t y c z n y m  j e j  n a s t r o j u  a z t ą d  i w o p t y 
m i z m i e  i d ą c y m  z n i m  z a w s z e  w p a r z e .

D o g m a t y z m  ten, jak  widzieliśmy, przejawia się w filozofii nico
ści w dwojakiej formie: raz w opiewaniu metafizycznego prologu świata, 
odegranego jakoby za kulisami świata, w niebie własnój kreacyi; drugi 
raz w kreśleniu metafizycznego finału dla całego istnienia.

O p t y m i z m  znowu przebija głównie w tóm tak łatwćin oszuki
waniu samych siebie gdy chodzi o ścisłe przeprowadzenie z góry po- 
wziętćj myśli, zwłaszcza myśli pocieszającej, w tój ufności bez granic 
w możność osiągnięcia tego co przecież logicznie nie daje się uspraw ie
dliwić, słowem w tój zbytniój łatwowierności co do osiągnięcia i d e a ł u  
s z c z ę ś c i a  ') jaki głosi f i l o z o f i a  n i c o ś c i ,  to jest wyrwanie sięz b łę
dnego koła istnienia i pogrążenia się w nicość bezwzględną, nazawsze.

Błędy f i l o z o f i i  n i c o ś c i  wynikające zdaniem naszćm głównie 
z dwóch tych fałszywych w zasadzie kierunków, z pod jarzm a których 
pessymiści nie zdołali wyzwolić się, znane są czytelnikowi. Dogma
tyzm bowiem w snuciu tój epopei filozoficznój udowodniliśmy, jak  są 
dzimy, dostatecznie, odprawą naukową i metafizyczną; o ile zaś ostatni 
ten szermierz filozofii nicości—M ainlander, podobnie jak  i inny współ
czesny a bardziej jeszcze wybitny szkoły tój przedstawiciel, Iiartm ann, 
grzeszy elementem optymistycznym, staraliśm y się uwydatnić rozbio
rem rękojmi jakie obaj oni dają nam co do wywalczenia sobie nieba 
pessymistycznego, to jest owego tak  ponętnego dla nich snu bez m a
rzeń i przebudzenia—n ir w a n y .

W ogóle powiedzióć można, że im więcój gdzie spostrzegamy p ra 
wdziwie filozoficznego nastroju myśli, tćm więcój tóż widzimy ostrożno
ści, pewnego wahania się, nietylko już w kreśleniu planów swojój filo
zofii, ale i w tłómaczeniu przeszłości bytowój świata.

Otóż pod tym względem u wszystkich niemal przedstawicieli pes- 
symizmu nowoczesnego da się wyśledzić i dowieść pewien brak istotnój 
filozofii, filozofii idącćj zwykle w równoległćm stopniowaniu ale w od
wrotnym stosunku do wzrastającego dogmatyzmu i optymizmu. I  tak 
u H artm ann’a nie więcój filozoficznój głębokości niż u Schopenhauera 
a jeśli zważymy na kwestyę finałową, to jest nakw estyę w y z w o l e n i a ,  
u M ainlandera wypadnie nam zaznaczyć jej najmniej.

Słowem, z malejącym filozotizmem idzie w szkole pessymistycznój 
równolegle wzrastający dogmatyzm a w ślad za nim potęguje się i op-

')  N irwana bowiem ze stanowiska filozofii pessymistycznćj, je s t naj
wyższym szczęściem, jak ie  pomyśleć sobie możemy.



tymistyczne zapatrywanie na możność ocalenia czyli wyzwolenia się 
z więzów istnienia (§ 8).

Ztąd tćż podobnie jak  prologi tych systematów filozoficznych 
(H artm ann, M ainländer) pozbawione sq. wszelkićj racyonalnćj i nauko- 
wćj podstawy, tak tćż i finał tćj nowćj filozofii jest bajką, bajką, jak ą  
Piastunka ukołysać pragnie spłakane dziecię, bajką w którćj i słucha
czowi obiecuje się w końcu księżyca z nieba lub perły z dna morskiego;
2 tą  tylko różnicą, źe piastunka zwykle nie wierzy w to co opiewa baj
ka, gdy tymczasem z głosicielami nirwany dzieje się podobno... wręcz 
przeciwnie.

W PESSYMIZM1E. 3 5 3

Tom IV. Grudzień 1881. 45



JUDYTA.
T R A G E D Y A  W  P I Ę C I U  A K T A C H

D  E  R  Y K A H E B B L A  *) .

Z ORYGINAŁU NIEM IECKIEGO PR ZETŁU M A C ZY Ł I Z PR O ZY  NA W IE R S Z  PR ZER O BIŁ

Przed namiotem H olofernesa.— Okolica górzysta, jak  w akcie pierwszym.—  
Widok B etulii w głębi.— Przed namiotem kamienie do siedzenia.

S c e n a  1.

Dwaj Porucznicy Holofernesa, następnie Holofernes.— Od czasu do 
czasu zbrojni przechodzą przez scenę.

1 Porucznik. Hetm an wygląda jak iś zagadkowy:
Coś niby płomień wybuchnąć gotowy.

2 Porucznik. Więc niebezpieczny.

K a\im ier\ Kas\ewski.

AKT IV.

I Porucznik.

2 Porucznik. 
I Porucznik.

2 Porucznik. 
I Porucznik.

*) Dokończenie— patrz zeszyt za listopad r . b.



JU D Y T A .
•

Chwyta za sztylet, by pchnąć przeciwnika,
Aż sztylet własną pierś jego spotyka.
Szczęściem, iż żebra twardsze ma, niż mieczel 
Budzi się, widzi krew, śmiać się poczyna.
„Krwi mam za wiele; to mnie chłodzi”— rzecze,
Gdy mu komornik opaskę przepina,—
„Nie trudź się stary; niech sobie pociecze!”

2 Porucznik. Trudno uwierzyć.
I Porucznik. Spytaj kom ornika.
Holofernes (wychodząc z namiotu). To już m n i e  lepiej.
(przerażenie Poruczników). Rycerze! Rycerze!

Dobrze wam życzę; a więc żal mnie bierze 
Za was, że z nudów nie szczędząc języka,
Mielecie różne wieści i domysły,
Od których g a rd ła  częstokroć zawisły.
Moja to wprawdzie w tćm największa wina,
Że was bezczynność nudzić już zaczyna,
Tak, iż gawędki toczycie złowieszcze,
By się okłamać, że żyjecie jeszcze.
Lecz mówcie, cobyście tóż uczynili,
Gdybym istotnie ja  nie żył w tój chwili?

1 Porucznik. Ty, panie, powiedz nam, bo my nie wiemy. 
Holofernes. Choćbym i wiedział, milczałbym jak  niemy.

Człowiek, co wskaże za życia po sobie 
Zastępcę, sam już tem samćm legł w grobie.
Bo cóż to śmierć jest?  Co śmierć?.. Jak  myślicie?

2 Porucznik. To rzecz, dla którój miłujemy życie...
Holofernes. Dobra odpowiedź... Więc nam z całój siły

Trzymać się życia, by sm ak jego wszelki 
Aż do ostatniój wycisnąć kropelki,
Aż do zerwania życiodajnćj żyły,
K tóra dla zręcznych tryska tak  obficie;
Ściągnąć rozkoszy najwyższe zachwyty 
Z dreszczami śmierci w węzeł jednolity,
By użyć życia i umrzćć przez życie...
Chociaż nie jeden jest, co śmierć poniesie 
Od miecza myśli swój.

I Porucznik. Holofernesie!
Holofernes. Wy się dziwicie, że ja  na gawędę

Z głowy swój myśli nić za nicią przędę,
Niby z kądzieli?.. Sam nie wiem, prawdziwie;
Ale to pewnie tak  po krwi upływie...
Czas wreszcie mamy na dalsze wypadki:
Betulia, widzę, że nam nie uciecze;
Coś jćj obrońcy długo ostrzą miecze,
Jakby czekali, aby pójść na jatki.
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S c e n a  2. 
Poprzedzający.— Trzeci Porucznik.

3 Porucznik. Opodal stoi hebrajska niewiasta;
Ujęliśmy ją  przed bram am i m iasta. 

Holofernes. A ja k  wygląda?
3 Porucznik. Czcze opowiadanie:

Tracisz czas, póki nie ujrzysz jćj, panie! 
Gdyby nie piękna, czyżbym t u j ą  wiódł?..

Myśmy u źródeł obstawili straże,
Bacząc czy z m iasta co się nie pokaże;
Aż oto ona występuje z wrót.
Zrazu szia żywo, zakwefiona cała,
Że sługa ledwie za nią podążała;
N araz stanęła  ku m iastu zwrócona,
Jakby  żegnając, otw arła ramiona,
Zdała się modlić... I  znowu ze sługą 
Ruszyła: obie stanęły pod strugą.
Jeden ze straży szybko m ignął przy nićj: 
Sądziłem, że on krzywdę jćj uczyni,
Bo rozbestwieni bezczynnością długą;
Lecz on się skłonił i podał do ręki 
Jćj czarę z wodą: wzięła bez podzięki,
Do ust poniosła, lecz nie tknąwszy wcale, 
Zwolna wylała na ziemię. Żołnierza 
To rozzłościło tak , że w dzikim szale 
Już na wzgardliwą mieczem się zamierza; 
Lecz ona kwefu uchyli i w oczy 
Spojrzy mu: naraz żołnierz się zatoczy,
I  jak  pijany na kolana pada...
„Do Holoferna prowadź mnie!— powiada—
Ja  chcę obwieścić mu uległość m iasta.“ 

Holofernes. W prowadź ją. (Trzeci Porucznik wychodzi).
* Miłą mi każda niewiasta, 

Każdego kraju . Ciekawym sąsiadki 
Z kraju  Hebrejów. W idziałem ich tyle!
A jeśli piękne, zawsze widzę mile.
Jednćj nie znałem.

I Porucznik. K tórćj.
Holofernes. W łasnćj matki.

I  tćj zobaczyć już nie mam sposobu,
Tak jak  własnego nie zobaczę grobu.
Jam  nawet tem u rad  jest nieskończenie,
Ze mi nieznane własne pochodzenie.
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Gdym niemowlęciem jeszcze by ł,— w Iwićj jamie 
Mnie zabłąkani znaleźli myśliwi:
J a  ssałem lwicę; niech więc was nie dziwi,
Jeśli lwią paszczę rozdziera me ramię.
M atka dla syna czćm jest?.. Niczćm więcćj,
Tylko zwierciadłem słabości dziecięcej.

S c e n a  3.

Poprzedzający.—Trzeci Porucznik wprowadza Judytę i Mirzę.—Obie 
sta ją  opodal.—Judyta  zrazu pomieszana, opamiętywa się szybko, idzie 

ku Holofernesowi i pada przed nim na kolana.

Tyś Holofernes!
Czy mnie po ubiorze 

Poznałaś lśniącym i strojnym bogato?
Nie! Jeden tylko tak wyglądać może.

Ja  tćż drugiemu głowę zdjąłbym za to,
Że mi mą własność zabierać się waży:
Tylko ja  prawo mam do mojćj twarzy...
Jeszcze na klęczkach?.. Wstań!.. Imię?..

(Juduta wstaje. On siada na kamieniu).
Judyta.

Śmiało, Judyto. Mnie żadna kobićta 
Na równi z tobą się nie podobała.
To cel mych życzeń, moja przyszła chwała.

Powiedz mi, czemuś gród swój opuściła,
I przyszła do mnie?

Bo się ciebie boję;
Bo wiem, że twoja niezłomną jest siła,
Że Bóg chce moich oddać w ręce twoje...

Holofernes (z uśmiechem). Że ufasz sobie, tak, jako niewieście;
Że Holofernes ma oczy nareszcie.

Judyta. Posłuchaj, panie!.. Bóg nasz zagniewany,
Zdawna oznajmił przez proroki swe,
Że przez mór, ogień, lub obce kajdany,
Za grzechy jego lud ukarać chce.

Holofernes. Co to są grzechy?
Judyta (po chwili). Raz mi to pytanie

Zadało dziecko: pocałunkiem na nie 
Odpowiedziałam. Nie wiem o sposobie,
Jakim by rzecz tę wytłumaczyć tobie.

Holofernes. Mów dalćj.
Judyta. Otóż, my dziś, panie, stoiin

Pomiędzy gniewem i Boskim i twoim,

Judyta.
Holofernes.

Judyta.
Holofernes.

Judyta.
Holofernes.

Judyta.
Holofernes.

Judyta.
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I drżą ziomkowie moi. Głód ich nęka,
Pragnienie pali, zm iata twoja ręka.
Czas jeszcze jakiś ściśnięci przez ciebie,
Do świętokradztwa uciekną-ś w potrzebie:
Bo grozą śmierci srodze przygnębieni,
Gotowi spożyć są świętą ofiarę,
Którćj dotknięcie już sprowadza karę:
W ciele ich ona w ogień się przemieni!

Holofernes. Czemuż więc innych nie pójdą koleją 
I nie poddadzą się?

Judyta. Czemu9 Nie śmieją.
W iedzą, że na złe ciężkie zasłużyli,
Źe Bóg ich odeń nie zbawi w tćj chwili.

(do siebie) Chcę go wybadać, {głośno) Oni idą dalćj
W swój trwodze, niż ty w swym gniewie... Zuchwalil 
Na prochby zemsta twa zgniotła mnie srodze,
Gdybym ci rzekła, jak  oni w tćj trwodze 
W ażą się w tobie, patrzący zdaleka,
Plamić rycerza godność i człowieka.
Ale ja  zblizka patrzę w twoje lice,
By gniewu twego wyśledzić granice.
W stydzić się muszę, ja k  wspomnę, że oni 
Jedno okrucieństw czekają z twój dłoni,
I mąk, o jakich tylko złe sumienie 
W swym lęku może dać wyobrażenie:
Czują, że na śmierć zasłużyli,— zatćm 
W trwodze sumienia ciebie widzą katem .

(klęka przed nim).
Panie! na klęczkach ja  błagam  cię o to,
Byś się zmiłował nad taką  ślepotą!

Holofernes. Powstań, Judyto!..
I Porucznik (n. s.). Jak  mu oko pała!
Holofernes. Ja  nie chcę, żebyś przedemną klęczała.
(Judyta wstaje. Porucznicy otaczają Mirzę i prowadzą z nią mimiczną 

rozmowę, wskazując na Judytę i słuchając co mówi).
Judyta. Im wszystkim zda się, że padną nieżywi;

Bo nic nie wiedzą o twojćj wielkości.
Lecz uśmiech, nie gniew, na twarzy twćj gości,
Choć słuchasz obelg. Ciebie nic nie zdziwi,
Bo ty, poznawszy wszelkićj m iary ludzi,
Śmiejesz się z tego, co w mniejszych gniew budzi;
Nie dbasz, gdy mdłe zwierciadło zaślepienia 
Obraz twój w mętnćm odbiciu odmienia.
To jedno dodać muszę za mojemi,
Ze na to samiby się nie ważyli:



Bram ę otworzyć chcieli w pierwszćj chwili, 
Lecz mąż tam  przybył z Moabitów ziemi, 
Achior; krzyknął: „Przebóg! Co czynicie? 
Holofern przysiągł odebrać wam życie!” 
W szak tyś mu życie darow ał, powiada, 
Jednak, w podziękę za łaskawość twą,
Każde ci serce w Betulii odkrada,
Wielki twój obraz obryzgując krwią.
Lud mój o sobie wszakby zbyt wysoko 
Trzym ał, mniemając, że on gniew twój budzi? 
"Wszak ty  nie możesz nienawidzićć ludzi, 
K tórych twe nigdy nie widziało oko,
Których przypadkiem  spotkałeś na drodze,
I  którzy tobie ulegliby byli,
Gdyby ich rozum nie ustąpił trwodze.
A jeśli iście w nich, w tak  wielkićj chwili, 
Odżyło męztwo, toż na Boga w niebie!
Nie powód, abyś ty odpadł od siebie.
O toż Holofern innych winić będzie,
Co jego stawia w pierwszym ludzi rzędzie?
To być nie może, to tobie zaprzecza,
Temu zadaje kłam  duma człowiecza:
K to kocha skutek, szanuje przyczynę!

(przypatruje mu się; on milczy'). 
Gdybym ja  tobą była dzień, godzinę, 

Takibytn tryum f odniosła... bez miecza, 
Jakiego nigdy miecz nie doznał jeszcze.

Ich w mieście śmierci przeszywają dreszcze: 
Jabym  krzyknęła: „Wy mnie złorzeczycie? 
Otóż, za karę, daruję wam życie.
Przez się ja  samych na was mszczę, zuchwali! 
Daję wam wolność, byście mi wciąż dalćj 
Niewolnikami byli całkowicie!”

Holofernes. Czy wiesz, kobićto, że twego żądania 
To, że żądałaś, spełnić mi zabrania?
Ach! gdyby myśl ta  zrodziła się we mnie,
Kto wić, możebym... Lecz teraz... daremnie! 
Ona je s t twoja, moją być nie może...

(z mocniejszym naciskiem). 
Przykro mi, ale prawdę-ś rzekł, Achiorze. 

Judyta (wybuchając dzikim śmiechem).
Pozwól, że z siebie rozśmieję się samal 
To słabość! Kiedy pomyślę... ta  bram a 
Niewinnych dzieci tam  zam knęła tyle,
U piersi matek, które, gdy nóż błyśnie,

JUDYTA.



Aby je  przebić,— uśmiechną się mile 
Temu błyskowi, nim główka im zwiśnie. 
Dziewic grom adka tam wstydliwie drżąca,
Gdy im pod kwefik zajrzy promień słońca. 
Otóż, myślałam, jak  będzie z małeini,
Gdy je w zaraniu śmierć ma sprzątnąć z ziemi; 
Jak  z dziewicami, gdy w kwiecie żywota, 
Gorsza od śmierci zetrze je sromota.
Byłam  ofiarą mojćj wyobraźni:
Myśląc, źe w obec tak  okropnćj kaźni 
I  najsilniejszy wolą nie wytrzym a,
Jeśli własnemi ujrzy ją  oczyma.
Przebacz mi, paniel Jestem  tak  zuchwała, 
Żem własną słabość przypisać ci chciała.

Ty chcesz mnie zdobić; za to dzięki tobie, 
Choć ja  z tych ozdób nic sobie nie robię.
Każdy ma wreszcie swój wydział na ziemi,
Tak iż nie może mieszać go z innemi.
Piękna Judyto! Jam  jes t powołany 
Zadawać rany, a ty leczyć rany:
Gdybym ja  skrzywił moje powołanie,
W tedy i twoje zbytecznćm się stanie.
Na mych orężnych nie rachuj tśż wiele,
Bo to są moi dobrzy przyjaciele,
Którzy, nie wiedząc, czy ju tro  żyć będą,
Dziś święcą życiu to, co dziś posiędą; 
Przeładow ania nawet się nie boją,
Gdy każdy światu wyrywa część swoją. 
Mądrość twa, panie, wyższą jest od mojćj,
Jak  większćm twoje męztwo je s t i siła.
Jam  się na sobie zgoła omyliła;
Lecz dzięki tobie rozum mój się stroi 
Do zgody z czuciem. Byłam niedorzeczną! 
Wiem, że śmierć moich jest rzeczą konieczną, 
Jako oddawna im prorokowana,
A ty przychodzisz jako  mściciel Pana; 
Jednakże widząc ich w ciężkićj potrzebie, 
Płochą litością tylko podbudzona,
Bez rozgarnięcia, sam a jedna z grona,
Rzucam się oślep między nich i ciebie.
To szczęście dla mnie, żeś ze swojćj dłoni,
Jak  się godziło, nie wypuścił broni,
By łzy kobićty osuszyć zucliwałćj,
I wstrzymać ducha pęd niezrozumiały.
Nie, panie! pokaż im swoją potęgę,
W ytęp ich, pomny na dawną przysięgę!

JUDYTA.



Tak przez me usta, ten co jest mym Bogiem,
Każe ci, z takim  przysyła cię celem:
I tyle twoim będzie przyjacielem;
Ile ty będziesz mego ludu wrogiem.

Holofernes. Słuchaj, kobićto! Mnie się tak  wydało,
Jakoby ze mną, igrały twe żale.
W prawdzie sam sobie ubliżam niemało,
Możliwość taką przypuszczając... (po chwili) Ale 
Ty ciężko ziomków swych oskarżasz.

Judyta. Panie!
Ty nie wiesz, ja k  mi to rozdziera duszę.
Niech to za grzechy me karą  się stanie,
Że ich oskarżać dla nich samych muszę.
Nie sądź, żem z miasta um knęła jedynie,
By tój powszechnćj i krwawćj ruinie,
K tóra mi ciągle s ta ła  przed oczyma,
Nie uledz sama. Kiedy Pan sąd trzyma,
Czyjaż się dusza tak czystą czuć może,
By jćj wyroki nie dotknęły Boże?
Z rozkazu Boga, w czystości sukience,
Przyszłam  do ciebie ze skruchą i żalem.
Ja  cię wprowadzić mam do Jeruzalem ,
Ja  mam mój naród oddać w twoje ręce,
Jak  trzodę, k tóra straciła  pasterza.
Taki to wyrok raz w noc Bóg mi zwierza,
Gdym po z rozpaczą szukała po niebie,
Prosząc by zniszczył wszystkich twych i ciebie.
A gdy gorąca modlitwa mój duszy 
Ciebie wyzywa, roztrąca i kruszy,
Słyszę z radością, że glos Boga wzlata;
Ale modlitwy Pan mojej nie słucha,
Śmierć on dla moich szepcze mi do ucha,
I w duszę moją sk łada urząd kata.
Drżę z przerażenia, lecz słucham. Z pośpiechem 
Wychodzę z m iasta stoczonego grzechem,
Proch z nóg otrząsam , do ciebie przychodzę 
Podżegać, abyś tych wytępił srodze,
Dla którychbym się nie w ahała chwilę 
Oddać krew, życie pruć żyła po żyle.
Oni mnie za to okryją sromotą,
N a hańbę imię me skażą ich dzieje;
Lecz Bóg tak każe, a więc mniejsza o to:
Ja  wytrwam w swojćm, ani się zachwieję. 

Holofernes. Nie! Skoro wszystkich do nogi wybiję,
Nikt cię srom otą żadną nie okryje.

JUDYTA.

Tom IV. Grudzień 1881.
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Judyta.

Holofernes.
Judyta.

A jeśli Bóg twój spełni w każdym względzie 
To co powiadasz— moim Bogiem będzie.
Bądź więc spokojną; nikt ci nie ubliży.
J a  nieskończenie wyniosę cię wyżćj 
Nad wszystkie inne: ty będziesz panować, (na zewnątrz): 
Hej, podkomorzyl (Podkomorzy ukazuje się).

Tę kobietę wprowadź 
Do mych namiotów. Ilozkaz jć j,—twe prawo;
Dom mój, jćj domem; straw a ma, jćj strawą!

(Podkomorzy odchodzi).
Bez grzechu strawy twojćj ja  nie mogę 
Używać jeszcze. Szłam tu nie z ochotą,
Lecz iżby świadczyć za Bogiem, nie po to,
By go się wyprzćć. Wzięłam więc na drogę 
Strawę domową: i pozwól mi. panie,
Nią się posilać, dopóki jćj stanie.

A kiedyż koniec temu przedsięwzięciu?
O! nim mi wyjdzie to, com z sobą wzięła,
Przeze mnie swego Bóg dokona dzieła.
Na pięć dni starczy mi, a po dniach pięciu 
Boski przedem ną objawi się goniec,
W skaże godzinę,— wtedy będzie koniec.
Wydaj więc rozkaz, by ze straży który 
Mnie nie przeszkadzał przechadzać się samćj 
W górach i modlić u grodowćj bramy 
I oczekiwać objawienia z góry.

O! możesz bywać, choćby w samem mieście:
Nie są strzeżone tu kroki niewieście.

(porozumiewa się z Porucznikami).
Mirza, która ze zgrozą przypatrywała się Judycie, i oddawna miną wy

rażała swe oburzenie—do Judyty:
Do tegoż przyszło, że lud swój, przeklęta,
Zdradliwie wrogom śmiesz oddawać w pęta.

Mów głośnićj. To wyglądać będzie szczerzćj,
Skoro mym słowom sługa s tara  wierzy.

Jakto! Czyż ciebie nie przeklinać mogę?
Klnij z całej duszy: po tom szła w tę drogę!

Jeśliś ty szczerość w słowach mych widziała,
To on tćm bardziej musiał: Bogu chwała!

Płaczesz...
Z radości, że słowo cię zwiodło.

Patrz! Dreszcz mnie ima na tę mowę podłą 
W mych ustach, na to sprośne udawanie...

A więc za pięć dni, Judyto?
Tak, panie.

(Holofernes z Porucznikami odchodzi do namiotu).

Holofernes.

Judyta.

Mirza.
Judyta.

Mirza.
Judyta

Holofernes
Judyta.
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Judyta (do siebie). Ha! podejmując tę okropną sprawę,
Widzi Bóg, miałam o siebie obawę:
A nuż ten człowiek, który wszystkich straszy,
Wielki, choć różną wielkością od naszćj,
Światłem wielkości obleje mnie swojćj,
Ujarzmi ducha i rękę rozbroi?..
Lecz szczęściem dla mnie, płonna ta  obawa:
Wszelkich drgnień ludzkich szukałam  w nim szczerze, 
Daremnie. W imię więc ludzkiego prawa 
To ludzkie zwierzę, niech ginie ja k  zwierzę.

(zasłona spada).

A K T  y .
Oświetlono wnętrze namiotu Holofernosa. W głębi sypialnia, przysłonięta

kotarą.

S c e n a  1.

Holofernes, Porucznicy.

Holofernes (do pierwszego Porucznika).
W ysłałeś szpiegów: cóż więc słychać w mieście?

I Porucznik. A nic. Na m urach jest ich tam  ze dwieście.
We wnętrzu cicho, jakby w grób zapadli;
Na m urach zasię tak  zwiędli i zbladli,
Jak  gdyby z grobu wy leźli. Jam  zmierzył 
Tam do jednego: nim strzeliłem — nie żył.

Holofernes. Tryum f bez walki, to jak  śmierć bez rany,
Mnie i zam łodu nie był pożądany.
Życie mi zda się kradzieżą gotową,
Gdy je nie codzień zdobywam nanowo.
Ejl i tak  będzie pewnie do siwizny:
Nigdy za własność nie mam darowizny.

I Porucznik. A po ulicach ponurzy kapłani
Przechodzą, długo, biało przyodziani,
Jak  u nas na śmierć. Oczyma wpadłemi 
Szukają czegoś po niebie i ziemi;
Gdy ręce złożą, kurcz ich chwyta w palce.

Holofernes. Szczędzić tych ludzi! Niech się n ik t nie waży 
Zabić którego; bo na takiej twarzy 
Rozpacz, jest moją sprzymierzoną w walce, 

ł Porucznik. Patrząc tam, w niebo, nie szukają Boga,
Lecz chmury, która dziś im wielce droga;
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Holofernes.

I Porucznik. 
Holofernes.

I Porucznik. 
Holofernes.

I Porucznik. 
Holofernes.

I Porucznik. 

Holofernes.

I Porucznik. 
Holofernes.

Dawczyni deszczu: a słońce na górze 
Wypija wodę, spodziewaną w chmurze.
Więc człowiek głową uderza o ścianę 
I leżą we krwi czaszki roztrzaskane.

To żadna nowość. I jam  doznał biedy 
Głodowćj niegdyś. Miesiąc brakło  strawy: 
Niejeden z naszych cofał usta, kiedy 
Drugi całować go chciał: to z obawy 
Przed ukąszeniem. A myśmy się śmieli.
Hej! Uczta! Wino... I bądźmy weseli!

(Niewolnicy wnoszą stół z potrawami i winem). 
W'szak ju tro  piąty dzień?

Piąty  dzień, panie.
A więc ukończy się oczekiwanie.

Jeśli, pomimo zaciętości w mieście,
Betulia do nóg mych padnie nareszcie... 

Holofernesa czyż wątpi potęga?
W ątpi tam, kędy rozkaz jej nie sięga.

Słowem, jak  twierdzą nam słowa niewieście,
Jeśli B etulia otworzy nam wieżę,
Nim rękojeścią miecza w nią uderzę,
Wtedy...

Cóż wtedy? Powiedz nam , hetmanie. 
W tedy pod inne przejdziem panowanie.

Bom przysiągł sobie, niech się co chce dzieje,
Że Bóg, którego czczą owi Hebreje,
D arząc mnie łaską, i moim się stanie,
I roićć wiernego będzie przyjaciela.
O, tak! Przysięgam na Bela, Babela,
Bala, na wszystkich bogów, których jeszcze 
Sam nie wiem, czemu we czci swojćj mieszczę,
Że przyrzeczenia mego dotrzymam. Na wiarę 
Słów moich spełniam  tego wina czarę...
Jak  się on zowie?

W tćm właśnie rzecz cała,
Że go imieniem rzesza nie nazwała.

Więc, Bezimienny! przyjmij tę ofiarę! 
S p e łn ia ją  człowiek na cześć twą w zapale, 
Któremuś wreszcie niepotrzebien wcale.

(wychyla czarę). 
A gdy Betulia wytrwa w swym oporze? 
Przysięga za przysięgę: wówczas wstanie 

Mój gniew. Betulię kluczem mym otworzę, 
Bezimiennemu sprawię biczowanie...
Co wreszcie gniewu zakreślać granice!
Kto zdoła z góry zmierzyć błyskawicę?
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A gdzież podziewa się śliczna Judyta?
I Porucznik. Śliczna, bo śliczna; ależ niezdobyta!
Holofernes. To tyś ją  kusił?
I Porucznik. Zaprzeczyć nie mogę...
Holofernes. Wiedząc, że ona mnie się podobała?

Ty, psie nikczemny!
I Porucznik. Lecz tw arda jak  skała...
Holofernes (uderza go pięścią w czoło, Porucznik pada bez duszy).

Oto masz!.. Rzucić to ścierwo na drogę!
(Inni otaczają Porucznika i wynoszą).

Teraz wprowadzić Judytę. Wesoło!...
Niech nas taneczne oczaruje koło!..

(Na skinienie Podkomorzego wbiegają tancerki. Krótki taniec baja derek', 
po którym Holofernes mówi dalej i jakby do siebie).

W szystkie kobićty jednakie na świecie:
My w nich różnice upatrujem  przecie.
Dlaczego? Może Judy ta  mi powie 
I w tćj nadziei piję za jćj zdrowie.

S c e n a  2 .

Poprzedzający; Judyta wchodzi z Mirzą.

Judyta. Kazałeś przyjść mi tu , wielki hetmanie:
Sługa twa staje na twe zawołanie.

Holofernes. Siadaj, Judyto; jedz, pij: niedaremno 
Ty, piękna, łaskę  zyskałaś przedemną.
Ośmiel się.

Judyta. Jestem  wesołą i śm iałą;
Nigdy mnie szczęście takie nie spotkało. 

Holofernes. Czemuż więc zwlekasz?
Judyta (ze wzdrygnieniem wskazuje na krew).

Jam  kobićtą, panie. 
Holofernes. Przypatrz  się dobrze tej krwi: jćj rozlanie 

W inno ci być pochlebnćm. W ytrysnęła,
Gdyż nadto czyjeś rozgrzewała serce 
Ku tobie!

Judyta. Biadaż!
Holofernes (do Niewolników). Więc zmienić kobierce!

(uskuteczniają. Do druiyny) 
Do jutrzejszego sposobić się dzieła.

(wszyscy rozchodzą się). 
Judyta (do siebie). W7łos mi się jeży; lecz dzięki Ci, Boże,

Że mi okropność sam ą w tym potworze 
W skazujesz: mnićj mi to będzie okropne
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Co zam ierzyłam , oh! i czego dopnę! 
Holofernes. Siadajżo przy mnie. Jakażeś ty blada,

I tchu ci braknie! Czyś ty mi nie rada? 
Judyta. Tyś był mi łaskaw.
Holofernes. Kobićto, bądź szczerą!

Mów prawdę!
Judyta. Panie, tybyś mną dopićro

Pogardzał, gdybym...
Holofernes. Dokończ!
Judyta. Jam  nieśmiała...
Holofernes. Każę ci!
Judyta. Gdybym ciebie pokochała.
Holofernes. Kobićto! W ielka to śmiałość z twćj strony, 

Wybacz... nie wielka: jestem  zaczepiony 
W sposób tak  nowy, że mi się podoba.
Weź, niech ci służy ta  zło ta ozdoba.

(rzuca j i j  łańcuch złoty). 
Judyta (w zdumieniu). Ależ ja  ciebie nie rozumiem, panie!
Holofernes. I biada tobie, jeśli tak  się stanie.

Lew z przyjemnością figle pacholęce 
Widzi, gdy dziecko igra mu w paszczęce 
I nieświadome drobną rączką bije;
Lecz niechaj gry tćj nie próbuje późnićj,
Kiedy się wzrostem od dziecka wyróżni:
Lew świadomemu kły zapuści w szyję.
Siadaj. Pomówmy. (Judyta siada).

Poczniemy badanie.
Coś ty myślała, na wieść, że ja  wiodę 
Potężny zastęp pod waszą ogrodę 
I zagroziłem krajowi?

Nic, panie.
Ej, nie udawaj! Komu słuch doniesie,

Że gdzieś tam mowa o Ilolofernesie,
Ten musi myślść o czćmś, lub truchleje.

Ja  myśl do Boga wzniosłam, który krzepi.
I przeklinałaś mnie?

Miałam nadzieję,
Że to odemnie Bóg uczyni lepićj.

Dajże mi za to pierwszy pocałunek! (całuje ją).

Judyta.
Holofernes.

Judyta.
Holofernes.
Judyta.

Holofernes.
Judyta (na str.). Boże! zmiłuj się, zstąp na mój ratunek! 
Holofernes. A coś m yślała, słysząc tentent koni,

Skrzyp moich wozów, huk trąb  i szczęk broni? 
Judyta. Myślałam, żeś ty nie jeden na świecie,

Że w Izraelu zjawi się ktoś przecie,
Co ci dorówna duchem i ramieniem. 

Holofernes. A gdyś widziała, że przed mćm imieniem
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Już w proch padają, przodownicy ludu,
Źe Bóg wasz jakoś nie skory do cudu,
I że mężowie wasi w całćm mieście 
Radziby suknie przywdziewać niewieście...

Judyta. W tedy nic z moją nie porównać męką,
Twarz mą ze wstydu zakryw ałam  ręką 
Na widok mężczyzn. Myśli się wzburzyły,
Chciałam się modlić i nie miałam siły.
Bo naraz, jakby oplątały żmije 
Ten obraz Boga, który we mnie żyje;
Chmura nicestwa zawisła nademną,
Dusza mi zdała się przepaścią ciemną,
K tóra, choć słońce czasem zajrzy do niśj,
W zakątku straszne gniazdo gadów chroni. 

Holofernes (patrząc na nią z ubocza, do siebie).
Jak  ona płonie! N akształt meteora,
Którym raz widział na niebie zwieczora.
W7itaj miłości! Niech się na mnie ziści 
Twój czar przy wielkim ogniu nienawiści 
Ugotowany (do Judyty).

Całuj mnie! (ona uskutecznia). 
Niestety!

Usta się twe wpijają, ja k  sztylety,
Lecz jak  lód zimne. Judyto, pij wino!
W  nićm wszystkie ludzkie nienawiści giną.

Judyta (pijąc z czary nalanej przez Mirzę).
W winie jest raęztwo!

Holofernes. " Męztważ ci potrzeba,
By wypić ze mną, zjeść kaw ałek chleba,
Na wybuch zimną odstrzelić pieszczotą,
Niby z przym usu;— ponura istoto!

Judyta (groźnie powstając).
Ty! (miarkując się, siada).

Przebacz! (plącze).
Holofernes. Widzę odcień wszelki

WT twśm sercu. Daj mi rękę. (Judyta się wzbrania).
Pocóż opór?

Opowiedz o swej nienawiści wielkićjL 
Judyta. Żądasz mej ręki... Hańba, k tó ra  topór

Pod rdzeń czci mojćj podsadza zuchwale.
Holofernes. Ależ to dla niśj zginąć można w szale,

Jakież to słońce wyjrzy zza tćj burzył 
Judyta. Rozpęknij sercel Nie wytrzymam dłużćj!

(powstaje, prostując się).



Nie cierpię ciebie, jako okrutnika!
Wiedzićć to musisz, ja  powiedzieć muszę,
Jak a  przejmuje nienawiść mą duszę,
Gdy się twe oko z mćm okiem spotyka.
Teraz mnie zabij!

Holofernes {śmiejąc się). Zabić? Ju tro  może,
Nad ranem : teraz szkoda mi wieczora,
K tóry przepędzić myślę z tobą.

Judyta {do siebie). Boże!
Lżćj teraz w sercu, teraz działać pora.

S c e n a  3.

Poprzedzający. Z lewćj strony wchodzi Podkomorzy; następnie
Efraim .

Podkomorzy. H ebrajczyk jak iś przed namiotem czeka,
Prosząc o wnijście. W ażne wieści, panie.

Holofernes. Od nieprzyjaciół?.. Wpuść tego człowieka!
{Podkomorzy odchodzi. Do Judyty).

Może Betulia oznajmia poddanie?
To prędko wymień przyjaciół imiona,
Których oszczędzę... Na cześć twego łon&.

( Wchodzi Efraim, prowadzony przez Podkomorzego i  pada u stóp Holo- 
fernesa. Wzruszenie Judyty i Mirzy).
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Efraim . Wodzut za życie czy ręczysz mi?
Holofernes. Ręczę.

W stań.
Efraim . Za tę łaskę wraz ci się odwdzięczę!
{Podchodzi do niego, szybko dobywa ukryty sztylet i  zamierza się, by go 
uderzyć, Holofernes uchyla się i trąceniem w rękę wytrąca mu sztylet, 

który pada z brzękiem na stół pomiędzy puhary). 
Podkomorzy (podstępując szybko).

Zdrajco nikczemny! Zaraz ci pokażę,
Jak  się to ludzi zabija.

{Rzuca się na Efraima i  woła nazewnątrz).
Hej, straże! {straż wchodzi).

Holofernes. Stój! {do Efraima).
Jak  się zowiesz?

Efraim . Efraim , me imię.
Judyta {na sir.). Czemuż tak  późno, bićdny Efraimie!
Efraim  {do siebie). I jeszcze w obec Judyty! O wstydzie!..

Ha! jak  zaczęło się, niech dalćj idzie!
{dobywa miecz z za pasa i chce się przebić). 

Holofernes {wstrzymując go).
Dajźeż raz pokój! To szalona głowa!

Cóżto, chcesz bym ja  nie dotrzym ał słowa?



W szakżem ci życie zaręczył; więc muszę 
W brew tobie, bronić w łasuą twoją duszę.

[do Podkomorzego). 
Miałem ja  m ałpę, pięknego pawiana:
U m arł; została klatka wyzłacana.
Weźcież i wsadźcie tam tego wietrznika
I sztuk wyuczcie jego poprzednika.
Ten człek, rzadkością jest w swoim rodzaju, 
Godnym oględzin będzie w naszym k ra ju .
Bo on jedyny pochwalić się może.
Iż rękę podnieść śiniał na moją głowę,
A jednak obie unosi ztąd  zdrowe.
Precz! J a  go muszę pokazać na dworze.

(Straże uprowadzają Efraima).

S c e n a  4.

Holofernes, Judyta, Mirza, Podkomorzy.

Holofernes (do Judyty). Czy wasze miasto dużo wężów chowa? 
Judyta. Nie; lecz szaleńców jest dość.
Holofernes. Ani słowal

Zmieść Holoferna; błyskawicę bożą,
Którćj pożarem łuny światu grożą 
Zagasić nagle; przerwać rozwój wątku,
I nieśmiertelność zagłuszyć w zaczątku;
Rzeknąć: Wasz olbrzym, patrzcie, jak i słaby!
To, nie zaprzeczam, ma swoje powaby.
To znaczy prawie psuć losu układy;
I  ja , nie będąc, czćm jestem , co tworzę,
Sam, na Baala! skusiłbym się może,
Gdyby to smrodem nie trąciło  zdrady.

Ale rzecz wielką spełnić w sposób mały; 
Powiedzićć sobie: — lew, a więc wspaniały;
Z tćj wspaniałości usnuć nań sieć zdradnie
I  patrzćć aż w nią nieoględnie wpadnie;
Czyn niebezpieczny podjąć, lecz wprzód skrycie, 
Nikczemnie, sobie zabezpieczyć życie:
To znaczy, z błota lepić swoje bogi.
Ty samabyś to potępiła przecie;
Choćby ofiarą był ci człowiek wrogi,
A wykonawcą najmilszy na święcie.

Judyta. Tyś olbrzym wpośród karłów . («. s.). Ojców Boże! 
Przedem ną sam ą ratu j moją duszę,
Bym nie uczciła, co przeklinać muszę.

Tom IV. Grudzień 1881.

JUDYTA.



To mąż prawdziwy!
Holofernes {do Podkomorzego). Przygotuj mi łoże.

{Podkomorzy odchodzi)
Słuchaj kobićto. R ęka ma po ramię 
Broczyła we krwi, myśl ma spokój łamie,
Słowo jest śmiercią. Świat na wszystkie strony 
Zda mi się nędznym: myślę żem zrodzony 
By go ze szczętem znieść, bo na ruinie 
Coś się lepszego podemną rozwinie.
Ludzie mnie klną, gdy grom mój ich oślepia,
Lecz się ich klątw a duszy mój nie czepia;
Dusza zaledwie skrzydłam i poruszy,
Klątwa, jak  puste nic, opada z duszy:
"Więc prawem chyba jest moje działanie.

— „Musisz niewiedzióć jak  to boli, panie.”
Skomlał ktoś z mego palony rozkazu.

—  „Nie wiem istotnie”—rzekłem. I  odrazu 
Rękę w płomienie włożyłem na chwilę.
Głupstwo, że o tćm rozpowiadam tyle.

Judyta. Przestań już, przestań! {do siebie). Ach! jam  go skazana 
Zabić, lub upaść przed nim na kolana.

Holofernes. Tak! Tylko siła  i wszystko jest w sile!
Niech ktoś, i owszem, przeciwko mnie stanie,
Niech mnie obali, weźmie panowanie;
Ja  tęsknię za nim... Puste to podniebie:
Nikogo większym nie widzę nad siebie.
Miecz coraz głębićj wpijam w łono świata,
Krzyk ztam tąd coraz boleśniejszy wzlata,
Żaden się jednak nie zrywa obrońca:
Więc go snadź nie ma, jak  drugiego słońca.
Jest ktoś przedemną, który idzie przodem,
Który ini piersi ucisl<a kolanem:
Nebukadnezar... Czy równy mi rodem,
Nie wiem, lecz to wiem że jest moim panem.
Może on jeszcze, za m iłą zabawę,
Tę głowę moją rzuci psom na strawę;
Może ja, jego spełniając zamiary,
Raz jeszcze zwiedzę indyjskie obszary.
W tedy— oh! wtedy... J a  wiem że stanowię 
Miarę ludzkości całćj, że na głowie 
Choć mi przekleństwa tłumów zaciężyły,
Mnie nie roztrącą wiekuiste siły.
Przejdą przedemną zmienne pokolenia:
Ja , niewzruszony, sam mocą ram ienia 
Panować będę niepodzielnie, z chwałą,
Jak bóstwo które ze strachu powstało.
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Judyta.

Holofernes.

Judyta.

Holofernes.
Judyta.

Holofernes.

Judyta.
(dumnie).

Holofernes.

A jeśli niebo gromy piorunowe 
Zbudzi wprzód, aby strzaskały  twą głowę?

W tedy ja  rękę wyciągnę nad światem,
Jakbym  to niebu sprawić kazał sam:
A promień śmierci mnie swym majestatem 
Ostatnim kryjąc, niebu zada kłam .

Ty! straszny, wzniosły!... Mnie przejmuje trwoga. 
Wciskasz się między mnie i mego Boga.
Chcę się doń modlić, myślę bezprzytomnie,
Nie mogę zebrać ducha.

Módl się do mnie!
Straszny człowieku! Teraz widzę jasno 

Że ty zbytecznie ufasz w siłę własną.
Nie zważasz jaka  nastąp iła  zmiana;
Że ty ze sługi pozyskałeś pana.
Bo i do czegóż ona tobie służy?
Nie, by nad sobą objąć panowanie;
Ty jćj zażywasz zuchwale, jak  burzy,
Sądząc iż ona za wszystko ci stanie,
Na łup  oddajesz ją  żądzy wszelakićj:
Jeźdźcze, ty  własne zajeżdżasz rum aki.

Judyto, słusznie ty śmiejesz się ze mnie.
Kobiecie rzecz tę tłómaczyć daremnie,
Do którćj ona nigdy się nie wzniesie.

Ucz się szanować mnie Holofernesie!
Widzisz kobietę która śmierci grotem 
Przyszła cię przeszyć i oznajmia o tćm.

Oznajmia o tćm! By w tym samym czasie 
Uniemożliwić w czynie wolę własną;
Jestto  lęk skryty, co za wielkość ma się.
Ja  cię przenikam, widzę ciebie jasno:
Umysł twój bywał do wielkości skory,
Lubiłaś zawsze nadzwyczajne wzory,
I tamci głupcy tobie uwierzyli.
Teraz twa dusza do ziemi się chyli,
Boś tu pierwszy raz spostrzegła człowieka,
I teraz inne cię wyjście nie czeka 
Od zwątpień tkwiących w głębi twego łona,
Tylko dla wroga cześć nieokreślona.
Szukasz więc prądu na którego fali 
Mogłabyś zwrócić bieg i płynąć dalśj;
I w najtajniejszych głębiach swój istoty 
Myślą przebiegasz te wszystkie obroty,
Jakby mnie wtrącić w samoponiżenie 
A samćj z prochu wznieść się nieskończenie. 
Gdybym, nieprawdaż, kazał cię w kajdany
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Zakuć, umęczyć i zabić nareszcie,
Byłby to dla cię tryum f niesłychany! 
Kobiety! .Także wy śmieszne jesteście! 
Przyszłaś mnie zabić, ty, dum na niewiasto, 
By swe ocalić zagrożone miasto?
A czy wiesz jaka  wzroku mego siła?
Gdybyś mi wino za tru ła  w tym dzbanie, 
Spojrzałbym tylko na ciebie i na nie...
I tybyś sama czarę wychyliła.

Judyta. Pawdą więc były Achiora słowa:
Nad wszystkie głowy Holoferna głowa. 

Holofernes. W ielka umysłem a słabego serca!
Chwiejesz się; tyś mnie nareszcie pojęła. 
P rzy mojćm łożu s ta ł już  raz morderca: 
Lecz zam iast żwawo przystąpić do dzieła, 
Dzwoniąc zębami b łag a ł wszystkie bogi 
Aby do czynu dodały mu siły.
Aż mnie te modły jękliwe zbudziły...
Pada przedemną, głosem pełnym trwogi
0  przebaczenie prosząc. Ja  mu dałem 
Od tćjże doby straż nad mojćm ciałem,
1 odtąd wszędzie zasnąć mogłem śmiało: 
P ad ł przy mnie w bitwie ugodzony strzałą .

Judyta (do siebie, w pomieszaniu).
Ja  chcę, ja  muszę... Cicho, serce zdradne.
W jakąż ja  hańbę na wieczność popadnę, 
Jeśli nie zdołam...

Holofernes (¿ciskając je j rękę). Powiadam ci szczerze, 
Judyto: gdyby mi moi żołnierze 
Jeńcem przywiedli wyższego człowieka,
Nie złość spotkałaby go lecz opieka.
I gdyby to był przeciwnik mój srogi,
Jak  ty mi groził, jak  ty patrzy ł dumnie, 
Przeszkodybym mu usuwał z pod nogi 
I  włosby jemu nie spadł z głowy u mnie.
Bo ja  znam tylko jeden grzech: jeżeli 
Na wielkość mały rzucić się ośmieli,
I  gdy w koronę ustroić się stara.
Toż czciłem nawet N ebukadnezara
Póki zbytecznie nie zatył. (bardzo poważnie).

Judyto!
Gdybym mógł uledz przed jak ą  kóbićtą,
To tą  kobićtą ty jesteś jedyna;
I  tybyś była m atką mego syna,
Czyli, jak  u was nazywają, żoną!
Ale nie m inął okres pięciodniowy:
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Więc gdy do ju tra  nie zdejmiesz mi głowy,
Jak a  ci kara  ma być wymierzoną?

Judyta. Wtedy przed tobą padnę na kolana,
Czcząc jako mego jedynego pana 
I  Boga ojców moich.

Holofernes. Zgoda!... Wreszcie:
Czy tak , czy owak, ju tro  będę w mieście.
Już moi zbrojni tak je  opasali,
Ze tylko stuknąć, a bram a się zwali. (odpasuje miecz).

Teraz ja  spać chcę, udam się na łoże.
Jak  ja , wojownik, snu czekać nie może:
J a  jemu rozkazuję; i z wysokićj 
Kolebki życia jednym żwawym skokiem 
Nurzam się w morzu ciemnćm i głębokićm,
Gdzie się do życia czerpią nowe soki.

Ty drżysz, kobićto, i cofasz się wstecz?...
Chcesz być mym stróżem?... Tu leży mój miecz!

( Odchodzi do sypialni. Judyta idzie, tak jakby także chciała odejść, ku, 
drugiij stronie sceny, potim staje i wolno powraca na środek).

Scena  5.

Judyta i Mirza.

Judyta. Stanęłam  nad tą  przepaścią zbyt wcześnie,
K tórą mi, Panie, ukazałeś we śnie.
Lecz gdy się rzucę w to ciemne przestworze,
Czy ty tam będziesz, ojców moich Boże,
Czy mnie tam przyjmiesz w ojcowskie ramiona,
Do ojcowskiego czy przyciśniesz łona,
Czy sprawisz, zgrozy nim przejmą mnie dreszcze,
By pamięć tego zagasła nadeinną 
Com uczyniła... przebóg! czegom jeszcze 
Nie uczyniła? Jestem , jak  w noc ciemną 
ów  człowiek, który w cel zakryty mierzy,
A trafić musi, bo na tśm  zależy 
Cały byt jego. Więc oko przym yka,
Drży jego ręka... nacisnął... wykrzyka 
Krzykiem okropnym, bo zwalił on może 
To co mu było uajdroższćm. O! Boże,
W umysł mój wpija się jakaś myśl dzika,
Jakobym w niego uderzając, razem 
Zabiła siebie, za Twoim rozkazem;
Jakoby strza ła  w niego wymierzona 
M iała się zwrócić do mojego łona;



Oh! i jakkolwiek wzniosę się wysoko,
Nie może nigdzie minąć go me oko.
Tylko go uczcić nie mogę. I czemuż?...
Mnie się wydaje— duszo moja, przemóż 
Te trwogi— że on ma słuszność: na świecie 
Niema dobrego i złego, jedynie 
Wielkie i małe. Boże! ty sam przecie,
Który w bezbrzeżnej panujesz dziedzinie;
Zjawiasz się tylko w gromie, w błyskawicy,
Bolesne łono rozdzierasz ziemicy,
Że buchająca z głębin moc płomienia 
Oblewa grody i w popiół zamienia;
Z ukrytych źródlisk ty wypuszczasz wody,
By przez nie całe wyniszczyć narody.

I on jest takim. Co ja  mówię, Boże!
Czyż on tak  moją już opętał duszę,
Że ona myśleć inaczej nie może 
I ja  żyć według jego wskazań muszę?
Ha! on mnie odwiódł od mojego Boga;
Więc zginie. Tylko jeśli zniszczę wroga,
Może Bóg moje odstępstwo przebaczy;
Więc zginie. Czuję: to przeklęte serce 
Zdolne pokochać zbójcę i wydziercę;
Więc zginąć musi Holofern: inaczej,
Jam  odtrącona. Stań przy mnie, Jehowo,
I niech w tym domu stanie się Twe słowol 

( Otwiera zasłonę sypialni. Holofernes spoczywa na łożu-, tarcza i zbroja
obok niego).

On śpi spokojnie, mam otw artą drogę!
Lecz czyż śpiącego zamordować mogę?
Ach, niedorzeczna! Gdy go sen odleci,
Czyż ram ię twoje na czyn się odważy?
Już jakby wietrzyk muska go po twarzy,
Niebawem we śnie może go oświeci 
Błysk ducha: wtedy zapóżno, niewiasto!
Rzeź i pożoga czeka twoje miasto.
A gdy mu obie ręce, wśród płomieni 
Dymiąca ziomków twych krew zaczerwieni,
Ty musisz krzyknąć: chwała tobie, chwała!
I doń się modlić, jakoś ślubowała.
Więc... Módl się za mnie, Mirzo!... Tam jest łoże,
Tu miecz... Czas nadszedł... Dopomóż mi, Boże!

( Chwyta za miecz Holofernesa i wpada do sypialni-, zasłona się zasuwa). 
Mirza. Panie! bądź przy niej i wskazuj jej drogę!

W ątpiłam ; teraz wątpić już nie mogę:
Ona to spełnił (Zdała słychać muzykę i okrzyk wojenny).
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Co to znaczy? Biada!
Jakiż to okrzyk do obozu wpada?
Coraz to bliżćj... Jeśli kto w tę stronę 
Zaniesie kroki, jesteśm y zgubione!
(Muzyka i okrzyki coraz bliższe i dziksze).
Trąby i bębny... Czy mnie słuch nie myli?
To nasi! Czyżby aż tu  się przebili?

S c e n a  6.

Mirza— Podkomorzy, wpada z pośpiechem; następnie Judyta.

Podkomorzy. Zbudź się, hetmanie! Zerwij się na nogi,
Holofernesie! Opadli nas wrogi,
A wojsko twoje przerażone stoi,
Nie słysząc głosu, nie widząc twój zbroi.
W róg zaś się wścieka, tratu je, uderza,
N akształt dzikiego i głodnego zwierza.

Judyta pod otwartą kotarą ukazuje się z mieczem zakrwawionym w ręku; 
pomieszana, nieruchoma.

Cicho! ach, cicho!... Widzicie mordercę..
Jam  ugodziła wasz świat w samo serce,
Trafiłam dobrze... Słyszycie? Czujecie?
Tam się sprężyna zrywa we wszechświecie.
Ziemia się chwieje podemną, w jój łonie 
Pęka już otwór który mnie pochłonie!

(Stoi wciąż odtąd jak martwa i patrzy nieruchomie w ziemię, na mieczu
wsparta).

Podkomorzy (zagląda do sypialni i cofa się z okrzykiem na zewnątrz). 
Assyryjczycy! Precz, na wszystkie strony!
Hetm an nieżywy, leży krwią zbroczony (uchodzij.

Scena  7.

Judyta, Mirza. Do namiotu wkraczają: nasamprzód Achior, następnie 
kapłani, N ajstarszy, Zbrojni, Lud, wśród którego Efraim.

Achior. Cóż to się stało? Co ich onieśmiela?
Mirza (wskazując na Judytę i sypialnię).

Patrz!
Achior (podchodzi do sypialni, rozgląda się).

T rup bez głowy... Okropność!... Widzicie?
To Holofernes!... Któż mu odjął życie?

(Spogląda na Judytę).
Ręka kobiety! (klęka). Boże Izraela,
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"Wielkim Ty jesteś na ziemi i w niebie,
1 nićma boga innego prócz Ciebie (wstaje).
Cośmy poczęli w rozpaczliwym szale,
Pozwól dokonać w dzielności i chwale.
Myśmy ciągnęli na śmierci spotkanie,
A Tyś zwycięztwem obdarzył nas, Panie!

(Chce odejść. Efraim i inni już mają iść za nim, kiedy następuje wrzawa
na scenie i za sceną. Płomienie dają się spostrzegać. Wchodzą: Kapłan  

i Najstarszy w uroczystym orszaku.
N ajstarszy (rozejrzawszy się dokoła).

Judyta!... przez nią, wy wolni jesteście.
Gdyby Holofern dziś posiadał życie,
Żywaby dusza nie została w mieście:
Więc na wiek wieków, cześć, chwała Judycie!

W szyscy. Chwała Judycie!
Judyta (występuje z mieczem w ręku, jakby zbudzona z letargu).

Panu  tylko chwała,
Nie mnie. J a  jestem  podobną tćj broni 
Holofernesa, wrosłćj do mćj dłoni:
Miała go bronić i śmierć mu zadała.

Najstarszy. Teraz nagrody żądać możesz śmiele.
Lud. Żądaj nagrody!
Judyta. Cni obywatele,

Szydzicież sobie ze mnie? (do Najstarszego) Gdyby nie to 
Że mi nagroda nie była podnietą,
Żem to uznała za powinność świętą,
Sam a spełniła  sprawę przedsięwziętą 
Zamiast cudzemi rękami, dogodnie.
Musiałabym się oskarżyć o zbrodnię.

(do Kapłandno). Kiedy ofiarę wasz o łtarz pochłania,
Czy o nagrodzie wy dla nićj myślicie,
I  dokuczacie jćj przez zapytania,
Jakićj zażąda za krew swą i życie?
(Po chwili, jak gdyby nagle przyszła jć j myśl jakaś),
A jednak żądam nagrody za trudy:
Tylko udzielić ślubujcie mi wprzódy.

N ajstarszy (do Ludu). Żąda nagrody! Pytam , czy spełnicie?
Lud. Zaprzysięgamy!
Judyta (po chwili, silnie). Odbierzcie mi życie!
Lud. Nie chcemy!
N ajstarszy (cofając się, do Judyty). Lud twych życzeń nie podziela.
Judyta. Lecz mam przysięgę w imię Izraela.
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Efraim . Ręce me ciebie, jak  pancerz, opaszą.
Mirza. Judyto!
Efraim  (do Najst.). Cóż ty?
N ajstarszy (z dreszczowym wysileniem).

Ma przysięgę naszą.
Judyta. I  „nie zabijaj— mówi P an— człowiecze;”

A kto krew przelał, tego krew pociecze.
[do AcliioraJ. Tobie dziękuję za pomoc oręża.
(do Efraima). Dla ciebie miłość zachowuję bratnią.
Efraim. Droga! (Rzuca się ku niej] ona go skinieniem oddala). 
Judyta (do Ludu). Zabiłam najpierwszego męża;

A wy zabijcie kobietę ostatnią.

(Rzuca miecz. Efraim załamuje ręce i pada u jS j nóg. Grupa iałobnicza 
ukazuje się. Ostatni połysk palącego się namiotu. Zasłona spada.

k o n i e c .

Tom IV. Grudzień 1881. 48



K O Z A C Y

NA P O L E S I U  K I J O W S K I E M
W  D RU G IEJ PO Ł O W IE  XVII-go STULECIA *). 

O P O W IA D A N IE

cD-ra oAntoniego J ..............

Daniel Fedorowicz był znowu typem spokojnego kozackiego pu ł
kownika. Szlachcic zamożny, bo dzierżawca obszernej włości Iwanko- 
wieckićj, należącćj do Jan a  Koniecpolskiego, wojewodzica bełskiego, 
wysztyftował niewielki pułk, około 1681 r.; na zasadzie wydanego mu 
listu zapowiednego. Żołnierzy doń rekrutow ał przeważnie z za Dnie- 
pra, a może i z Zaporoża, to tćż ani poddanych miejscowych, ani szla
chty w swoim nie posiadał regimencie. Setnie na modłę kozacką po
tworzone, nosiły nawet nazwy przyjęte na Niżu; tak  pierwszą miano
wano Kirejową, od K irejca dowódzcy, a należała ona do „korenia“ 
(okręgu) Orlańskiego; druga Hryćkowa, z korenia Moskalowego; trze
cia B aturyńska, Chweśka Sirokostego i t. d. >). Ztąd i gmin nazywał 
pułk Fedorowicza, od imienia dowódzcy „Daniłowym pułkiem .“

O Fedorowiczach bardzo niewiele wzmianek spotykamy; poraź 
pierwszy, w r. 1550, przy popisie zam ku owruckiego występuje Fetyst 
Fedorowicz, bojarzyn, trzymający kaw ał gruntu  ,,za służbę“ 2). Na 
początku XVII stulecia, w liczbie członków łuckiego bractwa, znajduje 
się Filip, jako „sp ó łb ra t,“ a że się podpisał ręką własną, po polsku, 
ztąd wnosić potrzeba, że pewną dozę wykształcenia, jak na owe czasy 
posiadał 3). Nareszcie w 1661 r. Iwan Fedorowicz Jackowski, zasłu
żony kozak, ,,na instancyą urodzonego hetm ana i wojska Zaporowskie
go, ,“ do klejnotu szlacheckiego przypuszczony został, stany mu nawet

*) Dokończenie— patrz zeszyt za listopad r. b.
’) Aktyo kozakach, II, str. 125, 136, 160.
2)  P ro isch . szl. ro d ., s t r .  41 .
3) Pam. izdew. wrem. kom ., I , 1 , 81.
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nadały jednocześnie przywilej na dwa młyny '). Czy Daniło m iał 
z nimi co wspólnego, nie potrafimy rozstrzygnąć, to tylko z pewnem 
prawdopodobieństwem zaznaczyć można, że młodość spędził wśród Si
czy, że się powoli przedostał do lewobrzeżnej Ukrainy i ztam tąd do
piero wkroczył na Polesie; że był wówczas szlachcicem polskim, o tem 
wątpić niepodobna, otrzymanie bowiem zapowiednego listu na formo
wanie pu łku  kozackiego tego dowodzi, nieszlachcic bowiem nie m ógł
by w tym czasie korzystać z wzmiankowanego przywileju. Setnie pu ł
ku Daniłowego, w początkach, t. j. około 1684 r., kiedy żołd wypłaca
no z królewskiśj szkatuły, zachowywały się bardzo spokojnie, a i po
tem, kiedy ów żołd zamieniono na prowiant, dostarczany przez gminy, 
t. j. na tak  zwane „boroszno,“ choć się dopuszczały nadużyć, zawsze 
atoli nie tak  krzyczących, jak  inne oddziały, także pod wodzą szlachty 
występujące.

M usiał się Fedorowicz trzym ać na uboczu, bo o nim ak ta  grodz
kie prawie przez pierwsze dwa la ta  nie wzmiankują, a i późniejsze 
wzmianki nie dadzą się na karb dowódzcy policzyć. Na dowód tego, 
cośmy powiedzieli pozwolimy sobie następujący szczegół przytoczyć. 
Jedna z setni Darniowych, w r. 1686 kw aterow ała w Didkowcach, spo
rej wiosce szlacheckiej, położonćj na gruntach Owruckiego starostwa. 
Obywatele didkowscy, w liczbie 300 osadźców, żyli z sobą w wiecznój 
niezgodzie... często się więc i dawnićj posługiwali dymirskimi kozaka
mi, by sobie wzajemnie dokuczać. Jakże teraz nie skorzystać z obe
cności mołojców, a powód do poswarki zawsze się łatwo znalazł. 
P. Grzegorz Didkowski m iał dawny rankor do p. Paw ła i p. Bazylego, 
zaprasza więc kilkunastu podkomendnych Fedorowicza do siebie, fe tu 
je  gorzałką, a w nocy wraz z nimi sprząta z pola siano i zboże, nale
żące do nienawistnych sąsiadów. Pokrzywdzeni, na drugi dzień, przy 
pomocy tychże kozaków, wywzajemnili się przeciwnikowi, ale że użyto 
więcej traktam entu, że namiętności były podburzone, ztąd więc i po- 
sw arka gwałtowniejsza; tak  np. zwycięzcy, zawsze Didkowscy, wolnica 
w tym akcie odgrywała bierną rolę—zwyciężonych „w niewolę i do 
więzienia niesłusznego gwałtem  pobrać rozkazali i szlachcianki poczciwe, 
miasto k ł o d y  (rodzaj pęt drewnianych, używanych przez Tatarów), 
między żerdzie w pło t wsadzali, a gdy się jako nic niewinne i takowćj 
opresyi niepodległe wypraszały, onych tenże Didkowski z poduszczenia 
m atki swojćj z kozakami... obuchami po plecach bili póty, aż nogi swo
je między żerdzie włożyć musiały, tam że ciasno te żerdzie na nogach 
wiciami skręciwszy, przez całe dwa dni i dwie noce na d i s h o n o r  
i c o n t e m p t  stanu białogłowskiego, szlacheckiego i na pośmiewisko 
trzym ali“  a). Ależ to idylla w porównaniu z tćm, czego dokazywali 
inni pułkownicy; nie przeczymy, że gw ałt się sta ł, że targnięto się na 
swobodę obywatelek, k tóre snać często w „dyby“ zamykano, kiedy

') V o l. L eg., IV , 3 5 9.
2) Akty o kozakach, II , 12 5.
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tego rodzaju kary  nie uw ażały za ubliżającą, a pęta z żerdzi wiciami 
okręcone tak  je  obraziły straszliwie.

Jeszcze jedno na pochwałę Fedorowicza dodać tu  możemy: 
sam on w marcu 1687 r. zaskarżył w grodzie ziemianina Skałkow skie- 
go i panią Janicką, że jego kozaków datkam i kaptując, namówili do 
uskutecznienia zajazdu na wieś Maksimowicza, kędy mieszkał nieprzy
chylny oskarżonym Wojnałowicz *)• Jedyny to w atażka szlachecki, 
udający się do pośrednictwa władz miejscowych, inni sami sobie wy
mierzali sprawiedliwość.

O zbyteczne ściąganie „boroszna,“  nie tak  często żalono się na 
pułkownika, jak  na innych jego kolegów. Tak p. Michał Jelec dowo
dzi przed aktam i, że majętność jego w ciągu la t kilku niszczyli w ataż
kowie kozaccy: początek pod tym względem zrobił Dauiło, zajmował 
on „stacyą w dobrach protestantis“ (w Lubowiczach), w ciągu zimy 
z 1686 na 1687 rok, kwaterował w rezydencyi dziedzica, trzym ał na 
stajni po 15 koni i obrokiem i sianem pańskićm je  karm ił, a co najwięcćj 
ubodło p. Jelca, to mianowicie, że kiedy przybył do m ajątku, nie pu
szczono go do dworu, rozlokował się na wsi u swojego poddanego, „ ja 
koby e x u l  d e  p a t r i a “  (jakby wygnaniec z własnćj ojczyzny), ale 
i ztąd wykurzyli go kozacy p. Fedorowicza 2). W ybierał nadto kon- 
trybucyą p. pułkownik w Chabnem, majętności Brzeskich, w Narody- 
czach u Potockiego i w dobrach Owrucko-Ksawerowskiego kollegium 
jezuickiego, a że dbał o swoich lndzi, więc żywić ich kazał dobrze... 
Kozacy może nadużywali tej opieki: bez mięsa na obiad, na południe 
i na wieczór, nie usiadł żaden z nich; w postny dzień bez ryb i mio
du“ 3). Jezuici skarżyli nadto, „że boroszno nie tak  wybierali jak  im 
nakazano, ale jak  się im podobało, bo co na trzech kozaków, to oni 
tylko na dwóch odmierzali i to jeszcze m iarką kijowską“ 4). Już to 
tego rodzaju kontrybucya, jako nie należycie określona, uciążliwą była 
dla szlachty. Jedna np. gmina Chabniska, wcale nie tak liczna, (m ia
steczko i trzy wioski) 2,000 złotych wydać musiało w ciągu dwóch lat, 
na zakupienie artykułów , stanowiących boroszno, mianowicie: owsa, 
siana, tiutiunu, sadła, sucharów, mąki rozmaitego rodzaju, soli, miodu, 
mięsa, ryby, dziegciu, gotowego grosza na proch, wozów, płótna, chust, 
butów i t. d . 5).

Tyle skarg znaleźliśmy w aktach. Z nich się dowiadujemy, że 
w grudniu 1687 r. pułkownik swój regim ent rozwiązał. W arunki s ta 
wały się coraz cięższe. P ułk i wolnicy „leśnej,” choć broiły dużo, zacho
wywały się jednak jeszcze łaskawie z mieszkańcami, w porównaniu 
z „stepowemi“ drużynam i, które w tym czasie na biedne Polesie spły-

')  L . o., I I ,  132.
i ) A kta o koz., I I ,  214 .
3) L. o., II, 13 8.
*) L . o., II, 145.
s) U  o,f I I , 137.
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nęły... okrzepły one i wzmocniły się w ciągu kilkoletniego odpoczynku, 
rozrosły sig bujnie, niektóre z nich bowiem po 2,000 ludzi liczyły, a na 
ich czele s ta ł s ta ry  Polej, wyprobowanój odwagi i przebiegłości, m a
rzący o zagarnięciu wszystkiej kozaczyzny polskićj pod swoję władzę. 
Chłop, używający popularności pośród gminu, rodzaj Bohdana Chmiel
nickiego na m ałą  skalę, Fedorowicz, jako  szlachcic, jako dowódzca 
oddziału niezależnego; obowiązany podczas wojny posłuszeństwo het
manowi w. koron., nie chciał się poddać nieznanemu uzurpatorowi, 
więc się wycofał z szranków, wyrzekł się nawet nazwy pułkow nika, 

poprzestał na zaszczytniejszym, więcój cenionym, nie tak  spowsze
dniałam  tytule ro tm istrza jego królewskiśj mości; wolnica jego prze
dzierzgnęła się w chorągiew, do koronnego należącą wojska. Iwau- 
kowce zawsze trzym ał dzierżawą, dorobił się nawet pięknego m ajątku, 
dla bezpieczeństwa zbudował tu  zameczek, a w nim osiadła sama pani, 
odważna kresowa niewiasta, trudniąca się na tój niebezpiecznćj pla
cówce gospodarstwem, bo mąż ciągle zajęty wojną, nie m iał czasu na 
to... Otóż w grudniu 1688 r. podczas nieobecności Fedorowicza, znaj
dującego się właśnie z swoim oddziałem przy boku hetm ana Jab ło 
nowskiego, Iwankowce wielkiśj uległy dozolacyi. Palej nie lubił ro t
m istrza za to, że się wycofał ze szranków kozackich, więc w ysłał od
dział z 500 ludzi złożony, pod zwierzchnictwem setników Andruszenki 
i Tyszki, z rozkazem, by pojmali p. Daniela, a m ajątek jego zniszczyli. 
Kozactwo wpadło do miasteczka 22 grudnia i sprawiło popłoch niema
ły: kler prawosławny, zamożniejsi mieszczanie a i niektórzy kmiecie, 
wprosili się do zameczka pod opiekę rotmistrzowćj i niewielkićj przez 
jej męża zostawionej załogi. Przybysze rozpoczęli od rabunku, z po
wodu którego stra ty  wynikłe obliczono na 4,000 zł., z kolei do fortecz- 
ki „kilka szturmów przypuścili, samą jejmość przestraszyli, wody brać 
przez dni trzy żadnemu, tak  jćjmość pani rotmistrzowćj towarzystwu 
i mieszczanom w zamku będącym, nawet duchownym zabronili.“ N a
reszcie ojciec IIrehory „presbithor“  Iwankowiecki, p rzy jął na siebie 
trudną misyą pośrednika, udał się więc w stroju pontytikalnym, po
przedzony krzyżem i chorągwiami do kozaków, z petycyą, by się prze
stali znęcać nad ludem chrześciańskim, który z ich racyi, nie mógł po- 
czcić stosownymi modłami, tak  wielkiego i uroczystego święta, jak  ro 
cznica N arodzenia Pańskiego. Po przemówieniu, złożył na stole „k il
kanaście talarów bitych“ dla panów mołojców w upominku; udobru
chali się natychm iast, a jeden z setników zawołał: „m a szczęście wasz 
rotm istrz, żeśmy go nie zastali, pewnieby w kajdanach zgnił u naszego 
jegomości pana pułkownika, i tak  niech wie o tein, że naszych rąk  nie 
ujdzie, mamy dobre na niego, lubo do p. hetm ana, protektora swojego, 
pojechał, zasadzki“ *).

Na pogróżkach jednak rzecz się skończyła. Po tygodniowym 
rabunku ustąpili kozacy, nie doczekawszy się powrotu Fedorowicza,

')  Akty o kozakach, I I ,  182.
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którego dalsze już dzieje nie wchodzą w zakres niniejszego opowia
dania.

Karol na Łohojsku Tyszkiewicz, zamieszkały na Polesiu Kijow- 
skićm, to typ niefortunnego watażki-pieniacza, a że zostawał ciągle pod 
feru łą  małżonki, kobióty prostćj, więc ta  go często na niewłaściwą 
popychała drogę. Godzi się, byśmy bliżej poznali tę parę, tćm bar- 
dzićj, że zdobyła sobie, wprawdzie na czas krótki, sm utną sławę po
śród kijowskich sąsiadów.

O Karolu Tyszkiewiczu Niesiecki przemilczał, należał on wszak
że do rodziny, używającej h. Leliwa, pięknie zasłużonćj krajowi, po
chodzić zaś m usiał od jednego z braci cześnika kijowskiego Był 
katolikiem, posiadał wieś Krystynówkę, w którćj stale przemieszkiwał
i drugą Karolównę, z klucza Makarowskiego, k tó rą  trzym ał zastawną 
dzierżawą w sumie 30,000 zł., należnych mu od Charlęskich, inne do
b ra  ziemskie zagarnęli liczni jego wierzyciele, jeszcze o inne, np. o po
łowę Byszowa prowadził proces uparty.

Tyszkiewicz ten, trochę skozaczony, nie opuszczał Polesia po re- 
bellii Chmielnickiego, choć się podówczas wszystka majętniejsza szlach
ta ztąd wyniosła, przeciwnie, zaprzyjaźnił się z Wyhowskimi, zw ła
szcza kiedy ich imiennik zajął wysokie stanowisko pośród rzeszy ko- 
zackićj; bywał on często w Wytowie, gdzie na kaw ałku ziemi mieszkali 
Gasparcy h. Bończa, przybyli tutaj przed laty z Podgórza 2). Mieli oni 
córkę Teofilę i dwóch synów: W ładysław a i Samuela... ubodzy, prawie 
napółschłopieli, dziewczynę, jeżeli się tak  wyrazić można, wychowywali 
,,pozaściankowemu:11 nie uczyła się nic, nawet z ig łą nie m iała do czy
nienia, ale za to um iała dosiąść konia, w ładała bronią znakomicie, na 
dzika, czy na T atara , szła równie śmiało, używ ała miejscowego narze
cza; w towarzystwie dziewcząt gminu była jak  u siebie, ale zato na po
kojach szlacheckich trac iła  "kontenaus. W idać, że temi przymiotami 
podbiła serce p. K arola, słabego zresztą człowieka, złączył się 011 z nią 
węzłem dożywotnim, a wprowadzając do domu niewiastę, prędzćj na 
żonę dla kmiecia stosowną, kupił tćm sobie wieczny niepokój. Nietyl- 
ko bowiem u rodzinnego ogniska, ale i poza strzechą własną, zajęła 
ona pierwsze miejsce, na podrzędne stanowisko spychając męża, po
słusznego we wszystkićm fantazyom jćjmości... Więc nietylko trzy 
m ała  ona rządy domu, ale często gęsto b ra ła  w zajazdach i rabunkach 
czynny udział, często gęsto używała pięści dla poskromienia przeci
wnika, zwłaszcza, kiedy zawiele użyła trunku , a jak  się ówcześni wy
rażali dowcipnisie: kiedy „gtowie dodała pasieki,“ t. j. kiedy miodu 
zanadto wypiła 3). Pełno tćż o p. Teofili wzmianek takich np.: „P an  
Tyszkiewicz, infamisem i banitem będąc, ojeduę tylko kupę kozacką du-

' )  K orona, IX , 178.
2) Opiś akt. knihi, nr. 3, str. 12 8.
3) Akty o kozakach, I I ,  62.
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fając, za powodem idąc i radą  małżonki swojej, dla której wielkie licha 
robi... i k tóra  ambicyi tylko i swojej dosyć czyniąc hardości, tego po 
szlachcie równie godnej żąda, by się jćj wszyscy bali, k łaniali, adoro
wali i jćj na stroje okupy z majętnościów składane dawali, przez co 
swego rujnuje m ałżonka, pełną niesławy gotując mu szatę“  *).

W r. i684 , właśnie w epoce naszego opowiadania, byli już oboje 
niemłodzi, dzieci nie mieli, z sąsiadam i żyli w niezgodzie. Na Tyszkie
wiczu ciężyło kilka banicyi i infamii, rzecz to atoli w onych czasach po
wszednia... zażarte szczególnie spory prowadził on z Charlęskiml 
z Chabnego i Byszowa, z Krynickimi z Warowicz i ze Skiporem z Ma
tejek... Pokonany na drodze prawnej, d a ł się im wkrótce we znaki,
2  bronią w ręku poszukując krzywdy urojonej.

Oto bowiem, w końc.u 16S3 r., na zasadzie listów zapowiednych, 
został pułkownikiem wojsk jego królewskiej mości zaporoskich. Ró
żnie wszakże o przywileju upoważniającym go do formowania regimen
tu mówiono, utrzymywali, że wcale go nie otrzym ał, jako banita, a tyl
ko „ręczną k a rtę“ od p. Druszkiewicza. W prawdzie i p. Druszkiewicz 
na Żabiu i Przewałach, kasztelan lubaczowski, starosta  tuczapski, był 
niemałego znaczenia potentatem , „bo komisarzem do wojsk królew
skich na U krainie,“ ale zawsze nie panujący to, nie hetman nawet 
w. koronny.

Bądź co bądź: p. Karol zaczął zbierać drużynę zbrojną, przewa
żnie za Dnieprem, więc nie wywołał protestów ze strony szlachty, ścią
gnął 400 mołojców, komendę oddał „nakaźnem u“ pułkownikowi Hor- 
dijowi, setnictwo Marcinowi Narajewskiemu, Wysockiemu i Jakowco- 
wi. Pisarzem  pułkowym został Dąbrowski, wszystko ludzie nie w wiel
kiej zgodzie żyjący z prawem, skorzy do rabunku, a co już na rozkazy 
jejmości, wylani i gotowi... Nic tćż dziwnego, że ziemianie nieustan
nie sarkali, gwałtując, że p. Tyszkiewicz uorganizował „pułk  kozacki, 
nie tak dla usługi jego królewskiej mości i Rzplitój, jako na o p r e s s i e  
i e on  t e m p  t a  stanów szlacheckich, ruinę domów ich i na zniszczenie 
ubogich poddanych“ 2). N aturalnie, że cały ciężar utrzym ania różno
barwnej drużyny, pad ł na najbliższych sąsiadów Krystynówki. P ier
wszą ofiarą był p. Stefan Krynicki, zastawny dzierżawca na Wielkich 
J Małych Warowiczach, m ajątku Tyszkiewicza, przysądzonym wzmian
kowanemu dzierżawcy przez trybunał lubelski za dług od niego nale
wny. P an Karol postanowił zniszczyć szlachcica, który dopiero przed 
trzem a miesiącami, po wielkich mozołach, zaczął gospodarować: w cią
gu więc lutego i kwietnia 1684 r., n asy ła ł na niego kozaków, zabierał 
remanent, kmieciami rozporządzał się ja k  u siebie w domu, a wszystko 
ezynił pod pozorem potrzeby dla regim entu 3). Dopiął wreszcie celu,

*) Akty, I I ,  60.
2) Tamże, I I ,  4 9.
3) Tamże, I I ,  45 i 6 8.
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Krynicki stracił wszystko, ale też nie d a ł za wygraną, wytoczył proces 
rabownikowi, który nową bauicyą na głowę jego sprowadził ').

Z kolei dostało się Nozdryszczoin, m alutkiśj wioseczce, należącćj 
do p. Marcina Saryna, rzeczułką tylko od Krystynówki oddzielonćj. 
Zakwaterował w nićj Narajewski ze swoją półsetnią, w pięciu chatach, 
bo tyle tylko liczyła osada 2).

Z innym sąsiadem, p. Michałem Skiporem, jeszcze było daleko 
gorzćj. Tu jakieś dawniejsze rachunki zaważyły na szali nieporozumień: 
w połowic m arca sam „nakaźny“ Ilordij uorganizował napad na Ma
tejki, zab ra ł wszystko, co się dało zabrać, resztę spalił. Skipor się 
odgrażał, że winnych o gw ałt z a pozwie, uradzono więc go sprzątnąć; 
nadarzała  się po temu chwila stosowna, kozacy ruszyć mieli do Niemi- 
rowa, gdzie się wszystkie pułki zbierały... przed wyciągnięciem tedy 
na wyprawę, p. Karol, wraz ze swoją m ałżonką, na czele kilkudziesię
ciu ludzi, wpada do M atejek, z zamiarem zgładzenia Skipora, ale ten 
na szczęście swoje znajdował się u sąsiada i w tak i tylko sposób uszedł 
niechybnćj śmierci. Jejmość niewymownie była oburzona, że się n a 
pad nie udał, to też na drugi jeszcze dzień mściła się na służbie p. Mi
chała, „sam a pięścią biła, rozkrwawiła, a potćm czeladzi swćj i koza
kom bić rozkazała“ 3). I Skipor nie cofnął się przed niebezpieczeń
stwem, przekazał m ajątek  swój p. Boguckiemu, z warunkiem, by wyto
czył proces Tyszkiewiczom; nabywca dotrzym ał słowa; z godną podzi- 
wienia cierpliwością, całych piętnaście la t nękał i samego p. K arola 
i pozostałą po jego zgonie wdowę 4).

Ale sąsiadów nie stało , bo rabunek dokonany w Jabłonce na p a 
nu Stanisławie Rączkowskim, tak  drobną był rzeczą, że o nićj wspomi
nać nie warto 3) Kozacy więc Tyszkiewicza zaczęli się szerszćm kołem 
rozpływać po kraju . W kwietniu przyszła kolćj na Narodycze, nale
żące do p. Antoniego Potockiego: wolnica nie m iała tu  praw a ani sta- 
cyi, ani prowiantu wybierać, bo jedno i drugie oddawna już było zgóry 
opłacone. Rusza tedy konceptem p. Dąbrowski, pisarz pułkowy— sta
wi się dla ściągania „pieniężnćj stacyi,” (tak  politycznie ochrzcił zwykły 
rabunek); ale z mieszczanami nie łatw a sprawa, wszczął się tum ult po
śród ciemności, kozacy podchmieleni zaczęli strzelać i pośród zam ętu 
sam dowódzca od swoich przypadkowo ugodzony kulą, padt na miej
scu. Dano znaćpułkownikowćj. Oburzona przysłała sukurs: „nowy te 
dy białogłowski, lichy i bardzo nieprawdziwy imć. p. Tyszkiewiczowa 
wymyśliła koncept, że się ten zabój wmieście sta ł...” Rabunek jako za- 
dosyćuczynienie za głowę pisarza był straszny, lud się rozbieżał wszy-

>) Opiś akt. knihi, n r. 2, s tr . 3 i 8.
*) Akty o koz., I I ,  49.
3) Tamże, I I ,  51— 56.
*) Opiś ak t knihi, nr. 4, s tr. 39; nr. 5 , s tr . 15.
*) Akty o kozakach, I I ,  79.



stek— miasteczko pustką stanęło '). Przypuszczać się godzi, że same
go p. Karola nie było w domu, że w tym czasie b ra ł udział w wypra
wie 1684 r., więc godnie go wyręczała małżonka. Bo oto zaraz w kil
ka dni (także w kwietniu) rozpoczęła niszczenie dóbr p. Dymitra Żabo- 
krzyckiego, mianowicie: Noryusk, W ielką Chajczę, Bondary i Zbranki.

Nie mamy zam iaru regostrować tu taj wszystkich skarg, zapisa
nych w aktach owruckich i żytomirskich, w których się dosadnie m alu
ją  nadużycia przez wolnicę Tyszkiewicza popełnione, wreszcie podobne 
one do siebie, na jednę układały  się modłę. Po zgonie pisarza Dąbrow
skiego zwykle „nakażny” Hordij, albo setnik Jakowicz, prowadzili „ar- 
chandyą” (hałastrę , zbieraną drużynę) do a taku  2).

Najciekawszą może i najdłuższą utarczkę prowadzili Tyszkiewi- 
cze z Charlęskimi. Przypuszczać można, że p. Karol dla ich poskromie
nia i zgnębienia o pozwolenie sformowania pułku się w ystarał, ko ła ta ł 
do króla, do hetm ana wielkiego koronnnego, wreszcie do Paleja; ale nie 
bacząc na protekcyą, nie wiele wskórał, trafił bowiem na ludzi tw ar
dych, nie poddających się lada czemu.

A że mamy zam iar przebieg tych sporów opowiedzióć tutaj w kró
tkości, dla uwydatnienia więc powodów gorszącćj poswarki, należy się 
bliżćj z rodziną Charlęskich zapoznać.

Charlęscy z Charlęża h. Bończa, przybyli na wschodnie kresy 
z Lubelskiego. Pan Szczęsny, dworzanin królewski, zapewne towarzysz 
chorągwi pancernćj, zab łąkał się w Kijowskie i znalazł szczęście w oso
bie księżniczki Lubeckićj, a swojej małżonki, wziął bowiem ogromne 
dobra po Połozach (m atka księżniczki była Połozówna z domu, ostatn ia 
z rodu). Za bogactwem poszły zaszczyty, tak  dalece, że Szczęsny, k ła 
dąc się do grobu w 1600 r., schodził z tego świata jako podkomorzy 
kijowski i wcale znaczny ziemianin w województwie. M ajątek jego roz
padł się na trzy schedy, między trzech synów; ale już w drugićm poko- 
leuiu sp łynął do rąk  jednych, jeden bowiem tylko z wnuków podkomo
rzego, Stanisław , m iał męzkiego potomka, mianowicie Dominika. Do
minik ów urósł na pana, posiadał klucz Chabeński w okolicy K rysty- 
nówki i klucz Byszowski z zamkiem obronnym, wysuniętym w stepy 
ukrainne. Chabne leżało w Owruckim powiecie, Byszów w Kijowskim, 
tam gleba poleska, tu  tłu s ta  i żyzna.

Dominik Charlęski ożeniony był z M aryanną Lubowicką, a choć 
wziął po nićj spory posag, choć sam posiadał znaczne dobra, nie były 
jednak one wolne od rozmaitych ciężarów, t. j. spłatów i procesów. 
W rzędzie pretendentów do spadku po Charlęskich, stryjach Dominika, 
znajdow ał się ś. p. Karol Tyszkiewicz. B ra t jego bowiem stryjeczny ro
dził się z Charlęskićj, a umierając, zapisał Karolowi wszystkie swoje do 
sukcesyi pretensye. Pan Dominik redukował je  do 30,000 zł., a Tysz
kiewicz do znacznie większćj sumy, ztąd początek waśni zaciekłćj; mo

*) Akty o kozakach, I I ,  5 S— 6 3.
a) T am ie, I I ,  6 8 .
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żna sobie wyobrazić, że sąsiedzi nie bardzo się miłowali, a sąsiadami 
byli blizkimi, m ajątki ich bowiem poleskie leżały o miedzę, grunta  Clia- 
bnego i Krystynówki stykały się ze sobą *;•

Tyszkiewicz zostawszy pułkownikiem, zaczął jeszcze dotkliwićj 
dokuczać przeciwnikowi. W 1684 r. pan Dominik wprawdzie już; nie 
żył, a żona jego wyszła powtórnie za Jan a  Stanisław a Brzeskiego. Ca
ła  rodzina m ieszkała kolejno to w Chabnem, to w Byszowie, sk ład a ła  
się z ojca samćj pani, Andrzeja Lubowickiego, z małżonków Brzeskich
i dzieci trojga już dorosłych z pierwszego małżeństwa: Franciszka 
Charlęskiego, córek: Anny i K atarzyny. Otóż przeciw nim wszystkim 
zaczął prowadzić wojnę nowo kreowany pułkownik, w początkach pod
jazdową, a potćm otw artą.

Już w lutym 1684 p. Marcin Narajowski na czele 50-ciu ludzi 
wkroczył do Chabnego i poczynił wielkie w nim dezolacye. Kozacy „nie 
jako ludzie wojenni, ale cale przykładem  nieprzyjacielskim” postępo
wali 2). Państwo Brzescy, widząc na co się zanosi, wnieśli protest do 
grodu, a potćm dla świętego spokoju wyjechali do Byszowa. Tyszkie
wicz na tćm nie poprzestał, poraź wtóry w kwietniu podczas Wielkićj- 
nocy zakwaterował z całym pułkiem w kluczu Chabeńskim, jego „na- 
kaźuy Hordij i setnik Wysocki dopuszczali się wielkićj swawoli, ostatni 
na czele półsetni wyniósł się do wioseczki Świtockich, także własności 
p. Brzeskićj, z trzech tylko osadców złożonćj, można więc łatwo za- 
wnioskować, że kmiecie odbiegli wszystkiego, a przybysze wystrzelali 
rem anent pański, nawet „świnie nadw orne,” jak  żałośnie utrzym uje 
w swćj skardze p. Zawiłowski, podstarości miejscowy 3).

Powiedzieliśmy wyżćj, że dziedzice Chabnego wynieśli się do By
szowa, by się odsunąć od nieprzejednanego sąsiada. Mieli wprawdzie 
w tym Byszowie wydzieloną sobie schedę Tyszkiewicze, zawsze z racyi 
spadku po krewniaku p. K arola, zrodzonym z Charlęskićj; od Byszowa 
nawet zaczęła się poswarka. W miasteczku znajdował się zamek, do 
którego obie strony rościły pretensyą. Ziemianie ówcześni chorowali 
trochę na m anią posiadania obronnych placówek, choćby kurnik z chró- 
stu, byle oczęstokolony, zaraz go szlachcic c a s t e l e m  nazywał i z wiel
ką fantazyą podpisywał na dokumencie: „dan na zamku naszym” i t. d. 
Jak  niedawno jeszcze, posiadacz ziemski lada dworek mianował p a ła 
cem, tak  w onćj oddalonćj od nas dwoma stuleciamie poce, lada blok- 
haus mianował fortecą. Tyszkiewicz więc, jako  dziecię wieku, zagarnął 
gwałtem  Byszowską rezydencyą, ale go z nićj, przy pomocy dymirskich 
kozaków, wyparował Brzeski w 1681 r. 4). Jeszczeż rezydencyą owa 
m iała istotne znaczenie w miasteczku ludnćm, wysuniętćm w step ukra-

‘) Heleniusz: „W spom nienie la t m inionych.“  Kraków, 187G r ., t. I, 
s tr. 2 94 .

2) Akty o kozakach, I I , 4 8.
3) Tamże, I I ,  7 3.
*)  Tamże, I I ,  3.



inny, po którym  uganiała niesforna wolnica, częste stosunki mająca 
z mieszczaństwem, nie bardzo dobrze dla mieszkańców dworu usposo
bionym. Zamek byszowski był naprawdę zameczkiem, opatrzonym 
w strzelbę wszelkiego rodzaju, okolonym zewsząd wodą,. Podkomorzy 
kijowski p. Szczęsny Charlęski, k rzą ta ł się około jego budowy, a wnuk 
Dominik dokończył i wyrestaurował. W mieście Dominikanie posiada
li klasztor, była i fara i kilka cerkwi bogato uposażonych, a choć nie 
bardzo się żyło bezpiecznie, z racyi sąsiedztwa kozaków; ale tćż z nimi 
łatwićj się przychodziło do porozumienia, jak  z niespokojną p. Tyszkie- 
wiczową. W ciągu la t kilku walczyła ona o zamek, który z rąk  do rąk  
przechodził; była to prawdziwa wojna domowa, tćm  smutniejsza, że 
oba obozy zuźytkowywały siły, przydatniejsze dla obrony zagrożonych 
granic, że je zuźytkowywały w obec przebiegłego nieprzyjaciela, który 
korzystać umiał z każdćj słabości przeciwnika. Ale już tak a  dola by
ła  ludzi osiadłych w tych stronach; pieniactwo absorbowało ich całkiem, 
jiamiętność oślepiała, nie widzieli nigdy niebezpieczeństwa, aż to się na 
ich barki zwaliło.

Brzescy więc zostawszy panami placu boju, t. j. będąc posiada
czami zamku Byszowskiego, osiedli w nim, chcąc się uchronić od naga
bywań Tyszkiewicza. Ten bowiem jako pułkownik kozacki, m iał prawo 
kw aterunku tylko na Polesiu, a Byszów leżał w stepie, w powiecie ki
jowskim. Jako człowiek prywatny, nie mógł się tu  dostać bezkarnie, 
sporo bowiem banicyi i infamii na nim ciążyło, trac ił więc swobodę ru 
chów, ilekroć jak itak i porządek zapanowywał w województwie. Ale
1 na to sobie poradził; b ił się on dzielnie, b ra ł czynny udział w wypra
wie z 1684 i z 1686 r. Otóż z tćj ostatnićj wracając, dostał od króla 
g l e j t  („list zaręczny”), wydany mu 13 grudnia 1686 r. i zainstalował 
się w swoich dobrach spokojny i zupełnie bezpieczny >). P u łk  zwinął, 
ty tu łu  się wyrzekł, został skromnym towarzyszem w chorągwi pancer- 
nćj kasztelana chełmskiego. Z kolei rozlokował się w Byszowie, na 
części do niego należącćj, siedział spokojnie, aż wzmógłszy się w siły, 
znowu zaczął dokuczać Brzeskim i Charlęskiemu. Następstwem tego 
była zajazdowa batalia i nowe skargi do trybunału; rzecz się działa 
w lipcu J688 2); widać jednak, że strona przeciwna zdobyła przewagę, 
bo się p. Teofila ulękła tak  dalece, że na początku 1689 r. wezwała ku 
pomocy słynnego pieniacza, regenta owruckiego, p. Stefana Didkow- 
skiego, którem u powierzyła swoje iuteresa 3). Może nie wiedziała te
go, że oddać się w ręce p. Stefanowi, znaczyło to samo, co procesować 
się cało życie.

Ale proces swoją drogą, a walka na miejscu swoją. Otóż p. Ka
rol upatrzy ł chwilę stosowną i na początku 1689 w yparł Brzeskich
2 zam ku przemocą. Tryum f był wielki, oburzenie pokonanych także

')  Opiś aktów, knihi, N . 3, s. 2 2.
2) Tamże, n r. 3, s tr . 24.
3)  T am ie, nr. 4, s tr. 8 .
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niem ałe, należało się jednak cofnąć przed koniecznością, naturalnie nie 
wyrzekając się chęci odwetu. Odwetować nawet łatwo było, mając pod 
ręk ą  ludzi takich skorych do rabunku, ja k  kozacy chwastowscy. 
W  Chwastowie oddalonym o jakie trzy milki od Byszowa, rezydował 
Palej, a jego liczne setnie kwaterowały w powiecie Kijowskim. Lud go 
słuchał chętnićj niźli panów swoich, niźli nawet urzędników Rzeczypo
spolitej, których Bogiem a praw dą dawno już w tych stronach nie wi
dział.

I Brzeski więc i młody Charlęski czekali cierpliwie, aż się docze
kali nareszcie. Oto w końcu tegoż 1689 r., ud a ł się Tyszkiewicz do 
hetm ana wici. kor. Szło mu o zdobycie ceduły do Paleja, który jedne
go tylko Jabłonowskiego trochę jeszcze słuchał i szanował; ceduła mu 
była  potrzebna dlatego, że podkomendni w atażki zanadto mu dokucza
li w Byszowie. Jednocześnie sam a pani wyjechała do dóbr poleskich.

Wówczasto pokonani podążyli do Chwastowa z czołobitnością, 
darunkiem , a prośbą, by ich kozak uwolnił od niemiłego sąsiada. J a k 
że się m usiał uśmiechać stary Palej, słuchając supliki i licząc talary. 
P rzystał jednak chętnie na propozycyą, pow tarzał bowiem często: niech 
się lachy gryzą, nam z tćm będzie lepićj, łatwićj ich pokonamy.

Wreszcie pochlebiało mu, że herbowni uznawali w nim przewódz- 
cę ludu. W Byszowie wprawdzie s ta ł oddawna setnik Zieliński z nie
wielkim oddziałem, więc o pomoc zbrojną tu  nie szło, ale o widoczne 
znaki protekcyi. A takim  znakiem był posłaniec kouny „z buzdyga
nem alias pieniaczem ,” okolony pocztem kozaków; staw ił się on zwykle 
pośród gromady i ogłaszał, że ojciec Palej przysyła pokłon ludziom 
prawosławnym i rozkazuje, by wypowiedzieli posłuszeństwo tem u a te 
mu panu, a poddali się innemu, który za to „obowiązuje się większe 
słobody darow ać.” Łatw o wówczas przychodziło do skaptowania gmi
nu; „bo i sam a n a tu ra  każdego chłopa, pisze w swojćm zażaleniu pani 
Tyszkiewiczowa pod dyktandą Stefana Didkowskiego, zwłaszcza w tam 
tejszych krajach, między kozakami pod Kijowem, zawsze pobudza do 
buntów przeciwko panom“ Na widok więc „p ien iacza“ Palejowe- 
go rozwarły się podwoje Byszowskiego zam ku i jako zadośćuczynienie, 
nastąpił rabunek, a było co rabować: p. Tyszkiewiczowa zwiozła tu  
krestencyą z całego m ajątku, więc toki i śpichrze pełne, do piwnicy 
wprosili się ks. Dominikanie i złożyli swoje miody z Leśni, szkoda 
obliczona potćm wynosiła 14000 złotych. Wesoło więc obchodzili 
święta chwastowscy wysłańcy.

Pani Teofila nie przeczuwająca nieszczęścia, najspokojniej wraca
ła  3 stycznia 1690 r. do zam ku z poleskićj wycieczki, aliści napadnięta 
w miasteczku, schroniła się do gospody i tu  jednak odnalazła ją  pijana 
tłuszcza: ledwie ją  wydostali z rąk  chłopskich kozacy i na jednokon
nych saniach wywieźli za miasto. Nie wiedział o nieszczęściu i p. Ty
szkiewicz, w kilka dni bowiem po ucieczce żony przybył do Byszowa
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pełen otuchy, wiózł bowiem listy hetm ana do Paleja, a w nich wyrażo
ne żądanie „libertacyi” jego m ajątku, t. j. uwolnienie od kwaterunku. 
Ale żo kozackiemu watażce chciał się zaprezentować okazale, więc cią
g nął i dworno i przyzwoicie: sanie zaprzężone były czterema końmi 
wysokićj wartości, luzem szedł piękny wierzchowiec, jeden, drugi i trze
ci, różnćj maści i róźnój rasy, sam rzęd srebrny pozłocisty kosztował 
600 złotych, w taborku  znajdowały się rusznice w słoniową kość opra
wne, a srebrem  nabijane, pistolety, szable z jaszczurowemi pochwami, 
kilimki paskowate, kobierce nowe perskie, kołdry tureckie—słowem, 
jak  przystało na tak  zamożnego pana. Wjeżdża do Byszowa i w je- 
dnćj chwili napadnięty przez zbuntowauą tłuszczę, pozbawiony wszyst
kiego, ledwie z duszą ujść potrafił ').

W m iasteczku zainstalowali się dawni właściciele. Nie myślcie 
jednak, żeby już sobie okupili spokój na zawsze... gdzieżtam! p. Karol, 
połączywszy się z towarzyszem wołoskićj chorągwi Mikołajem Wyszpol- 
skim, robił ciągłe staran ia  o odzyskanie forteczki, często napadał na 
obywateli byszowskich, więził ich, rabował; szczególną zajadłością od
znaczał się napad uskuteczniony przez niego w lipcu 1691 r. 2).

Ale nareszcie przyszła starość, a z nią pragnienie spokoju; po go
rących petycyach pozwolił mu Palej zamieszkać w miasteczku, n a tu ra l
nie, źe nie w zamku, lecz w naprędce zbudowanym dworze. Chorował 
długo, znosił niemało przykrości, kozacy go nieraz rabowali okrutnie 3). 
Przeciwnicy czekali tylko na zgon ex-pułkownika, a kiedy ten nastąp ił 
25 m aja 1694 r., wówczas Charlęski nie pozwolił nawet żonie pocho
wać nieboszczyka, wypędził ją  natychm iast i to na zawsze z Byszo
wa 4).

A i potóin nie zaznała spokoju p. Teofila: prześladowali ją  sąsie- 
dzi, którym tak  dawnićj dokuczać umiała. Tak Tyszkiewicz przed 
zgonem zapisał Paszkowce, niewielką osadę, Dominikanom byszowskim, 
wdowa się w ahała, czyli ma wykonać ostatnią wolę zmarłego; ale zie
mianie okoliczni poparli sprawę pobożnych mnichów, już więc w pa
ździerniku woźny wprowadził nowych posiadaczy do m ajątku im prze
kazanego ®).

Jejmość zrażona, postanowiła niewracać do Byszowa, ustąpiła  
więc wszystkich praw do niego p. Dmitrowi Żabokrzyckiemu, naonczas 
pisarzowi łuckiemu 6). Była to nie arcy m iła dla Brzeskich niespo
dzianka; p. Dymitr bowiem m iał ustaloną sławę niespokojnego i ener
gicznego pieniacza, posiadat przytćm i zachowanie u dworu. Jednak  
cesya owa snać się rozchwiała, bo kiedy we dwa la ta  potćm poborca

i) Akty o kozakach, II , s tr. 18 4 — 194.
a) Opiś okt. kit. nr. 5, str. 2 2.
3) Akty o kozakach, I I ,  317 . Opiś akt. kn., nr. 5 str. 40.
4) Tamże, I I ,  2 9 2.
») Opiś akt. kn., nr. 5, s tr. 34 .
•) Tamże, nr. 5, s tr. 3 5.
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Michał Stawiski, chorąży żytomirski pozwał ją, żc nie płaci podatków, 
wówczas w manifeście w grodzie owruckim złożonym, zaprotestował, 
dowodząc, że karczmy i gorzelnie, pobudowane w Byszowie, oddawna 
nie należą do nićj ani tćż do jćj dzierżawców, ale do Paleja i kozaków 
jego pułku, którzy zagarnęli stepowe m ajątki a w tćj liczbie i jój dzie
dzictwo, i nieprawnie nićm w ładają ‘).

Temuż losowi uległa i Karolówka, niedaleko od miasteczka poło
żona. B yła to zastawna dzierżawa; m iał ją  zamiar wykupić C harlęsk i2), 
a potćm p. Remigian Grocholski, chorąży bracławski 3), pieniądze sk ła 
dali z warunkiem, by się kozacy usunęli. Naiwna propozycya! p. Teo
fila wyniosła się na Polesie, do Krystynówki, a i o nią rościł jakieś nie 
bardzo uzasadnione pretensye p. Brzeski *).

Do końca nie zaznała spokoju. Jan  Potocki, łowczy bracław ski 
a sąsiad p. Teofili, przypomniał sobie dawne jćj w Narodyczach popisy, 
oddaw ał więc z nawiązką doznane niegdyś przykrości. W 1694 zajazd 
uskutecznił na dwór krystynowicki 5), w rok zaś potćm zatradow ał k a 
wał należącego do nićj pola °). Dokuczał i Charlęski jeszcze dotkli
wiej... Wdowa przyw iązała się do dziewczyny sieroty, wychowała ją  
przy sobie, wyuczyła haftu, wychowanka słynęła jako haftarka; otóż 
oficyalista z Chabnego, podstarości Jakubowski upodobał sobie panien
kę i przy pomocy swojego pana w ykradł ją... Lam entowała staruszka 
bardzo, żal jćj było wychowanki '). Tyszkiewiczowa żyła jeszcze na 
początku 1694 r., w tym bowiem czasie skarży Potockiego, źe ją  z ra 
bował i chciał jak  czarownicę utopić 8).

Zeszła ze świata bezpotomnie, zostawiła po sobie pamięć gw ałto
wnej i nieprzebierającćj w środkach niewiasty. Niezwykłego hartu  
białogłowa, ostatnia może wyobrazicielka bojujących kobiet, tak  po
wszednich na wschoduiein pograniczu w XVI i XVII stuleciu.

Pułki kozackie przez herbownych sztyftowane, nie przyniosły 
spodziewanej korzyści: po wielkich usiłowaniach, wysyłały one na linią 
bojową nie więcćj nad 2000 żołnierzy, którzy czasu pokoju niszczyli 
spory kraju kaw ałek, nie bacząc na to, że oprócz tego i ze szkatuły 
królewskiej czerpali obficie. A i te regim enta naprędce sklecone, roz
wiązywały się prędko, przetrwawszy zaledwie po la t kilka.

Nowych tedy środków ją ł probować Jan  III po naradzie z hetm a
nem w. kor., mianowicie, postanowił w końcu 1685 r., by zapowiednie

')  Opiś aktów, knihi, N. 6 , str. 2 2 .
*) Tamże. nr. 5, etr. 3 5.
3) Tam że, nr. 5, str. 3 8.
ł ) Tamże, n r. 5, str. 2 2 .
5) Tamże, nr. 5, s tr . 62.
6) Tamże, nr. 6, s tr. 7.
T) Tamże, lir. 6, s tr. 2 5.
*) Tamże, nr. 7, str. 9.
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listy otrzymywali tylko ludzie gminnego pochodzenia, u kozaków po
siadający zaufanie, więc ich starszyzna przedewszystkićm. Wów- 
czasto wystąpili na widownię pułkownicy albo przybyli z za Dnie
pru, albo poprzednio w dawnych szlacheckich oddziałach zajmujący 
podrzędniejsze stanowisko; jako to: Makucha, Apostoł Szczurowski, 
Jarem a H ładhij, Bazyli Iskrzycki. Potem powoli, wychylili się ze ste
pów watażkowie energiczniejsi: Palej, Samuś, Isk ra , Barabasz, Abazin.

Było wprawdzie znacznie więcej drobnych dowódzców, ale ci albo 
chwilowo popisywali się na scenie, albo nie odznaczyli się niczćm, krom 
rabunku, że wymienimy t.u Grzegorza Karpowicza-Wolskiego, Pilaja, 
Mańka, Krywonosenka, Mojsieja, Kaliana i wielu innych.

Otóż watażkom tym słów kilka tutaj się należy. Choć niechętni 
rzeczypospolitćj, ale zawsze walczyli oni pod jój sztandarem , karmili 
się jej chlebem, nieraz z przekleństwem od biednych ściąganym miesz
kańców, wreszcie, oddajmy im sprawiedliwość, ginęli często broniąc 
różnoplemiennej ojczyzny...

Makucha, zapewne nakaźny, przedefilował przez Polesie, w raca
jąc z bukowińskićj wyprawy w listopadzie 1684 r., prowadził ze sobą 
700 ludzi, zatrzym ał się podrodze u p. Wierzbowskiej Aleksandrowćj 
tylko na dni kilka i zniszczył ją  na 1500 zł. Ztąd najem na „chałastra” 
zaczęła się rozpływać po okolicy. Misya Makuchy była skończoną, 
więcej już  o nim nie słychać ').

Paw eł Apostoł Szczurowski, przybył z za Dniepru na wezwanie 
królewskie, rozlokował się w listopadzie 1685 r. w dobrach Michała Teo
dora Jelca i sąsiadującćj z niemi włości brakińskićj, należącej do K o
niecpolskiego. Gościł do m aja 1686 r., więc całych siedm miesięcy. 
Oddział jego liczył 390 mołojców. W ybierał „boroszno” energicznie; 
tak  należących do Jelca 1500 kóp zboża zagarnął, wymłócit je i „na 
podwodach skarbowych” wysłał do Niemirowa, do „nakaźnego” hetm a
na Mohiły. Dopomagał mu w rabunku p. Ejsm ont, porucznik chorą
gwi wojewody wileńskiego *). Szczurowski kw aterow ał ze swoim szta
bem w B rahiniu, a kozacy jego w okolicy. Klucz brahiński sk ład a ł się 
z miasteczka, 20 wiosek i 11 futorów, w których liczono 290 dymów. 
Osadnictwo nie świetnie się prezentowało: mieszkańcy dymu obowiąza
ni byli żywić konsystujących mołojców; nadto pułkownik wymógł, wy
ruszając już w pochód „aby każdy chłop dał swojemu kozakowi do wo
zu pół w iadra sucharów, pół w iadra mąki żytniej, ćwierć jag ieł, maku, 
pszenicy, krup hreczanych, mąki hreczanćj, t ł u k  na ,  soli h u s e k  pięć
dziesiąt, koszul parę, obuwie i trochę grosza na proch” 3). Nadto na 
trzech szeregowców, wóz jeden z chomątem i potrzebami do jazdy . 
Dozolacyi nie małej dopuszczali się kozacy Szczurowskiego; stra ty  przez 
nich spowodowane w brohińskim kluczu, oceniono na 17372 złotych,

')  Akty o kozakach, I I ,  120.
2) T am ie, I I , 2 1 1  —  214 .
3) Tamże, II , 149.
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bo też żądania ich były niepomierne. Po siedmiomiesięcznym pobycie 
nie zostawili ani jedućj kury, ani jednego prosiaka, wieprza, wołu. Cie
kawa jest statystyka wytrzebionych zwierząt, spisana skrupulatnie 
przez ekonomią: pierwszych sprzątnięto 1714, drugich 2000, ostatnich 
214, byków i jałowic 150 i w takim stosunku wszystko. Wcale się nie 
krępowali mołojcy: dziewięć spokojnych niewiast zgwałcili, dziewięciu 
kmieci zamordowali; w końcu na przejeżdżających robili zasadzki. Tak 
ks. B ułhaka, dominikanina, powracającego od krewnych, do klasztoru 
pińskiego zrabowali do koszuli, najzuchwalćj zaś poradzili sobie z pa
rochem Mikulinieckim. Oto setnik Russanowicz, biedaka „za głowę 
wziąwszy, koto cerkwi włuczył a bił, iż mu odradzał, aby w wielki 
post nie tańcował i grać nie kazał *). Brachińską włością rządził Jan  
Czechowski, podstarościmi zaś byli Jan  K otarski, skarbnik czernihow- 
ski i Włodzimierz Łowicki, podczaszy nowogrod-siewierski. Dwaj osta
tn i, także przed kilku laty probowali kozakowania: w listopadzie 1684 
roku wyrobili sobie u regim entarza Druszkiewicza listy zapowiednie, na 
mocy tego że są herbowymi. Zebrali do 300 ludzi, z nimi rzucili się na 
Wysokie, należące do p. Stawiskiego i ściągnęli kontrybucyą kilkadzie
siąt złotych wynoszącą 2). H ałasu z tego powodu narobiono wiele, może 
więcój uiźli było warto. Improwizowani więc putkownicy wycofali się 
z szranków, kozakowanie bowiem stało się w owym czasie rodzajem 
ryzykownćj spekulacyi: można było wprawdzie zrobić na nićm m ajątek, 
ale tćż można było i głową nałożyć. Dali za wygranę, a przytuliwszy 
się w dobrach Koniecpolskiego, przyjęli tam skromne posady podstaro- 
ścich. Krzyczała kiedyś na nich szlachta za rabunek, krzyczeli teraz 
oni z kolei na Apostoła Szczurowskiego i mało się biedy nie dokrzy- 
czeli, pułkownik bowiem rozgniewany, napadł na nich z zamiarem wy
mordowania ... wyruszał w pochód, na wyprawę, tak a  chwila na js tra 
szniejszą bywała dla spokojnych mieszkańców, kozacy bowiem z a ł a 
t w i a l i  z n i m i  r a c h u n k i . . .  Podstarościowie brahińscy zapłacili r a 
chunek kieszenią a nic skórą własną i to uważali za bardzo szczęśliwe 
rozwiązanie sprawy a). W atażka wyciągnął ze swoimi z Polesia i nie 
w racał już tu taj więećj. B łąk a ł się w kijowskim powiecie, chcąc się 
zbliżyć do stepowych drużyn... lekceważył Paleja, nieuznawał jego 
zwierzchnictwa, to tćż pochwycony przez tego ostatniego, został roz
strzelany ł ).

Jarem a Ilładk ij, także przybył do nas z za Dniepru, gdzie był 
„ochotnickim” pułkownikiem, a przybył około 1691 r. 5). I  on się b a 
wił, jak  inni, rabunkiem ; szczególne m iał upodobanie w ściąganiu kou- 
trybucyi z miasteczek i to podczas jarm arku : taką  niespodziankę spra-

■) Akty o kozakach, I I ,  156.
2) Tamże, II , 9 9.
3) Tamże, I I ,  162.
4) Grabowski, Starożytnośoi, I I ,  53 2.
5) W ieliczko, Latopisiec, I I I ,  190.



wił w Starych Narodyczach (Potockiego), w Nowych Narodyczach (Ł a
ski) '). We dwa la ta  późnićj (1694 r.) zniszczył dobra Jezuitów owruc- 
kich, klućz czarnobylski, Sapiehów 2) i Obichody Surynów 3). Taką, so
bie zjednał sławę sm utną, że kiedy zbliżał się do osady dla wybierania 
„boroszna,” wówczas kto żył, staw ał pod bronią by go odpędzić. W ro 
ku 1697 wyparty z owruckiego przez zastępy Palejowe, uganiał po li- 
tewskićm Polesiu, dobywał szturmem zamku w Chojnikach, należącego 
do ks. Dominika Szujskiego 4). Nie chciał się poddać, jak  i Szczurow
ski stepowemu watażce, to tćż przez niego rozstrzelany w Chwastowie 
na początku 1699 r . 5). P u łk  jego poszedł w rozsypkę.

Bazyli Iskrzycki, szlachcic ruski, właściciel rozległych dóbr w o- 
kolicy Kijowa, syn mirkorodzkiego pułkownika Apostoła, faworyt So
bieskiego i hetm ana w. koronnego, może najwięcćj ze wszystkich swo
ich współkolegów dokazywał na Polesiu. W ystąpił jako  dowódzca re
gimentu w r. 1689, z rozległą władzą, król bowiem polecił mu dozór 
nad wszystkimi kozakami tu  rozkw aterow anym i6). Może osłonięty 
zaufaniem zanadto sobie pozwalał, a pod pozorem wybierania „borosz
na,” rujnował szlachtę na wschodnićj granicy osiadłą. On jeden m iał 
bezpośrednie z dworem stosunki, często prezentował się na komnatach 
królewskich: zręczny, przystojny, pełen nawet ogłady, podobał się 
wszystkim w stolicy. Nie bacząc więc na to, że ziemianie hałasowali na 
docisk, któremu ulegali, z powodu samowoli pułku Iskrzyckiego, jem u 
samemu włos nawet nie spadł z głowy 7). A mieli czego hałasować: 
oto bowiem poczynając od 1691 do 1694 r., więc w ciągu la t trzech 
zrabow ał on aż pięć ogromnych majątków położonych w województwie 
kijowskićm, mianowicie klucz czarnobylski (Sapiehów), chabeński (Char- 
lęskich), demidowski (Łasków), noryński (Żabokrzyckiego) i dwie gm i
ny Jarowę i Rodowle (Niemiryczów). Żabokrzycki nawet długi a za
cięty z nim proces p row adziłs), a hetman podwakroć upom inał go li
stem, by swoich kozaków trzym ał w karbach subordynacyi i niedopu- 
szczał swawoli °). Od roku jednak 1693 już się warcholił z Palejem, 
nie uznawał jego władzy nad sobą, za co stepowy watażka odgrażał się, 
że go powiesić każe. Iskrzycki chować się musiał. Z tego powodu opusz
czał term ina w licznych sprawach ,0), w końcu przeniósł się nazawsze 
w głąb Polski, wyrzekł się kozakowania, został rotm istrzem  JKMości.
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’)  Akty o kozakach, I I , 2 31, 23 7.
2) 1. c ., I I , 295 , 302.
3) 1. o., II , 315.
ł ) l .o . ,  I I ,  351 .
5) 1. c., I I ,  37 1 ; W ieliczko, I I I ,  2 0 2 .
°)  Solowiew, Isto ria  Roasii, X IV , s tr. 16 7.
7) A kty o kozakach, I I ,  170.
s) Tamże, I I ,  21 7, 2 2 1 , 223 , 226 , 2 41 , 2 51 , 253 , 264 i 288.
9) Tamże, I I ,  286 i 2 49 .
10) Tamże, II , 2 72.

Tom IV. Grudzień 1881. 50



Jego to, jako rezydenta polskiego, wysyłał hetm an w. kor. po zgonie 
Jana  III „do boku wielmożnego jegomości pana Mazepy, hetm ana wojsk 
zaporozkick jego prześwietlejszego, dzierźawniejszego wieliczestwa” ‘). 
To ostatnia wzmianka, jaką, o Iskrzyckim napotykamy.

Stepowi kozacy dopićro w 1688 r. zagościli na Polesiu kijow
s k im . Palej przerósł innych energią i popularnością; uznali tćż w nim 
przywódzcę inni koledzy pułkownicy, nawet Samuś, pomimo tego, że 
nosił ty tu ł „nakaźnego hetm ana.” Kto nie uznawał, albo głową odpo
wiadał, albo się m usiał nazawsze wynosić z granic, kędy gmin obowią
zywał się do posłuszeństwa chwastowskiemu watażce. Palój wszakże za
czął być czynniejszym dopióro po zgonie Jana  III; obrał inne pole po
pisów. Ram y, w których zam knięte Polesie, były zaciasne dla niego... 
potrzebował przestworu, stepów... Na tych stepach bujał la t wiele, ale 
już w XVIII stuleciu, więc o nim tu i o jego licznych pomocnikach za
milczymy, tóm bardzićj, że gdzieindziej, jużeśmy podali przygody tego 
niesfornego a energicznego człowieka 2).

Oto sumaryusz sił kozackich, będących w rozporządzeniu Jan a  III, 
w ciągu dwudziestu ostatnich la t jego panowania. W licznych wypra
wach Sobieskiego brali niekiedy udział zaporozcy, brali prawie zawsze 
udział i stepowi kozacy i jedni i drudzy jako podkomendni ale tylko 
podczas wojny; po jój ukończeniu od chwili powrotu do siebie, nic wspól
nego nie mieli oni z Rzeczpospolitą... stepowi kozacy jeszcze się czasem 
do nićj umizgali, po to tylko by zyskać stacye t. j. kw aterunek, sukno 
i „boroszno,” ale siczowi trzymali się zdała.

„Wojskiem zaporozkiem” nazywano woluicę poleską, na zasadzie 
tradycyi, nic bowiem nie m iała ona wspólnego z Zaporożem, a owi „na- 
kaźni hetm ani” żadnćj nie posiadali władzy i estymy u swoich, trudno 
nawet dopatrzćć wielkićj łączności ich z pułkownikami, szczególnie szla
checkiego pochodzenia. Podczas ciągnienia stawali oni wprawdzie na 
czele drużyny z mołojców złożonćj, ale po ukończonćj wojnie, taki „he
tm an nakaźny,” rezydujący w Niemirowie, z głodu mógł umrzćć i ża
dnemu z podkomendnych nie przyszłoby na myśl, by go od śmierci 
uchronić. Jeżeli Apostoł Szczurowski, zatradowane zboże u Jelca, 
w ysyłał do nakaźnego Mohiły do Niemirowa, to wysyłał je, mając 
swój regiment na myśli, szło mu o przekarm ienie własnego pułku, k tó
ry tam  w ślad za prowiantem podążył. Szereg owych „nakaźnych,” tak  
dynastycznie kiedyindzićj naznaczanych, przedstawiających spójnię nie
przerwaną, tutaj rwie się nieustannie. Bezkrólewie trwa długo, z powo
du braku aspirantów do godności. Król czy hetm an mianuje ich, ale 
znowu nie stawi warunku, by mieszkali w Niemirowie; jedni więc rezy
dują w wspomnianćm wyżćj miasteczku, inni w miejscach kędy ich 
pułki rozkwaterowane. B ułyha np., jako nakaźny nie opuszczał Pole
sia, Iskrzyckiemu nadano przywództwo nad kozakami bez tytułowania
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')  W ieliczko, I I I ,  388 i 397.
8) Przewodnik naukowy i literacki, Lwdw, 1 8 7 G r. „B unty  Palejow e.“



go „hetmanem nakaźnym .” Ostatnim zaszczyconym tą  nazwą był Samuś, 
a  i ten przeważnie w stepach się b łąk a ł kijowskich.

Rozpatrując się w wewnętrznej organizacyi wolnicy, widzimy, że 
była to raczćj milicya, na modłę dawnej kozaczyzny urobiona; od tej 
ostatniej zapożyczono formy, w regimentach przechował się obyczaj uo
sabiający się w zamiłowaniu rabunku, w nieszanowaniu praw krajo
wych i przepisów religijnych. Bitności kozakom tym odmówić niepo
dobna, ale zato brak pomiędzy nimi pewnej spójni i jedności. Dymir- 
ska drużyna powoli przeobraża się w najpowszedniejszą straż staroś
cińską, w tak  rozpowszechnionych potem dworskich kozaków. Pułko
wnicy herbowni działają każdy na swojg rękę, mając bardziej na wzglę
dzie interes osobisty, niźli dobro i pomyślność ojczyzny. Pułkownicy 
z gminu, powołani do życia w 1685 r. zupełnie w myśl herbownych po
stępują; nie dawni to już rycerze, nie walka tylko z niewiernymi wypi
sana na pomiętym ich i zbrukanym sztandarze, ale chęć zdobycia gro
sza przedewszystkićm, by za grosz ten kupić sobie spokojne życie, prze
dzierzgnąć się w ziemianina posiadacza i pieniać się z sąsiadam i. Nie 
łączą się oni ze stepowymi kolegami, nie chcą słyszeć o przewadze tych 
ostatnich, a tćmbardzićj o przewadze jednego nad wszystkimi, tak  do
brze walczą z Palejem ja k  z Turkam i albo Tataram i; a Palej tak  do
brze ścina pokonanych pobratymców, jak  ścina Turków i Tatarów, k tó 
rzy się do rąk  jego dostaną.

Wszyscy zaś zarówno słuchają hetm ana w. kor., kiedy ten powo
łu je  ich do współudziału w wyprawie, zarówno nie słuchają go, kiedy 
ich karci i grozi surowemi karam i za nadużycia... wszyscy zarówno n i
szczą kraj rodzinny, rozporządzając się w nim, ja k  w ziemi nieprzyja
cielskiej.

Słowem, żołdacy to już a nie bohaterowie...
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KRONIKA PAEYZKA,
L I T E R A C K A ,  N A U K O W A  I A R T Y S T Y C Z N A .

„Korespondencya dyplomatyczna barona deS taol-IIo lstein ,’’ambasadora szwedz
kiego we Francyi, wydobyta z archiwów szwedzkich przez p. Leouzon lc Duo. 
— Doroozne posiedzenie pięciu akadem ii.— Zmarli członkowie Insty tu tu .—  
Odczyt p. Legouvd o N epomucenie Lem ercior.— Konferonoya p. Żmigrodz.- 

kiego o znaozenju poezyi Bogdana Zaleskiego w literaturze naszćj.

P. Leouzon le Duc, autor wielu dzieł, poświęconych historyi i li
tera tu rze  szwedzkićj, a między innemi biografii Gustawa III, wydał 
obecnie wielki tom p. t.: „Korespondencya dyplomatyczna barona de 
S tael-H olstein, am basadora szwedzkiego, we Francyi,” oraz następcy 
jego barona Brinkm an. Te dokumenta, wydobyte z archiwum królew
skiego w Stockholmie, obejmują przeciąg la t szesnastu, od roku 1783 
do 1799. Wydawca, dla spopularyzowania pracy swojćj, ogłosił tylko 
najcelniejsze ustępy, dotyczące bezpośrednio rewolucyi francuzkićj; po
przedził je obszernym wstępem, w którym daje poznać dwóch szwedz
kich dyplomatów.

Baron de Stael, ja k  słusznie uważa autor, doznał losu wspólne
go wielu wyższym nawet ludziom: osobistość jego zgasła, przyćmiona 
aureolą genialnćj małżonki. Należał on jednak do rzędu niepospoli
tych mężów stanu; poglądał na rzeczy trafnym  i niepospolitym wzro
kiem, czego dowodem korespondencya, ogarniająca właśnie la ta , 
w których spełnił się wielki dziejowy przewrót.

W r. 1778 przybył do Paryża, trzydziestoletni blizko baron de 
Stael objął urząd sekretarza przy ówczesnym am basadorze szwedz
kim, baronie de Creutz. Uczony, pracowity, zam knięty w sobie, ob
darzony przytćm ujm ującą powierzchownością, zjednał sobie odrazu 
względy przeważnych osób, zacząwszy od króla i królowćj; ale szczu
pły m ajątek nie odpowiadał świetności rodowćj, zagradzał mu drogę 
do wysokich dostojeństw. Przyjaciele postanowili usunąć zaporę, u ła 
twiając mu związek m ałżeński z panną Necker.

Przyszła au torka Korynny, liczyła ledwie rok szesnasty. Córka 
wielkiego finansisty, m iała odziedziczyć 500,000 rocznego dochodu:



rozmiłowani w jedynaczce swćj rodzice, marzyli o najświetniejszych 
dla nićj związkach; nie łatw o tćż zgodzili się na oddanie jćj ubogiemu 
sekretarzow i ambasady. N astąpiły  długie rokowania i koresponden- 
cye z królem szwedzkim. Necker położył warunki, świadczące o tro 
skliwości ojcowskićj, a zarazem o naiwnćj wierze w niezmienność rze
czy ludzkich. Na mocy tych warunków, baron de Stael m iał być n a - 
zawsze am basadorem  szwedzkim w Paryżu, To n a z a w s z e ,  jakże 
dziwnie brzmi, gdy pomyślimy, że kilka la t zaledwie upłynęło odtąd, 
a  Ludwik X V I-ty  położył głowę pod gilotyną, a  Gustaw III upadł pod 
sztyletem mordercy!

Małżeństwo nastąpiło wreszcie r. 1786. Baron de Stael, m iano
wany ambasadorem, za ją ł tak  w Paryżu, jak  W ersalu wyjątkowe s ta 
nowisko. Względy króla i królowćj otworzyły mu narozcież podwoje 
arystokratycznych salonów. Jako zięć Neckera, spotykał w domu te 
ścia wszystkich przedstawicieli klasy średnićj: bankierów, finansistów, 
m agistraturę sądową. Młoda m ałżonka tymczasem, blaskiem geniu
szu przyciągała do salonu swego uczonych, artystów, pisarzy, słowem 
tych wszystkich żarliwych i wytrwałych pracowników, którym dano 
było wycisnąć nową pieczęć na duchu tćj epoki. Przed oczyma barona 
Stael rozwijało się społeczeństwo francuzkie, złożone z rozmaitych ży
wiołów, z jednćj strony oparte na tradycyi wiekowćj, z drugićj to ru ją
ce sobie nowe drogi na przyszłość.

Z tądto korespondencya am basadora szwedzkiego wielkie rzuca 
światło na wewnętrzną historyą Francyi w owych burzliwych czasach. 
Nie odkrywa Stael nowych faktów, ale umić sądzić ludzi, wnika głębo
ko w ich pobudki, określa ich działania. Nic nie uchodzi przed ba
cznym jego wzrokiem, cokolwiek dzieje się bądź na dworze, bądź 
w stolicy lub w głębi kraju. Widuje króla, rozmawia z królową, pozy
skuje ufność ministrów; śledzi zarazem ruch myśli powszechnćj, w taje
mnicza się w pragnienia narodu.

To bezstronne stanowisko barona Stael w obec rewolucyi, ścią
gnęło na niego najsprzeczniejsze zarzuty. Niektórzy posądzali go
o Jakobinizm , widzieli w nim stronnika D antona i Robespierra. On 
tymczasem był poprostu m onarchistą konstytucyjnym i liberalnym : 
z równym wstrętem  patrzy ł na despotyzm króla, jak  na absolutyzm 
parlam entarny. Jeżeli wraz z genialną m ałżonką w itał z radością 
przedświt, zapowiadający nową dobę, to dlatego, iż dawny porządek 
był w oczach jego ruiną, trudną do podźwignięcia. Francya, jego zda
niem, potrzebowała oprzćć się na nowych instytucyach.

Od rozpoczęcia dyplomatycznćj korespondencyi w r. 1783, Stael 
widzi groźną chmurę, wzbierającą na widnokręgu: ubolewa nad słabo
ścią króla, nad dumą królowćj, nad bezmyślnością ministrów, nad ze
psuciem i samolubstwem arystokracji, nad znikczemnieuiem wyższego 
społeczeństwa; wykazuje m atactwa księcia Orleanu, który wziął za cel 
obalić m onarchią, a na gruzach jćj zbudować tron dla domu swego. Nie 
będziemy iść za ambasadorem  w opisie zdarzeń, spełniających się
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w jego oczach: bieg ich znany powszechnie, w szczegóły zaś wdawać 
nam się niepodobna.

Pogląd dyplomaty w ogólności bardzo trafny; dziwi nas ty l
ko wyrażona kilkakrotnie bojaźń wojny zewnętrznej. „Gdyby F ran- 
cya, mówi on, w chwili obecnego przesilenia, m iała na karku wojnę 
obcą, runęłaby całkiem , nienawiść wzajemna stronnictw doszła bo- 
bowiem do ostateczności!“ W ypadki jednak późniejsze, protestują 
silnie przeciw temu. I cóż ocaliło Francyą? cóż zbudziło w sercach 
zgasły patryotyzm ? co połączyło uczucia i myśli wszystkich, jeśli nie 
konieczność obrony przeciw obcemu najazdowi? „Francya nićma woj
ska! skarb jćj pusty, woła z ubolewaniem przyjazny jćj dyplom ata.” 
W idział on przecież dwakroć sto tysięcy ludzi, zbrojnych w kije, noże, 
topory, którzy przywiedli rodzinę królewską z WTersalu do Paryża; wi
dział trzydzieści tysięcy chłopów, którzy zaskoczyli w Varennes drogę 
uciekającym Burbonom! I czemże były te tłumy, jeśli nie przyszłym 
zastępem owych bosych bohaterów, dzielnych oswobodzicieli Francyi? 
Co znaczył opróżniony skarb dla tych, którzy parci tajem ną siłą pę
dzili nad Ren o chłodzie i głodzie, bez obuwia, w łachm anach, gotowi 
wytoczyć wszystką krew za niepodległość narodu?

Korespondencya barona de Stael, dociągnięta do r. 1792, dotyka 
również wypadków, zaszłych w kraju  naszym. Wydawca jćj, p. Leou- 
zon le Duc, wybrał z dokumentów szwedzkich, wyłącznie ustępy, do
tyczące bezpośrednio Francyi; w kilku listach zaledwie znajdujemy 
wzmiankę o Polsce; śmiało jednak  przypuścić możemy, że niewydana 
część korespondencyi obejmuje wiele szczegółów, ważnych dla dziejów 
naszych; sprawa ta bowiem zbyt blizko dotykała Gustawa III, aby je 
go poseł m iał ją  zbywać dorywczemi tylko wzmiankami.

Pod datą  23 listopada r. 1788, pisze dyplom ata szwedzki: „Nie
spodziewane ruchy, jakie zaczynają objawiać się w Polsce, zwróciły 
uwagę polityków. Byliby oni skłonni obliczać wpływy, jakie ta  rzecz
pospolita, niegdyś tak  sławna, a dziś tak upadła, mogła wywrzćć na 
rozwiązanie wielkich spraw, wstrząsających Europą, gdyby śmieli spo
dziewać się, że to, co zaszło w Polsce, jest owocem patryotyzm u, zbu
dzonego z długiego uśpienia, który daje pobudkę do szlachetnych i wy
trwałych działań, nie zaś przedsięwzięciem, co ma w jednym dniu uro
dzić się i umrzćć!”

Ten sąd barona de Stael, niech nas nie dziwi, ani gorszy: długie 
odrętwienie umysłów w Polsce, za czasów saskich, dało powód dyplo
matom do tak  upokarzających przypuszczeń. Są i dziś jesszcze, na
wet u nas, historycy, którzy nie uznają wielkiej ważności czteroletnie
go sejmu. Uczucie narodowe inaczćj przecież mówi i nie myli się 
Wcale. Znakomicie to w kilku słowach określił profesor Plebański, 
w recenzyi dzieła ks. Kalinki p. t.: „Sejm czteroletni” ').
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W dniu 12 m arca 1789 r., pisze Stael w liście do Heidenstam a, 
m inistra szwedzkiego w Konstantynopolu:

„Sądzę, że Francya gotową jest przesiać Polsce deklaracyą, 
w którćj gani rozwiązanie Rady Nieustającćj, a żąda, aby rzeczy po
wróciły do dawnego stanu. Jest także mowa o poczwórnćm przymie
rzu pomiędzy cesarzową rosyjską, cesarzem, Francyą i H iszpanią.”

Po śmierci cesarza Józefa, a wstąpieniu na tron  Leopolda, tak  
pisze poseł szwedzki do Gustawa Iii-go:

15 kwietnia 1790 r. „Oczekują tu  z wielką niecierpliwością, co 
postanowi nowy król czeski względem Prus i Polski. Od nowego wi
dowiska, które się wnet rozpocznie, zależą wypadki nader ważne dla 
Europy. Francya, szarpana dziś niezgodą, a zajęta własnemi spraw a
mi, może tylko prostym być widzem. Gdyby król Leopold m iał się 
odwołać do trak ta tu , nie wątpię, że dwór tutejszy chciałby go ściśle 
spełnić; gdyby zaś to żądanie doszło do wiadomości narodu, ten zm usił
by dwór do zerwania najniekorzystniejszego przymierza, jak ie  Francya 
zaw arła kiedykolwiek.”

25 kwietnia. „U trzym ują, że król węgierski poczynił ważne 
kroki do króla pruskiego, aby go skłonić do zaniechania wojennych 
zamiarów; a ponieważ oskarżają oddawna gabinet berliński, że nie 
trzym a się ściśle zobowiązań, gdy te  sprzeczne są z jego interesem , są
dzą przeto, że Szwecya i Polska łatwo zostaną poświęcone dla osobi
stych widoków pruskich. Opieszałość i przebiegłość, z jaką ten dwór 
działa oddawna, mogłyby dać powód do tych haniebnych oskarżeń; ale 
miejmy nadzieję, że go zatrzym a obawa powszechnćj nagany, jak ą  
ściągnąłby na siebie tak  nikczemnćm postępowaniem” (1!).

2 3  stycznia 1791 r. „Przeniknąwszy się rozkazami W Kr. Mo
ści, dotyczącemi spraw Polski, jak  niemniej wielką ich wagą polity
czną, nakoniec doniosłością sprawy, o którćj W. Kr. Mość nie chciała 
wspominać, mówiłem poprostu z panem Potockim, jakby ciągnąć dalćj 
rozpoczętą oddawna rozmowę. Oznajm ił mi, że za trzy tygodnie mi
nister polski, przy dworze hiszpańskim, przybędzie do Paryża, po za- 
zatrzym aniu się w Dreźnie: ten powie mi, czy elektor przyjmuje lub 
nie. „Jeśli książę odmówi, dodał, sądzę, że dwór pruski wystąpi za 
księciem brunszwickim, lecz ten kandydat mniejsze przedstaw ia ko
rzyści, aby zostać wybranym, niźli książę Suderm anii, znany w całćj 
Polsce ze swych czynów, w czasie ostatnićj wojny.” Odpowiedziałem 
na to: „Jeśli wasza szlachta polska ocenia talenta wojskowe, sądzę, 
że pod tym względem król szwedzki okazał tak  świetne zalety, iż po- 
winnyby ją  skłonić do powołania go na tron .” Nakoniec, rozwijając 
przed nim wielkie korzyści, z połączenia dwóch królestw, naprzód wy
pływające z wytrwałćj woli i charakteru  W. Kr. Mości, potćm z nie
podległego bytu, jak ie  to zapewni Polsce w obec Prus, ze stanowiska, 
jak ie  przywróci jćj wśród państw europejskich, usiłowałem przeniknąć 
go mojćm uczuciem. Zgadzał się na wszystko, co mówiłem, uczynił 
tylko jedng protestacyą: „Król, rzek ł on, wystąpił na czele trzeciego
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stanu przeciw szlachcie, na sejmie ostatnim; obawiam się, aby ten 
przykład nie przestraszył szlachty polskićj.” Czyż hrabia nie widzisz, 
odrzekłem na to; że postępowanie króla w tćj okoliczności, pochodziło 
ze szczególnych względów, nie zaś z ogólnego system atu? Powaga 
królewska m usiałaby upaść, a tćm samćm pociągnąć zgubę szlachty, 
gdyby król nie przedsięwziął tak stanowczego kroku. Kto wić, może- 
by Szwecya przejść m usiała taką rewolucyą, jak ą  widzimy we Francyi, 
bo i tćj podobny był początek. Król uprzedził obalenie tronu, szla
chty i Królestwa, ale dobroć jego dla panów, których zmuszony był 
uwięzić, pokazuje naprzód szlachetność jego charakteru, a potćm wiel
ką wagę, jaką  przywiązuje do praw szlachty i do praw klas pośre
dnich, bez których nie może istnićć m onarchia.”

H r. Potocki ‘jzrozum iał, jak, myślę, te powody. Oznajmił mi, że po
stanow ił nie oddzielać wpływu własnego od swćj rodziny; ale że napisze 
do b ra ta  i będzie usiłował nakłonić go, równie jak  innych krewnych, 
do obioru W. K r. Mości, gdyby elektor saski m iał odmówić. Zapytał 
mnie w końcu, czy otrzymałem misyą do porozumienia się z nim 
w tym względzie. ,,Bynajmnićj, odrzekłem , ale jakkolw iek oceniam 
wysoko zalety księcia Sudermanii, czuję przecież wielkie korzyści, ja 
kie znalazłaby Polska, poddając się osobie Gustawa i potędze króla 
szwedzkiego. Rozłączyliśmy się, obiecując nawzajem podjąć znowu 
tę ważną sprawę, skoro wiadomo nam będzie, co postanowi elektor.

3 0  stycznia 1191 r. Pan Potocki obawia się przyjęcia ze s tro 
ny elektora, coby mu sprawiło wielką przykrość, sądzi bowiem, że nic 
korzystniejszego nie może być dla Polski, ja k  wykonanie nasuniętego 
przezemnie projektu. Przekonany jestem, że w razie odmowy elekto
ra, hrabia użyje wszelkich środków, jak ie  będą w jego mocy, ale mó
wił mi, jak  mu wiele na tćm zależy, aby nikt w Polsce nie wiedział, iż 
rodzina jego sprzyja W. Kr. Mości. W takim  razie zazdrość innych 
domów mogłaby narazić całą sprawę. Sądzi przeto, że potrzeba za
chować rzecz w jaknajgłębszćj tajemnicy, aż do czasu, gdy się utworzy 
dosyć silne stronnictwo, gotowe działać bez obawy.

6 lutego 1791 r. „H rabia N o s k i  (?), m inister dworu polskie
go przy dworze hiszpańskim, przyjechał do Paryża i oznajmił hr. Po
tockiemu niepomyślną wiadomość, że elektor saski gotów przyjąć ko
ronę polską. Nie widziałem przecież p. M ontmorin, gdyż jest chory; 
ale skoro go tylko spotkam, będę chciał, nie okazując zbytnićj na tar-

■) Mowa tu o Stanisławie K ostce Potockim . Podczas sejmu cztero
letniego, przeznaczony on został na posła do Francyi ( l l  grudnin 17 88 r.) . 
Późniźj brał udział w prawodawczych pracaoh tegoż sejmu i przemawiał ozę- 
sto, uważany za najznakomitszego i najwymowniejszego z posłów ówczesnych. 
Za czasów Księztwa W arszawskiego mianowany był dyrektorem  Izby Eduka
cyjnej, a po przywróceniu Królestwa, ninistrem  wyznań religijnych i oświece
nia publ. Za jego staraniem  powstał Uniw ersytet Warszawski i inne ciała 
naukowe. Zmarł w W illanowie r. 1821.
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czywości, dowiedzićć się od niego, czyby nic można odwieść elektora 
saskiego od zamiaru, jak i mu przypisuje hr. Potocki. Muszę działać 
z wielkićm umiarkowaniem i wielką oględnością, zadając pytania 
dwom Polakom, aby nie dać poznać hr. Potockiemu, że otrzymałem 
rozkazy w tym względzie. To moje przedstawienie, nie daje zapewne 
wielkich objaśnień, ale może stać się pożytecznćm, gdy W . K r. Mość, 
porównywając je  z temi, jak ie  z innych stron otrzymuje, ujrzy tę  sp ra 
wę w całćm świetle, i osądzi z rozmaitych raportów, jakiem i środkami 
przywieść może do skutku swe wielkie i świetne zam iary.”
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W dniu 25 października, Insty tu t francuzki, według przyjętego 
zwyczaju, obchodził rocznicę założenia swego. Pięciu mówców z kolei 
zabierało głos w imieniu pięciu Akademii, składających wielkie ciało 
naukowe.

D yrektor akadem ii Francuzkićj Caro, we wstępnćm przemówie
niu, wymienił zmarłych w tym roku członków Instytutu: liczba to 
w rzeczy samćj przerażająca. Kok jeden zabra ł siedmnastu mężów 
,wszechstronnćj wiedzy, słynnych w każdym wydziale nauk. Pow tórzy
my tu  ich imiona i acz pobieżnie wspomnimy o ich zasługach.

W Akademii Nauk ścisłych zm arł Chasles, sławny geometra; De- 
lesse, znakomity geolog; wreszcie St. Claire Deville, który w skazał no
we prawa chemii m ineralnśj. Akademia Napisów strac iła  hr. de Saul- 
cy, biegłego archeologa, znanego z prac o starożytnćj Palestynie; Ma- 
rie tta  Paszę, wielkiego egiptologa: Paulina Paris, niezmordowanego 
badacza średniowiecznych pomników literackich. Akademia Nauk 
Moralnych i Politycznych niemnićj dotknięta: szereg zmarłych jćj 
członków rozpoczął Drouyn de Lhuys, niegdyś m inister za cesarstw a, 
później oddany naukom ekonomicznym; wkrótce poszedł za nim Gi- 
rand, historyk prawa rzymskiego i prawa francuzkiego od najdawniej
szych początków; niedawno zm arł Józef Garnier, znakomity ekonomi
sta; nakoniec uczony prawoznawca Masse. W Akademii Sztuk P ię 
knych ubyło czterech członków: naprzód nestor rzeźbiarzy, stóletni 
blizko G atteaux, laureat, uwieńczony w r. 1809, za grupę Marsa, wio
dącego zwycięztwo w swoje ślady; um arł po nim  arch itek t Lefuel, k tó
ry odbudował Luvr za drugiego cesarstwa; dział muzyczny s trac ił Re- 
bera, twórcę ulubionych powszechnie melodyi; dział m alarskii Leona 
Cognet, m istrza całego pokolenia dzisiejszych malarzy, który w ośm- 
dziesiątym czwartym roku życia wykonał ostatn i swój obraz: ,,Magów 
ciągnących do Betleem .“

Nakoniec akadem ia Francuzka u traciła  trzech członków: zm arł 
naprzód Duvergier de llau ranne, historyk parlam entaryzm u we F ra n 
cyi; po niin Dufoure, znany mąż stanu, wreszcie L ittrć , autor słynne
go dykcyonarza. Gdy to piszemy, miejsca zmarłych nie zapełnione 
jeszcze.

Koroną uroczystości była rozprawa Legouvego, o Nepomucenie 
Lem ercier, sławnym poecie z czasów pierwszego cesarstwa. Ze zwy



kłym sobie talentem , świetny mówca porwał odrazu uwagę słucha
czów, staw iając zagadkową antitezę.

Nepomucen Lem ercier, mówi on, był chwałą swój epoki; nazwa
no go geniuszem, wielbiono jako  istotę fenomenalną. Dziś pozostało 
po nim tylko imię. W ielki poem at jego „Panhypoerisiada,” znany je 
dynie z dziwacznego ty tu łu . Tragedyo spoczywają przywalone pro
chem niepamięci w steku utworów klasycznych, z których wypłynęły 
jedynie arcydzieła Kornela i Rasyna. Zkąd tak  nadzwyczajny prze
wrót w sądach dwóch blizkich sobie pokoleń? Dlaczego po tak wiel
kim blasku, tak  głęboki upadek? Kto m iał słuszność: epoka Lem er- 
cier’a czy nasza? W odpowiedź na te pytania, Legouvć skreślił cie
kawe psychiczno-literackie studyuin.

Ukazuje nasamprzód młodziuchnego poetę w chwili gdy błysnął 
jak  gwiazda na literackim  widnokręgu. Było to w roku 1789. Dnia 
jednego, zapowiedziano artystom  tea tru  francuzkiego, że młody autor, 
zaszczycony opieką dworu, ma w obec nich odczytać tragedyą. Zebrali 
się artyści; w areopagu błyszczy słynna w tym czasie panna Contat. 
Przybywa młodzian, z włosem płowym, wijącym się w pierścienie, z li
cem białćm, lekko zarumienionćm; oko jego pełne słodyczy i dobroci.

Czyta: artyści zachwyceni. Panna Contat ma przecież wątpliwość. 
Tragedya, owoc głębokiego rozmysłu, możeż być utworem tego dziec
ka?—zapytuje artystka sama siebie. Na próbę żąda niejakich odmian, 
i to doraźnie nakreślonych. Młodzian czyni zadosyć żądaniu. Grono 
słuchaczów sypie mu gorące oklaski, mieni go fenomenalnćm dzieckiem.

Tragedya odegrana w obec dworu, znalazła ogromne powodzenie; 
sam tylko autor nie zupełnie zadowolony: wycofał ją  z repertuaru , za
powiadając udatniejszy na przyszłość utwór.

W ybuchła rewolucya. Ośmnastoletni poeta nie bierze w nićj 
udziału, ale chciwy wrażeń, przygląda się klubowym i ulicznym zapa
som; patrzy pilnie na wielki dram at. Nie opuści nigdy zebrania w k lu 
bie Jakobinów; siada spokojnie na uboczu, chwyta palące słowa z ust 
szermierzy.

Ohydne t r i k  o t ezy ,  patrząc z pogardą na młodzika, przezwały 
go idyotą; młodzik tymczasem, jak  mówi Legouvć, odbywał milczącą 
wędrówkę wśród dantowskiego piekła! I wyszedł z nićj człowiekiem 
wielkiego hartu , z sercem niezłomnćm, pełnćm szlachetnych uczuć, 
szczerym miłośnikiem wolności, słowem republikaninem  według okre
ślenia M onteskiusza, który buduje rzeczpospolitę, na podwalinie cnoty!

Po „Teroryzmie,” wystawił poeta kilka utworów dramatycznych: 
„Clarysę Ilarlow e,” „Świętoszka rewolucyjnego” i t. d. Publiczność 
przyjęła je  z poklaskiem, lecz surowszy dla siebie autor, nie pomie
ścił ich w zbiorze dzieł drukowanych. Umysł jego czynny był bez 
ustanku. Niezmordowany pracownik rzucał się na coraz nowe dro
gi. To chwycił za pędzel, malował przy Dawidzie, to podjął anato
miczny skalpel i słuchał wykładów medycyny. Szczególna okolicz
ność obudziła w nim w stręt do tych studyów: ukochał piękną ko
bietę; ilekroć znalazł się przy jćj boku, ilekroć spojrzał w świeże jć j li
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ca, nauka anatom ii ścigała go jak  zmora; oczy jego staw ały się skalpe
lem. Zapatrzony w tę  piękną różę, odzierał z nićj listek po listku; 
pod białą, lekko zapłonioną cerą, śledził grę włókien, nerwów i mus- 
kułów, dyssekował je  w myśli, aż nakoniec piękność znikła: widział 
tylko szkielet z trupią głową. Widmo to ścigało go bezustanku, wre
szcie uniesiony szałem porzucił straszliw ą naukę co zabija miłość 
i przeklął ją w poemacie „Panhypoerisiada.“

W tćj komedyi piekielnćj XVI wieku, nazwanćj przez W iktora 
Hugo trójgłowym potworem, który zarazem  „śpiewa, szczeka i Śmiejo 
się szyderczo,” poeta kładzie klątwę swoję w usta Kopernikowi. W iel
ki ten mędrzec oddawał się również medycynie, ale nawskroś przejęty 
wstrętem  odtrąca ją, rzuca się w objęcia astronom ii.

Jam  w sercu ludzkich ofiar szukał z czoła potem ,
Tych węzłów, co arteryą łączą z żyj uplotem;
A gdym na drobno części zsiekł człowieczo oialo,
Ciemny tylko labirynt me oko dojrzało;
Cofnąłem się nicestwem własnóm przerażony,
Ogarnąłem źrenicą przestwór niezmierzony,
I  rzuciłem  tę Sztukę, co mi zmysły zmąci),
Przy k tórźj trupem  dla mnie istota żyjąca.

Tak i Lem ercier, porzucił skalpel; schronił się w przeczyste sfe
ry poezyi.

W  roku 1797 d a ł do teatru  „Agamemnona.” Dzień przedsta
wienia był dla poety dniem najwyższego tryumfu. Uznanie rozbudziło 
w nim nowe siły. O dtąd przez la t trzydzieści pracuje z nieporównaną 
energią. Legouvć w kilku rzutach pióra określa tę twórczą działalność. 
„Poeta nasz, mówi on, wszystko porusza, na wszystkićm wyciska w ła
sne piętno. Do utworów swych pochwycą przedmioty starożytne lub 
nowoczesne, z dziedziny filozofii lub wyobraźni, słowem puszcza się na 
każde pole sztuki, z każdego przynosi złotą rószczkę. Sam jeden 
w epoce swojćj, bada do g run tu  Szekspira: nie szuka w nim strony po- 
etycznćj jak  Ducis, ale wyrzeźbionych po mistrzowsku postaci history
cznych. Sam jeden w tym czasie wchodzi w ścisły związek z geniu
szem Dantego, poświęca mu dziwaczny poemat „Panhypoerisiadę.” 
Sam jeden szuka poezyi w nauce, ogłasza „Atlantydę;" czerpie pobudki 
w fizyce, w astronom ii, geologii, historyi przyrodniczćj; gwoli im rzuca 
sześć tysięcy wierszy, pełnych częstokroć myśli wzniosłćj i najświe
tniejszych obrazów. Sam jeden w swoim czasie postanawia stworzyć 
te a tr  narodowy, przedstawić dram atycznie historyą Francyi, w szere
gu wielkich chwil dziejowych i najsłynniejszych postaci. „Klowis,” 
„Fredegunda i Brunchilda,” m ają wyobrażać czasy barbarzyńskie, „K a
rol W ielki,” Francyą państwową; „Filip August” feudalność; „Karol VI” 
wojnę stuletnią i inne d ram ata uosabiają Ligę i Frondę. Z tych pię
tnastu  sztuk, dziewięć upadło po pierwszćm przedstawieniu, ale imię
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poety rosło po każdym upadku. Iskry  błyskały w każdym utworze. 
Nieraz wygwizdano sztukę, mimo to wielbiono i podziwiano autora. 
Lem ercier obojętnie przyjmował tak  zarzuty jak  i poklaski współcze
snych, nie wątpił że potomni oddadzą mu kiedyś sprawiedliwość. 
„Gdy piszę, pow tarzał nieraz, zapytuję sam siebie, co powiedzą, o tćm  
Śofokles, Kornel, Szekspir! W dedykacyi „Panhypoerisiady,” tak  się 
wyraża do Dantego:

„W iecznotrwały Dancie! gdzie ty odbierzesz mój list! Posyłam go 
w nieznane sfery, do tćj ostoi, k tórą  nieśmiertelność otwiera dla wznio
słych dusz i wielkich geniuszów. Skrzydlata posłanka-wyobraźnia za
niesie go w przestworza, kędy szybujesz z nimi!

„Gdy odczytasz poemat, staw go przed oczy M ichała Anioła, 
Szekspira, a nawet Kabelais’go; a jeśli oryginalność tćj dramatycznćj 
epopei, zda im się zgodną z olbrzymiemi pomysły waszemi, i z niepod
ległością waszych geniuszów, zapytaj ich jak  długo ona potrwa? Mo
że być, że w brew sądom dzisiejszych doktorów, wywróżą mi, iż zaczem 
wiek minie, doczeka się dwudziestu wydań, acz niezgodna z kodeksem 
klasycznym.

Omylił się poeta; imię jego zagrzgzło w niepamięci. Czy na za
wsze? i któż to może zgadnąć? Zobaczmy jak Legouvć tłum aczy to 
dziwne zapomnienie.

„Jakim  sposobem, pyta on, poeta z duchem tak  potężnym, tak 
wielbiony, tak  pełen poczucia siły własnćj, nie zostawił po sobie nic 
więcćj, tylko imię? Czemu przypisać że nie wykonał dzieł d ługotrw a
łych? Czemu? oto dacie urodzenia! Lem ercier przyszedł na świat za 
wcześnie! To człowiek X IX  wieku zabłąkany pod koniec XVIII. W y
obraźnia jego i pomysły, należą do jednej epoki, jego styl do innćj. Mi
tologia mówi nam o tych istotach bajecznych, w połowie przedzierz
gniętych w drzewo, szamoczących się pod naciskiem chropawćj kory, 
co więzi ich ciało i dławi im głos w piersiach. Takim był geniusz 
Lem erciera: zdusił go styl współczesny. Ten wolny um ysł gotów szy
bować po niezmierzonych widnokręgach, potrzebował aby wyrazić my
śli swoje, tćj niepodległości, j&ką wywalczyła późnićj nowa szkoła po
etów i historyków naszych; język-retoryczny i sztuka konwencyonalna 
tych czasów, nie mogły mu wystarczyć. Gdyby jeszcze był potężniej
szym, skruszyłby formę stylu, jak  skruszył formę swych idei; stworzył
by język odpowiedni dla siebie! Ale na to trzeba było posiadać geniusz 
formy, on m iał tylko geniusz pomysłów.

Był to pierwszorzędny poeta, a drugorzędny wersyfikator, ztąd 
sm utny rozłom w jego dziełach. W geniuszu jego zarówno jak  i w ciele 
połowa tylko żyła, druga połowa zam arła od la t dziecinnych dotknięta 
paraliżem. Ależ zato jaka potęga, jak a  oryginalność w tćj żywotnćj po
łowie! każde dzieło jego połyska myślą nową. Trzeci ak t w „Agamem- 
nonie,” godzien je s t Eschilesa; ukazanie się Orestesa w końcu, przypo
mina dram at Szekspirowski; „Panhypoerisiada” pełna scen najszczy
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tniejszych! D zieła Lem ercier’a, to drogocenny kruszec ukryty w pro
stym żużlu; rozłam  kamień a wydobędziesz czyste złoto.”

Ale nad ta len t Lem ercier’a, wyżćj jeszcze Legouvé stawia nie
ugięty jego charak ter. Tu przypomina stosunki jego z cesarzem  N a
poleonem. Znali się obaj od miodu i żyli z sobą w najściślejszych 
związkach. B onaparte orlim wzrokiem odgadł Lem ercier’a . Nieraz 
w Malmaison prowadził z nim długie rozprawy o przyszłości, o geniu
szu Francyi; słuchał go z uwagą, czerpał naukę z jego słów, jakby 
z żywego zdroju. Lem ercier nawzajem dumnym był z czynów Bona- 
partego, ale ogłoszenie cesarstwa zadało mu cios śm iertelny. Odtąd 
między dawnymi przyjaciółmi rozpoczęła się zacięta walka. Poeta na 
krok nie odstąpił: odmówił krzyża Legii honorowej, znosił w milcze
niu długie prześladowania. Posądzano go o nienawiść; przyszła jednak  
chwila, w którćj piękna jego dusza okazała się w całym blasku. W d. 
21 m aja 1821 r., Napoleon um arł na pustćj skale; wieść o tćm wkrót
ce rozbiegła się po Paryżu. Na tę  wieść Lem ercier gorącemi zap łakał 
łzam i. Z apłakał nad przyjacielem la t młodych, w którym wymarzył 
niegdyś nowego W ashingtona.

W lat dziewiętnaście potćm, starzec złam any chorobą, blizki 
grobu, dowiaduje się, że Anglia oddaje Francyi zwłoki cesarza. W oła 
gorączkowo o dziennik, każe odczytać na głos odnoszący się do tego 
ustęp. Słyszy, iż fregata wypłynie wnet na morze. G enerał B ertrand  
spieszy po zwłoki swego pana.

Poeta zbladł, zadrżał ja k  listek, łzy wytrysły mu z oczu: powsta
je z łoża z wysileniem.

— O! gdybym ja mógł—rzecze—pośpieszyć po konsula mego! 
U m arł wkrótce potćm, nie doczekawszy powrotu zwłok cesar

skich. „Zobaczę go tam !” pow tarzał na chwilę przed śmiercią.
P iękna to była osobistość: szczerze oddany drugim, gotów za

wsze do poświęcenia, bezinteresowny aż do przesady, Lem ercier oka
zywał najwyższy w stręt do pobierania nagrody pieniężnćj za literackie 
prace. W szystko co zapracował, oddawał zaraz biednym. „Zgadzam się 
z Boileau, pow tarzał nieraz, że można bez zbrodni wyciągać z pism 
swoich godziwą korzyść, a jednak pióro wypadłoby mi z ręki, gdybym 
powiedział sobie pisząc, że myśl moja cośkolwiek mi przyniesie! O kro
pna rzecz myśleć dla zysku!” Słusznie tćż, dodaje Legouvé, człowiek 
z takiem i zasadami, ma na grobie prosty ale wymowny napis: „U fut 
l’homme de bien, et cultiva la litté ra tu re .”

Podaliśmy w treści rozprawę Legouvé’go, jest to ustęp ze „W spo
mnień o współczesnym teatrze ,” które uczony akademik przysposabia 
właśnie do druku. Inny ustęp o Napoleonie i Lemercierze, wyjęty z te
goż dzieła, podały w tych dniach pisma czasowe. Przytaczamy go tu 
jako nadzwyczaj charakterystyczny; pokazuje bowiem z jednej strony 
w Lem ercierze głębokiego erudytę i sumiennego pisarza, z drugićj 
znów, w genialnym cesarzu, znakomitego krytyka utworów literackich. 

W roku 1800, Lem ercier posłał pierwszemu konsulowi egzem
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plarz tyłko co wydanych poematów swoich, o Homerze i Aleksandrze 
Wielkim. N azajutrz potćm, otrzym ał zaproszenie na obiad do Malmai- 
son; zasta ł tam  liczne towarzystwo. Po obiedzie wszczęła się rozprawa
o poezyi: jedni podnosili przedewszystkiem epopeę, drudzy utwory dy
daktyczne, bardzo cenione w tych czasach. B onaparte chodził po sali, 
przysłuchiwał się sporom.

—  Co myślisz o tćm, Lem ercier?— zagadnął żywo.
—  J a  przekładam  epopeę—odrzekł poeta.
—  Masz słuszność; w opowieści gra dram at; akcya silnićj ude

rza um ysł niż zimne nauczanie. Patrz  oto: Aleksander obrał Hom era 
za poetę swego, August wybrał W irgilliusza, mnie pozostał Ossyan, iu- 
ni już  byli wzięci.

Wieczorem gdy goście poczęli się rozchodzić, Lemercier podjął 
kapelusz.

—  Zostań— rzekł B onaparte— radbym pomówić jeszcze z tobą.
Poeta został w salonie z panią Bonaparte i z dwoma generałam i.
Pierwszy konsul oddalił się na chwilę i powrócił niebawem z książ

ką w ręku. Były to właśnie poemata Lem ercier’a. O statnie stronnice 
rozszarpane palcem, odnosiły się do A leksandra Wielkiego.

— H al— rzekł B onaparte—zwycięzcy jakoś nie przypadają ci 
do smaku, ale przynajinnićj cenisz to, co uczynili pięknego. Twój obraz 
starożytnych i nowożytnych wojowników, bardzo nauczający. P rze j
rzyjmy go razem.

To mówiąc siadł i ukazał krzesło poecie. Dwaj generałowie sie
dzieli opodal na kanapie, z założonemi rękami, napół senni. Pani Bo
naparte haftowała coś przy stoliku, chwytając pilnie każde słowo.

Lem ercier czytać począł wskazany ustęp: B onaparte odebrał mu 
książkę; czytał sam, przerywając rzecz uwagami.

Przyszli z kolei do Cezara: skończywszy ustęp, pierwszy konsul 
zawołał:

—  Kiedyś i ja  pisać będę komentarze! W ybornieś go ocenił... 
idźmy dalćj.

I  znów odczytał długi ustęp: zatrzym ał się na zapasach K artag i
ny z Rzymem, na bitwie pod Kannami:

Gdy zręozny nieprzyjaciel napozdr zgnębiony,
Czekał, by rozwartemi zdusić go ram iony.

—  Tak było w rzeczy samćj — przerw ał B onaparte. Annibal co
fnął się z główną arm ią, by otoczyć Rzymian z prawćj i lewej strony; 
czemuś jednak nie wytłumaczył, że obrót ten wykonywała kawalerya?

—  Sądzę, iż wyraziłem to, o ile pozwalała zwięzłość poetyczna— 
rzek ł au to r— ram ionam i nazwałem skrzydła arm ii.

—  W takim  razie przenośnia wyborna, a co więcćj kró tka i do
bitna. Nie lubię zbyt długich opisów. B onaparte czytał dalćj:

Przyszła nakoniec pora, i młodzian zwycięzki 
U Zamy okropnego powalił cyklopa!
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— Mówisz o Scypionie, który pokonał jednookiego Annibala! 
Przezwano go A f r y k a n i n e m ,  ja k  mnie I t a  li  k ie r a .— Uśmiechnął się 
i dodał:—o! ja  na tćm  wcale nie poprzestanę.

—  Przeczuwam to —odparł Lem ercier—niektórzy zowi ąc i ę j uż  
panie B r y t a n i k i e m ;  ale strzeż się...

Patrzyliśm y na siebie długo, w milczeniu, pisze Lem ercier, on 
zapytał mnie nagle:

—  Któryż z tych wielkich mężów największym był w staroży
tności?

— Annibal— odparł poeta.
—  1 ja  tak  sądzę, ale trzeba ci było w poemacie, postawić inne

go na przeciwnćj szali; myślałem źe ukażesz Cezara. Cezar to bolia- 
tć r  poetów.

— Nie jest on w oczach moich pierwszorzędnym wojownikiem— 
rzecze poeta— przekładam  nad niego...

—  I kogóż? może Brutusa, bohatćra demokratów? czy i ty  nale
żysz do nich?

—  Bynajmnićj... ani Brutus, ani Juliusz Cezar nie są bohatćram i 
moimi; nie lubiłem ich nigdy. Ilówny mam w stręt do m orderstwa ja k  
i do cezaryzmu.

— Masz słuszność— odrzekł Bonaparte, a potćm dodał żywo sta 
nowczym głosem:

—  Sąd twój dobry pod względem m ilitarnym , acz nie należysz 
do cechu. Annibal, Annibal! to najpierwszy wódz w święcie. Twój ustęp
o nim wspaniały, ale mów, czćra on cię uderzył przedewszystkićm?

—  Tćm, że zdradzony przez K artaginę, którćj służył, um iał w ła
sną siłą  utrzym ać się w kra ju  nieprzyjacielskim , um iał tworzyć nowe 
zastępy z obcych ludów spotykanych po drodze— odrzekł poeta. W do
pisku wyraziłem, źe nie podzielam opinii tych, którzy obwiniają go
o długi spoczynek w Kapuy.

—  Uważałem to i pochwalam— rzekł konsul. Ci paple historycy, 
zbyt stanowczo w swych gabinetach decydują o sprawach naszych.

B onaparte czytał dalćj. Zatrzym ał się na H enryku IV.
—  Biedny H enryk!—rzek ł—ten nie mało naszam otał się w ży

ciu;—i przeszedł do Fryderyka II.
—  W olter i encyklopedyści— szepnął— uczynili go wielkim, bo 

ich obsypywał względami.
— Ja  sądzę raczćj— odparł Lem ercier— że go podniosła wojna 

siedmioletnia i naiwne z nićj sprawozdanie, w którćm  zda się pogar
dzać próżną chwałą. Kraj podniósł się z Fryderykiem  i z nim pochy
lił się do upadku. Możnaby nazwać go Epaminondasem królów.

—  Piękne to słowo, ale ja  wykreślę królestwo jego z mapy.
—  Zostanie przecież pamięć, że filozofia zasiadła na tronie; to 

prawdziwa osobistość— rzekł poeta.
Bonaparte położył książkę i zagadnął znienacka:
—  Powiedziałeś mi, kogo uważasz za pierwszego wodza w sta 
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rożytności; mów, komu z nowoczesnych dajesz przewagę nad innymi?
Lem ercier m iał wyborne pole do pochlebstwa; nie korzystał z te 

go bynajmnićj.
— Sądzę— rzek ł—iż książę Eugeniusz sabaudzki stoi w pier

wszym rzędzie.
—  Dlaczego—zapytał B onaparte —myślałem, że nazwiesz Ture- 

niusza. Jaka  szkoda, źe zginął, nim mógł stoczyć bitwę z M onteku- 
kulim. Dwóch istnych Eabiuszów: jeden przeciw drugiemu! Ale po
mijając zbyt śpieszuie M ontekukulego—dodał odwracając k a rtę—jego 
imię źle brzmi w poezyi! Oj, z wami poetami, nie przyjdzie do nie
śmiertelności, kto ma imię b a r  o cc o. Ależ powiedz mi, czemu przekła
dasz Eugeniusza?

Lem ercier odrzekł na to, że odczytawszy pam iętniki, rozprawy 
strategiczne, porównawszy działania wodzów, spostrzegł, że Eugeniusz 
śmielszym był i roztropniejszym od innych.

— Masz słuszność, to jedyny wzór— rzek ł B onaparte.
— Od ciebie, panie, nauczyłem się oceniać tego wodza—odparł 

Lemercier.
— Jakto? nigdyśmy o nim nie mówili.
—  Zawiesiłeś, panie, oblężenie Mantuy, aby się rzucić na nie

przyjacielską arm ią, k tórą  zniosłeś do szczętu, a nie pozostałeś z a 
m knięty w szańcach, ja k  ów stary g enera ł francuzki, którego książę 
Eugeniusz zręcznie napadł i zdusił; a więc, unikając błędów jednego, 
naśladowałeś drugiego w genialnćm działaniu, i to mnie oświeciło.

— Ha! widzę, że nie piszesz na oślep! Wielu z tych, co byli ze 
mną w obozie, nie um iało pojąć tych rzeczy.

I  przerzucał tom gorączkowo.
Tu Legouve powtarza dosłownie rozmowę, zapisaną przez Le- 

merciera.
B onaparte w padł na pochwałę ludu francuzkiego:

Niezłomny Anteuszu! nikt cię nie pokona!
Synu ziemi! od matki nie odstępuj łona!

— Co ci poszepnęło tę myśl?—zapytał konsul.
— Te wiersze wymierzone przeciwko tobie, pan ie—odrzekłem.
—  Jakto?
—  Bo wszyscy głoszą, że zamierzasz wyprawę do Anglii.
Rozśm iał się na te słowa.
Dalćj poznał się sam w naszkicowanych rysach. Nazwy Arcole, 

Rivoli, Marengo, wdzięcznie przypadły mu do myśli.
— Muszę ci podziękować—rzek ł—ale zarazem  posprzeczać się 

z tobą. Uczciłeś mnie godnie, postawiłeś w gronie bohatćrów, ale 
kończysz dwoma wierszami, które zdziwiły niejednego.

Umiej spełnić nadzieje dano czyny twemi!
Ta pochwała zakraw a raczćj na przestrogę. Mówisz potćra: 
Tom IV. Grudzień 1 881 . 52
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Nowy Milcyadesie, idź w ślad Peryklesa!

—  Ten drugi w iersz—odrzekłem —je s t wytłumaczeniem i okre
śla nadzieje nasze. Chwała Peryklesa łączy się z chwałą sztuk pię
knych, wymowy i handlu, które zakwitły pod opiekuńczym jego rzą
dem. Imię jego zostało godłem całego wieku, jak  imiona Augusta, 
Medyceuszów, Ludwika XIV-go. Azaliż niewłaściwie, że połączyłem 
z nim imię pierwszego konsula Francyi?

—  Rozumiem, ale postawiłeś obok Milcyadesa.
—  Perykles nie zasłynął orężem, gdy tymczasem Milcyades, jak  

ty, panie, zawdzięcza mu chwałę swoję w Rzeczypospolitej. Stawiając 
cię obok Milcyadesa, chciałem okazać, że do zalet wojskowych dołą
czysz i zalety cywilne. Czyż ta  myśl obraża cię, panie?

— Inni coś innego w nićj widzą. Ta myśl obrócona z innćj 
strony, mogłaby poszepnąć naszym dzisiejszym Ateńczykom, że polity
ka nakazuje wtrącać Milcyadesów do więzienia. A co? zarum ieni
łeś się?

—  A ty  pobladłeś, panie!., wzruszenie działa na nas w odmien
ny sposób.

—  Nie moja to myśl, ale inni tak  rzecz ttómaczą.
—  Mylą się—zawołałem  z uniesieniem — bo nie chcę oskarżać 

ich o nikczemną złośliwość.
Pierwszy konsul wziął mnie za rękę.
—  Niech sobie gadają co chcą— rzek ł—twoja pochwała Desaixa, 

żywo mnie poruszyła: odczytaj mi ten ustęp,
Uczyniłem zadosyć jego woli. Gdym skończył, powstał, prosząc, 

bym go odwiedził wkrótce.
Taka była co do słowa, dodaje Lem ercier, rozmowa moja z tym 

historycznym człowiekiem, który, obalając wszystkie wolności nasze, 
oderwał mnie od człowieka, co ich tak  dzielnie bronił! Napeleon 
sk łócił mnie z Bonapartym!

Nad owe turnieje akadem ickie, o których powyżćj mówiliśmy, 
żywsze w nas obudziła współczucie koufereneya p. M ichała Żmigrodz
kiego o Bohdanie Zaleskim. Rozprawa ta , wypowiedziana na zebraniu 
Towarzystwa uczniów batignolskich, zajęła nas z różnych powodów, 
raz, że ją  wygłosił erudyt, obznajmiony z biegiem i przewrotam i tak  
naszćj, ja k  i powszechnćj literatury , wykarmiony od dziecka żywotnem 
tchnieniem stepów ukraińskich, a co więcćj, że przedmiotem rozprawy 
były utwory wielkiego poety, ostatniego z plejady nieporównanych 
naszych wieszczów, którzy taki blask rzucili na poezyą narodową 
w pierwszćj połowie XIX-go wieku.

Prelegent rozpoczyna od zwrotki Bohdana:

I ja, syn wieku... o! listek ciohy,
Do mego drzewa przyrosły ciałem,



Z pnia popBUtego zgniliznę ssałem,
Długom się w szelest szamotał pychy,
Nim na zdrdj żywy, burzą zawiany,
Doznałem w gobie dziwnéj odmiany.

Ta zw rotka służy mówcy za nić przewodnią, do zbadania, ja k ' 
i gdzie rozwijał się duch naszego poety. Życiorys jego streścił w kil
ku zaiedwie datach. Urodzony w r. 1802, szkoły odbył w Humaniu; 
przybył do W arszawy, gdzie począł pisać około r. 1820, w dziesięć la t 
potćm opuścił kraj, przebywa we Francyi. Psychiczną zato biografią 
poety, dzieje duszy jego, czyta pan Żmigrodzki w długim szeregu jego 
poetycznych utworów. Aby tćm lepićj określić tę d z i w n ą  p r z e m i a 
n ę , ja k ą  uczuł w sobie poeta, gdy trafił na zdrój żywy, w kilku śm ia
łych rzutach, prelegent przebiega dzieje poezyi i główne jćj przejawy 
w świecie. Pokazuje naprzód poezyą Grecyi, ludową, dostępną dla 
ogółu; potćm poezyą Rzymu, wykonaną na dworze Cezarów; dalćj ro
mantyczną poezyą średnich wieków, pełną ludowćj naiwności; zatrzy
muje się chwilę nad pseudo.-klasycyzmem XVI wieku, tćj płonce sta- 
rożytnćj, zaszczepionćj na pniu średniowiecznym, wybujałćj w sztu
czne drzewo, pod tchnieniem Torkw ata Tassa i Aryosta; przechodzi 
wreszcie do poezyi konwencyonalnćj z epoki Ludwika XIV-go gład- 
kićj, zimnćj, przystrzyżonćj, jak  aleje w W ersalu, przez które nie 
przedrze się promień słońca.

Nagle poezyą rozbudza się z wiekowego letargu; pieśni Ossyana 
dzwonią ja k  śpiew skowronka, zapowiadający powrót wiosny. Rewo- 
lucya francuzka burzy odwieczne wzręby gmachu społecznego, rodzi 
nowe pojęcia. Nieznane dotąd hasło: wolność, równość, braterstw o, 
szerszy oddech dobywa z piersi ludzkićj, wreszcie krwawe sceny te rro 
ryzmu, budzą w sercach uczucie religijne, zwracają myśl ludzką do 
wieków miłości i wiary.

Na każdćm polu kiełkują nowe idee, nowi pracownicy występują 
do zapasu: w dziedzinie filozofii Chateaubriand podnosi we Francyi 
sztandar religijny, tak  obluzgany szyderstwem przez W oltera i ency
klopedystów. W Niemczech Fichte, Schlejermacher, a  szczególniej 
Schelling, ukazują nam widnokręgi, rozjaśnione promieniem ideału. 
Wr literaturze Tick, W ackenreder, Novalis, o trząsają się z klasycznych 
pleśni, krzepią ducha w żywym zdroju podań ludowych. Na polu ma- 
larskićm  Owerbeck w Niemczech, tworzy nową religijną szkołę; we 
Francyi Ary Scheffer, Delacroix, porzucają zużyty Olymp, a szukają 
twórczych pobudek w dziełach Dantego. Co więcćj, potężny geniusz, 
który pędem uraganu przebiegł i odrodził Europę; Napoleon, żywy 
typ i promotor nowożytnego romantyzmu, odczuł go w Ossyanie i Goe- 
tom. Zapędzony na pustą skałę, słodził wygnanie, odczytując W er
te ra  i pieśni Fingala.

W  czasach, gdy zadrgnęły w powietrzu ledwie że zrodzone idee,
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żył już Bohdan, zarówno jak  Mickiewicz: do nich zastosował prelegent 
znaną powszechnie zwrotkę:

M łodość, mistrzu, je s t rzeźbiarką,
Co wykuwa żywot cały;
Choć ubiega sama szparko,
Kzut jć j dłuta wieoznotrwaly.

Ale obok tych żywotnych wpływów, drgających w atm osferze, 
były inne, dawniejsze, z popsutego puia, rozchodził się jeszcze zgniły 
miazmat.

Długom się w szelest szamotał pychy!

mówi o sobie Bohdan. Cóż znaczy to wyznanie? Oto i on, mó
wi pan Żmigrodzki, w pierwszych, zapomnianych dziś utworach, po
szedł torem klasyków. W krótce jednak orzeł uderzył w skrzydła i roz
bił szczeble ciasnćj k latki, skąpał się w żywym zdroju i dziwną uczuł 
w sobie przemianę! Stoi on na zwrocie ludzkości, woła o powrót do 
epoki serca i w iary. Te słowa potwierdza prelegent rozbiorem  re li
gijnych poezyi Bohdana. „Przenajświętszą Rodzinę” stawia on w d ru 
gim rzędzie; przyrównywa ten poemat do mistycznych obrazów Ghir- 
landaja; Hymn Ś-go K azim ierza do Bogarodzicy, przełożony z łaciny 
przez naszego poetę, staw ia zato obok Rafaelowskich arcydzieł.

Dłużej jeszcze prelegent zatrzym uje się nad poemacikiem „Umar
li.” W idzi w nim najwyższą myśl chrześciańską, obleczoną w cudną 
formę poezyi, wymowną 'odpowiedź tym, którzy pytają w rozpaczy: 
„Gdzież się podzieli ci, co przemknęli cicho po falach czasu? Głucho 
i pusto po nich, ni śladu ani słychu! Czem je s t życie jednostek? czćm 
życie pokoleń? Ż art bolesny!., i któż nam odpowie?

Szczęśni, co zm arli w łasce Twój, o Boże! odpowiada poeta. 
I  znów prelegent rzuca pytanie w imieniu zrozpaczonych: „Nie jest-że 
to sarkazm  dawać weksel na bank, z którego n ik t nie wrócił i rozbijać 
głowę po ciemku?”

I odpowiada słowami poety:
Krzyż ponad światem, krzyż Pański zdaleka,
Jak o  ciemnościom światło użyczono,
Stał za wskazówkę na drodze człowieka!

Azaliż od tego czasu mnićj łez trysło z pod ludzkich powiek? py
ta ją  zrozpaczeni.

Czemuż nie wszyscy patrzyli w tę stronę odpowiada poeta.
Od religijnych przechodzi p. Żmigrodzki do działu poematów 

Bohdana, które nazywa filozoficzneini. „Duch od stepu” zdaniem jego 
stoi na drugim rzędzie. /  uniesieniem zato powtarza epilog do przy
jaciół, kończący poem at „Rusałki.”

św ięć się, święć się wieku młody,
Suie na kwiatach, śnie mój złoty,
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Ideale wiary, cnoty 
I miłości i swobody!

Święć się chwilo, gdy wcielona 
Fantastycznych krain córa,
Czarodziejka lekkopióra 
Sama zbiegła w me ramiona.

Tą czarodziejką, cóż innego, jeśli nie poezya? tyra wiekiem m ło
dym,  tym  złotym snem na kwiatach, ideałem  wiary i cnoty, cóż inne
go, jeśli nie zorza XIX-go wieku? owego wieku, który według słów in
nego wieszcza: „Dzieckiem w kolebce już łeb urw ał hydrze, młodzień
cem m iał zdusić C entaury.” Owóż ten wiek, tak  świetnie rozpoczęty, 
w młodości swojćj tak  wysoko szybujący, po sferach ideału, u schyłku, 
zdaniem prelegenta, przy całym naukowym postępie, nizko stoczył się 
z duchowych wyżyn i zagrzęznął w odmętach niateryalizmu. „Żaden 
wiek tak im  nie był bankrutem !” woła p. Żmigrodzki, i na dowód sta 
wia paralellę, między tćm, co ten wiek zapowiadał, a czego nie do
trzym ał.

W  życiu społecznćm mieszczaństwo stało silnie pod sztandarem  
praw a i wolności parlam entarnej, dziś eksploatacya wyłącznym jego 
celem. D em okracya zamieniła się w socyalizm, dąży do komunizmu, 
tak  sprzecznego z duchem europejskiej cywilizacyi. A rystokracya ro 
dowa przepomina ciążących na nićj obowiązków, blask czerpie tylko 
z renty.

W dziedzinie filozofii, w początkach wieku, filozofowie usiłowali 
pogodzić objawienie z myślą ludzką; dziś Schopenhauer wprowadza 
nihilistyczne mrzonki, H artm an, rozpaczliwą teoryą wiedzie do samo
bójstwa.

W historyi: H erder nazwał człowieka ogniwem, łączącćm ziemię 
z niebem, dziś Buckie i D raper odnoszą dzieje do wpływów jedynie fi
zycznych.

W świecie poezyi: Z początku wieku, brzm iały w Niemczech g ło 
sy Goetego i Szyllera; w Anglii uderzył w skrzydła Byron; we F ran- 
cyi śpiewał Lam artine i W iktor Hugo; na widuokręgu naszym Mickie
wicz ukazał słoneczne tony wielkićj plejadzie wieszczów; dziś niwa 
poezyi pustym leży odłogiem.

W muzyce Heyden, Bethoven, W eber i Mendelson tworzyli arcy
dzieła, Szopen zachwycał świat zidealizowaną melodyą naszych ludo
wych tematów: dziś tłum y zachwycają się Offenbachem i karczem nem i 
śpiewkami Caffć chantant. W powieści panował W alterskot, dziś Zo
la rozgrzebuje myty społeczne. '

W  m alarstw ie świecił Ary Scheffer, Delacroix, Delaroche, Ower- 
beck, Korneliusz; dziś rażą oczy „Dywany” M ackarta, budzą niesmak 
„M artwe idee” Baudrego; odwracamy oczy ze wstrętem od rozpustnych 
scen Ivafaellego i całćj szkoły impresionistów.

W początkach wieku, dodaje sm utno prelegent, młodzież karm i-
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ła  pierś wyższym ideałem , hartow ała ram ię do czynu; dziś bogata 
młodzież trwoni bezmyślnie ojcowiznę, uboga w walce o byt zatraca 
wiarę, gardzi przeszłością i stacza się pom ału w odmęt nihilistycznych 
zasad. Żałośnie też p. Żmigrodzki powtarza z poetą:

O! zdradziecko*, cud po cudzie,
W  pdł wędrówki mnie odbiegły,
I  świat piękny, świat rozległy,
W  sennćj rozwiał się ułudzie!

Zbyt rychło, dodaje mówca, rozwiał się czarowny urok X IX  wie
ku. Grecya przez cztery wieki chyliła się do upadku; Rzym dogory
wał przez trzy wieki; epoka odrodzenia gasła  pomału przez la t dwie
ście; X lX -ty  wiek zbankrutow ał w ciągu la t pięćdziesięciu.

Jednak cały szczęścia wątek,
Składa jakaś cudów chwilka,
Jak iś obraz, uczuć kilka,
K ilka z młodszych lat pamiątek!

Mało to, zaprawdę, ależ i z tych złotych strzępków, można usnuć 
nanowo sieć, k tó rą  wichry rozwiały. Isk ierka także drobna, ale pod 
tchniem silnćj piersi, może wybuchnąć w wielki płomień.

Ów cudny epilog z „Rusałek,” to wspomnienie ideału młodości, 
staw ia prelegent na równi z arcydziełem Goetego. „Jeden z najzna
komitszych geniuszów, mówi on, kończy monolog Fausta rozwinięciem 
tćjże samćj myśli:

Faust, po przestudyowaniu całćj mądrości, po życiu, „jakiegoby 
pies nie wytrwał,” chce zakończyć życie trucizną. Nagle odgłos dzwo
nów dobiega mu do ucha:

„Chrystus zmartwychwstał!” powtarza glos spiżowy.

„Czego tu  szukacie, wy sm utne dźwięki? woła zrozpaczony m ę
drzec, brzmijcie dla ludzi, co jeszcze mają wiarę! Cud, to dziecko 
wiary, a jam  się jć j pozbył, a jednak... O! jakże byłem szczęśliwy, gdy 
na głos tych dzwonów, całe niebo spływało mi do piersi... i dziś na
wet, dziś, gdym chciał zakończyć nędzne życie, wspomnienie tych 
chwil, wytrąca z mych rąk  czaszę trucizny... i łzy p łyną z pod powiek 
moich.

O ziemio! masz mnie znów!
Die Erde! hast mich wieder!

„ I my, woła prelegent, podnieśmy sztandar idei wyższych, a on 
wytrąci nam z rąk  za tru tą  czarę Ila rtm an a  i nihilistycznych teoryi. 
Precz z materyalizmem! ale dodaje, ostrożnie z idealizmem! marzyciel- 
stwo dziś nie na dobie, bądźmy r e a l i s t m i !  „Ryt ludności, to ciało, 
dzieje, to duch! tyle walk, tyle łez, azaliż nie są rzeczywistością?

Z kolei przechodzi p. Żmigrodzki do działu poezyi ukraińskich.
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Zanim przystąpił do ich ocenienia, kreśli wierny obraz U krainy, 
znanćj mu dobrze, gdyż i on może powiedzićć wraz z Bohdanem:

I  mniti m atka U kraina 
I  mnio matka swego syna,
Upowiła w pieśń u łona!

Obraz ten  pełen miejscowćj poezyi, drgający życiem, przytacza
my w całości. Zwróci on zapewne uwagę, z powodu nowego kierunku 
w kraju naszym, do rozważania wpływów geograficznych na rozwój du
chowy narodu, tak  w historyi jak  w poezyi.

Ukraina leży na prawym brzegu Dniepru, tam  właśnie, gdzie 
wyżyna, ciągnąca się od Ę a rp a t ku Uralowi, spotyka na drodze kotli
nę Dnieprową i w części zatrzym uje bieg rzeki, przecinając ją kilku 
rzędami skał, czyli porochów, tworzących mniejsze lub większe wodo
spady. Powierzchnia tego kraju jest rozległym obszarem falującego 
czarnoziemu, co grubemi warstwami legi na skalistym  gruncie ta- 
trzańskićj wysoczyzny.

Taka formacya ziemi nadaje osobny charak ter miejscowym k ra 
jobrazom. Jestto , jak  sięgnąć okiem, falista płaszczyzna, od miejsca 
do m iejsca przecięta korytem rzeki, z dość stromo ku niej zbiegającćm 
brzegowiskiem i tu  częstokroć przedziera się na jaw, ukryta pod po
włoką czarnoziemu, skalista podstawa kra ju  całego. Tu, w owych 
wąwozach, tak zwanych jarach, mieszczą się wsie i osady. W skutek 
stromych brzegowisk tychże jarów, widać dopiero wieś, gdy do p ier
wszych jćj domostw o kilkaset kroków przystąpimy. Są takie drogi 
w pośród stepów, że jadąc nie dostrzeżesz ani jednćj wioski, mimo że 
kilka z nich, to w prawo, to w lewo, leży nie dalćj jak  o wiorstę.

Zatćm wielkie upały, burze, sypiące tysiącem gromów, podobne 
niemal do uraganu; zimą mrozy, nieznane na dalszym zachodzie i śnie
życe, rozszalałe po szerokich przestrzeniach, co w jednę noc zasypują 
nieraz wieśniacze chaty: oto charak ter miejscowego klim atu i jego zja
wisk. Oto znów dwa przeciwieństwa, stojące tuż przy sobie, jak  step 
i ja r  w miejscowym krajobrazie.

Tak w skutek upałów, jak  z przyczyny, że czarnoziem nie za
trzymuje wody na powierzchni, rzeki tu bardzo m ałe, stosunkowo do 
potrzeb gospodarczych ludności. Z tąd  lud musiał' wprowadzić sztu
czny sposób nawodnienia. Rzeki wszystkie, nawet i znaczniejsze, uję
te są na groble, rzucone w poprzek wody i tamujące jćj bieg, tak, że 
przed groblą rozlewa się na mniejszą lub większą przestrzeń, sztuczne 
jezioro zwane tam  stawem. N ad brzegiem  takich stawów, rozsiada 
się wioska ukraińska z sadami, pełnemi wisien i czereśni, krzewów bzu 
i kaliny.

—  Jak iż—pyta p. Żmigrodzki— może być wpływ takićj ziemi na 
człowieka, k tóry  umić sercem odczuć piękno przyrody? I odpowiada 
trafućm  porównaniem:

Ktokolwiek zna morze, nim stan ą ł na wybrzeżu, czyż tak  sam o
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nie m yślał o tćj olbrzymiej płaszczyznie wody, ginącśj przed okiem 
ludzkiem , gdzieś w przestrzeni bez granic? A jednak, kto z nas bez 
żalu opuszczał brzegi morza? Kto z nas nie s ta ł godzinami, z okiem 
przykutćm  do kołyszącćj się fali, uchem chwytając tajemnicze głosy, 
płynące gdzieś tam  z otchłani wód? Z jękiem  skargi czy gniewu, fa
la pędzi do brzegu, coraz bliżćj i silnićj słyszysz dźwięk, ukryty w jśj 
łonie; otóż dobiegła, i z szumem upadła na ziemię; dźwięk skonał 
i tylko u stóp twoich ścielą się zwoje spienionej wody oceanu. A oto 
zdali płynie już drugi, trzeci i dziesiąty dźwięk i tak  bez końca, bez 
końca! Ciągle taż sam a woda ściele się u stóp twoich, a rąbek jć j, 
dzierzgany perłam i, coraz wydaje się piękniejszy.

Po tym poetycznym obrazie, następuje drugi poetyczniejszy je
szcze, obraz stepu ukraińskiego.

Je s t inny ocean bez granic, je s t morze zieleńi traw  i zło ta  k ło 
sów: to step i łany dnieprowe. Stoisz wśród stepu, zda się pustka 
w około, a jednak  cały chór dźwięków ogarnia twą istotę. Tu, u nóg 
twoich skrzekocze konik polny, lub słyszysz stłum iony syk pełzające
go węża; tam , gdzieś z oddali, p łyną głosy ludzi, chrzęst kos lub pio
senka żniwiarki; tam  znów słyszysz rżenie tabunu, a ten ten t kopyt 
głucho dudni  po stepie; tu, nad głową twoją, przem yka lotem strzały  
stado stepowych ptasząt. Wówczasto dopićro zrozumiesz słowa n a 
szego pooty:

Ponad U krainą,
W śkróś okolicą jarzęco i sino,
Boże śpiewaki ciągną w różne strony,
Aż echo klaszcze taki gw ar zmącony.

I okiem szeroko rozwartćm , okiem sokolćm, toniesz w obszarach 
jarzęcych zieleni i b łękitu, duszę napawasz czarownym chórem dźwię- 
ków przyrody, a u stóp twoich płyną i płyną bez końca zielone szu
miące fale stepowych traw ; co chwila się kłonią do twoich stóp też sa
me wiotkie, powiewne źdźbła traw y, a za każdym razem ściele się ko
bierzec innego wzoru, utkany z barwistych kwieci polnych, puszystych 
kit i ku ziemi ugiętych kłosów, coraz inny, coraz piękniejszy.

Ruszasz stepem i owóż z rozdołu wystrzeliły w górę trzy krzyże 
cerkiewne, świecące, uzłocone i oto rzędem biegną wierzchołki drzew, 
już  odkryła się w rozdole jedna i druga chata; ujedź jeszcze parę staj, 
a przed tobą w dole rozściela się powierzchnia stawu, niby olbrzymie 
zwierciadło ujęte w ramy snycerskićj roboty, ze szm aragdu, trzciny
i ta taraku , usiane złotem i perłam i wodnćj lilii. W około stawu, na 
pochyłości, przysiadły chatki wiejskie, ciche, spokojne, ja k  lud, który 
je zamieszkuje. Wśród stepu czujesz się w nieskończoności; wśród 
wioski tymczasem granice twego świata zaledwie o kilka kroków od 
ciebie. Oto znów dwie ostateczności, które w tym kraju  stykają się 
z sobą. Ledwie żeś opuścił graniczny rów wioski, a oto przed tobą 
„step a step, a rozbujany!” i w iatr silny, przeciągły, wieje ci do piersi
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całą strugą arom atu polnego kwiecia i miodowych ziół. „Ej wina mi 
nie lejl” wołasz z poetą.

Sainćm powietrzem po pijanemu żyję,
A kiedy hulam, to na łeb, na szyję!

Ten oddech stepu burzy w tobie krew, roznam iętnia. Szeroki 
step ciągnie jak  przepaść bezdenna; targasz konia za uzdę, on cię ro- 
ąumić: zarżał, s tan ą ł dęba, tylnemi nogami cisnął ziemię pod niebo 
i jak  łódź po fali morskićj, z szumem uderzył piersią po falach zielo
nych stepu. Tak ongi na tych polach:

W pogoni za Turkiem,
Koń i kozak chodził nurkiem.

Znów jesteś sam jeden wśród stepu: słońce stacza się za daleki 
widnokrąg, światłem purpury zabarwia zielone fale traw, a po nich 
ścielą się długie cienie mogił. Cała przyroda układa się do snu, je 
szcze raz i drugi prześliznął wietrzyk, m usnął po czołach kwiecia 
i traw , i poleciał w dal szukać dla siebie pościeli. W stepie chwilami 
nastaje taka cisza, że słyszysz poszmer własnego oddechu, własnego 
serca bicie. W szystkie dźwięki m ilkną i tylko od ziemi ku niebu, is t
ny hymn uwielbienia i czci, bucha arom at polnych ziół. Ot już jedna, 
druga i dziesiąta gwiazdka b łysła na niebie, pora i tobie na nocleg; 
ruszasz stepem pociemku; koń niepewny drogi, wyrzuca kopytami wy
soko, szamocze jeźdzcem bez litości. T entent daleko, daleko rozlega 
się po stepie, od czasu do czasu pierzchnie z pod twoich nóg przysia
d ła  na nocleg ptastw a grom adka, czasem trzepocząc skrzydłam i prze
leci z jękiem  puhacz spłoszony. Ty nie wierzysz w przesądy!... ho, 
darmo!... niechże na stepie nocą puhacz zaświeci tak  ślepiem, zapo
mnisz o filozofii i jak  dziecko przyrody, przeżegnasz się ze strachu!

Tara w dali zabłysło św iatełko, a wśród ciszy nocnćj jakaś tęskna 
piosenka płynie ku tobie, przeciągła, dźwięczna, drgająca boleścią
1 łzami. Ta nuta płynie po stepie coraz dalej a dalćj i ginie bez śla
du, bez echa. Od czasu do czasu słyszysz skrzypiące koła wozu i prze
ciągłe nawoływanie. To ze swemi mażami spóźnieni Czumacy zdąża
ją  do obozowiska?

„Sława Bohu!” wołasz. „Na wiki,” odpowiadają chórem. Zapy
tasz zkąd jadą? co wiozą? pożegnasz ich Bogiem i śpieszysz dalćj, aby 
stanąć w wiosce na nocleg. Dojedziesz do wsi: tu  i owdzie w nizkich 
okienkach odbija przez szybę światełko. Słuchasz... cała  wieś śpiewa! 
W jakim bądź zakątku rozesłał się mały traw nik, tara się zbiera g ro 
m adka dziewcząt i chłopców i chórem śpiewają rodzinne swoje dumy.
2  pieśnią od serca, z baśnią ubiegłych wieków, upływa im parę godzin 
wieczoru, dopóki m atka nie zawoła, że pora już  na nocleg.

„Oto, kończy autor, dwa wprost przeciwne wpływy, k tóre na tej 
ziemi pochłaniają duszę człowieka. Step burzy krew, podnieca w pier
si żądze, wieś swoją ciszą, swoją pieśnią serdeczną pieści duszę i koi.

Tom IV. Grudzień 1881. 53
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Namiętność i serce: oto dwie cechy duchowe tamecznego ludu; trzecią 
cechą miłość przyrody. 1 nie dziw... tam  czar przyrody jeszcze tak  
silny, że panuje nad duszą człowieka.

Takim  to czarem przesiąkł nawskróś nasz lirnik ukraiński; w iatr 
stepowy kołysał go od dziecka, karm ił serce jego, zapalał wyobraźnię, v 
gwarząc mu wieści o bojach i klęskach, jakich była świadkiem la  zie
mia, zasiana kośćmi, zalana krwią, zorana końskiemi kopyty, ta  ziemia, 
szeroki gościniec Attylów i Batuchanów.

Ona światoburców droga,
Gdzie przechadzał się gniew Boga!

Z pomiędzy wiekowych podań, zapisanych na stepach U krainy 
setkam i mogił i zaklętych żywcem w pieśń ludu, najżywićj porywały 
wyobraźnią Bohdana tradycye, odnoszące się do końca XVI i początku 
X V II wieku. Z nicli to wyśpiewał bogaty cykl dum kozackich, nazna
czony tak  samoistnćm piętnem. Epoka ta  nąjlepićj przypadła do ser
ca lirnikowi naszemu, w nićj bowiem widział: urzeczywistniony ideał 
jedności ogólnie narodowćj, przy najszerszym rozwoju prowincyona- 
lizmu.

Prelegent, szczery zwolennik tćjże idei, pokazuje czśm był pro- 
wincyonalizm w szeregu wieków, jak  zbawienne wydawał owoce. S ta
rożytna Grecya, to żywe wcielenie idei prowincyonalnćj, silna nią po
konała  niezliczone zastępy Kserksesa, na polach Salaminy. W szech
władny Rzym przeciwnie, wyciskający z uległych mu ludów podatek 
krwi, złota i wstydu, s ta ł  się pastw ą hord barbarzyńskich, ludy bowiem 
rozsiane po szerokiej przestrzeni, sprzężone tylko sztucznym węzłem 
jedności państwowćj, nie zatrzym ały w pochodzie Attyli, ani Allaryka.
W czasach nowożytnych cóż ocaliło niepodległość Szwajcaryi i Nider
landów, jeśli nie silnie wyrobiony prowincyonalizm? Co wreszcie zgu
biło Francyą w ostatnićj wojnie z Niemcami? oto zcentralizowanie 
wszystkich jćj s ił w stolicy, z którćj odcięciem naród nie zdołał stawić 
czoła.

Zrozum iał nasz lirnik wielkie znaczenie prowincyonalizmu i dla
tego opiewa tak  cudnie wyprawy tych drużyn, którym  step nie w ystar
cza, bo z biegiem Dniepru junacza ich myśl pędzi na Czarnoinorze, po
pycha ich na lotnych czajkach pod mury Synopy, Trebizondy i Caro- 
grodu.

Prelegent przytacza kilka z tych cudnych dum, tlómaczy ich zna
czenie. Jakże głęboko, mówi on, trzeba przejąć się miejscowością, aby 
zrozumićć ten wykrzyk wracających z wypra\vy’niołojców, rozradowa
nych widokiem swego stepu:

U fa ho!., ura ho! ura!
Limany, nasze Limany!
W  ogniu goreją kurhany,
I  Czartomelik i Dura!
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Okrzyk bracia, a wesoło,
Aż rozgłośnie na około,
Od Chortyoy do Tawani,
Zagrzmią progi i ostrowy:

.  Niech nam żyje, niech hetm ani,
Konaszewicz nasz Koszowy!

Z kolei powtórzył prelegent dumę o niemowlęciu Iwoni, tym sie
rotce podjętym przez kozaków, wyniańczonym na stepie. Cudnież poe
ta  w dwóch strofkach odmalował zm ienną dolę hospodarskiego dziecka:

Na stolicy, na Suczawie,
H ukał dziecku lud na zdrowie,
U gł<5w stali bojarowie,
P ióra  strusie, pióra pawie,
Nad kołyską dwór matczyny,
W pieśń zawodził dla dzieoiny. .

Na kulbace dziś kołyska,
Dworzec dymna w stepie chata,
W głowy burka, oj kosm ata,
I o t stare  kozaczyska.
Niańczym jem u i brodacze,
Do snu piejem aż step płacze!

„Lach serdeczny na m arach” głębićj jeszcze poruszył słuchaczów 
tak  niezrównanie piękną formą wiersza, ja k  i mistrzowsko nakreślo
nym obrazem. Pyszny bo to obraz, ten wóz toczący się po stepie, ta  
buława, ta  rdzawa szablicą, ten czerwony krzyż rycerza Jerozolim skie
go zakonu, ten koń sierota, smutno stąpający za wozem, ta  garstka 
druhów otaczająca mary, a wśród niej Jasłowieccy i H erburtow ie. Po
jąć nie możemy, dlaczego utalentowani m alafze nasi, których konie 
błyszczą na paryzkich i wiedeńskich wystawach, nie odtworzą pędzlem 
tak wymownćj, tak  wspaniałej sceny! a w tym żałobnym chorowodzie 
kozaków jaka  przepaść serdecznćj boleści:

Żywot krwawy — krwawej sławy któż zapomni z nas?
Lach nasz chrobry i w czas dobry i w najgorszy czas,
Czćm Bóg darzył, żył i białym i czarnym żył chlebem,
Leżał z nami w cudzych grodach i w stepie pod niebem.

Żal się Boże, step i morze, obiegliśmy z nim,
Grody dawne, kraje sławne — W ołosza i Krym,
Nie zapomną na wiek wieków— jak  z pola na pole,
Bujał orzeł tam i wodził swe stada sokole.

Cześó na dobie, chwała Tobie, chwała póki czas,
Hej serdeczny, pokój wieczny, w niepożyty czas;
Póki świata, słońca, żal nasz, żal nieukojony,
W  pieśń niech wieje od Kudaku aż do Lanckorony!

Krótko niestety  ów żałobny jęk m iał odbrzmiewać o warowne 
uniry K udaku. Twierdza ta, zbudowaua przeciw kozackim drużynom,
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rozszalałym w harcach z Turczynem i Wołoszą, rwącym się żartko do 
luźnych wypraw, bez względu na niebezpieczeństwo Rzeczypospolitej, 
twierdza ta , powtarzamy, runęła pod taranem  zuchwałćj garstk i mo- 
łojców. W śród rokoszan świeci rycerska postać Sulimy. Dzielny ten 
atam an w jednćj z wypraw na Czarnomorze, okrążył czajkami i opano
wał liniowy okręt turecki, z załogą trzechset ludzi. Zdobycz posłał 
papieżowi Pawłowi V, aby jćj użył na wykup jeńców chrześciańskich. 
Ojciec Ś. przysłał mu za to błogosławieństwo w liście i medal złoty 
ze swoim wizerunkiem.

Sulima kochał gorąco króla W ładysław a IV, ale w strętną mu 
była buta polskich i ruskich panów. W idok zbudowanćj świeżo tw ier
dzy, żywy dowód nieufności, ubodł go w samo serce i przywiódł go do 
szału. Z rozhukaną drużyną uderza znienacka na Kudak, pod ogniem 
arm atnim  wdziera się na szańce, zdobywa zamek, rozwala w gruzy. 
Sprawa ta nie mogła ujść płazem: kozacy zagrożeni wojną, wydali 
przewódzców; sejm skazał ich na gardło.

Sulima przyjmuje spokojnie wyrok, nie prosi o życie, dopomina 
się tylko o zwrot papiezkiego medalu. Król odesłał go, a jak wieść 
niesie, zap łakał wręczając go spowiednikowi. Na tćm podaniu Bohdan 
osnuł poemacik, istne arcydzieło: „Pożegnanie od Sulimy ku królowi 
W ładysławowi.” Pan Żmigrodzki widzi w tym utworze najdroższą perłę 
poetyckiej korony Bohdana.

Śmierć nie ustraszy zaprawnego w harcach atam ana, nie pierwszy 
raz patrzy jćj oko w oko.

Mnie dumy piali starcy  nie do łóżka,
Nie wśród pijatyk na magnackim dworze,
W boju-m rosł, królu, to śmierć dawna drużka,
Z nią-m wywędrował w świat, pod jasną zorzę.

Z nią woiąź pod ręce... nawet gdym hetmanem,
N a koniu dzikim, to w żłobionym dębie,
Okiem sokolćm, okiem rybitwianćm,
W iercił bezbrzeżny step, lub morskie głębio.

Wszędym ze śmiercią zwodził tany dziarskie!...

I czegóż żal Sulimie? za czem ogląda się z tęsknotą, gdy śmierć 
staje mu przed oczyma?

Żal mi towarzyszy 
Bojów, żal ciebie nasz królu wojaku,
Żal dni przeciągłych w stepowćj gdzieś ciszy,
I  konnyoh pląsów na Euczmańskim Bzliku!

Serce mu pęka na myśl o dzielnym królu, uwikłanym w sieci 
magnatów.

M onarcho dobry! biśdna matko w ulu,
Pośród brzęczących Senatorskich tru tn i,
Oni i ciebie upowili, królu!



PARYŻKA. 4 2 1

Ciemny i ciasny zamek twój w Warszawie,
T ron twardy, słyszysz mruk jeno  panięcy,
Tobieby trzeba, królu Władysławie,
Pola i konia i wojsk sto tysięcy!

i
Wściekłą, nienawiścią pa ła  serce Sulimy ku tym wyrodzonym 

a butnym synom wielkich ojców, którzy otoczyli tron i związali ręce 
królowi.

Rycerstwem s ta ła  Polszczą, nie pańszczyzną! woła w uniesieniu; 
miota pociski, jakby  ogniste race:

Oli! stan rycerski sejmami się pyszni,
Szlachcice huczą po siołach w spokoju,
Na swćj wolności, ja k  chrząszcze na wiśni,
Albo jak  żuki czarno gmerzą w gnoju.

Lach rycerz ojcem moim, moim bratem ,
Pod Chocim biegł on przed kozaotwem cwałem.
Lecz z jaśnie państwem tucznćm a rogatdm,
Nigdzie śię w ogniu, królu , nie spotkałem .

Nie żałuje tćż Sulima, że spalił Kudak, choć gardłem  przypłaci 
tg sprawę. Nie takie to twierdze, woła. dziś stawiać wypadało!

Na kresach pustki, zamków tam nie zbroim,
B rak i żelaza, lub rdza na żelezie,
By spać wygodnićj: „K udak staw ku swoim!’’
Pany, nie chceoie wojen, będą rzezie!

Przez usta Sulimy wyrzucił poeta z duszy głęboki żal ku tym, 
którzy pychą i bezmyślnością wykopali przepaść i sami w nićj utonęli. 
Spowiedź to pełna skruchy, bolesny ję k  wydarty z piersi biczującego 
się za winy ojców pokutnika. W spaniałą postacią Sulimy zamyka po
eta szereg siczowych atamanów, których rycerski urok pochwycił jego 
wyobraźnią. N ie'zbrakło na U krainie butnych mołojców, którzy, jak  
Sulima, wzrośli w boju i wiedli dziarski taniec ze śmiercią: tych nie 
opiewa Bohdan; rzeka krwi i łez bieży w poprzecz między nimi a wiel
kim naszym poetą, którego pieśń żywym jest wyrazem ducha narodo
wego. Tych odepchniętych przez Bohdana bohatćrów piewcą był ge
nialny Szewczenko, a sprawiedliwym ich oskarżycielem Kulisz w osta- 
tnićm dziele swojćm ').

Na cześć tych bohatćrów, powtarzamy, nie nastroił gęśli nasz 
Bohdan, a przecież, zagłębiwszy się w cały system Szewczenki, w jego 
poglądy na przyszłość, zarzucał mu tylko, że „słowa zgorzkniały 
w sercu chórem!” Z wielkim żalem i wielką miłością wypowiedział 
ten zarzut w dumce p. t.: „M ogiła Tarasowa.” Wyrzuciwszy z serca 
słuszny żal, woła z głębokićm  uczuciem:

*) Wossojednije Rusi, tomów dwa.
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Ku nowźj, nieznanćj mi mogiło,
Co świeżo wyrosła u Kaniowa,
Polański wieszcz siwą głowę ohylę:
Przesiawnać mogiła Tarasowa!

Kończymy na tćm sprawozdanie z konferencyi pana Żmigrodz
kiego, k tóra wkrótce zapewne drukowaną będzie w całości. Ogół s łu 
chaczów przy jął ją  z żywem współczuciem, nie obeszło się jednak bez 
niejakich zastrzeżeń. Zarzut bankructw a, rzucony w oblicze drugićj 
połowie XIX-go wieku, silną z różnych stron obudził protestacyą. 
Jedni oskarżali prelegenta o pessymizm; skarga ta  upada sam a przez 
się. Zbyt silnie chłoszcze on Schopenhauera i H artm anna, by m iał 
popaść w ich błędy. Inni zapytują go, czemu, pokazując na każdćm 
polu upadek, b ra ł same krańcowo ujemne strony naszćj epoki? czemu 
w muzyce zszedł do Offenbacha, pomijając Gunoda, W erdego, R yszar
da W agnera i t. d.; czemu w m alarstw ie pom inął naszych mistrzów: 
Matejkę i Siemiradzkiego, czemu nie wspomniał o Munkaczym? 
P . Żmigrodzki odpowiada na to, że wysoko ocenia ich geniusz, ale że 
to są jednostki, podnoszące głowę nad poziom: wyjątki, jak  mówi, nie 
przeczą ogólnćj zasadzie, raczćj ją potwierdzają. Inni wołają z unie
sieniem: To szaleństwo, zuchwałość niepojęta! nazwać bankrutem  wiek 
X IX -ty, wiek pary i elektryczności, wiek najwyższych tryumfów na 
polu nauk ścisłych, w dziedzinie przemysłu i wynalazków?

W odpowiedź na to, może śmiało przypomnićć p. Żmigrodzki 
„H istoryą Przyszłości,” niegdyś w przeczuciu proroczćm skreśloną 
przez Adama, dziś przechowaną ledwie w szczątkach. „Adam , pisał 
A. E. Odyniec do Korsaka, chce okazać w losach całych narodów, ze
staw iając je  obok siebie, najwyższy szczyt cywilizacyi m ateryalnćj 
i najniższy upadek uczucia, ducha i wiary. Opowiadanie zaczyna się 
w r. 2000 i ma obejmować dwa wieki. Cała .ta historyą, ja k  mówił 
Adam, kończy się na wejściu ziemi w stosunki z planetam i, ca ła  zaś 
ziemia ma być pokryta siecią kolei żelaznych, którym ogromną prze
powiada przyszłość. Opuszczając wszystko, co dotąd nie spełniło się 
jeszcze, o skrzydlatych flotach nadpowietrznych balonów, o całych 
miastach domów i sklepów, pędzących żelazną drogą na ja rm ark  do 
Lizbony, dokąd z za morza przybywają także m iasta na olbrzymieli 
okrętach, przejdźmy do tych akustycznych przyrządów, za pomocą któ
rych, siedząc spokojnie przy kominku, można słuchać dawanych 
w mieście koncertów lub wykładu lekcy i publicznych.

Pam iętajm y, że Mickiewicz pisał ową „Ilistoryą Przyszłości” 
w roku 1829, że A. E. Odyniec ogłosił L isty swoje na długo przed wy
nalazkiem telefonów.

Tak to genialny nasz poeta-myśliciel odmalował tryum f rozumu 
ludzkiego, ale zarazem ukazał on, jak  przy tym wielkim tłyumfie ma- 
teryalizmu, m oralna godność człowieka zniżyć się może do ostateczno
ści. Poeta kończy swój obraz przerażającćm  widzeniem: pokazuje na



pad Mongołów chińskich na Europę, a oto wszyscy ci przesławni wy
nalazcy, owi apologiści rozumu ludzkiego, czciciele samćj siły m ate- 
ryalnćj, wszyscy padają na kolana, przed siłą  nowych biczów Bożych. 
I któż ocali Europę? Oto garstka kobićt i dwudziestoletnich m ło
dzieńców, tych młodzieńców, do których wołał nasz poeta:

Łam, czego rozum nie złamie!

Śmiało więc p. Żmigrodzki, wsparty powagą genialnego wie
szcza, odpowie apologistom dzisiejszego postępu, że wysoki rozkwit 
materyalnej cywilizacyi, może iść w parze z upadkiem prawdziwćj 
godności człowieka, nic zasłoni społeczeństwa przed moralnćm b an 
kructwem!

PARYZKA. 4 2 3
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kongresu i ogłoszenie program u wycieczek.

W  ostatnich dniach miesiąca września i pierwszych dni paździer
nika r. b., odbył się w Bolonii drugi międzynarodowy kongres geolo
giczny.

Jeszcze w roku 1878 pierwszy międzynarodowy kongres, który 
się podówczas odbył w Paryżu, m ianując z grona swego profesora ge
ologii przy uniwersytecie bolońskim, d ra  J . Capellini’ego, prezesem ko
m itetu organizacyjnego i wyznaczając Bolonią na miejsce nowego zja
zdu w r. 1881, zorganizował zarazem trzy osobne komisye międzyna
rodowe, których zadaniem miało być zebranie i wszelkie przygotowa
wcze uporządkowanie m ateryałów , odnoszących się do obrad kongresu 
następnego (bolońskiego). Same nawet kwestye przyszłych tych obrad 
w ytknięte już zostały przez ów pierwszy kongres. Sformułowano je  
w sposób następny: 1) unifikacya nom enklatury geologicznćj; 2) wy
robienie pewnego określonego systemu koloryzowania map i 3) ustale
nie jednolitćj metody w nomenklaturze gatunków paleontologicznych.

Międzynarodowe komisye te, po kilku odbytych posiedzeniach 
i po porozumieniu się ze znakomitszymi powagami geologicznymi roz
maitych narodowości, wygotowały przez naczelnych sekretarzy  swych 
(prof. Devalque’a z Liège, prof. Renovier z Lozanny i p. Douvillé z P a 
ryża) sprawozdania trzechletnich czynności swoich, które zebrane i wy



dane w osobnym tomie („Rapports des commisions in ternationales”), 
s ta ły  się główną podstawą a zarazem  i program em  obrad kongresu 
bolońskiego.

Przy tak ściśle określonym program ie, samo przez się wykluczo
ne z niego zostały wszelkie poboczne rozprawy i kom unikaty treści 
badawczéj, stanowiące nieraz najwięcćj interesującą stronę kongresów. 
Ażeby wypełnić ten b rak , zastąpiono go urządzeniem  wystawy geolo
gicznej, oraz map geologicznych i na szeroką skalę przedsięwziętemi 
wycieczkami do bliższych i dalszych okolic, przedstawiających pod 
względem geologicznym najwięcćj naukowego interesu. Obie te drogi 
otworzyły członkom zjazdu szerokie pole do wzajemnego porozumie
wania się, tudzież do wspólnćj wymiany myśli i wyników pracy.

Czynności przeto kongresu bolońskiego rozpadają się na dwa 
główne działy: obrady nad przedłożonemi z program u kwestyami i wy
cieczki. O wystawach, o których nadmieniliśmy, mówić będziemy ob- 
szernićj na swojćm miejscu.

Całe Włochy, poczynając od rządu i instytucyi naukowych, aż 
do różnych stowarzyszeń, korporacyi miejskich i poszczególnych jedno
stek, wystąpiły w obec kongresu z najwyższym zapałem  właściwego 
tem u narodowi zamiłowania do nauk i postępu idei naukowych. Ilząd 
włoski nie szczędził kosztów i starań  na odpowiednie zadaniu p rzy ję
cie w murach starożytnćj, uczonćj Bolonii swych znakomitych gości. 
Ułatwiono wszelkie środki korzystania ze źródeł naukowych. Otwarto 
muzea publiczne, biblioteki i wszelkie zbiory naukowe. Oprócz niem a
łych funduszów na urządzenie, przeznaczył rząd także znaczne prem ie 
konkursowe, za wygotowanie najlepszej metody kolorowania map geo
logicznych. Biuro geologiczne rzymskie wydało z powodu kongresu 
sporą ilość, bo 24 publikacye wielce cennych dzieł i map geologicz
nych, k tóre rozdano każdemu z obecnych na kongresie członków. 
Z publikacyi tych nie możemy pominąć milczeniem wielkićj mapy ge- 
ologicznćj Włoch („Carte géologique d ’Ita lie”), map geologiczuych 
wraz z tekstam i objaśniającemi Apeninów w okolicach Bolonii, przez 
prof. Capellini’ego („Carta geologica della provincia di Bologna” ), oko
lice L iw urna i W oltery („Carta geologica dei monti di Livorno etc.”), 
tudzież Alp apuańskich („...des Alpes apuennes”), utworów ofiolitycz- 
nycli gór ferrackich i lewanckich („...des masses ophiolitiques de Mte.
Ferrato et de Lew anto”), jakotćż okolic zatoki Specyi ( .... des environs
du golfe de Spezia”) przez tegoż autora. M inisteryum rolnictwa i prze
mysłu rozdało ze swćj strony mapę górniczą W łoch, z dodatkiem  do 
nićj nader poważnego tomu statystyki przem ysłu mineralnego W łoch 
za ostatnich la t dwadzieścia. S taraniem  i kosztem kom itetu organi
zacyjnego, wydany został okazały tom bibliografii geologicznej i pa- 
leontologicznćj W łoch, oraz wysokićj wartości mapy geologiczne z ob- 
szernemi do nich tekstam i prowincyi Bergamo przez prof. Varisco i o- 
kolic Friu li (prow. Udine), przez prof. T. Taramelli. A kadem ia um ie
jętności w Bolonii przypom niała o swćm przeszło dwuwiekowćm ist-
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nicniu, wydaniem i ofiarowaniem historyi swego rozwoju od pierw 
szych jćj zawiązków aż do naszych czasów, a C arrara  rozdała piękny 
tom historyi rozwoju m iasta i geologicznego znaczenia miejscowości 
w dziejach przemysłu i sztuki włoskićj. W szystkie nakoniec muzea, 
biblioteki i zbiory naukowe zakładów zwiedzanych przez członków 
kongresu, rozdawały osobno sporządzone na ten cel obszerne przewo
dniki naukowe.

Otwarcie kongresu poprzedziło na dni kilka przed jego rozpo
częciem nader sym patyczne obwieszczenie municypalności m iasta Bo
lonii, oznajmiające rychłe przybycie oczekiwanych członków kongresu, 
a w wigilią otwarcia, poprzedziła go uroczystość inauguracyi wspania
łego nowego muzeum starożytności m iasta Bolonii (Museo civico), na 
k tó rą  zebranych już licznie pod ten czas członków kongresu solennie 
zaproszono.

Dzisiejsze Museo civięo bolońskie zasługuje zewszechmiar cho
ciaż na treściwą tu  o nićm wzmiankę. Utworzono je  przez połą
czenie dwóch najstarożytniejszych zbiorów tego m iasta: uniwersy
teckiego i municypalnego. Muzeum uniwersyteckie, fundowane w ro 
ku 1712 przez L. F. Marsigli, powiększyło się znacznie w roku 1743 
przez dołączenie do niego cennych zbiorów przyrodniczych, pochodzą
cych z darów prywatnych dwóch znakomitych obywateli m iasta: U. Al- 
drowandi’ego i T. Cospi’ego, a następnie i zbioru medali, legowanych 
przez Benedykta XIV. Muzeum municypalne, złożone z dzieł dawnćj 
sztuki greckićj, etruskiój, rzymskiej i późniejszćj średniowiecznej ró
żnych krajów, ofiarowanych przez p. Pelagi, urosk) głównie w osta
tnich latach przez dołączenie doń słynnych wykopalisk etruskich, zdo
bytych w r. 1869 w Certozie bolouskićj, jakotćż wykopalisk grobo
wych znalezionych w parku M argerity, starożytności ombryjskich pod 
Certozą w ilości 14840 przedmiotów bronzowych kunsztu archaicznego, 
bronzów pierwotnych odgrzebanych w r. 1876 na placu ś. Franciszka 
i przy arsenale, a nakoniec licznych wykopalisk z nekropolu Felsiny. 
Połączenie obu tych wspaniałych muzeów w jednę cafość, system aty
cznie i um iejętnie uporządkowaną, przez pp. Brizio i F ra ti utworzyło 
dziś jedno z najkolosalniejszych w świecie tego rodzaju muzeów, za
pełniające sobą cały prawie gmach pałacu Galwaniego.

Inauguracya tego muzeum rozpoczęła się przemówieniem prezy
denta (II Sindoco) Bolonii, kaw. d-ra G. Tacconi. Odczytano następ
nie rffzprawę generalnego dyrektora muzeum, senatora Gozzadiniego, 
poczćm grono geologów w towarzystwie postępującej za niemi licznie 
zgromadzonej publiczności, udało się do pysznie przystrojonych sal 
muzeum, przepełnionych skarbam i zbiorów przyrodniczych, przeszło
ści przedhistorycznćj i czasów nowszych.

N azajutrz, dnia 26 września, nastąpiło  otwarcie kongresu. Na 
miejsce posiedzeń przeznaczono ogromną i w spaniałą salę w gmachu 
liceum Rossiniego. Nad głównćin wejściem powiewała chorągiew p ań 
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stwowa. Wejście prowadziło przez krużganki, otaczające niewielki 
skwer dziedzińca. Przyozdobiono je  okazale sztandaram i i proporca
mi narodowemi m iasta Bolonii i wszystkich prowincyi włoskich. W iel
ką sień i schody, prowadzące do sali, udekorowano rysunkam i paleon
tologicznemu Dominował między niemi rysunek dziesięciometrowy 
wysokości okazu L atin ités maximiliaui, De Vis. odkrytego w Chivone 
pod Vicenzą (wystawca hr. A. I’iovene), wyobrażający roślinę tę w na- 
turalnćj wielkości. Ściany olbrzymićj sali posiedzeń, przeszło 140 m. 
dtugićj, okryte były z obu stron wystawionemi mapami geologicznemu 
Od strony wejścia do sali wznosiła się trybuna dla publiczności. Śro
dek sali przeznaczono dla członków czynnych, a w końcu drugim znaj
dowały się stoły: prezydyalny, członków rady, sekretarzy, korespon
dentów prasy krajowéj i zagranicznej.

W ystawa map przedstaw iała interesujący widok zgrupowanćj 
obok siebie tego rodzaju pracy geologicznej najrozmaitszych krajów 
z obu półkuli świata. Liczba wystawionych dzieł tych była znaczna. 
W ystawiono ich z Indyi 17, z A ustralii 1, z am erykańskich Stanów 
Zjednoczonych 8, z Hiszpanii 2, z Belgii 5, ze Szwecyi 11, z F rancyi 
77, z Niemiec 20, z Czarnogóry, Bośuii i Hercegowiny 2, z W ołynia 1, 
z Tyrolu i Wenecyi 1, z W irtem bergu 3, z Anglii z koloniami 9, z K a
nady 6. Mapy geologiczne W łoch, w ilości 58 wydań rozmaitych p ro 
wincyi włoskich, były pomieszczone głównie w sali am fiteatralnéj mu
zeum geologicznego, a niektóre z nich i w innych salach. Razem te 
dy znajdowało się na wystawie 141 numerów dzieł kartograficznych, 
nielicząc w to rozmaitych atlasów, rysunków, geologicznych przekro
jów i t. p. prac, które się znajdowały na stole prezydyalnym. Pod 
względem przejrzystości, czystości wydania i gustu, publikacye fran- 
cuzkie spierały się o palmę pierwszeństwa z włoskiemi. Z licznych 
publikacyi niemieckich, do lepszych należały wydawnictwa Akademii 
górniczej w Berlinie. Z krajów monarchii aiistryackićj zw racała uwa
gę mapa trachitów  węgierskich przez prof. Szabó z Pesztu. Z krain  
bliżćj nas obchodzących, odznaczała się wykwintnością wydania, oraz 
dokladném  uzupełnieniem jćj przekrojam i geologicznemi mapa geolo
giczna W ołynia przez G. Ossowskiego (wydanie paryzkie Z. Działow- 
skiego). Niemniéj zw racała uwagę tegoż au tora  mapa archeologiczna 
P rus Królewskich, opracowana na podstawie badań geologicznych o- 
kresu aluwialnego.

O godzinie 12 w południe n astąp ił a k t otw arcia kongresu. Roz
poczęła go mowa prezesa Akademii umiejętności w Rzymie, prezesa 
honorowego kongresu, Q. Selli. W skazał on na tę wielkość i wagę za
dania, jakie zostało przedłożone niniejszemu kongresowi do rozwiąza
nia, oraz na te trudności, które ma on do zwalczenia z powodu kwe- 
styi językowćj. Między innemi powiedział: „Une des difficultés, c’est 
la  langue. L ’Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, l’A ngleter
re, la Suède, le Danem ark, la Russie, la Pologne, l’Allemagne, 1 Au
triche, la Hongrie, la Roumanie, la Suisse, l’Italie, le Canada, les E-



tats-U nis, l’Inde sont représentés parm is nous par leurs géologues les 
plus ém inents.” Nie łatw ą jest przeto rzeczą., uporządkować kwestyą term i
nologii, w sposób zgodny z wymaganiami językowemi wszystkich tych 
narodowości. Z abrał głos następnie m inister rolnictwa i przemysłu, 
senator państw a M. Berti, otw ierając kongres w imieniu rządu. Po 
nim przemawiali: prezes dawny (pierwszego kongresu) prof. H ébert, 
członek honorowy, prezydent (il Sindaco) miasta Bolonii, kaw aler dr. 
G. Tacconi i prof. Daubrće z Paryża. Nakoniec prezes kom itetu or
ganizacyjnego, prof. Capellini, zdawszy sprawę z czynności biura orga
nizacyjnego, komisyi międzynarodowych i podkomisyi, wezwał człou- 
ków do wyboru prezydyum i rady.

W ynik wyborów był następujący: prezesem obrany został J. Ca
pellini, wiceprezesami: Moisisovicz (Austrya), Z ittel (Bawarya), De- 
valque (Belgia), Stevy Hun t  (K anada), Vilanova (H iszpania), J. Hall 
(Stany Zjednoczone), Daubrée (Francya), Hughes (W. Brytania), Sza- 
bó (W ęgry), Blauford (Indye), M enghini i De Zingo (W łochy), Delga
do (Portugalia), Beyrich (P rusy), Stefanesco (Rum unia), De Moeller 
(Rossya), Torell (Szwecya), Renevier (Szwajcarya).— Sekretarzem  ge
neralnym  Giordano, sekretarzam i pp. Bornem ann (père), Delaire, P i
lar, Toram elli, Topley, Uzielli, Zezi, F ontannę.— Skarbnikiem  M. Sca- 
rabelli.

Prof. Capellini, przyjmując przewodnictwo kongresu, ogłasza 
wyniki konkursu rządowego na metodę kolorowania map. Nagrody 
dostały się pp. Heim (z Zurichu), Karpińskiem u (z Petersburga) i Mail- 
lardowi (z Lozanny).

Wezwano członków do inauguracyi wystawy geologicznéj.
Pochód inauguracyjny rozpoczął się od placu Rossiniego, od sa

mego gmachu posiedzeń kongresowych. Sztandary przeszło 30 roz
maitych korporacyi municypalności boloúskiéj, przy odgłosie muzyki 
na czele, poprzedzały grono 200 z górą członków kongresu, torując 
im drogę do gmachu muzeum geologicznego, śród tłumów ludności miej
skiej, oblegającej po obu stronach całą długość ulicy Zamboni. Rzę
siste oklaski i radosne okrzyki towarzyszyły temu pochodowi do sam e
go miejsca. Prezes Capellini z m inistrem  B erti wprowadzili członków 
do gmachu muzealnego przez gustownie i z wielką, wystawą przystro
jone wejście, nad którém powiewała wielka chorągiew narodowa YVłoch.

W ystawa geologiczna skupiała w sobie liczne skarby nauki 
w zbiorach petrograficznych i paleontologicznych. Niepodobnćmby 
było wymienić tu  naw et te  wszystkie masy wystawionych przedmiotów, 
które pod rozmaitemi względami na wzmiankęby zasługiwały. Zazna
czamy przeto tu  te tylko wystawy, które wychodząc poza kres zwy
kłych zbiorów geologicznych, wywarły szczególniejszy wpływ na roz
wój i postęp nauki. Do takich zbiorów na piérwszém miejscu zaliczyć 
niczaprzeczenie należy wystawę d ra  Cossy, profesora stacyi agronomi- 
cznćj w Turynie, k tóra  wybitnie górowała nad wszystkiemi innemi 
i zasłużony wywołała podziw. Składała  się ona z przeszło tysiąca p re 
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paratów  mikroskopowych tych skał, nad którem i zasłużony i n iestru 
dzony profesor sam dokonał badań drobnowidzowych. Obok tych pre
paratów zajęła miejsce wystawa samych tych skał, nad którem i bada
nia były dokonane, z których wzięto odłupki dla mikroskopu. Tuż 
przy tych zbiorach znajdował się wielki tom wspaniałego wydania opi
su badanych skał. Dzieło to opracował także prof. Cossa. Nakoniec 
wystawione tu  także były i narzędzia, któremi dokonano cięcia blaszek 
dla mikroskopu. Było ich dwa. Jedno z nich stanowiła zwykła do ta 
kich robót używana piłka, a narzędzie drugie więcćj skomplikowane, 
zbudowane było według rysunku osobno na to ułożonego przez pana 
J . B erruti, dyrektora i naczelnego inżyniera górnictwa. W ykonane ono 
było w pracowni o f f i c i n a  c a r t e  v a l o r i  w Turynie. Cały prawy 
pawilon lokalu wystawy, stanowiący długą galeryą oznaczoną literą  K, 
napełniony był tą  poważną, mozolną a olbrzymią i kosztowną pracą 
jednego tylko człowieka.

Z wystawą prof. Cossa mierzyć się wszakże mogła tak  doniosło
ścią naukową, chociaż w innym kierunku wiedzy geologicznćj, jakotćż
i ilością wystawionych przedmiotów, wystawa paleontologiczna rodaka 
naszego d-ra Z. Bośniackiego. Składały ją: a) 350 okazów ryb kopal
nych, należących do ogniwa tripoli, z okolic Gabbro, Mondaino, Came- 
rino, Cutro, Catanzaro i z Sycylii, zawierających w sobie 106 g a tu n 
ków, z których część największą stanowią gatunki nowe, przez wystaw
cę odkryte i opisane; b) 365 okazów ryb kopalnych i roślin, pochodzą
cych z warstw wyższego eocenu K arpat, a należących do dwóch roz
maitych ogniw nazwanych I i II ogniwem utworu lechickiego. Ogni
wo pierwsze cechuje się rodzajami Anenchelum, F istu laria  i Omerus, 
jakotćż gatunkiem  Meleta crenata Heck.; ogniwo zaś drugie rodzajami 
Seranus i Nemoptheryx i gatunkiem  Meleta longim ana Heck. Nakoniec 
c) okazy ryb kopalnych neokamskich, pochodzących z Talfa pod Civita
vecchia i 13 gatunków ryb (z tych 11 gatunków nowych) należących do 
utworu zwanego gessosa solfifera. Cała ta  olbrzymia wystawa d-ra 
Z. Bośniackiego, je s t wynikiem długoletnich badań jego dokonanych 
w górach karpackich i w rozmaitych miejscowościach Włoch. O tych 
znakomitych jego odkryciach paleontologicznych, dotyczących ziem 
włoskich, wiemy poczęści z dzieł jego: „La form atione gessosa e il se- 
condo piano m editaraneo in Italia ,” i „Cenni sopra 1’ordinam ento cro- 
nologico e la natura degli s tra ti terziarii superiori nei monti Livorne- 
si.” Co się zaś tyczy odkryć jego dokonanych w K arpatach, o tych 
w literaturze naszćj, niestety, żadnego jeszcze śladu nie mamy, i o is t
nieniu nawet tak  bogatćj fauny ryb kopalnych w Karpatach, naszym 
miejscowym geologom jeszcze się ani śniło. Pragnąć z całego serca 
należy, aby prace d-ra Bośniackiego, które mu w literaturze geologi
cznej włoskićj tak zaszczytne i wybitne stanowisko zdobyły, nie p rze
szły bez śladu i w literaturze naszćj, już  ze względu na te wielkie ko
rzyści, jakich po nich oczekiwać możemy pod względem rozpoznania 
tyle ciekawego dla nas ustroju geologicznego naszych K arpat.
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Po opisanych dwóch wystawach wspomnićć tćż należy znakom i
te wystawy prof. Szabó z Pesztu, p. Deamezaga, prof. H antken i Ma- 
darasz z Pesztu, oraz p. Jam es Ila ll z New-Yorku.

Prof. Szabó wystawił zbiór systematyczny 90 okazów trachitów 
węgierskich, razem z preparatam i mikroskopijnemi, które mu służyły 
do badań petrograficznych nad tem i skałam i. Dołączona tu była
i m apa geologiczua tychże skał. Prof. Szabó usta lił uową klasyfika- 
cyą trachitów , dzieląc je na pięć osobnych działów, odpowiadających 
swym składom  petrograficznym, porządkowi chronologicznemu po
wstania tych utworów. W ydały te prace nowe w nauce wyniki i zmie
niły zupełnie dotychczasowy pogląd na trachity.

P. Deamezaga przedstaw ił 80 preparatów  mikroskopijnych, k tó
re posłużyły pp. L. Mazzuoli i A. Isselowi dla studyów nad utworami 
ofiolitycznemi (form, ophiolitiques) Ligurii.

Profesorowie H antken i M adarasz z Pesztu, wystawili 114 p re 
paratów  mikroskopijnych dla numulitów, podzielonych przez wystaw
ców na (5 grup, a nadto prof. H antken wystawił zbiór 576 okazów po- 
raminiferów, pochodzących z pokładów eocenicznych i oligocenicznych 
okolic Pesztu i Granu. Drobne organizmy te wystawiono w szk la
nych rureczkach, a rzadsze i nowe ich gatunki, zaopatrzone były zna- 
komitemi  rysunkam i, wykonauemi w powiększeniu.

Zbiory nakoniec p. Jam es Ilalla, geologa Stanów Zjednoczonych, 
stanowiły 547 okazów skał i skam ienin, pochodzących z Ameryki pół- 
nocnéj, oraz preparata  mikroskopijne rozmaitych skam ienin, służące 
dla studyów, a dokonane w pracowni Muzeum historyi N aturalnćj 
w New-Yorku.

Z krain, bliżćj nas obchodzących, szczególną uwagę litologów, 
zwracały okazy l o b r a d o r y t ó w  i w o ł y n i t u ,  pochodzące z W ołynia, 
wystawione przez p. G. Ossowskiego. Oba rodzaje tych skał, poraź 
pierwszy w téj krainie odkryte i opisane przez wystawcę, wzbudzały 
nowością swoją wysokie zainteresowanie się, a szczególnie w o ł y n i t ,  
który jest utworem ogniowym, zupełnie nowym i w petrografii dotych
czas nieznauym. Po ukończeniu wystawy, rozrywano okazy w o ł y n i 
tu,  jako cenną dla nauki nowość. Prof. Szabó przedsięwziął nad tą  
ska łą  nowe badania m ikroskopijne, w edług właściwego sobie systemu 
badań petrograficznych, w celu zastosowania swej metody, dla ocenie
nia jćj wieku. W ypadki tych badań m ają być ogłaszane w językach 
niemieckim i węgierskim.

Sześć dni następnych, od 27 września po 2 listopada, poświę
cono załatw ieniu kwestyi, przedłożonych kongresowi przez wyżćj 
przytoczony już przez nas program . Posiedzeuia odbywały się ka- 
żdodziennie od 12 do 4-tćj, a przeciągały się niekiedy i dłużej. 
W przedmiocie identyfikacyi nomenklatury geologicznej za podstawę 
do obrad i dyskusyi służyły: a) dla terminologii skał, wniosek kom ite
tu geologów francuzkich; b)  dla terminologii w hierarchii chrouologi-
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cznéj i stratygraficznéj, raport prof. Devalque’a (§ 1 po IG i 18—23)
i c) dla nom enklatury formacyi,— w niosekkom itetuszw ajcarskiego, za
warty w §§ 25— 27 tegoż raportu Devalque’a. W przedmiotach dwóch 
innych, wyżćj wskazanych kwestyi (koloryzowania map i nom enklatu
ry paleontologicznej), za podstawę służyły raporta  prof. Renevier
i p. Douvillé.

Z mnićj lub więcćj urozmaiconą opozycyą i z rozmaitém powo
dzeniem, w obronie raportów komisyjnych, przeszły przez dyskusye 
wszystkie prawie przedłożone kongresowi paragrafy. Nie wchodząc 
w szczegóły samych dyskusyi, poprzestajemy tu na przytoczeniu osta
tecznych tylko ich wypadków, stanowiących główny wynik obrad kon
gresowych. I tak:

1-sze. Co do terminologii geologicznej.
W niosek komitetu geologów francuzkich o podziale skał, prze

szedł z niektóremi tylko małemi zmianami. Przyjęto bez zmiany za
sadę trojakiego rozpatryw ania skał: według ich s k ł a d u ,  p o c h o 
d z e n i a  i w i e k u ,  oraz odnośne do tego podziału term ina: r o c h e s  
f o r m a t i o n s  s é d i m e u t a i r e s  (marines, lacustres, fluviátiles, litto 
rales), f o r m a t i o n s  é r u p t i v e s  (volcaniques i plutoniques). Za
strzeżono jednakże użycie f o r m a t i o n s  w znaczeniu skróconego m o
de  d e  f o r m a t i o n s .  Przedyskutowano daléj §§ 1— 21 raportu  De
valque’a i przyjęto następne term ina: g r o u p e  (zamiast terrain), s y 
s t è m e ,  s é r i e  (zam iast division), é t a g e ,  a s s i s e s ,  c o u c h e s ,  è r e ,  
p e r i o d e ,  é p o q u e ,  â g e . Co się jednakże tyczy term inu s é r i e ,  k tó 
ry, według zdania delegatów Niemiec i Rossyi (prof. Beyricha i de 
Moellera), nie nadaje się wcale do użycia go w językach niemieckim
i rossyjskim, postanowiono poddać tę  kwestyą decyzyi osobnćj komi- 
syi, obowiązkiem którćj będzie przedstawić swoję pod tym względem 
opinią kongresowi następnem u. Do decyzyi też kongresu następnego 
odroczono i dyskusye nad §§ 22—28 tegoż raportu  Devalque’a, odno
szące się do kwestyi eufonicznych.

2-gie. Co do kolorowania map.
Zapadłe decyzye kongresu postanowiły użycie:
K a r m i n u  dla łupków krystalicznych. Odcień żywy tego kolo

ru ma być u>.yty dla łupków przedkam bryjskich; odcień zaś blady, dla 
łupków wieku niepewnego.

Trzy kolory przeznaczono dla grupy utworów paleozoicznych: 
c z e r w o n y  (rouge) dla sylluru; b r u n a t n y  (le brun) dla dewonu
i c i e m n o - s z a r y  (gris foucé) dla utworów permo-węglowych.

Trzy także kolory otrzym ała grupa utworów m e z o z o i c z n y c h  
(drugorzędowych): f i o l e t o w y  (violet) dla triasu; b ł ę k i t n y  (bleu) 
dla ju ra , z i e l o n y  (vert) dla kredy.

Kolor ż ó ł t y  przeznaczono dla grupy utworów trzeciorzędowych 
(eocen, niiocen, pliocen). Do tegoż koloru włączono także utwory 
czwartorzędowe (dyluwium i aluwium), zachowując coraz to bledsze je 
go odcienie dla coraz nowszych utworów.
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Utwory w y b u c h o w e  maj!}, być oznaczone kolorami tych forma- 
cyi osadowych, do których odnosi się czas ich powstania.

Nakoniec, do wszystkich przytoczonych oznaczeń kolorowych, 
zalecono dodawać oznaczenia alfabetyczne z pisma łacińskiego.

3-cie. Co do nomenklatury paleontologicznej.
N om enklatura organizmów kopalnych, zatwierdzona została bez

warunkowo binominalna (rodzaj i gatunek); pozostawiono przecież wo
li autora, w razach, gdzie tego konieczna wymaga potrzeba, użycie 
także oznaczenia o d m ia n o w e g o  (varietas). Nazwy organizmów ma
ją  być brane wyłącznie z języka łacińskiego. Dla oznaczenia g a tun 
ku, m ają być użyte przym iotniki, które zaczynać należy od litery ma- 
łćj. Nazwy, wzięte od imion ludzi, mają być użyte w przypadku dru
gim (genitivus) i zaczynać się od litery wielkićj. Przy nazwach orga
nizmów należy wskazać ich autora. W razie zmiany w nazwie orga
nizmu, nazwa jego dawna zamieszcza się w nawiasie. Prawo własno
ści (autorstw a) organizmu, należy się pierwszemu autorowi, który je 
opisał; prawo to przysługuje tylko wówczas, gdy rodzaj lub gatunek 
opisany był dokładnie. Prawo pierwszeństwa uważa się od czasu 
ogłoszenia drukiem. Nazwy rodzajowe i gatunkowe, raz już użyte, nie 
mogą być powtórzone dla rodzajów i gatunków nowych.

Dnia 2 października odbyło się już ostatnie posiedzenie kongre
su. Zamknięcie jego poprzedzone było kilku przemowami, ogłosze
niem program u wycieczek, oraz wyborem miejsca dla kongresu nastę
pnego, na które przeznaczono Berlin w r. 1884.

II.

Program wyoieczki geologicznej.— Wyjazd do Floroncyi.— Porotta i jć j oso
bliwości mineralogiczne. — Florencya.— Program 4 października.— Zebranio 
w wielkićj sali uniwersyteckiej.— Przemówienia.— Muzeum przyrodnicze i u- 
rzijdzenie jogo.— Złożenie wieńca na grobie M. Stenonc.— Zasługi jego dla 
geologii stratygraficznej.— Osobliwości m i a s t a .P r z y j ę c i e  w kole filologl- 
cznćm.— Wyjazd i przybycie do Pizy.— Przyjęcie.— Muzeum przyrodnicze.—  
Wykopaliska jaskiniowe.—Gatunki zwierzęce w jaskini Cucigliana.— Różnica 
od fauny jaskiniowej stron naszych.— Położenie Pizy pod względem geologi
cznym.— Odjazd do Carrary.— Przybycie, powitanie i odjazd w góry. —  Cha
rakter geologiczny marmurów Carrary; wielkość brył.— Wycieczka piesza.—  
Przejście pasażu T orr ion e .— Roboty górnicze.— Powrót; uczta w Akademii 
Sztuk Pięknych i odjazd do Pizy.— Wyoieczki do Gobbro, prowadzone przez 

prof. Gapelliniego i d-ra Bośniackiego.

Jednocześnie z zamknięciem obrad kongresowych, ogłoszono plan
i program  wycieczki gtówućj. Rozpoczęła się druga połowa zatru-



dnień zjazdu, niemnićj ważna od poprzedniéj, a tćm cenniejsza od 
niéj, że nosiła cechę pracy badawczéj i pouczającćj.

P rogram  zapowiedział kierunek wycieczki na Florencyę i Pizę 
do C arrary. Głównym celem wyprawy była widocznie C arrara  i jćj 
śnieżne m armury. Że jednak droga do Florencyi prowadzi na Poret- 
tę, miejscowość przedstawiającą w sobie niepospolity interes naukowy 
w jćj ciekawych utworach serpentynowych, których dokładnem u zba
daniu poświęcają dziś niektórzy geologowie wyłącznie swe naukowe usi
łowania, od nićj więc należało zacząć. Ułożono tedy, że pragnący 
zwiedzić Porettę, udadzą się tam niezwłocznie po zamknięciu kongre
su i pod opieką osobnego komitetu, pozostaną do godziny 4-téj po po
łudniu dnia następnego.

Kierował całą wyprawą geologiczną i przewodniczył wszystkim 
wycieczkom niezmordowany prezes kongresu prof. Capellini.

3 października, o godz. 2 po południu, wyruszył pociąg osobny 
z Bolonii, z gronem przeszło 50 członków czynnych, którzy wzięli 
udział, w całćj wyprawie. Zatrzym ał się w Porecie o 4-téj 50 m. 
Przybyłych spotkały i powitały na dworcu kolejowym Poretty , miej
skie władze, przy odgłosie muzyki, przygrywającćj melodye narodowo. 
Po krótkim  i pośpiesznym podwieczorku na dworcu, gdy przybyli po
łączyli się teraz  w jedno grono z przybyłymi tu  dnia poprzedniego
i gdy całe towarzystwo zabierało się do odjazdu, prof. Capellini rozda
w ał członkom wycieczki, w upominku, piękne okazy pęcherzowatego 
kryształu  górnego, zawierającego wewnątrz wodę. M ineralogiczna 
szczególność ta  je s t prawie wyjątkową właściwością niektórych utwo
rów, rozwiniętych w okolicach Poretty . Otrzymane okazy pozostaną 
niewątpliwie dla każdego m iłą pam iątką pobytu w téj miejscowości, 
a zarazem wspomnieniem uprzejmej pamięci przewodniczącego wy
cieczce.

Uo Florencyi pociąg przybył już po 9-téj wieczorem. W ładze 
miejskie tego m iasta z prezydentem swoim (11 Sindaco di Firenze) 
księciem Corsini na czele, w asystencyi profesorów wyższego insty tu tu  
miejscowego, przy odgłosie muzyki spotkały i powitały przybyłych na 
dworcu kolejowym.

I)la Florencyi program  przeznaczał dzień jeden. Bliższe okoli
ce tego m iasta nie mają w sobie nic godnego szczególniejszéj 
uwagi pod względem geologicznym. Sarno w sobie jednakże to miasto 
posiada oddawna muzeum uniwersyteckie, znane jeszcze za czasów Cu- 
viera, jako niezmiernie bogate w zbiory paleontologiczne, iw  ogóle geo
logiczne; dawną, tradycyjną sławę tych zbiorów podniosły jeszcze wię- 
céj w ostatnich czasach gorliwe około niego prace najznakomitszych 
pracowników współczesnych, a to głównie w kierunku umiejętnego 
uporządkowania nagromadzonego m ateryału paleontologicznego. Nie
mnićj ważnym jeszcze powodem całodziennego przystanku w tćm mie
ście, był zam iar złożenia wieńca na grobie M ikołaja Stenone, słynne
go geologa X V II wieku.
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Rano, nazajutrz po przybyciu, według rozdanego program u 
dziennego, zebrano się w wielkićj auli uniwersyteckiej, gdzie n astąp i
ło  powitanie uroczyste. Przemówił najprzód książę Corsini, jako  syn
dyk m iasta, a po nim wice-prezydent p. M. Nobili, tudzież profesoro- 
wić Stoppani i G ratarolla. Odpowiadali im prof. Capellini i geologo
wie: am erykański i angielski Jam es Ila ll i Stery H unt. W prowadzo
no następnie gości do sal muzealnych.

Zbiory muzealne uniwersytetu florenckiego budzą w zwiedzają
cych je  podziw i zdumienie, a to nietylko dla mnogości zebranych tam 
okazów, ale jeszcze więcej ze względu na panujący tam  w ustawieniu 
przedmiotów ład, połączony z wytwornością i okazałością. Wszędzie 
się tu  widzi i czuje tę  wytrwałą, um iejętną i pełną najszczerszego po
święcenia pracę, k tóra  przebija się zarówno w całości układu, jako 
tćż i w każdym najdrobniejszym szczególe. Najbardzićj się to rzuca 
w oczy przy zbiorach paleontologicznych, których dzisiejsze uporząd
kowanie, według najnowszego systemu, należy się gorliwćj pracy zna
komitego paleontologa C. J. Forsyth M ajor’a (Meżera).

Odwiedziny grobu M. Stenonego, nastąpiły  około 1 1 ‘/ 2 z rana. 
Odbyły się one z należną pamięci wielkiego geologa tego czcią i u ro 
czystością. Mikołaj Stenone, zasługi którego uczcić zamierzono w tym 
dniu, rodem Duńczyk, urodzony w r. 1638 w Kopenhadze, otrzym a
wszy pierwotne wykształcenie swe we własnćj ojczyźnie, gdzie się spo
sobił na lekarza, przeniósł się później do Niemiec, w celu dalszego 
kształcenia się. Uczęszczał on do szkoły Sylvia i Van-Horna, tudzież 
innych sławnych anatomów owego czasu. W r. 1657 s ta ł się ou już 
znanym ze swych odkryć i postępów w medycynie anatomicznej, 
a w r. 1666 przybył do Toscany, gdzie zaw arł ścisłe stosunki przyja
cielskie z F r. Red i, V. Viviani, C. Danti, L. Magolotti i wielu innymi 
znakomitościami. Miejscowa akadem ia Florencka, w widokach ko
rzyści naukowćj, przez wpływ Ferdynanda II Medyceusza, przyjęła 
Stenonego do swojego grona. Na wezwanie króla duńskiego, który 
mu przyrzekał zupełną swobodę wyznania i nauczania, zam ierzył S te
none powrócić do Danii. Przed odjazdem jednak  swym do ojczyzny, 
w ydał we Florencyi w r. 1669 znakom ite swe dzieło: „Prodromum dis- 
sertationis de solido iu tra  solidum na tu ra lite r contento,’ które mu naj
większą sławę zjednało. Położył on w nićm kamień węgielny dzisiej- 
szćj geologii stratygraficznćj. Obserwacyom tego uczonego, zawdzięcza
my ówczesne pojęcie jasnego tworzenia się skał wybuchowych i osado
wych, oraz pojęcie o prawach uwarstwowania skał ostatnich. Prawdy, 
wypowiedziane przez Stenonego, pod względem stratygraticzućj budo
wy utworów skalnych, są tak pełne genialnego poglądu na przedm iot, 
iż po nim geologia czasów najnowszych, okresu Lyeü’a, nie daje nam 
w istocie nic pod tym względem nowego. Późniejsze, po Stenonem, 
szkoły, a szczególnie szkoła W ernerowska, zbiły dalszy rozwój geolo
gii z tćj prostćj i jasnćj drogi, jak ą  nauce tćj w ytknął i nakreślił ge
niusz nieśmiertelnego Stenone. Zm arł on w Zwierzynie (Schwerin),
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w r. 1687, a zwłoki jego, staraniem  Cosima III  Medyceusza, sprow a
dzono do Florencyi i złożono w krypcie bazyliki Ś-go W awrzyńca 
(St. Lorenz). Długi napis grobowy nie powiada nic o jego zasługach 
naukowych.

Do obszernćj krypty grobu Stenone, oświetlonćj blaskiem pocho
dni, wstąpiło towarzystwo, złożone z geologów całego świata. Była 
to w spaniała pielgrzym ka ku uczczeniu pamięci przed dwoma wieka
mi zgasłego m istrza nauki. Złożono wieniec u stóp jego grobu, a zio
mek nieśmiertelnego geologa, prof. W aldem ar Schmidt z Kopenha
gi, przemówił przy nim, przypominając zarówno zasługi Stenonego 
i Włoch dla nauki. Odpowiadał mu przewodniczący wycieczki prof. 
Capellini. Tegoż dnia wieczorem, po uczcie, k tóra  się odbyła w hote
lu Minerwy, uchwalono pomnik dla Stenonego i złożono na ten cel je- 
dnofrankową składkę.

Resztę dnia spędzono na oglądaniu i podziwianiu tych istotnych 
skarbów sztuki i osobliwości m iasta, którem i geniusz narodu włoskiego 
uposażył tak hojnie tę  jednę z najbogatszych pod tym względem stolic 
północnych Włoch. W ładze municypalne otworzyły członkom wycieczki 
wstęp do wszystkich galeryi sztuki i zbiorów naukowych. Zakończono 
pobyt we Florencyi przyjęciem wieczornćm w salonach florenckiego ko
ła  filologicznego (circolo filologico).

Pociągiem rannym 5 października udano się do Pizy. Około 
dwunastćj w południe władze miejskie pizańskie z prezydentem m iasta 
p. Simonelli na czele, w asystencyi profesorów uniwersytetu i wyższych 
instytucyi naukowych, przy odgłosie muzyki i radosnych okrzyków 
tłum nie zebranćj publiczności, witały na peronie dworca pizańskie- 
go przybyłe towarzystwo. To mowach powitalnych i odpowiedziach 
zaproszono niezwłocznie do urządzonego tuż na dworcu kolejowym 
śniadania, podczas którego rozdano program  jednodniowego pobytu 
w Pizie, oraz zaproszenie m iasta na ucztę wieczorną w królewskim ho
telu Victoria, a następnie na teatr.

Oznajomienie się z Pizą i jćj osobliwościami rozpoczęło się zwie
dzeniem zbiorów przyrodniczych muzeum uniwersyteckiego. Uniwersy
te t pizański posiada wzorowo urządzone muzeum anatom ii porównaw- 
czój, tudzież świetne zbiory mineralogiczne, geologiczne i paleontologi
czne. Dla ostatnich z tych zbiorów wiele poświęcił pracy znakomity 
profesor paleontologii i mąż stanu J. Meneghini. Przy zbiorach pale
ontologicznych znajdują się także i wykopaliska jaskiniowe. Zdobyto 
je  z jaskiń, znajdujących się w górach otaczających dolinę pizańską. 
W ystępują one w nich w wapieniach, k tóre od wielkiój ilości jask iń  
wapieniami jaskiniowemi zostały nazwane. Jedna z takich jaskiń od
kry ta  niedawno w obwodzie miasteczka Cucigliano, badaną była w os
tatnich czasach przez konserw atora muzeum pizańskiego p. L . Acconci. 
Znaleziono w nićj nieco zabytków przedhistorycznych (szydełka kościa
ne, narzędzia i odłupki krzem ienne), oraz liczne szczątki zwierzęce 
gatunków: Ursus spelacus, Goldf.; Meles taxus, Linn.; Canis lupus,
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Linn.; C. vulpes, Linn.; C. aureus, Linn.; Hyena crocuta vor. speloca, 
Acc.; Felis antiqua, Cuv.; F . leo, Linn.; F . linx, Linn.; Arvícola amphi- 
bius, Desm.; Mus sylvaticus, Linn.; Lepus variabilis, Pol.; E lephas 
antiquus vor. nana, Acc.; Bos primigenius, Boj.; Capra ep.V Antilope 
rupicarpa, Pall.; Cervus elaphus, Linn.; C. capreolus, L inn.; Sus scrota 
ferrus, Linn.; Equus caballus, Linn. i Rhinoceros hemitaccus, Falc. 
W ykopalisko uporządkowane przez p. Acconci znajduje się w muzeum 
pizańskićm . Skład przytoczonéj tu  fauny tćj jaskini wskazuje różnicę 
od fauny jaskiniowćj krain naszych, mianowicie znajdują się tarn inne 
gatunki słonia kopalnego (gat. antiquus) i nosorożca (gat. hemitaccus), 
gdy w naszych jaskiniach znajdujemy m am uta (E. primigenius) i no
sorożca w ło c h a te g o  (tichorrhinus). Nie znaleziono zaś wcale w ja 
skiniach włoskich wołu gatunku m o r c h a tu s ,  który przytrafia się 
w stronach naszych.

Oglądanie osobliwości m iasta, katedry z jćj wieżą pochyłą, 
chrzcielnicą i słynnym Campo Santo (cmentarzem) pizańskim , jakotćż 
wielu innych pomników i zabytków architektury tego m iasta, zajęto 
czas dalszy dnia tego aż do 6-tćj godziny po południu, w któréj rozpo
częła się w spaniała uczta, dana prze? m iasto na cześć członków kon
gresu w królewskim hotelu Victoria, zakończona teatrem . Po teatrze  
odbyła się raz jeszcze wycieczka nocna na Campo Santo. M ajestatycz- 
ność pomników grobowych, złożonych z arcydzieł sztuki, wspaniałość 
otaczającego je  gmachu, oraz katedry  i wieży, widziane przy blasku 
pięknćj księżycowej nocy, nadały tćj wycieczce szczególniejszy orygi
nalny urok.

P iza leży w nader szczęśliwym punkcie pod względem geologicz
nym. Dolinę pizańską otaczają z trzech stron góry, zawierające w so
bie mnóstwo jaskiń; w stronie jćj południowćj leży Gabbro ze swemi 
pokładam i skał tćjże nazwy i z pokładami rozmaitych utworów trze 
ciorzędowych, przepełnionych skamieninami. Są tu  obfite warstwy 
k o n g e r i o w e  (congerienschichte), osady ogniwa t r  i po  li, zawierające 
ryby. Z tych to okolic dr. Bośniacki zdobył wielką ich ilość, znajdu
jącą się w jego znakom itym  zbiorze. Ku północy nakoniec od Pizy 
ciągnie się łańcuch gór ze śnieżystemi m arm uram i Carrary.

Dla geologa, pragnącego rozpoznać geologicznie rozległe i uro
zmaicone obszary Toskany, nie ma miejsca dogodniejszego dla główne
go oparcia się, jak  Piza. Z tego tćż powodu i w niniejszćj wyprawie 
geologicznćj Piza s ta ła  się owym lo c u s  s t a n d i ,  z którego przedsię
wzięto parę  wycieczek.

Rozpoczęła je  wycieczka do Carrary.
Wczesnym porankiem dnia 6 października ruszył pociąg osobny 

towarzystwa do téj stolicy marmurów posągowych, a około 9-tćj witały 
go już stającego na stacyi karrarskićj grzmotem oklasków i okrzykami 
tłum y ludności, oblegającćj dworzec kolejowy. Municypalność miejska, 
władze cywilne i wojskowe, tudzież rozmaite korporacye, w asystencyi 
profesorów miejscowych instytucyi naukowych, oraz konsulów państw
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zagranicznych, spotkały przybyłych na peronie dworca. Dziwnćm się 
wydawało widzićć takie tłum y ludności w tak ma łój mieścinie, ja k ą  jest 
C arrara. Znaczną ich część stanowiła ludność wsi i miasteczek okoli
cznych. Po powitaniach i odpowiedziach na nie, szło całe towarzys
two, poprzedzane muzyką, przez całą długość miasta, śród powiewają
cych sztandarów narodowych, aż do stacyi kolei górskiej Monterosso, 
przed którą wystawiono w spaniałą bramę tryum falną, przyozdobioną 
także chorągwiami narodowemi. W Monterosso zajęto miejsca w od
krytych wagonach górskich, udekorowanych ozdobnie wieńcami i ziele
nią. Przy odgłosie muzyki pociąg ruszył, powolnie wspinając się ku 
szczytom marmurowych gór. Z wagonów można było spostrzegać cały 
system tych szczególniejszych osadów, które zawierają w sobie obfite 
pokłady owych szczególniejszych marmurów karrarskich. M armury te 
należą do utworów t r i a s o w y c h .  W arstwy je  stanowiące znajdują się 
na dwóch, a niekiedy i na trzech poziomach i nie leżą nigdzie poziomo, 
lecz są znacznie pojęte (?), tak , iż końcami swemi wychodzą na  powierz
chnią na szczytach gór. Tym sposobem eksploatacya marmurów w Car- 
rarze rozpoczyna się od góry, od wierzchołków szczytów. Szyby kar- 
rarskie są liczne. Zaopatrzono je  na czas wycieczki wielkiemi napisa
mi, tak , że je  czytać można było ze stoków przeciwległój góry. U ła 
twiało to rozpoznanie miejscowości. W szybie Betogli pokazywano 
olbrzymie bryły wydobytego najwyższej doskonałości m arm uru posągo
wego; niektóre z tych brył dochodziły do 17 tonu wagi.

Pogodny i jasny dzień sprzyjał tćj wspaniałćj i wielce pouczają
cej wycieczce. 1’romienie słoneczne odbijały się od białych szczytów 
gór marmurowych i olśniewały je swym blaskiem. Na trzecićj i osta
tniej stacyi górskićj, dojeżdżając do P iastra , opuszczono wagony i zna
czną część drogi towarzystwo odbyło pieszo aż do Polvacio. Tu ocze
kiwało wędrowców śniadanie urządzone na blokach posągowego m ar
muru. Po krótkim  wypoczynku, ochotnicy (a należała do nich więk
szość towarzystwa) udali się na trzechgodzinną wycieczkę pieszą do 
Torrione. Przebyto pasaż Torrione na wysokości 730 metrów nad po
ziomem morza. Po drodze pokazywano w rozmaitych miejscach spo
soby używane przy eksploatacyi marmurów: rozrywanie skał minami, 
spuszczanie brył i t. p. roboty górnicze. W Torrione oczekujący tam 
pociąg zab ra ł wędrowców, obciążonych okazami marmurów i odwiózł 
do Carrary, dokąd przybył około godziny 4-tćj po południu. Wieczo
rem rozpoczęła się w spaniała uczta, urządzona w salonach akademii 
sztuk pięknych, podczas której oczywiście nie obeszło się bez licznych 
toastów i mów pożegnalnych.

Pow rót do Pizy nastąp ił już wieczorem. Na dworcu pizańskim 
zapowiedziano na dzień jutrzejszy wycieczkę do Gabbro i okolic jego, 
w celu zwiedzenia pokładów skał gabbro, serpentynów, diabazu, oraz 
warstw k o n g e r io w y c h  (congerienschichte) i t r i p o  1 i. Była to wy
cieczka dla kółka ściślejszego; kilkanaście osób wzięło w niej udział. 
Z Pizy do Orciano dojechaliśmy koleją, a ztąd końmi do samych prawie



okolic Gabbro. Tu towarzystwo rozdzieliło się na dwie części. Jedni 
udali się w północne okolice Gabbro, a drudzy w kierunku południo
wym od tego miasta. P artyą pierwszy prowadził prof. Capellini, a d ru 
gą dr. Bośniacki. Udaliśmy się z towarzystwem prowadzonćm przez 
naszego ziomka. Zwiedziliśmy przestrzeń pomiędzy północnemi oko
licami willi Nardi, a willą Pane e vino, k tórą dr. Bośniacki zbadał po
przednio i opisał w swćj pracy, wyżćj już  przytoczonćj: „Cenni sopra 
1’ordinam ento” etc. Wąwozy téj miejscowości i falistości jéj powierz
chni, odsłaniając liczne przekroje, ułatw iały rozpoznanie budowy 
i stratygraficznych stosunkow osadów, składających się tu z pokładów 
gabbro, łupków gliniastych, poddingów, marglów, konkrecyi wapien
nych, warstw molasów serpentynowych i łupków białych z rybami wód 
słodkich, odkrytych tu  poraź pierwszy i oznaczonych przez d-ra Bo
śniackiego. Zwiedzano także warstwy kongeriowe.

Ku wieczorowi obie partye wycieczki tćj, obciążone okazami geo- 
logicznemi i ogromną masą uzbieranych skamienin, połączyły się zno
wu w Orciano, zkąd wrócono do Pizy.

Wycieczka do Gabbro była ostatn ią wspólną wycieczką członków 
kongresu. Zakończyła ona zarazem  szereg tych obszernych prac kon
gresowych, które, zawdzięczając niezwykłym zdolnościom organizacyj
nym prezesa kom itetu, a następnie i prezesa kongresu prof. J . Capelli- 
niego i jego energicznćj działalności, były od pierwszćj do ostatnićj 
chwili przeprowadzone wzorowo i wywołały ogólne zadowolenie. Nie- 
mnićj m iłą po sobie pamięć i najlepsze wspomnienia pobytu w Bolonii 
pozostawiły te sympatyczne i szczere stosunki, jak ie  się pomiędzy geo
logami włoskimi, a przybyłymi do ich kraju gośćmi z powodu tego 
kongresu zawiązały.

G. Ossowski.
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PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Książki na gwiazdkę.

I. U twory oryginalne, l)  „Życiorysy z X V I I I  i X IX  wieku," napisał 
K. W l. Wójcicki (z rycinami), nakład Hósicka; Warszawa, 1 88 1 .— 2) „Bitwa 
pod Raszynem,”  powieść dla młodzieży p. Wal. Przyborowskiego (z rycinami); 
nakład Gebethnera i Wolffa. Warszawa, 1 8 8 1 .— 3) „Obrazki dziejowe dla 
młodzieży,”  przez Teresę Jadwigę (z rycinami); nakład Gebethnera i Wolffa. 
Warszawa, 1 8 7 9 .— 4) „Ze świata rzeczywistości i fantazyi,” 5 powiastek, 
przez Teresę .Jadwigę (z rycinami); nakład Orgelbranda. Warszawa, 1880. 
5) „Trzy powieści dla dzieci,” przez Zuz. Zajączkowską (z 6 drzeworytami); 
nakład Orgelbranda. Warszawa, 1880.—  6) „Szlachetna zabawa,’’ powiastki 
i opowiadania. Zbiór II, wydał Wł. Nowicki. Warszawa, 1880 .—  7) „Ka
zio,” powiastka, przez Marrenć. Warszawa, 1880 .— 8) „Biblioteka dla m ło
dzieży,” tomików 4; nakład Towarzystwa Pedagogicznego. Lwów, 1 8 8 1 .—  
9) „Światek Zosi,” rozmowy inałćj dziewczynki z ciocią; przez M. J .  Zaleską 
z 12 rycinami; nakład Gebethnera i Wolffa. Warszawa, 1881 . I I .  Przeróbki 
i tłóm aczenia. 10) „Blichtr i złoto,’’ powieść dla dorastającyoh panien, 
spolszczona, przez F el. Szymanowską; nakład łlósicka, 1 8 8 1 .— 11) „Prze
chadzki ojca z dziećmi,” przez E. L eja ; nakład Hdsicka. Warszawa, 1881 . 
12) „M ęczennicy w imię nauki,” Gaston Tissandier, przekład z francuzkiego; 
nakład Gebethnera i Wolffa. Warszawa, 18 81 .— 13) „Młodzież w pięciu czę
ściach świata, przez Eligiusza Berthet a, tłómaczyli Wł. Nowicki i J .  Miaskow- 
ski (z 83 rycinami); nakład Orgelbranda. Warszawa, 1 8 8 0 .— 14) „Cztery 
miesiące pobytu pośród dzikich,” M elville , przekład Zuz. Zajączkowskiej; na
kład Maur. Orgelbranda. Warszawa, 1882 .— 15) „Podróż mimowolna p. Luc. 
B iart’a, przekład Rzętkowskiego; nakład HAsicka. Warszawa, 1881 .— 16) „Bi
blioteczka dla młodzieży,” powieści Hoffmanna i Henninga, tłómaozyl Wł.

L. Anczyo, tomików VI; nakład Gebethnera i Wolffa. Warszawa, 1881.

Pomijamy dzisiaj rozbiór znaczenia i wartości pedagogicznej tćj, 
i u nas coraz pokaźniejszej gałęzi lite ra tu ry  bieżącćj, jak ą  stanowią
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książki, które się z powoda chwalebnego zwyczaju około wilii Bożego 
Narodzenia drukują, ponieważ pod tym względem znajdzie czytelnik 
„Biblioteki’’ dostateczną informacyą w dawniejszych rocznikach '). 
Pomijamy również stronę techniczno-artystyczną tych wydawnictw, k tó
rą  pisma codzienne dosyć skwapliwie omawiają i k tóra, stosownie do 
wykształcenia estetycznego i wyrobionego gustu, sama się każdemu 
oku mnićj lub więcej powabnie zaleca; a zastanowimy się raczćj prze
ważnie nad sam ą treścią i osnową książek, które pod kontrolą prasy 
naukowćj stać powinny, jeżeli nie mają zejść na pole przeważnie 
przedsiębierstwa spekulacyjnego, z pominięciem poważnych zadań wy
chowawczych, k tóre  u nas są trudniejsze, a więc i ważniejsze niż 
gdziekolwiekindzićj.

Zszeregowawszy ważniejsze tego rodzaju utwory lat ostatnich, 
a głównie roku, który kończymy, widzimy, źe one zewnętrznie rozpa
dają się na 2 główne oddziały, mianowicie: prace oryginalne i prace tłó- 
maczone wprost z obcćj literatury  lub tćż na wzorach obcych osnute. 
Sam ten fak t dyktuje nam tćż porządek, w jakim  tę informacyjną wia
domość publiczności polskiej przedstawić zamierzamy.

I. Książki oryginalne.

Trzeci rok już mija, od czasu ja k  odprowadziliśmy na miejsce 
wiecznego spoczynku zwłoki ś. p. K. W ł. Wojcickiego, który tak  p ię
knie um iał opowiadać o naszćj przeszłości, którego gawędy rozgrzały 
niejedno serce młode, ścięte podmuchem zimnćj rachuby czasów dzi
siejszych. W kilku pracach z ostatnich la t swoich, sk ierow ał się W. ku 
młodzieży i oto otrzymuje ona od niego, jakby z poza grobu, pośmier
tne wydanie Życiorysów XVIII i XIX wieku.

Gawędził W. serdecznie z wnukami o H istoryi polskićj w „Pokoju 
dziadunia“  przyspasabiał ich do nauki H istoryi literatury  polskićj 
w „Biblioteczce dziadunia,“ da ł młodzieży podręcznik: „H istoryi lite
ra tu ry  polskićj w zarysach,“ opowiadał w „Ilodzinnćj zagrodzie“
o znakomitościach w naszćj przeszłości z XVII-go wieku, którćj drugi 
tom p. t.: „Życiorysy z X V III i XIX wieków,“ wyszedł w roku 1881. 
Przygotowując tę pracę, nie przeczuwał zapewne W., żena  ostatnich k a r
tkach dzieła wypadnie wydawcy dodać życiorys zgasłego autora!

Podobno największy wpływ wywierają na młodzież życiorysy 
sławnych mężów, i nie umielibyśmy obliczyć, ile znakomitych umysłów 
wypiastowały i powiodły do sławy życiorysy P lutarcha; cieszymy się 
więc nabytkiem  tego rodzaju, wzbogacającym bibliotekę naszej m ło
dzi, niezbyt w takie książki zasobną.

Książka, o którćj mówimy, zawiera aż 72 życiorysy, począwszy 
od Konarskiego, a skończywszy na samym autorze: występują przed

' )  Zob. „Bibl. Warsz.,” 1878 r., t. IV , str. 383: rok 1879 , tom IV, 
i t r .  4 S I .



nami przedewszystkićm pisarze, poeci, malarze, muzycy. O ileżby zbiór ta 
ki był cenniejszy, gdyby się tutaj znaleźli mężowie stanu, obrońcy oj
czyzny? Nie możemy atoli z tego robić zarzutu autorowi, zarówno jak  
i z tego, żepracę tę wykonał po swojemu, an ie  tak, jakby podług dzisiej
szych wymagań wypadało. P isał, swobodnie sobie gawędząc, bez planu 
naprzód ułożonego, bezchronologicznego porządku, bez poprawek ¡uzu
pełnień; pisał tak, jak  wszystkie swoje gawędy. Jeżeli przytćm we
źmiemy pod uwagę, że ścieśniać się m usiał, chcąc w jednćj książce ty
le życiorysów pomieścić, to nie zdziwi nas, że niektóre z nich są zbyt 
krótkie, nic prawie nie mówiące; większa ich część po jednćj kartce 
nawet nie zajm uje, a niektóre mają zaledwie po 25 wierszy, np. życio
rys Krajewskiego, albo nawet i po 12, np.— Antoniego Goreckiego. L i
beltowi poświęcono 27 wierszy, z których niemało same ty tuły  dzieł 
zajęły. M ichał Grabowski mieści się w 20 wierszach. Życiorys K ra
sińskiego je s t tak skąpy, że nawet w najgłówniejszych rysach nie 
przedstawia tego poety.

Mówiąc o wielu osobistościach, których miejsce w drugim lub trze
cim dopićro szeregu, pom inął niektóre pierwszorzędnego znaczenia, ja k  
np. K ołłątaja , Śniadeckiego, z późniejszych np. Szajnochę i Bartoszewi
cza; niedość uwzględnił zasługi pedagogiczne wielu mężów, co młodzież 
przedewszystkićm interesowaćby powinno; innych pedagogów całkowi
cie pom inął np. Wolskiego Konstantego, z późniejszych Estkowskiego, 
z najnowszych Jeskego. Życiorysy Zabłockiego, Bogusławskiego, Dmu- 
szewskiego, Mickiewicza są niezłe; inne przedstaw iają autorów poło
wicznie, niedokładnie, albo nawet, skutkiem złego oświetlenia, fałszy
wie. Życiorys np. Konarskiego je s t dóść obszerny, ale tak  bezładny, 
że nie daje pełnego obrazu działalności tego reform atora.

A utor często niepotrzebnie opowiada dykteryjki, szczegóły, nie 
objaśniające rzeczy (np. o A lbetrandim , albo szczegółowe napisy 
z trzech stron nagrobku Kniaźnina). Powtarza się nieraz, a choć się 
spostrzeże, nie daje za wygraną; tak  np. każe Karpińskiem u dwa razy 
pisać „powrót na wieś” i dwa razy z królem o tćm rozmawiać (Król 
zn ó w  zapytał: cóż ci W arszawa zrobiła i t. d., str. 44).

Życiorysy przeznaczono, jak  zapewnia wydawca, „d la  uczącćj się 
młodzieży,” dowiedzićć ona się tam  może niejednego, nauczyć się zaś 
mogłaby prędzćj wtedy, gdyby podłożono tło , na którćm  działalność 
mężów zasłużonych odbićby się wyraźnie mogła. Nie byłoby to może 
konieczne, gdyby się mówiło o pracownikach w normalnym rozwoju 
narodu, gdy jednak naród nasz w ciągu jednego wieku tyle przeobra
żeń i zmian przeszedł, zasługa przeto żadnego dokładnie nie będzie 
zrozumianą, dopóki się wyraźnych granic pola działalności nie o- 
zuaczy.

Nie idzie tu o żaden tra k ta t  historyczny, lecz tylko o wskazanie 
z góry najważniejszych zmian politycznych w narodzie, coby się nawet 
bez osobnego rozdziału wykonać dało, wysuwając naprzód pełniejszy
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życiorys którćj z wybitniejszych osobistości, jak np. Stanisław a Poto
ckiego lub Niemcewicza; takby sig oznaczyły szranki działalności i ła - 
twićjbyśmy zrozumieli innych, w te szranki wstępujących.

W opowiadaniu au tora  spotykamy nieraz nieścisłość, lub frazes, 
nie odpowiadający myśli; Korzeniowski ma np. „styl nieporównany,” 
cóż w takim  razie wypadłoby powiedzieć o stylu Krasińskiego? Mówi 
np. o trójcy naszych poetów: ,,naród ze czcią i uwielbieniem spogląda 
na te wielkie postacie, zachowując ich pamięć we wdzięcznćm wspo
m nieniu” s tr. 198). To zamało! W ieki miną i wtenczas jeszcze mo
że coś więcćj, niż wspomnienie po tych poetach pozostanie; oni wcielili 
się w nas, bo żadna poezya nie była tak  społeczną jak nasza.

Rozstając się z książką, z którćj bądźcobądź wychylają się do 
nas, uwieńczone zasługami i uznojone zacnym trudem , czoła przodków, 
skarcić musimy lekceważenie, z jakićm  do wydania pracy z naszćj 
przeszłości, pracy, którą starzec, zstępujący do grobu, w ręce wydaw
cy powierzył, przystąpiono. K orektą zajmował się ktoś taki, co tylko 
litery poprzestawiane do porządku doprowadzić um iał, do rewizyi teks
tu nie był uzdolniony. Przez ciąg całego dzieła niewłaściwie używa
no przecinka, porobiono błędy chronologiczne, świadczące o krańcowćj 
nieudolności korektora. Piramowicz ur. 1795 r., um. 1801 r., żył więc 
6 lat. Bohdan Zaleski, podany za zm arłego i to w roku 1862, a je 
dnakże w ślad zatćm idzie: „współczesny poeta.” Antoni Górecki u ro 
dził się pod koniec XVII wieku, um. 1861 roku, żył przeto blizko 
200 lat. Zgon Żmichowskićj odniesiony do r. 1849. Michał Wiszniewski 
zaś nazwany „współczesnym autorem ,” a więc żyje dotychczas. P ier
wsze poezye Słowackiego ukazały się w W arszawie, nie pod koniec 
1836 r., ja k  chce niepowołany korektor (str. 196), ale pod koniec 
1830 r., co znacznie zmienia postać rzeczy.

Błędów językowych, stylowych, popsutych zdań, nie wytykamy. 
Zastrzegam y tylko, że nie braknie i faktycznych błędów; słowem, 
książka cała zbezczeszczona dotknięciem brutalnćj, niepowołanćj ręki.

N ikt o to sprzeczać się nie będzie, że wielką ma doniosłość pe
dagogiczną obznajm ianiem łodzieżyzkrajem  rodzinnym i jego przeszło
ścią; w szkołach ludowych Szwecyi i Szwajcaryi oddawna o tein p a 
m iętają. Książki w tym kierunku dla młodzieży bardzo są pożąda
ne, mamy ich nieco z dziedziny przeszłości, ale mało bardzo z k ra jo 
znawstwa; nie wątpimy, że autorowie nasi zwrócą uwagę na ten niedo
statek . Cieszymy się w interesie młodzieży nadzieją ujrzenia w bie
żącym jeszcze roku na gwiazdkę, „Powieści z dziejów naszych” 
p. Krakowowej, zapowiedzianych przez firmę IIósicka, znanych już po
niekąd młodym czytelnikom z „Wieczorów Rodzinnych;” tymczasem 
objawiamy wdzięczność panu W aleremu P^zyborowskiemu, że napi
sa ł powiastkę pod ty t.: Bitwa pod Raszynem. Czytać ją będą 
z zajęciem dzieci innićjwięcćj la t 10-ciu, t. j. takiego wieku, w jakim  
jes t Janek  sierota, bohater opowiadania. Właściciele Eęgowic, około 
Nowego M iasta nad Pilicą, wyjechali przed nadchodzącymi Austryaka-



mi, zostawiając samego Janka, który posłyszawszy, że Austryacy wy
bierają się znienacka pochwycić księcia Józefa w Nadarzynie, postana
wia za jakąbądź cenę uprzedzić o tćm bohatćra narodowego, k tó re
go znał z portretów, wielbił z opowiadania starego Marcina. Tu się 
zaczynają jego przygody, które, szybko po sobie następując, stopniując 
się, utrzym ują w ciągłćm zaciekawieniu młodych czytelników: Janek, 
wsadzouy do piwnicy przez Austryaków, wydobywa się ztam tąd pod- 
ziemnćm przejściem, w którćm  walczy ze szczurami, dostaje się do 
swego konika i pędzi na nim do Nadarzyna, tak  pośpiesznie, że konik 
u celu podróży pada. I’o bitwie w Nadarzynie, dostaje się powtórnie 
w ręce Austryaków; w drodze, korzystając z zamieszania wojennego 
w czasie małćj utarczki, dostaje się w g łąb  lasu, gdzie zgłodniały spo
tyka cyganów. Połowę powieści zajmuje opowiadanie o cyganach 
i o okolicznościach, w których Janek, przy pomocy młodego cygana, 
wyswobadza się; uciekając, wpada na koniu w sam środek szeregów, 
walczacych pod Raszynem, bierze udział w walce, a nawet jeńca za
biera w niewolę, w końcu odbiera pochwały od księcia Józefa. W i
dzimy, że ty tu ł nic odpowiada rzeczy, są raczćj przygody Janka, nie 
bitwa pod Raszynem, k tóra na ostatnich kartkach dopićro i do tego 
słabo się zaznacza. Ale nie chcemy tu  wdawać się w krytykę szcze
gółową; autor zaciekawił młodych czytelników przygodami, które 
bądźcobądź wiążą się ze sprawą narodową, stworzył powiastkę nie 
znakomitą, ale niezłą, to nas na początek zaspokoić powinno. Jest tu  
wprawdzie wiele szarży i przesady, zadużo miejsca zajm ują cyganie 
i ich historya, jestto  jednak poniekąd nieuniknione w powiastkach tego 
rodzaju; podobne rzeczy, a może i przesadniejsze jeszcze czytamy 
u wielu autorów dla młodzieży. Nadmienić się tu  ośmielamy, że szar
ża ta  byłaby mnićj potrzebna, gdyby ją  zastępowała dosadniejsza p la
styka, barwniejsza opisowość, dokładniejsza charakterystyka osób.
O to nie s ta ra  się bardzo autor, a nawet znać pewnego rodzaju pobie
żność, zaniedbanie; odbiło się to nawet na języku, który je s t dość po
toczysty wprawdzie, ale mało dosadny. Autor widocznie nie popra
wiał swego utworu, bo inaczćj byłby lepiej policzył nogi tego pieska, 
który m iał dwie zdruzgotane a trzy zdrowe; byłby popraw ił niektóre 
niedokładności i błędy językowe, np.: migło, hukło, jęk ło ; albo: „myśląc
0 tćm, włosy mu powstały na głowie,” str. 89.

Panna Papi, au torka licznych powieści dla młodzieży, a jak  w tćj 
chwili „Podarku dla dobrych dzieci” (W arsz. 1882, nak ład  Sennewalda), 
podaje młodym swym czytelnikom Obrazki dziejowe. Powołane do życia
1 ruchu, postacie obliczem, mową i czynem rozgrzewają młodociane 
serca pięknićj i skutecznićj nieraz, niż tego mogą dokonać suche fakta 
dziejowe. Podejmując to zadanie, spełnia je  autorka, o ile jćj w tćm 
zakres talentu, a więcćj może jeszcze studya przygotowawcze dopo
m agają. W iększą część Obrazków zajm ują „Krzyżacy,” rzecz po
w stała ze skrócenia i zmodyfikowania powieści Kraszewskiego pod 
tymże tytułem . Mimowoli nasuwa się tu  pytauie, czy dzieło, samo
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w sobie mistrzowsko wykończone, gdzie każde słowo posiada swoję 
wartość, nie traci na takićj, choćby najmniejszej przeróbce. Czy na
tom iast zyskuje m łoda czytelniczka, na poznajomieniu się z taką  np. 
uroczą, ale zawsze ujem ną postacią Ofki. Bo przecie Ofka nadewszy- 
stko przyciągnie młodą wyobraźnię; ona jedna będzie wiekiem odpo
wiadać czytelniczce i przez to mićć najbliższe prawo do jej sympatyi. 
Ilekroć z poza poważnych obrazów rycerzy i komturów błyśnie jćj 
twarzyczka, niewątpliwie młode serce drgnie podziwem lub trwogą
0 jćj losy; jćj piękność, śmiałość, awanturnicze porywy zelektryzują
1 zainteresują, zanim jeszcze ocknie się żal do nićj, a nawet i wtedy 
może, czytelniczka przed własnym sądem bronić jej będzie siłą  mimo
wolnego współczucia. A jednak ta  Ofka, k tóra  co chwila znika i uka
zuje się, to w namiocie króla, to na zamku Malborskim, tćm żywsze 
budząc zajęcie, jest uosobieniem zdrady i kłam stwa, uczuć, których 
obrazy powinny być wstrętne dla serc niewinnych i czystych oczu. 
Kreśląc tę  uwagę, dodamy, że jeżeli chodziło o poznajomienie młodzie
ży ze świetnćm piórem Kraszewskiego, daleko byłoby lepićj podać je
den luźny i nic nie tracący w oderwaniu od całości obraz, dajmy na to, 
samćj bitwy pod Grunwaldem, lub poprzedzające ustępy, w obozie 
krzyżackim, w obozie polskim.

W dalszym ciągu książeczki mieszczą się oryginalne już opowia
dania autorki na tle historycznym.

W pierwszym z nich rozsnuwająsię „Zmienne koleje losu” Elżbiety, 
wnuczki cesarza Zygm unta, a żony naszego Kazimierza Jagiellończyka. 
Dziecię, urodzone pod szczęśliwą wróżbą panowania i świetności, nagle 
wczesną zostaje sierotą, z trzechletnim  bratem  W ładysławem , bez 
dziedzictwa, bez czułćj opieki. Przez kilka lat pędzi przy dworze wie
deńskim życie pełne sm utku, niedostatku, opuszczenia, dopićro pewne
go razu, poznana w kościele przez Ulryka hr. Cylejskiego, znajduje 
w jego zamku wraz z braf.em schronienie. Tutaj nakoniec przybywają 
polscy posłowie o jćj rękę. Opowiadanie kończy się niemal tak , jak 
się zaczyna, polskićm poselstwem; pierwsze, gdy jeszcze E lżbieta nie
mowlęciem była, odrzucił dumny cesarz Zygmunt, m arząc dla swój 
wnuczki o świetniejszćj przyszłości i koronie; drugie, po smutnych 
przejściach, je s t dla nićj zapowiedzią lepszego losu.

Pomimo tak  zręcznego zestawienia, pomimo zacnej tendencyi, 
cała powieść rozpływa się w mdłym kolorycie. Uczucia w nićj rzewne, 
serdeczne, bezwątpienia oddziaływają na czytelnika; lecz nie ma tu  nic, 
coby go przeniosło w epokę, k tórą autorka za tło opowiadania obrała; 
prócz nazw, żadnych innych akcesoryi do historycznego obrazu. Przez 
to i postacie są dosyć powszednie.

Elżbieta, piękna w swćm uczuciu dla brata, w spokoju, z jakim  
znosi swoję niedolę, zam ało posiada charakterystyki, by czytelnik od
czuł, iż widzi przed sobą m ądrą, wielkiego serca, przyszłą matkę J a 
giellonów. A utorka nie pozwala jćj się rozwinąć indywidualnie, znać, 
że w usta jćj kładzie najczęścićj to, co w danćj chwili uważa za potrze-
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bne do uwydatnienia morału. Najsilniejsza jest scena w kościele (spotka
nie z hr. Ulrykiem), w nićj postać księżniczki mogłaby się dostatecznie 
zaakcentować dum ą cierpienia, godności!), tćj, k tóra wić, co jćj z prawa 
przynależy—traci jednak, mówiąc o zmiennych kolejach losu, żaląc 
się na okrucieństwo ochmistrzyni i nędzę; a m orał także nie zyskuje. 
Jeżeli zaś, mógłby kto zauważyć, E lżbieta je s t zamłoda, by mogła od
czuć swą godność w obec obcego człowieka, tem bardzićj zam łoda jest 
na to, by wspominać o zamieszkach domowych i bezładzie w kraju. 
Taka niedokładność rysunku ujmuje wrażenia całości, którćj przed
miot sam przez się interesujący, a myśl przewodnia szczęśliwa.

W następującym obrazku: „Rzeźbiarz i jego córka,“ ukazuje się 
całkiem inny św iat— artysty. D ostarcza doń treści W it Stwosz, ów rze
źbiarz krakowski, który dla sztuki i sławy porzucił rodzinę, ojczyznę 
i osiadł w Norymberdze, a tam  przez zawiść ludzką, oskarżony o sfał
szowanie podpisu, uległ okropnemu losowi piętnowania i oślepienia. 
Niejeden już poeta i a rty sta  czerpał z tćj treści natchnienie do swych 
utworów więcćj lub mniój szczęśliwie; a nasza au torka nie zupełnie 
odpowiedziała podjętemu zadaniu. B rak plastyki osobie W ita Stwo
sza, na k tórą sk ładają  się przecież tak znakomite m ateryały, jak: mi
łość sztuki, pycha i cierpienie—sprawia, że czytelnik go nie rozumić. 
Gdy W it zamierza opuścić Kraków i na wymówki żony odpowiada na
puszonym frazesem: „mnie sztuka starczy za wszystko,” czytelnik za
miast pojąć uczucia artysty, posądza go o brak serca. Tak samo jak 
nie wzrusza się tyradą W ita, gdy ten poraź drugi postanawia wrócić do 
Norymberg! i tłóinaczy córce powody. Wszystko to  słowa piękne, lecz 
na które każdy zdobyć się potrafi: ani jednego wykrzyku z głębi nie
spokojnego ducha artysty. Zamało tćż autorka rzuciła św iatła na je 
go życie w Norymberdze i stosunek do innych ówczesnych rzeźbiarzy; 
a właśnie tu  powinuaby się scharakteryzow ać wielkość jego geniuszu 
i pycha, którą ją trzy ł zawistnych. Daleko wyraźnićj przedstawia się 
postać córki Stwosza, Jadwigi, k tórą  autorka prawie w zupełności 
z fantazyi utworzyła, serdecznie oddała jćj przywiązanie dziecięce, po
święcenie dla ojca, tęsknotę za krajem; tylko wolelibyśmy, by Jadwiga 
przem awiała mniój wyszukanym, prostszym, jak  na owe czasy przysta
ło, językiem — byłaby wtedy jeszcze naturalniejszą. W zakończeniu te 
go obrazku, po strasznych przejściach (piętnowania), rozlewa się spo
kój religijny i piękna myśl moralna przebaczenia wrogom; lecz postać 
W ita Stwosza na rysunku traci. Jego własne słowa, do mieszczan No- 
rymbergi: „byłem wielki, budziłem podziw i uwielbienie,” są  jakby za
przeczeniem samemu sobie; a więc był wielkim i już nim nie jest, już 
wszystko minęło, więc sława geniuszu od chwilowego zależy powodze
nia? Mimowoli nasuwa się porównanie tćj sceny z obrazem Matejki: 
W it Stwosz ociemniały i shańbiony wypowiada się tam jednym wymo
wnym gestem, jako wielki-artysta. Zewnętrzna charakterystyka, czy
li, że się tak  wyrazimy, scenaryum, nie je s t dość opracowane. Ani do-
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mek W ita w Krakowie, ani pracownia jego w Krakowie, a potćm w No
rymberdze, nie odtwarzają nam epoki XV wieku. ^

W „Janie z Kolna” spotyka się czytelnik z dziejami polskiego 
m arynarza, który pierwszy odkrył Labrador. Pom ysł i opracowanie 
bardzo zwyczajne. Powołanie, objawiające się od dzieciństwa, walka 
z rodzicami, którzy chcą odwieść syna od chętki do podróży, potćm pu
szczenie się na morze, niebezpieczeństwa, brak żywności na okręcie, 
bunt osady— są to efekta zużyte już w wielu opowiadaniach i m ają 
wtedy tylko nowy urok, gdy są silnym pędzlem malowane; nie będzie
my więc nad niemi się zastanawiać. Jedynym powabem jest tutaj, jak  
i w innych utworach tej autorki, uczucie rodzinne, ciepłe, serdeczne, 
które owiewa jćj kreacye. Trwoga i tęsknota bićdnych rodziców Jana 
także nam się udziela, a gdy po pierwszćj wycieczce na morze Jan  po
wraca niespodzianie do ojczystego domu i rzuca się do nóg starem u oj
cu, jesteśmy doprawdy wzruszeni. Opowiadanie, jak  się dostał na 
okręt duński, a  potćm do króla Chrystyana I, tchnie prostotą i natu
ralnością.

Nieco siły i świeżości barw, odnalazła autorka na początku opo
wiadania o Chodkiewiczu, p. t.: „Spełniona wróżba,” kiedy nad rzeką 
W ilejką, pod dowództwem młodziutkiego K arola, m ustruje się gro
mada chłopców, a król Stefan Batory z orszakiem nadjeżdża. Śmiałość 
i rozsądek odpowiedzi, wywołują świetną wróżbę królewską; „Ten 
chłopiec wyjdzie na wielkiego człowieka.”

Po takim  wstępie, autorka daje krótki szkic historyczny po śm ier
ci Batorego; wstąpienie na tron Zygmunta Wazy, powód i początek 
wojny o Inflanty; Jan  Zamoyski zdaje Chodkiewiczowi dowództwo nad 
wojskiem w Inflantach; od tćj chwili właśnie rozpoczyna sią akcya, za 
pomocą którćj Chodkiewicz uwydatnia się jako bohatćr dziejowy. Tym
czasem prócz zacności i dobroci, nie widzimy w nim żadnych rysów, 
podnoszących go nad zwykły poziom. A utorka sam a zamało so 
bie zdaje sprawy, jakąby postać ta  być powinna, zamało np. ceni het
mana, gdy mu pozwala przed posłami krakowskimi przyznawać się, że 
zaczynał tracić odwagę; zam ierzał uczynić krok rozpaczy. Jeżeli Chod
kiewicz, widząc stan rzeczy w Inflantach, nie ufał swym siłom, w obec
0 wiele liczniejszych nieprzyjaciół i nam yślał się co uczynić, nie był to 
przecie brak  odwagi, lecz słuszne zwątpienie i rozsądek właściwy tym, 
których wielkie przymioty nie zależą od chwilowych porywów; dlaczego 
więc g rą  słów zbijać młodego czytelnika z tropu? Opis bitwy ze Szwe
dami pod Kircholmem, czyta się z pewnćm zajęciem, lubo mu daleko 
do tego, by był artystycznym. Przemowa Chodkiewicza na pobojowi
sku, usłanćm trupam i, jest zadługa, nienaturalna; w takićj chwili, parę 
słów gorących i sam czyn, do którego Chodkiewicz przykładem  zachęca, 
(pogrzebanie zm arłych), są dostateczną wymową. Potćm już o sławie
1 wielkości hetm ana mówią suche fak ta  historyczne, porządkiem wy
mienione. Ostatnie chwile i zgon treściwie opowiedziane.

Przyznać trzeba, że postacie niewieście daleko lepićj udają się
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pannie Papi niż męzkie. O ostatnim  obrazku „Porównanie,” sylwetka 
Maryi Kazimiery, późniejszej samolubnej żony Jan a  III; zarysowana 
dobitnie, ujęta w ramy odpowiednie. Jakże prawdziwą, je s t M arysień
ka w rozmowie z królem, gdy s tara  się nakłonić tego ostatniego, by 
pomyślał o koronacyi, zanim się wybierze na wojnę z Turkam i, i dla 
dopięcia swego celu, używa to perswazyi, to próśb i przymilań; a w koń
cu wybucha płaczem ja k  dziecko, że jćj życzeniu nie stało  się zadość. 
Jak  żywo staje nam przed oczyma historya i zbytni wpływ zony na te
go króla. Bardzo zręcznie au torka przeciwstawiła Marysieńce odmien
ny typ kobićty w osobie Chrzanowskiej, bohaterki Trembowli. Piękna 
ona, gdy w zamkowych kom natach czyni przygotowania dla rannych, 
zatrudniając niewiasty, dzieci i starców, gdy religią zagrzewa i um a
cnia zw ątpiałe serca, gdy wśród ogólnego płaczu i lam entu intonuje 
pieśń „Pod Twoję obronę.” O statnia scena, bohaterski postępek Chrza
nowskiej (skłonienie męża do dalszej obrony) za słaba może, h k  i i 
kulminacyjny punkt opowiadania, teatralnym , zimnym odbija efeutem. 
Obydwa obrazy, M arysieńki i Chrzanowskiej, jednoczą się w umyśle 
młodziuchuego dziewczęcia (Hanusi Mikorskićj), k tó ra  jest faworytką 
królowćj, nieodstępną prawie od jój boku; a o Chrzanowskiej po wiele- 
kroć słyszy od swego dziadka, Marcina Janickiego, który był z królem 
Janem  pod murami Trembowli. H anusia więc porównywa te dwa ty 
py kobiet, a  dziadek rozsądnemi słowy m orał uzupełnia.

Obejmując „Obrazki dziejowe” jeszcze jednym  ogólnym rzutem 
oka, dochodzimy do wniosku, źe charaktery wielkie, wyjątkowe, że ol
brzymie, niezwykłe momenta życia, nie m ają jeszcze w autorce dość 
silnój przedstawicielki; b rak  jćj studyów psychologicznych i historycz
nych, bez których trudno stworzyć dziejowe postacie i obrazy, do ja 
kich nam wzoru nie podaje życie powszednie; zato autorka potrafi roz
rzewnić obrazem miłości lub niedoli, wyspowiadać serdecznie tkliwe 
uczucia; to tćż postacie k tóre temi uczuciami natchnie, m ają więcej ży
cia i prawdy. Życzyć tylko należy, ażeby w opisach było więcej rysów 
z natury , chwytanej na gorącym uczynku, i ażeby charaktery , obmyśla
ne podług stanowczego planu, w każdej sytuacyi przedstawiały się ja 
sno i wyraźnie.

Ta ostatnia uwaga posłuży nam do rozbioru drugiej książki tejże 
autorki p. t.: Ze świata rzeczywistości i ze świata fantazyi. Zbiorek 
ten rozpoczyna powiastka „Marzycielka.” W ęzłem jej jest historya sie
roty, dziewczynki dwunastoletniej, k tórą  pewien ogrodnik spotyka 
w czasie burzy i, zdjęty litością, zabiera z sobą. Przez drogę dowia
duje się, że dziewczynka szuka służby, że umie czytać, a więc daje jćj 
przytułek w swym domu, z warunkiem by mu uczyła synka i piasto
w ała córeczkę. Sierotka, imieniem Zosia, z wdzięcznością to przyjm u
je  i w krotce zjednywa sobie rodzinę ogrodnika. Tajemnica przeszło
ści dręczy i trapi tę dziewczynkę, zam kniętą samą w sobie, z sercem 
wezbranóm, którego nie ma przed kim otworzyć. Wieczorami, gdy 
wszyscy spoczywają, wydobywa z woreczka swego kajecik i pisze dzień-
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nik. Bawiąc i ucząc dzieci w ogrodzie, spotyka Zosia panienkę z pa
łacu, k tóra  jćj wielkie okazuje współczucie i oto serduszko sieroty na
pełnia się nadzieją, że ją  panienka będzie uczyć, że ją  nieszczęsną po 
siostrzanemu przytuli. Tymczasem Em ilka pochopna do zacnych my
śli i zamiarów, ale nie zdolna do czynu; jak  prędko zainteresow ała się 
Zosią, tak tćż prędko i zapom niała o nićj. Zosia, czując się zawiedzio
ną w oczekiwaniu z dnia na dzień, popadła w głębszy sm utek, zgorz
kniała, zniechęciła się do pracy, s ta ła  się dokuczliwą dla dzieci ogro
dnika, zasłużyła na gniew swoich dobroczyńców; wreszcie, niemogąc 
dać sobie rady z wewnętrznym niepokojem, porzuciła służl)ę i uciekła 
w świat, gubiąc w ucieczce jedynego powiernika swój duszy— dzienni
czek. Z niego to Emilka dowiaduje się o utrapieniach Zosi, a wtedy 
przypomina sobie szlachetne swe zamiary i obietnicę i doznaje wyrzu
tów, że ich nie spełniła. Zapóźno niestety budzi się to poczucie; po 
długich poszukiwaniach Em ilka odnajduje sierotę, lecz już um ierającą.

Gdyby nie wyraźna wskazówka autorki, trudno byłoby się domy
śleć, k tóra  z dziewczynek jest właściwie marzycielką. Zosi ciężko na 
świecie, ciężko w warunkach, w jakich ją  los postawił, marzy, by ją  lu
dzie odgadli, by jćj smutkowi ulżyli, dali naukę, którćj pragnie i serde
czne, gorące uczucia. Jeżeli autorka nie chciała uczynić Zosi m arzy
cielką, należało nie pozwolić jćj umierać, ale raczćj dowieść, że sierota, 
ogrzana ciepłem serca i wzmocniona nauką, pogodzi się ze smutnym 
swym losem. Emilki typ odmienny: m arzenia jćj są chwilowemi pory
wami, k tóre płoną i gasną jak fajerwerki. Ma dobre serce, marzy, by 
ludziom dobrze czynić, ale na siłę woli jej nie stać. Kto wić, czy na 
mrzonki podobne nie najtrudnićj znaleźć lekarstwo; oby więc podziała
ła  gorzka i dojmująca nauka, k tó rą  au torka daje Emilce.

Powiastka „Syn Wyrwicza” zawiera bardzo dobrą tendencyą, roz
winiętą na temacie bardzo żywotnym. Jakób, piętnastoletni syn za
możnego kupca, przyzwyczajony do wygód i zbytków, dowiedziawszy 
się o bankructwie ojca, zrzeka się całego mienia, podejmuje się pracy 
na utrzym anie rodziny. W poszukiwaniu zajęcia, decyduje się na nę
dzę, byleby dobre imię ocalało; doznaje upokorzeń i zawodów, które go 
przekouywują o rzeczywistych trudach życia i o zmienności ludzi; ztąd 
też uczy się cenić prawdziwych przyjaciół. Przy ich pomocy i przy 
własnćj energii i pracy dobry skutek wieńczy zacne chęci. Dotąd nie 
uchybiła au torka rzeczywistości, lecz w zakończeniu tkwi nieprawdo
podobieństwo. Za nagły i za szybki jest wzrost karyery Jakóba. Aże
by chłopiec niespełna la t siedm nastu został pomocnikiem dyrektora 
fabryki z pensyą 8(>00 rs., temu dziś nawet najbardzićj naiwny s tu 
dent nie uwierzy; a gdyby go przypadkiem  młodzieńcza ufność tak  da
leko uniosła, jakże niemiłego zawodu doznałby w zetknięciu z życiem, 
gdy ciężką pracą przyjdzie uczciwy byt wywalczać.

W „Pięknym śnie” widzimy dziewczynkę jedynaczkę, wypieszczo
ną przez rodziców, którćj jednak twarzyczka blada, oczy zamglone, 
brak  humoru, zdradzają cierpienie. Halinka, mając to wszystko, co po



trzeba do szczęścia, nie umić sobie życia zapełnić, nudzi się na zabój. 
Godzinami siedząc zadumana, zazdrości ptaszkom świergocącym weso
ło, mrówce ruchliwćj, dziewczynie wiejskićj, k tóra  pieląc w ogródku 
śpiewa sobie ochoczo! Otóż w takim stanie duszy nawiedza H alinkę 
sen, w którym odtworzyły się różne wrażenia, w ciągu dnia doznane. 
Od mrówki, od ptaszka, od Marysi dowiaduje się ona, że kto kocha 
i pożytecznym jest, ten jest szczęliwym; snuje się jćj tćż po główce le
genda zasłyszana o księżniczce, k tórą  nuda dręczyła, o starcu, który 
miłością leczył nudę; aż w końcu z sumy wrażeń sennych, budzi się 
w Halince myśl szczęśliwa: być pożyteczną, zająć się wiejskiemi dzie
ćmi; jakoż odtąd zgromadza je  codziennie, uczy młodsze czytać, a s ta r 
sze roboty koronek i staje się duchem opiekuńczym swćj wioski. P o 
mimo doskonałego celu, m orał w tej powiastce nie tyle na akcyi, ile 
na słowach oparty, nuży czytelnika, jak  nuży każda przydłuższa choć
by piękna perora. Legenda o królewnie, k tórą  na samym początku 
opowiada Jagusia w izbie czeladnćj, spraw iłaby więcćj wrażenia, gdy
by m iała koloryt klechdy ludowćj, bez doborowych omówień i argu
mentów rażących w ustach prostćj, wiejskićj dziewczyny.

M ała powiastka „Poczciwy Antek," także ma na celu zachętę do 
czynów filantropijno-społecznych, a bohatćr jćj posiada niebywałą siłę 
woli. On jeden postanowił zaradzić klęsce powodzi, k tóra  rok rocznie 
naw iedzała jego rodzinną wioskę, niszczyła plony, wiele ofiar unosiła 
i jem u już rodziców zabrała. Wieśniacy, ja k  zwykle, niezaradni, ani 
perswazyi, ani próśb nie chcieli słuchać. Poczciwy Autek sam jeden 
tedy wziął się do sypania grobli i pracował mimo żartów i drwin ogól
nych, aż "pokąd swym przykładem  nie zawstydził dziedzica i gromady. 
Znajdzie-li się taki Antek na święcie? kwestya wątpliwa, lecz sądzimy, 
że na imaginacyą młodzieży ów czyn idealny, zakrawający, na bohatćr- 
stwo, zawsze dodatnio może podziałać. Ślicznie zaznacza się postać 
babuni A ntka z jćj smutkiem, z jćj wspomnieniami; znów to jedna 
z szczęśliwych kreacyi autorki, owiana uczuciem.

N a skrzydłach fantazyi, w całćm już znaczeniu tego słowa, u la
ta  autorka w ostatnićj powiastce p. t.: „Spóźniony gość.” Podróżna, przy
była  na nocleg do wiejskiego dworu, opowiada dzieciom bajkę następu- 
jącćj treści: Gwiazdosz, niegdyś władzca możny i wielki, utraciwszy 
dziedzictwo, od la t wielu pokutuje na bezludnej wyspie, aż tro je wnu
cząt jego Orlik, Róża i Anhelli, użaliwszy się swojćj i dziadka doli, po
stanaw iają wrócić do ziemi ojców, by napowrót zdobyć nad nią władzę. 
Towarzyszy im przepowiednia, że ten z potomków Gwiazdosza dziedzi
ctwo swych ojców odzyska, kto je  ukocha miłością dobrą. O dnajdują 
oni lud ojczysty w okropnćj nędzy i upadku na duchu. Nowi przyby
sze silni, odebrali ludowi temu bogactwa i wśród niego rozrośli się 
w potęgę. Na tak i widok Anhelli uczuwa głęboką nienawiść do przy
byszów, nie chce się zbliżać do nich, tylko obchodzi ubogie chaty, uża
la się nad pam iątkam i i płacze po um arłych. Orlik tymczasem idzie 
pomiędzy silnych, podaje im rękę przyjaźni i szuka sposobu, jak  swą
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dziedzinę odzyskać. Anhelli lubuje się czerwoną, księgą, w której spi
sane chlubne czyny i cnoty przodków; Orlik czyta czarną księgę ich 
grzechów, by zbadać, co się stało  przyczyną ich zguby, co silnych sil
nymi uczyniło. Owi silni, wskazują mu, jako jedyny środek ratunku, 
źródło św iatła. Tam więc udaje się Orlik, odważnie zwalcza pokusy 
i przeszkody, odkrywa źródło i pije jego wodę, w skale dokopuje 
się złota, a potem wraca pomiędzy swych braci szerzyć światło i rozda
wać bogactwo. Wówczas nietylko swoich zbawia, lecz najeźdźcy uzna
jąc w nim najmędrszego i najsilniejszego, błagają go, by objął nad niini 
władzę. I tak  Orlik jednoczy dwa ludy miłością, pracą i wiedzą; An
helli um iera wśród pam iątek przeszłości.

Mocno nas dziwi skwapliwość, z jaką autorka zachęca do związ
ków z silnymi a p r io r i ,  nie zastanawiając się, kto są owi silni; 
a przecież jeżeli kto, to młodzież, winna być ostrożną w wyborze przy
jaciół i związków! Dlaczego wreszcie owi silni m ają wskazywać Orli
kowi „źródła św iatła”? wszak, jeżeli znali dawniej drogę do tego źró
dła, nie potrzebowali Orlika najmędrszym swym władzcą ogłaszać.

Utwór ten, nie mający dotąd podobnych sobie w naszej przynaj- 
mnićj literatu rze dla młodzieży, jako coś w rodzaju mrzonki panslawi- 
stycznej, ze zdziwieniem spotkaliśmy, ra n n y  przechodzą dłuższą lub 
krótszą fazę marzeń o zaklętym królewiczu, autorki przechodzą fazę 
marzeń o zaklętych światach; „Spóźnionego gościa” policzyć musimy do 
tego pierwszego zwrotu twórczości naszej autorki. Przykro uderzył 
nas Anhelli; czyż miałby on być karykatu rą  kreacyi Słowackiego? 
Nie sądzimy. Jesteśmy przekonani, że autorka po rozmyśle wycofa
łaby coprędzój ze zbioru poświęconego młodzieży tę utopią, nam ota- 
ną z różowych nici młodzieńczej fantazyi, k tórą zadaleko od rzeczywi
stości uniesiona, zapom niała o różnicy cywilizacyi, przeszłości, religii, 
języka, zwyczajów, odrębności narodowej. Na czćm oprze się życie, sko
ro mu z pod stóp g run t rodzinny usuniemy? Świętokradztwem jest 
usuwać z przed oczu młodzieży ideały przeszłości, cieniem Anhełlego 
oziębiać coraz chłodniejsze dla pamiątek uczucia.

„W ytrwałość i p raca” pierwsza z Trzech powieści p. Zuzanny Za
jączkowskiej, mieści w sobie tyle m ateryału, tyle morałów i sentencyj, 
że mogłaby wystarczyć na kilka dziełek dla młodzieży. Obfitość ta 
nie w płynęła jednak  na wartość utworu, gdyż przez ideę przewodnią 
myśl główna rozproszyła się w rozmaitych kierunkach, jak  gdyby na 
wąziutkie ścieszki, gubiące się w rozlicznych rozgałęzieniach. Powia
stka w przebiegu swym zapoznaje nas aż z trzem a pokoleniami za
cnych ludzi, którzy przechodzą rozmaite złe i dobre koleje, nie ustając 
w uczciwej pracy. Trochę wybitniejszą postacią na tle tego doskonałe
go otoczenia jest młode dziewczę, które odnajduje w sobie dość siły 
i wytrwałości, by stać się podporą podupadłej na zdrowiu i m ajątku 
rodziny, a po kilku latach przypada jój w udziale nagroda w osobie 
dóbrego i inteligentnego męża. Oprócz głównych bohaterów powieści 
(Sabinki, jej rodziców, babki i młodszego rodzeństwa) mnóstwo jeszcze
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drugorzędnych osób plącze się wśród treści powiastki, a każda bogato 
uposażona przez autorkę. Są tu  uosobienia cnót wszelakich i zaradno
ści młodćj gosposi, uczciwego i pracowitego rzemieślnika, zacnćj m atki 
i żony, przywiązania koleżeńskiego, dobrćj córki i siostry, zamiłowania 
w nauce i pracy, dobroczynności i wdzięczności za nią, oprócz wielu 
sentencyj moralnych i poglądów na zabobony i uprzedzenia światowe. 
Oceniając dobre iutencye autorki, powtarzamy jednak, że przeładow a
nie powiastki tylu doskonałościami pozbawiło ją  plastyki, barwności, 
siły i jasności, których to przymiotów brakowało dotąd naszym powie
ściom dla młodzieży.

Druga powiastka „Halina Zagórska” różni się znacznie od po- 
przednićj;°jest w nićj więcćj zwięzłości i prawdy. Główny tem at p ro 
sty i naturalny. Pani Zagórska z m ałą córeczką śpieszy zagranicę do 
konającego męża; w drodze Halinka dostaje odry. Biedna m atka, po 
walce z sobą, 'pozostawia ją  u kolonistki, a  sama podąża, gdzie ją obo
wiązek żony powołuje. Po kilku miesiącach tęsknoty i wyczekiwania, 
Halinka dowiaduje się, że ani ojca ani matki już nie ma, że jest sierotą. 
Chowa sie z łaski u kolonistów; z czasem całą jćj rozkoszą sta ją  się 
książeczki, które jćj kolonistka z miasteczka przywozi: pochłania je, 
ubóstwia jak  relikwie. Gdy kolonistka umićra, biedna dziecina, odda
na do służby, dręczona pracą nad siły, idzie w świat szukać nauki, k tó 
rej tyle pragnie. W drodze, gdy już ją  siły opuszczają i zniechęcenie 
ogarnia, spotyka opiekunkę, k tóra lituje się nad nią i zabiera ją  do 
Warszawy. Tam, dzięki ludziom szlachetnym, H alinka się kształci, 
a skończywszy chlubnie pensyą, obejmuje jćj zarząd. Z całym z ap a 
łem wówczas bierze się do pracy, chcąc swoim wychowankom oddać 
w dwójnasów wszystko dobre, jakie ją  od ludzi spotkało.

W utworze „Ułomni,” autorka przedstawia nam dziewczynkę g a r 
batą, sierotę, k tórą  ciotka wychowuje, prześladowaną przez dzieci, k tó
re zazwyczaj ułomnym dokuczają, narażoną na ciągłe ich psoty. Idąc 
za rada  piekarza (także ułomnego), chce napaści dzieci odeprzćć siłą, 
ale się przekonywa, że im nie podoła, że to nie dobry sposób; usłucha
ła  więc swćj opiekunki i zawstydziła swych prześladowców łagodnością, 
przebaczeniem. W dalszym ciągu bohaterka zdobywa niezależność za 
pomocą igły i staje się pożyteczną swćj opiekunce.

Szkoda, że autorka nie spożytkowała starannićj swego pomysłu, 
że się nie oparła na spostrzeżeniach, dotyczących charakteru  u ło 
mnych; zazwyczaj oni, przez niewłaściwe postępowanie otaczających, 
przez znoszenie upokorzeń i urągań stają się złośliwemi, dokuczliwe- 
mi i zaczynają żywić w głębi serca żal do losu i ludzi za niezasłużoną 
niedolę swoją. A utorka przeciwnie, przedstawia nam Ludwisię, jako 
dziecko łagodnego pochodzenia, pełną miłości i przebaczającą doznane 
krzywdy, późnićj zaś, budząca się samowiedza jej kalectwa nie wywo
łu je  w nićj żadnćj goryczy; spostrzegamy tylko pewne zdziczenie z jćj 
strony, bojaźń napaści, chęć obrony, wypływającą z instynktu zachowa



wczego, bez domieszki najmniejszego gniewu. Aby bohaterka tak ą  stać się 
mogła, należało, aby inicyatywa dobroci, nie od nićj samćj pochodziła, 
lecz od otaczających ją  ludzi; tu ta j przeciwnie, Ludwisia swoją dobro
cią, zjednywa sobie względność i przywiązanie. Są to bardzo piękne 
teorye, pouczające, lecz w tym razie nieprawdziwie przystosowane. 
Czy nie lepićj byłoby tendencyę powiastki skierować do tego, by n a u 
czyć młodzież uszanować kalectwo.

P. W ł. Nowicki rozpoczął w r. 1878 zbiorowe wydawnictwo p. t. 
Szlachetna Zabawa, które zyskało przychylne zdania krytyki, ale nie 
znalazło wielkiego pokupu w handlu księgarskim . Wydawnictwo to wca
le nie stawało do współzawodnictwa z pięknemi, złoconemi, illustrowane- 
mi książkam i IlOsicka; przeciwnie, szło tu  o tan ią  książkę dla młodzieży 
średnićj zamożności. Snać nie przyszła kolćj jeszcze na takie książki; 
kupuje się u nas książki dla dzieci dla zabawy jak  cacka, mnićj zam o
żni nie kupują jeszcze beletrystycznych książek. W yszły dwa zbiory 
„Szlachetnćj Zabawy.” Zbiór I-szy ocenił P io tr Chmielowski w prze
glądzie pedagogicznym „Biblioteki W arszawskićj;” zbiór Il-gi z r. 1880 
oceniał bardzo szczegółowo w „Ateneum” 1880 r., tom IV, str. 529 
— 536. Z 13 utworów różnych autorek, tam  pomieszczonych, niektó
rym przypadły bardzo korzystne zdania; przedewszystkićm zaznaczył 
krytyk, że czas już, aby nasza powieść dla dzieci, p rzestała  być ckliwą, 
nudną, m oralizatorską, a sta ła  się plastyczną, żywą, swobodną; zalety 
te upatruje w „Pam iętnikach pensyonarki,” pani Marrenowćj; tu 
dzież w „Wyprawie za morze” i w „Okropnćm wspomnieniu” panny 
Zielińskićj, znanćj dotąd pod kryptonimem M-a, którćj przyznaje nie
pospolity ta len t. Z innych utworów mieszczą się tam: „Młodość Bole
sław a Krzywoustego,” ustępy z „Synów Królewskich,” Kraszewskiego; 
„Z dziennika młodćj panienki,” Ant. Łubowćj; „Obrazek z życia szkol
nego,” M. J. Zaleskićj; Powiastki Jaskółki i Stattlerowćj, a także ko
medyjki W ł. Izbebskićj.

P . W alerya Marrenowa podjęła myśl p. Nowickiego (nie nową 
zresztą) wydawania zbiorowćj biblioteczki dla młodzieży, tak przynaj- 
mnićj sądzić możemy z ogólnego ty tu łu : Zbiór powieści dla dzieci 
i młodzieży, który pomieściła na czele swojćj powiastki p. t. „K azio.” 
Opowiadają się tu  losy małego chłopczyny, który nie może pojąć na- 
głćj zmiany w swćm życiu, skutkiem  stra ty  rodziców i zubożenia ro
dziny; grymasi, napiera się wygód i przysmaczków, jakie z lepszych 
czasów pamięta; poczciwa siostra, chcąc mu dogodzić, traci zdrowie 
z wysiłku w pracy, aby zarobić na wisienki dla niego. W daje się w tę 
sprawę b ra t starszy, przemawia rozumnie do chłopca i budzi w nim 
poczucie godności; Kazio odtąd pragnie przekonać siostrę, że ocenia jćj 
poświęcenie, pragnie wziąć na siebie cząstkę ciężaru, jakim  niedola 
obarczyła jego rodzinę i zasłużyć na szacunek siostry i b rata . Powoli 
wyrabia się w nim i ustala charakter. Oddany do szkół, odważnie 
stawia czoło przycinkom i złośliwym psotom kolegów, a szlachetnćm 
zachowaniem się w zajściu, w obec przełożonego szkoły, wszystkich so-
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bie zniewala. Sprawa ta  możeby większe jeszcze zrobiła na umysłach 
młodocianych wrażenie, gdyby to zajście, które na takie próby bićdne- 
go Kazia wystawiło, nie odnosiło się do jednego wisusa, ale do całćj 
klasy i gdyby on w niem występował, jako  solidarny kolega.

Powiastka ta  jest w duchu najnowszej pedagogii i nie pozostanie 
bez wpływu na młodych czytelników; zaliczamy ją  do nowego zwrotu 
w naszej literaturze dziecięcćj.

Życzymy powodzenia temu wydawnictwu i sądzimy, że znajdzie 
ono rozpowszechnienie w skromnój tśj i taniej edycyi, boć przecież nie 
cała nasza publiczność obrazki tylko i złocone okładki, zamiast ksią
żek, dla dzieci kupuje.

Swobodna autonomiczna Galicya nie pod każdym względem nas 
wyprzedza, nie zawsze zazdrość nasze obudzą; wielu rzeczy jćj niedo- 
staje, nawet gdy chce książki porządnój, a przynajmniej efektownćj 
d la dzieci, sprowadzać ją  musi z W arszawy. Galicyjskie Towarzystwo 
Pedagogiczne, znane zaszczytnie ze swej wszechstronnej działalności, po
między licznemi wydawnictwami, rozpoczęło także wydawnictwo Bi
blioteki dla młodzieży. Dotąd wyszły 4 tomiki, które świadczą o pię
knej tendencyi wydawnictwa, jak  i jego staranności; o treści nie może- 
my wiele mówić, choćby dlatego, że jest ona bardzo szczupła, tomiki 
są nadzwyczaj cienkie. Tomik I „Dzieci i ptaszki,” wierszyki W ł. B eł
zy i tomik III „Pieśń o szkole," Onyszkiewicza, mają za zadanie rozbu
dzić współczucie dla ptaszków, poszanowanie dla szkoły i ważnego 
jój zadania. Pieśń o szkole, naśladowanie Pola, jest utworem dość 
słabym , nie wolnym nawet od błędów językowych.

Najwięcćj treści, zręcznie ułożonej przez Romualda S tarkla, za
wiera tomik III „Gawędy dziadunia,“  który opowiada historyą pisma,
o m ateryałach piśmiennych i frabrykacyi papieru, o druku. Tomik IV 
zawiera m ałą, dość barwnie napisaną powiastkę z życia rzemieślnicze
go p. Waligórskiego p. t.: „Ręka Opatrzności;” fak tu ra  powiastki prze
s tarzała , oparta na podsłuchiwaniu, zbrodni; a losem bohatćra kieruje 
szczęśliwy zbieg okoliczności, przypadkowe wydarzenie, nie zaś w ła
sna jego zasługa.

Pani Marya Ju lia  Zaleska, zasłużona au torka „Wieczorów 
Czwartkowych” i wielu innych książek dla młodzieży, redaktorka „Wie
czorów Rodzinnych,” w książeczce p. t.: Światek Zosi, zaznajamia tę 
ostatnią z mnóstwem pożytecznych wiadomości, a czyni to w formie 
żywych pogawędek z ciocią. Mały ogródek, który dziewczynka upra
wia, kiełkujące w nim rośliny, budząc ciekawość i niecierpliwość, spro
wadzają tłum  pytań na usteczka; w odpowiedzi tkwi wątek do innych 
nowych zapytań i tyra sposobem nie męcząc główki jednym przedmio
tem, prawi się nie

O czarach, ani o wróżce,
Al« o trawce, o drobnej muszce,
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0  ziarnkach piasku, wody kropelce
1 o robaczku i o muszelce!

Niekiedy tę pogadankę naukową przeplata powiastka, lub jakaś 
przygoda w życiu Zosi; a ztąd nadarza się sens moralny i zręczne 
przejście od m ateryalnych do duchowych pojęć. Bo z Zosią nie ła tw a 
sprawa; wszystkiego chce się dowiedzieć, a przyznać trzeba, że jest 
istotką pełną życia, nad wiek bystrą i rozwiniętą. Praw da, że jćj ży
wość zmusza ją  do zahaczania co chwila o coś nowego. Ciocia zna wy
bornie tę  Zosi naturę, dlatego nie wiążąc jćj nigdzie zbytecznie, odby
wa z nią maleńką podróż naokoło świata; otwiera, jak  sama się wyra
ża, owe drugie, duchowe jćj oczki, na nieznane jćj strefy i kraje. Tu
taj treśćiwość wypływa poniekąd z konieczności: charakterystyka k li
m atu i przyrody, zwierzęta, gdzieniegdzie rzu t oka na mieszkańców 
i ich sposób życia, oto co mogło się zmieścić w ramach tej książeczki, 
lecz uwydatnia się to wszystko w szeregu opisów jasnych, podyktowa
nych gruntowną wiedzą. P. Zaleska należy bowiem do szczupłego 
u nas zastępu kobićt, które przedmiotów naukowych nie trak tu ją  po
wierzchownie, lecz z zamiłowaniem zgłębiają takowe, by je  módz po- 
tćm w formie przystępnćj, świeżćj, przelać w młode umysły.

Milćj byłoby może, gdyby w podróży zabłądzono ku rodzinnym 
Tatrom , zam iast rzucać na nie przelotne tylko spojrzenie. Dobrze dla 
umysłu dziecka, gdy mu się piękno własnego kraju  odsłania, jasna to 
siejba, a z bystrą i serdeczną Zosią, śliczne wydałaby plony.

Oceniając w ogóle umiejętność, z jak ą  całą tę książeczkę napisa
no, musimy tćż zaznaczyć lekki i wdzięczny pomysł o czterech prząd
kach, z których jedna zarządza na całej ziemi przędziwem lnu i ko
nopi (Konopianka), druga wełny (Donna de los M erinos), trzecia ba
wełny (Miss Coton), czwarta jedwabiu (M andarynka). Wszystkie te 
prządki, zebrawszy się razem, opowiadają każda o swćj robocie, z cze
go się wyrabia i jakie przynosi korzyści. Jakkowiek w nauce o rze
czach nie jesteśm y zwolennikami przenośni, tym razem musimy po
chwalić autorce jćj zręczny wybór.

II. Przeróbki i tłómaczenia.

Pierwsza powieść w ręku dorastającćj panny, jestto  ciekawe aż 
do gorączki bawidełko, którćm  m łoda główka, w miejsce bajeczek 
i morałów, wiejących z każdćj karty , spodziewa się znaleźć to, co sam a 
przeczuwa, czego sam a na wpół się domyśla. Mówiąc jaśnićj, pier
wsza powieść, jestto  delikatna zasłonka, poza k tórą ukazuje się życie 
ze zwykłemi smutkami i walką, z potęgą pracy i szlachetnym obrazem 
szczęścia; życie, które nie powinno ani zbyt przerażać, ani bez miary 
zachwycać, ani podbudzać wyobraźni, ani oziębiać marzeń; nic przeto 
trudniejszego, jak  napisanie powieści, która, w ścisłych granicach 
umiarkowania, um iałaby zająć, podobać się i dodatni wpływ wywrzeć.
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Posiadało niegdyś tę sztukę utalentowane pióro Hoffmanowćj, na swoj- 
skićm tle malujące łagodne swe obrazy. Obecnie, przyznać musimy, 
ubogą jest lite ra tu ra  dla młodzieży w oryginalną powieść, a z obcych 
źródeł rzadko coś orzeźwiającego dla nas wypłynie; dowodem książka 
p. t. Blichtr i  Złoto, spolszczona przez p. F. Szymanowską. Nie mie
libyśmy nic do zarzucenia, gdyby nie właśnie owo, od początku do 
końca dające się czuć, pochodzenie niemieckie książki. Główna boha- 
tćrka powieści: Jadwiga W arner, córka milionowego bankiera, jakże 
to wśród naszych stosunków nienaturalny typ dziewicy, k tó rą  od sze
snastego roku życia uczą błyszczćć w salonach, uganiać się za przepy
chem i zabawami, pomiatać wszystkićm, co tylko nie nosi na sobie 
stempla bogactwa i mody! Czyliż nie obeszłoby się w powieściach dla 
młodzieży bez spanoszonych, skarykaturowanych bankierów. Obok 
Jadwigi, którćj wychowanie jest wyrazem czczego blichtru i próżności, 
jaśnieje krańcowo doskonała postać, przyjaciółki jćj i rówienniczki Ma
ryi, baronówny Morzyckićj. Ta wychowana skromnie, w małych wy
maganiach, cicha, pracowita, uosabia przymioty, które stanowią we
w nętrzna wartość człowieka. Tkliwe przywiązanie łączy przyjaciółki 
od la t najmłodszych. Towarzystwu Maryi zawdzięcza Jadwiga owo 
szlachetne poczucie i lepsze porywy, k tóre chronią jćj m łodą duszę od 
zupełnego zepsucia i czynią, że, pomimo ujemnego wychowania, pomi
mo złego domowego przykładu, w dość stosunkowo krótkim  czasie, 
ulega obcym moralnym wpływom i staje się oporną woli własnych ro
dziców.

Z niem ałą przykrością widzimy tu ta j na ciemnym planie osobę 
m atki, egoistki, próżnej, ograniczonćj, mówimy z przykrością, gdyż je 
steśmy przekonani, że ujemne postacie w powieści dla młodzieży, jeżeli 
występują w charakterze rodziców lub opiekunów, to zawsze muszą 
wywrzeć zły wpływ na czytelników; młodociany umysł traci wtedy 
wiarę w prawdę bezwzględną rad  udzielanych, a młodzież dorastająca 
uczy się na tćm mimowoli sądzić swoich kierowników. I tak w tćj po
wieści pani W arner zgubny wpływ wywiera na całą rodzinę, to tćż J a 
dwiga sercem i duszą lgnie do pani Modrzewicz, sąsiadki W arnerów: 
w jćj budującćm towarzystwie najlepićj lubi przebywać, a do domu 
niechętnie powraca; u p. Modrzewicz tćż poznaje i zakochuje się w mło
dym doktorze Stawińskim i przyrzeka swą rękę, zanim jeszcze wiedzą
o tćm rodzice. Jakiż romansowy a śmiały zwrot! Przytćm stosunek 
obojga młodych je s t dość niezgrabnie zawiązany, a ich pierwsze sam 
na sam, ułatwione w tak niesmaczny sposób, gdy doktor odwozi J a 
dwigę do Poznania, z dodaną jćj dla przyzwoitości towarzyszką, s ta 
ruszką, drzemiącą przez całą drogę. Z pomiędzy osób, które oddzia
ływają na charakter i przyszłość Jadwigi, nie można zamilczćć o na- 
trętnćj postaci hr. Nałęcza, m agnata polskiego. Jestto wietrznik, któ
ry chce obałamucić tę młodą dziewicę, a widząc się odtrąconym za 
zbyt ubliżające i śm iałe zaloty, mści się nad nią i używa mnóstwa pod
stępów, by zawładnąć jej łatwowiernćm serduszkiem; w końcu zawodzi



ją  i żeni się z inną. Trudno zaiste o brzydszy i bardziej niemoralny 
czynnik. Podczas gdy Jadwigę otaczają takie pokusy i wymagania jej 
sfery przymuszają ją  do życia zbytkownego, Marya, zostawszy samą 
jedną na świecie, po stracie jedynej babki zabiera się energicznie do 
pracy i wkrótce wyrabia sobie niezależne stanowisko jako  nauczycielka.

Bardzo to piękne; lecz bohaterka, której niewiadomo dlaczego 
przylepiono herbową tarczę, jest zjawiskiem, uiebywałćm wśród świata. 
Posiada ona, jakeśm y to już powiedzieli, wszelkie skarby umysłu 
i wzniosłości ducha, a nadto wchodzi odrazu z poglądem trafnym , z ja 
snowidzeniem, którego mógłby jej niejeden pozazdrościć; młoda czytel
niczka nie potrzebuje drżeć o nią, cierpieć za nią, ulatywać z nią 
w k rainę młodocianych marzeń; M arya jest znakom itą m oralizatorką 
dla siebie i dla drugich, która tylko pożyteczne cele przed sobą widzi, 
a  przytćm tak  tłum i w sobie wszelkie egoistyczne i naturalne uczucia, 
(począwszy od smutku aż do miłości), że prawie występuje z rzędu 
istot, obdarzonych krwią i zmysłami. Dlatego ta  doskonałość, która 
przy łożu umierającej babki, jako nam zrozumiała, obudzą na chwilę 
współczucie, zczasem staje się prawie zupełnie obojętną, jako postać 
n ienaturalna. Ukazuje się tśż po to tylko, by m orał powiedzieć lub 
odkryć nieprzebrane bogactwa swój duszy; cała więc żywsza a k c ja  
powieściowa skupia się około doskonalącej się dopiero Jadwigi. Jakaż 
akcya? Oto szereg błahych powszednich faktów, wizyt, spotkań, na
ciąganych znajomości, wypadków, k tóre graniczą z trywialnością. 
Nagromadzono efektów poziomych i zużytych: i zbójca z grubą pałką 
i szlachetny obrońca, deus ex mahina, i rozhukane morze i omdlenia 
i ra tunek  z toni, i wiele podobnych osobliwości występuje.

Ku końcowi powieści losy Jadwigi i Maryi, tak  różne w zawiązku, 
ustalają się arcy powszednim trybem w szczęśliwćm małżeństwie; 
a więc i tu  jako ostateczna definieya przyszłości kobiety występuje za- 
mążpójście. Jeżeli już w porządku rzeczy wypadło, by Jadwiga porzu
ciła wir świata dla cichego szczęścia w rodzinie— można było przynaj
mniej M aryą, k tóra  tak  starannie poświęca miłość przyjaźni i pracy, 
pozostawić wierną obranemu zawodowi. Tyle, aż nadto zapewne, o u- 
tworze znać bardzo miernego talentu, który pod żadnym względem nie 
zasługiwał, by go naszej literaturze przyswajać. Jako tłómaczenie, 
czyta się to w ogóle dość gładko, język jednak pozbawiony barwy i do- 
sadności, a nawet miejscami skażony.

Wiadomo powszechnie, że tylko biegli specyaliści mogą pisać do
bre książki popularne; tu ła  się jeszcze jednak u nas inne zdanie: są
dzą niektórzy, że dość jest mieć dobrą wolę, trochę wprawy literackiej 
i trochę znajomości obcego języka, aby przerabiać książki choćby w ma
ło znanćj nam inateryi. Tak sądził p. Niewiadomski, przerabiając 
„Obrazy z życia flory,” tak sądziła p. Lejowa, układając Przechadzki 
ojca z dziećmi. Pan Mogęski z dwojgiem dzieci swoich, Jasiem i Aniel
ką, herboryzując, lub też podróżując z niemi na skrzydłach fantazyi do 
dalekich krajów, nie ogranicza się na samem poznawaniu roślin, opisy-
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wauiu ich cech i użytków; ale opowiada także legendy starożytne i ane
gdotki, do roślin się odnoszące. A utorka ma lekkość pióra i niem ałą 
wprawę pisarską, ale przytćm także przesadę i sentym entalną gadatli
wość. Ojciec w jćj „Przechadzkach” zachwyca się dziećmi i ich wada
mi, dzieci zachwycają się nawet tćm, co do nich nie należy: zachwycają 
się metodą wykładu” ojca, żałują swoich małych kuzynków, Adelci 
i Henryczka, „którym aż trzy zagraniczne guwernantki każą się uczyć 
wyrazów i wierszy cudzoziemskich, a zwierzęta i kwiatki pokazują ty l
ko na obrazku” (str. 31). Ma to niby znaczyć, że książka p. Lejowćj 
będzie uczyć bawiąc, będzie wskazywać nową drogę w ykładu nauk 
przyrodzonych, z usunięciem zbyt suchych i zbyt systematycznych, jak  
dla dzieci, opisów, wyliczań i podziałów. Nie um iała jednak  autorka 
sprostać zadaniu, gdyż niektóre jćj gawędy niczego nie nauczą, nie d a 
jąc żadnego pojęcia o roślinie, ograniczając się na legendach i anegdo
tkach. Znać dobre chęci autorki, znać skrzętność w zbieraniu ma- 
teryału  opowieściowego z obcych źródeł, znać jednak i to, że au torka 
mało zna się na botanice, że praca jśj nie jest jednolicie wykonanym 
pomysłem, ale mechanicznie pozestawianemi wyjątkami.

Sądzimy, że nie wypadało ograniczać się na botanice szczegóło- 
wćj (opisowej) ze szkodą wiadomości z botaniki ogólnćj, ze szkodą 
choćby najelementarniejszych pojęć z organografii i morfologii roślin. 
Przygotowawcze takie wiadomości są bardzo potrzebne, pożyteczne 
i możeby więcćj dodały zaciekawienia, niż stare  podania i anegdoty. 
Nowi pedagogowie uważają właśnie ten m ateryał za najodpowiedniej
szy do operowania przy nauce poglądowćj. Jeżeli już koniecznie o ten 
deser fantastyczny chodziło, to dlaczegóż było pomijać swojskie poda
nia, tćm więcćj, że m ateryału do tego znaleźć można wiele u badaczy 
naszego ludu; tymczasem autorka w tym ostatnim  względzie ograniczy
ła  się tylko pobieżnćm wspomnieniem o bylicy.

Nie będziemy tu bawić się wykazywaniem błędów naukowych, ję 
zykowych i korektorskich, które już gdzieindzićj k ry tyka autorce po- 
wytykała; dość wspomnićć, że rysunki niektóre popodpisywano fałszy
wie (str. 5, 195, 243).

W sumarycznym naszym przeglądzie książek na gwiazdkę znaj
dujemy miejsce tylko na wzmiankę o Męczennikach w imię nauki; jest 
to bowiem dzieło już poważniejsze, przeznaczone dla młodzieży do ra
stającej, k tóra gimnazyalny przynajmnićj zakres nauk skończyła; ina- 
czćj nie zrozumić ona zasług mężów, którzy poświęcając się bezwzglę
dnie różnym gałęziom wiedzy, naprzód ją  posunęli. Książka ta , wcho
dząc treścią swą w zakres dziejów cywilizacyi, w rękach niedorosłych 
czytelników chybi celu; może obudzić wprawdzie zapał do naśladowa
nia, ale obudzi także zwątpienie, żal do ludzkości, k tóra skutkiem  cie
mnoty, fanatyzmu, lub namiętnych przejść rewolucyjnych, „mordowała 
swoje proroki.” Sam ton zresztą dzieła jest nieco przesadny, jak  to już 
sam tytuł: „Męczennicy” pokazuje; prawdziwych męczenników nauki 
nie wielu naliczono, trudno bowiem uważać za takich tych wszystkich
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dzielnych i zapalonych miłośników wiedzy, którzy na polu odkryć geo
graficznych, astronomicznych, chemicznych, spotykali choroby, rany, 
lub śmierć nawet od klimatu, zwierząt, ludności miejscowćj, lub wypad
ków w laboratoryach. U kład dobry w niektórych pojedynczych roz
działach, np. podbój kuli ziemskićj, badania wyższych warstw atm o
sfery, pozostawia nieco do życzenia w całości; opracowanie, jak  dla 
młodzieży, jest nieco zasuche, przepełnione nazwiskami i datam i, skie
rowane więcćj ku zewnętrznćj stronie rzeczy, z pominięciem istotnój w ar
tości zdobyczy naukowćj w stosunku do ogolnćj wiedzy. Ująć się tu musi
my za naszym Kopernikiem, którego pokrzywdzono, dając mu zbyt mało 
miejsca, robiąc z niego tchórza; a wszystko to dla podniesienia Galileu
sza. Przekład  dość gładki, lubo nie wolny od galicyzmów i kilku 
błędów językowych. Ozdabia książkę 34 drzeworytów, dobrze rysowa
nych, muićj jednak staraunie rytowanych i dobrze już zbitych. W k a 
żdym razie dzieło to uważamy za dobry nabytek w naszćj literaturze, 
zwłaszcza w obec zbytniego utylitaryzinu, jak i się w pojęciach naszćj 
młodzieży rozsiada; zasługuje ono na rozbiór szczegółowy.

„Dajemy do rąk  naszćj młodzieży, książkę nie oryginalną wpraw
dzie, ale odznaczającą się w lite ra trze  francuzkićj. Tłómacze sądzą, 
że spełniają miły obowiązek, rozpowszechniając utwór znakomitego 
autora, utwór, pełen treści zajmującej, a obok tego, rozjaśniający m ło
dzieży o niedojrzałych sądach, w całćj pełni dobroczynne działanie 
domu i szkoły.” Temi słowy pp. W ł. Nowicki i J. Miaskowski, t tó 
macze znakomitćj książki Bertheta: Młodzież w pięciu częściach 
świata, poświęcają swą pracę polskim czytelnikom; oto jćj osno
wa, treściwie ujęta: Mały Paryżanin, Feliks, chłopiec zdolny, lecz nie
sforny i przedwcześnie zarozum iały, przekroczywszy względem profe
sorów, postanawia opuścić liceum, gdzie mu się systematycznie zajęcia 
i karność szkolna sprzykrzyły. Zdaniem jego, tylko w Europie, dzieci 
traw ią młode la ta  na nauce, pod dozorem nauczycieli i naciskiem 
władz, chce zatćm pierwszy wyłamać się z pod takiego systemu. Ro
zumny ojciec widząc, iż perswazya nie pomaga, zam iast przymusu, 
używa środka, mającego inićć wpływ trwalszy na umysł młodzieńca. 
Zamyka go w osobnym pokoju, wyznacza mu pracę i pozostawia w ła
snemu rozmysłowi. Feliks, będąc sam , znajduje w szafie, niby przy
padkowo, w rzeczywistości, umyślnie pozostawiony przez ojca ręko
pis. Zaciekawiony tytułem , czyta go i zeń dowiaduje się o życiu, 
wychowaniu i trudach młodzieży, w pięciu częściach świata. Z zadzi
wieniem dowiaduje się, jak  syn „wolnćj” Ameryki, kosztem niebezpie
czeństw, a nieraz i życia, zdobywa sobie upragnioną wiedzę; jak  Chiń
czyk od najmłodszych lat musi wciągać się do trudnćj nauki, trw ają- 
cćj niemal całe życie; bićdny Lapończyk, Afrykanin, wreszcie Austral- 
czyk, jak pracują nad wiek i siły, będąc wolnymi niby, ale i pozbawio
nymi pomocy rodzicielskićj. Przeczytanie rękopisu podziałało na F e 
liksa zbawiennie; uznał swą niedorzeczność, przeprosił ojca i przeło
żonych, powrócił do liceum kształcić się dalćj z zapałem , przekonany,
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że nigdzie nie obchodzą się z dziećmi tak rozumnie, tak  względnie, Jak 
w Europie, cywilizacyą i łagodnością obyczajów przodującćj światu. 
Dziełko B ertheta, oprócz rozrywki, jaką  daje i moralnego wpływu, za
wiera jeszcze prawdziwie naukową korzyść. Opisy klim atu, przyiody, 
fauny, obyczajów różnych części świata są z wielką znajomością ize- 
czy i poszanowaniem prawdy skreślone. Tłómaczenie staraune, odda
ne stylem szlachetnym, potoczystym i jasnym , stawia to dziełko (ozdo
bione 83 pięknemi drzeworytami) w rzędzie najponętniejszych dla 
młodzieży. O ile wnosić możemy 3  porównania rzeczy z oryginałem , 
tłóm acze zrobili nieznaczną zmianę przy końcu rozdziału VI, o m a
łym Afrykaninie i wyszła ona na dobre, szkoda, że nie ziobili podo- 
bnćj przy końcu rozdziału VII o małym Australczyku, którem u, oder
wanemu od rodziców, których już pewnie nigdy me zobaczy, dobrze 
pomiędzy białemi, bo „dostaje od nich bardzo dobre potiaw y i przy
sm aki.”

Pani Zuzanna Zajączkowska przełożyła z angielskiego książe
czkę H Meleville’a p. t.: Cztery miesiące pobytu na jedn ej z wysp 
Markizów pośród dzikich. Jestto  opowiadanie jednego z dwóch m ajt- 
k ó w  k t ó r z y ,  sprzykrzywszy so b ie  s l u ż b g  na o k r ę c i e ,  w y s i a d ł s z y  Da l ą d ,  
uciekają w góry by się ukryć do odpłynięcia okrętu; tymczasem do
stają się z deszczu pod rynnę, t. j. między dzikich ludożerców 1 po 
czterech miesięcznym pobycie w niewoli, kolejno, po jednem u, wyswo- 
badzają się od nich, wracając między swoich. Gdyby opis tćj wycie
czki m iał cechę więcćj naukową, gdyby mógł posłużyć jako zbiór wia
domości o kraju mało nam znanym, możnaby nazwać tę  pracę bardzo 
pożyteczną lek tu rą  dla młodzieży. Gdyby opowiadanie to m iało ce
chę podróży fantastycznych szkoły francuzkićj, mogłoby służyć przy
najmniej do rozrywki miłej a nie szkodliwej. Nareszcie, gdyby zawie
rało jaką tendencyę wysoce m oralną, ubraną w form ę powieści, me 
dziwilibyśmy się, iż zostało spolszczone; dziwimy się jednak, bo żadućj 
z tych zalet nie posiada. Sądzimy, że fabrykacya podobnych podróży, 
je s t bardzo ła tw ą do uskutecznienia; bierze się tiochę opisu głodu, tio - 
che burzy, niebezpiecznych a szczęśliwie dokonanych skoków ze skał 
(choćby na wierzchołek palmy), jak to  w tśm  opowiadaniu się znajdu
je. Każemy się czytelnikom obawiać, by naszego bohatćra ludożercy 
uie. zjedli, wreszcie, po wielu trudach, dozwala mu się ocalić ucieczką, 
ot i dzieło gotowe. Lecz jak i cel tćj kompilacyi niesmacznych 1 nie
prawdopodobnych wydarzeń? Nikogo nie nauczy, nie zabawi, chyba 
prostaczków z przedpokoju, gdyż dzieci i młodzież nie zadowolą się 
czytaniem podobnój książki. Ani jednego dosadnego opisu miejsco
wości, ani jednćj wzmianki o roślinności miejscowćj, ani jednego do
brze zarysowauego charakteru, wśród mnóstwa postaci, k tó re , jak  m a- 
ryonetki bez życia, poruszają się na rozkaz autora.

He razy spotykamy „Podróże, tak  chciwie przez młodzież czyta
ne, tyle razy żal nas bierze, że to są rzeczy tłóinaczone, mówiące
o tem, co się za oceanami dzieje, gdy tymczasem ciekawosc ta  m ło
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dzieży dałaby się z pożytkiem skierować ku rzeczom swojskim, ku zie
mi ojczystćj, gdybyśmy mieli autorów w tym kierunku. Nie mamy 
podróży po własnym kraju , a autorowie „Wypisów” zapełniając ten 
dział, posiłkują się przeważnie podróżami Niemcewicza z przed 50-iu 
laty. Podróż mimowolną odbył niejaki Pinson, który pierwszy raz 
w życiu wyruszył się z Paryża i, skutkiem  zbiegu okoliczności, volens- 
nolens, doświadcza różnych przygód na okręcie, goniącym piratów, 
objeżdżając wyspy Kanaryjskie, Antylle, zatokę M eksykańską, dosta
jąc się do Ameryki Południowćj. Autor wiąże z tą  podróżą wspo
m nienia historyczne, do miejscowości przywiązane; nie posiada on spo
sobu takiego gorączkowego zainteresowania czytelników, jak  Verne, 
ale ma lekki humor i swobodę w opowiadaniu. P rzekładu dokonano 
starannie.

Z tłómaczeń, jakie pomnożyły lite ra tu rę  dziecięcą, cenniejszemi 
są powieści; Hoffmana i Henninga, wybrane i przyswojone nam  przez 
Wł. Anczyca. Są one całkiem  różne tego rodzaju utworów naszych 
pisarzy. Od wielu lat, wzorując się na manierowanych francuzkich 
powiastkach, staliśmy się nawskroś wykwintni, gładcy, ostrożni, by la 
da energiczniejsze słowo nie zadrasnęło uszu, by żaden gest, nie uraził 
salonowego układu naszych panienek i chłopczyków. Postacie w wię- 
kszćj części naszych powiastkach są albo uosobioną dobrocią, albo 
allegorycznym wizerunkiem pewnćj jakićjś wady, z którćj chcemy na
sze dzieci wyleczyć; nie obchodzi nas wcale, jakie warstwy społeczne 
wprowadzamy do powieści; wady i przymioty, uczucia i mowa, przeja
wiają się zawsze i wszędzie jednako, odmierzone podług pewnćj towa- 
rzyskićj skali, nie zaś jako cechy indywidualne. Głównie bowiem cho
dzi o m orał; rozmaitości zadość się czyni, nadając aktorom różne na
zwiska, pańskie albo ludowe, wszystko jedno, gdyż mogą role poza
mieniać, akcya nic a nic na prawdopodobieństwie nie straci, ale tćż 
zato niekiedy ta  akcya, tak  się ma do życia rzeczywistego, jak  wymu
skane obrazki stylu rokoko, do staro-angielskićj szkoły malarskiéj. 
Nie jesteśm y przygotowani na to, by dzieciom ukazywać obrazy ja 
skrawe, śmiałe, wyraźnie cechujące się, takie np. utwory Hoffmana. Nie 
chodzi o to, byśmy je mieli naśladować, wpadając z ostateczności w o- 
stateczność; nie wszystkie te utwory są bezwzględnie dobre i korzy
stne dla nas; dla efektu Hoffman często potęguje naturalne rysy 
swych postaci, nadkłada świateł i cieni i tym sposobem wpada w prze
sadę; lecz nie możemy zaprzeczyć, że drgają siłą  i niezwykłe budzą za
jęcie te obrazy, te farby, w jakich macza swój niemal Hoghartowski 
pendzel. Bierzmy jego powiastkę, zatytułow aną „Czas to pieniądz,” 
chcąc dowieść, że z najniższej sfery społecznćj można pracą i wy
trwałością wznieść się bardzo wysoko, au tor wyprowadził swego boha- 
tć ra  z ludu. Ale ja k  malowane jest otoczenie Czekka, jak  tryskają 
życiem te postacie proste, szorstkie, grubiańskie; a ow Czekko je s t 
podchwyconym z natury  urwisem w całćm znaczeniu słowa, je s t nim 
nie zwoli autora, lecz bardzo słusznie, bo go takim  konieczność i to 
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warzystwo wyrobiło. Przestaje nim być, odkąd słowo rozumne, jak ie
go jeszcze nie słyszał, pada na bystry um ysł i obudzą ambicyę. 
W ciągu powieści, zwolna, różnemi, ale przecie możliwemi gradusam i, 
Czekko pnie się bardzo wysoko, z chłopca stajennego zostaje aż— mi
nistrem . Skok trochę nieproporcyonalny rzuca się w oczy jak  nie
możliwość; choć, zważywszy, zdarzało się (a zapewne w tym wieku po
stępu, coraz częścićj zdarzać się będzie), iż z uizkich klas w yrastają 
ludzie znakomici, artyści, mężowie polityczni, powagi naukowe. Jeżeli 
można zarzucić zbytnią szarżę, to głównie w tćm, iż Czekko, poszedł
szy raz drogą umysłową, nie porzucił rzemiosła berejtera, lecz w t r u 
dnych razach m ateryalnych zawsze powracał do niego, i chociaż g łę 
bokie wykształcenie stało  się przyczyną jego wyniesienia, to głównym 
środkiem tego wyniesienia była zręczność w konnćj jeździe, którćj n a 
był będąc młodym chłopcem.

W innćj powiastce „Kręte drogi," nie oszczędzono najczarniej
szych stron charakteru ludzkiego, podstępów, oszustwa, zbrodni, jakich 
ofiarą jest młody i niewinny bohatćr. Naturalnie, po wielu aw antu
rach, szczęście i Opatrzność przechyla się na stronę niewinności, 
z wielkićm ukontentowaniem zaciekawionego czytelnika. Zaznaczyć 
musimy, iż takie przedstawianie czarnych, a przytćm silnych charak te
rów, bez żadnego jaśniejszego rysu, nie wpływa dodatnio ani na m ło
dą wyobraźnię, ani na szlachetną wiarę i sądy młodzieży o społe
czeństwie.

Pod względem kolorytu, jeszcze wyżćj stoi opowiadanie m aryna
rza „Pierwszy błąd.” Podróże okrętem , nawałnice, bitwy morskie, 
oddane wybornie, interesująco; język m arynarzy dosadny, silny; nie są 
to jakieś reminiscencye lub błędne bujania, lecz pełne werwy opisy, 
z których widać, że au tor zna to, o czćm mówi, a jeżeli przesadza dla 
efektu, to umie nawet swą przesadę znakomicie upozorować.

W innym jeszcze utworze „Bóg nie opuści, kto się nań spuści,” 
który W ł. Anczyc zupełnie na swojski g ru n t przeniósł i do naszych 
stosunków zastosował, au tor dociera do głębin serca ludzkiego, i p rze 
prowadza piękne myśli pracy uczciwćj, miłości rodzinnćj, wscenach, jak  
gdyby wyjętych z życia. M orał wypływa sam przez się, autor nie pe
roruje; od czasu tylko do czasu rzuca moralne zdanie jako dewizę, go
dło, pod którćm walczą jego bohaterowie.

Dwie powiastki historyczne Henninga: „Gabor H unyad Berenyi,” 
z dziejów W ęgier z XV wieku i „Dwie róże,” z dziejów Anglii z XV 
wieku, m ają również piętno prawdziwego talentu . Treść pierwszćj 
opiera się na wojnach Węgrów z Turkam i; drugićj, na walce domowćj 
Yorków i Lankastrów . W obydwóch przeto żywiołem jest bój, pożo
ga, zasadzka, niewola; każdy opis wre życiem, odmiennością, doskona
łą  znajomością historyi. Podczas, gdy wyobraźuia ma się tu czćm n a 
poić, oko—krwawe, acz wierne, znosić m usi  obrazy; i duchowe moralne 
struny nie milczą. C harak ter epoki odbija się w falach krwi, w sro- 
gości obyczajów, w okrucieństwach, lecz z groźnego tła , jak  gwiazdy
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z ciemnych błękitów promienieją uczucia szlachetne: męztwo, nieska
zitelność, honor, wspaniałomyślność, miłość ojczyzny i miłość bratnia, 
prom ienieją w sercu młodego czytelnika. Tłómaczenie umiejętue, ję 
zyk wyborny, jaki zawsze wychodzi z pod pióra Anczyca.

4(52 PIŚMIENNICTWO

„Kazimierz Brodziński,” studyum, przez Waleryę Marrenć. Kra
ków, 1881 roku.

Biorąc do ręki książkę pod powyższym tytułem , zapytaliśmy sie
bie: co tćż nowego w nićj znajdziem po szkicach, jak ie  czytamy w ró
żnych historyach naszćj literatury, po obszerniejszych w tym przed
miocie monografiach: Dmochowskiego, Siemieńskiego, Mecherzyńskie- 
go i Bełcikowskiego?... Po przeczytaniu, odpowiedzielibyśmy sobie: 
niewiele, a nawet jak  na pracę tak  obszerną, bardzo mało. Z tćm 
wszystkićm jednak, monografię pani M arrenć nazwać nawet można 
materyalnie wyczerpującą; jeśli mićć będziem na uwadze tylko mate- 
rya ł dany. Z poprzednich, każdy pojedynczo wzięty, powiedział mnićj 
niż autorka pracy obecnćj; tylko że przedm iotu nie przybyło.

A utorka przechodzi z opisywanym mężem całe jego życie od u ro 
dzenia aż do grobu. Obecną je st pierwotnśj jego edukacyi, tow arzy
szy mu w jego wycieczkach za granicę, zasiada z nim i na katedrze 
i przy stoliku literackim , dobaduje się jego charak teru , sprężyn dzia
łalności w takim a nie innym kierunku, ocenia po tćm wszystkićm 
człowieka zarówno jak profesora i literata , z dobrćm ustosunkowa
niem części. Gdyby była pierwszą na tćm polu ekskursyi, praca jćj 
pierwszą byłaby w znaczeniu; ponieważ przychodzi ostatnia, uobszer- 
nia więc tylko zeznania innych, uzupełnia i daje monografię najkom 
pletniejszą, ale taką , którćj tylko ta  większość zawartości i uporząd
kowanie planu, stanowi jedyną zasługę. Brodzińskiego nie znamy prze
to mnićj ani więcćj niż przedtćm; mamy go tu jedynie więcćj w c a ło 
ści. Znalibyśmy go lepićj, gdyby au torka potrafiła się zdobyć na ma- 
teryał nowy, poza obrębem wydawnictwa dzieł jego, na jakieś ręko- 
pisma nieznane, listy prywatne, memoryały urzędowe; albo gdyby ja 
kieś św iatło nieznane rzuciła na niektóre sprawy Brodzińskiego lub 
pisma. Ale nic z tego. Co najwięcćj, cytuje kilka ogólnikowych wspo
mnień przyjaciela dziś jeszcze żyjącego, które, oprócz niektórych ry
sów charakteru  osobistego, nic prawie nie objaśniają. Co większa, cy
tu je i to tylko w drobnym przypisku (s tr . 58), że Brodziński pisał baj
ki bardzo dowcipne, rozproszone po spółczesnych czasopismach, a do 
całkowitego wydania dzieł jego nie włączone. Otóż, choćby dać po
znać dzisiejszym te  bajki, przedrukować je  w części lub w całości (jest 
ich podobno ośm), doszukać się w nich aluzyi moralnćj lub politycznej, 
gdyby była jak a , i to stanowiłoby przyczynek nowy, interesujący.



Bez żadnego innego m ateryału  nad drukowany, Brodziński po
zostaje więc dla nas w książce pani M arrenć tćm tylko czem był po
przednio; poetą przejściowym, gorliwym agitatorem  zwrotu poezyi ku 
żywiołom narodowym, nieśmiałym reformatorem pojęć estetycznych, 
nieśmiałym kierownikiem pojęć politycznych narodu; człowiekiem wy
sokiego rozsądku i patrytyotyzm u więcćj zdrowego niż popularnego. 
W szystkiego tego, autorka doszukuje się raczćj w nim, niż poza nun.

Go najwięcej obudzą uwagę przy wpatrywaniu się w tego czło
wieka, to rzeczywiście, obok trafnych i silnem przekonaniem ujętych 
pojęć o tem jak być w literaturze powinno, ów brak stanowczości w u- 
życiu środków ku zniewoleniu ogółu do własnego przekonania. Jednak 
Brodziński rozporządzał środkam i wielkiemi, nietylko względnie do 
ubogiego stanu umvsłowości naszćj wówczas, ale nawet bezwzględnie. 
M iał on do swego rozporządzenia katedrę i dziennik, dwie dźwignie 
najpotężniejsze;°tak że reformatorowie literatury  w Niemczech, wcze
śniejsi od reform atora literatury  u nas, przy jednćj t.ylko z tych dźwi
gni działali daleko skuteczniej. Byłaż w tćm wina Brodzińskiego, brak 
ta len tu  czy zbytnia oględność na opinie u tarte  a dystyngowanie re
prezentowane, czy tćż niedostateczny oddźwięk w społeczności do któ- 
rćj przemawiał. Rozbiór tej kwestyi mocno zainteresować może, ale 
nie inaczśj ja k  tylko przy obfitszym materyale pomocniczym, i n ik t jćj 
nie rozbierze, kto nie posigdzie środków okazania, czy, jak im  sposobem 
i w jakim  stopniu pojęcia literackie Brodzińskiego wsiąkały do ogółu, 
albo tćż były tylko m artwą literą  rzucaną z katedry  lub dziennika bez 
odgłosu w życiu. Opinie nasze literackie, ba i kierunek piśmienniczy 
cały uległ wielkim modyfikacyom od jego czasów; lecz pozostaje zaw
sze pytanie: ile w tćm było udziału Brodzińskiego? Wiemy aż nadto 
dobrze ogólnikowo, że jużciż dzwonił on na to kazanie i z katedry 
i z pism, "że m usiał coś wydzwonić, ale co? gdzie jest tego świadectwo 
jawne i namacalne? Czy głos jego był tak bardzo donośnym w ów- 
czesnem społeczeństwie, żeby na tem opierać można przypuszczenie 
wielkiego wpływu?... Na lekcye Brodzińskiego uczęszczali tylko studen
ci, gdy Osiński grom adził tłumy; a Osiński to odwrotność Brodzińskie
go: tłum acz starćj szkoły i starych pojęć, które należało zwalczyć 
i przeciwko którym skierowane były baterye Brodzińskiego. Nie był 
to więc głos tak donośny. Czy ukształcił on kogo wedle swych pojęć 
osobiście, czy pokierował kim, jak  w podobnych okolicznościach prze
łomu, H erder pokierował Getem i kazał mu napisać tak  a nie inaczej 
„Götza von Berlichingen,” który stanowi epokę stanowczego zwrotu? 
1 to nie. Młodzież o talencie twórczym rzuciła się w ślad za kim in
nym, nie za teoretykiem , ale za wzorem—-za Mickiewiczem. Dość, że 
widocznego śladu i świadectwa wpływów Brodzińskiego, jako  profeso
ra i poety, n ik t jeszcze nie wykazał i być może iż świadectwa takie 
wcle nie istnieją. A utorka ostatniej jego biografii nic o tćm nie wspo- 
miua.

A jednak  nic pewniejszego: onto zwiastował nową epoKę uterac-
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kij., sam stojąc wpośród jć j żywiołów. Outo pierwszy, korzystając 
z miejąca i czasu, wprowadzał społeczność w świat zgoła dla nićj no
wy. Kiedy przedtćm , i skutkiem lichego stanu umysłów i przeszkód 
politycznych, głucho było zupełnie co do krytyki literackićj, jego pre- 
lekcye poruszyły naraz wszystkie jćj sprężyny. W ynalazł on nowy 
punkt zasadniczego poglądu, wskazywał w arunki w jakich twórczość 
rozwijać się winna ażeby m iała wartość wnętrzną i nieprzemienną, po
równywał ją  z zasadam i estetycznemi i nie przepisywał tego co mó
wił, jak to czynił Osiński, ułatw iając sobie pracę tłum aczeniem  z La- 
harpe’a; ale snuł z siebie, to nawet co przyjął z drugićj ręki, według 
siebie przerabiał. Ludzie nigdy jeszcze od wieków u nas nie słyszeli 
nic podobnego; był to nie popis z wiadomościami, ale nauka praw dzi
wa i systematyczna, poruszająca kwestyę za kwestyą ze św iata histo- 
ryi, filozofii, ze zwrotem do stanu tych um iejętności u obcych, z oce
nieniem potrzeb miejscowych.

Jeżeli już nie można dobadać się śladów jakie praca Brodzińskie
go wyryła na umyśle społecznym, czyżby tego przynajmnićj dowie- 
dzićć się nie można, jak im  sposobem on sam przyszedł do tego, że 
mógł na świeżo otwartym uniwersytecie zająć posterunek tak  ważny, 
i działać na nim nie bylejako, lecz zgodnie z całym nastrojem  wszech
nic Europy zachodnićj? Boć nareszcie, ten człowiek spadł nam jak  
z nieba. Uniwersytet krakowski istn ia ł od wieków, wileński m iał nad 
warszawskim przewagę lat kilkunastu, a  przecież ani jedeu, ani drugi, 
w przedmiocie tym najbliżćj obchodzącym naród, nie posiadał żadne
go reprezentanta godnego choćby zdaleka równać się z Brodzińskim. 
Zkąd się wziął ten gotowy profesor, który nawet w żadnych szkołach 
wyższych nie był, ale z zakładu niższego przeszedłszy wprost do woj
ska, nagle taką wyższością błysnął na uniwersytecie. Gdyby mu po
wierzono jak i język, m atem atykę lub nauki przyrodzone, mniej by to 
było dziwnćm, bo tego nauczyć się można gdzieindzićj; ale on m iał 
mówić o literaturze polskićj, o którćj nikt jeszcze nie mówił; m iał wy
kazać historyczny jćj rozwój, którego nikt jeszcze nie wykazywał; m iał 
nadać jćj podstawy właściwe, których jeszcze n ik t nie nadawał. Tego 
wszystkiego więc nie można było nietylko przepisać, ale nawet nigdzie 
się z tćm zapożyczyć, znikąd nawet zaczerpnąć natchnienia, bo była 
to u nas pod tym względem t a b u l a  r a s a .  Należało wszystko stwo
rzyć i wszystko co można było natenczas stworzyć, stworzył Brodziń
ski, z niczego. Ale zkąd przygotowanie? Boć można mićć pewne my
śli i pewną wiedzę; lecz znowu uniwersytet, jako  instytucya specyalna, 
ma pewne wymagania specyalne i formalne, do których zastosować się 
trzeba: wykład uniwersytecki, to nie odczyt ani arty k u ł dziennikarski.

O całćm tćm przygotowaniu milczą biografie Brodzińskiego, albo 
wyrażają się ogólnikowo za jego własną autobiografią. A prze
cież je s t to rzecz zastanawiająca. Przechodzi on liche szkoły w Gali- 
cyi, gdzie, ja k  się wyraża autorka ostatnićj monografii, wychowywanie 
skierowano „ku stępieniu władz umysłowych i wszelkich szlachetnych
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porywów;” w ośmnastym roku życia zaciąga się do wojska, przebywa 
niewolę pruską, w roku 1814 znajduje się w W arszawie jako urzędnik 
komisyi likwidacyjnój; to znaczy lat dwadzieścia trzy przepędzonych 
nienaukowo; a w roku 1818 pisze już swą walną rozprawę „O klasycz- 
ności i romantyczuości,’’ k tóra mu zjednywa miejsce nauczyciela histo- 
ryi literatu ry  polskićj na Żoliborzu, następnie zaś w r. 1822 stanow i
sko profesora w uniwersytecie. Gdzie się tedy Brodziński nauczył być 
profesorem, takim  jakim  był, to jest obeznanym z wszystkiemi właści
wościami przedm iotu i stojącym na równym poziomie ze swymi kole
gami Zachodu? Nam się zdaje, iź pomimo wszystko złe, przypisywa
ne szkołom ówczesnym galicyjskim, młodzieniec wyniósł ztam tąd je 
dno wielkie dobro: znajomość języka niemieckiego, który był w ykłado
wym. Język sam przez się nie czyni uczonym, ale język niemiecki to 
klucz do uczoności wszelkićj. Język ten trafił na głowę sprytną i otw ar
tą , na usposobienie poetyckie, na wenę literacką objawiającą się od 
lat bardzo wczesnych. Jest zatćm wszelkie prawdopodobieństwo, że 
znajomość tego języka wielce mu dopomogła do tego czćm był i m ia
nowicie w przedmiocie, który jako  profesor traktow ał. Pod ten czas 
skończyły się już ważyć losy literatu ry  w Niemczech. Brodziński, 
przy swym nastroju literackim , m usiał być ciekawym tćj walki jak a  
tam  o zasady literackie toczyła się od Klopstocka, a przeszedłszy pod 
naczelnćm dowództwem Lessinga, Schlegla, H erdera, objawiła swój 
tryum f w Goetern i Szyllerze. Chodziło w tćj walce o zwalenie rutyny
i ja rzm a naśladowniczego, o postawienie literatury  na gruncie naro 
dowym. Co do tego drugiego punktu, warunki ustaliły się nie zaraz, 
pojęcia estetyczne nasiąkłe wykwintem klasycznym opornie ulegały 
warunkom narodowym, stojącym, jak się zdawało zrazu, napoprzek es
tetyce. Ale koniec końców, nastąpiło  pogodzenie, w um ysłach poety
ckich w Niemczech prawda życiowa wzięła górę nad konwencyonali- 
zmem; przekonano się, źe źródłem  i prawem poezyi nie są wzory książ
kowe, ale natura i życie.

Z takiego punktu w ocenie literatu ry  występuje odrazu Brodziń
ski. I  gdyby przy jego biografiach chciano bliżćj porównać wykład li
teratury  i estetyki ze spółczesnemi rozprawam i, polemikami i dzieła
mi niemieckiemi, tak jak  to uczynił dr. Chmielowski w artykule „En- 
cyklopedyi wychowawczćj” o Brodzińskim, względnie do jego zapatry
wania się na znaczenie uniwersytetu, w porównaniu z takąż rozprawą 
Schellinga; porównanie takie, zwłaszcza przy wskazówkach pomocni
czych, jak ie  daje sam Brodziński, mogłoby może wyświecić łączność 
naszego profesora ze spółczesnym prądem  krytycznym w Niemczech, 
odsłoniłoby może, jak i dział w jego umyśle przypada na oryginalność 
własną, oraz na nabytki czerpane zkądinąd, a szczęśliwie do kra ju  za
stosowane. Otóż we wszystkich biografiach zachodzi luka co do tego, 
jakim  sposobem Brodziński, i to sam jeden u nas w swoim czasie, s ta 
ną ł na równi z wymaganiami czasu. A utorka ostatniej biografii w tym 
punkcie powiada tylko, że mając wszystko przeciwko sobie, „wbrew
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wrogim okolicznościom najzupełnićj podołał trudnem u zadaniu, jakie 
wziął na swoje bark i.” I my, znając jego kursa i rozprawy, jesteśm y 
tegoż samego zd an ia ,‘że podołał. Idziemy nawet dalćj i nie mniema
my, ażeby jego krytyka była już dziś tylko okazem archeologicznym, 
dokumentem bez życia, jak  to ¿¡daje się utrzymywać autorka; nam sig 
wydaje, iż tam  wiele myśli przeżyło profesora i autora, a zwłaszcza 
przeżyła go m etoda historyczuego traktow ania literatury , metoda p ra 
wdziwa, we wprowadzeniu którćj pierwszeństwo jem u się należy. Ale 
będąc zdania autorki co do wartości, z jaką Brodziński wywiązał się ze 
swego zadania ' profesorskiego, nie przypuszczamy, że on w tćm zada
niu kierow ał się J e d y n i e  wrodzonym smakiem i krytycznym zmy
słem .” Przyznając mu jedno i drugie, boć te  są zanadto widoczne, nie 
możemy jednak  oprzćć się przekonaniu, że w utworzeniu profesora, 
z tem i dwoma przymiotami łączył się naukowy wpływ niemiecki, tylko 
nie wiemy dotąd, w jak i to stało  się sposób i, że Brodziński nie był tym 
instynktownym samouczkiem, za jakiego możnaby go wziąć po przeczy
tan iu  biografii.

Ale ilekolwiek natchnień i wskazówek mógł on zaczerpnąć w bie
żącej literaturze niemieckićj, od końca zeszłego wieku szamoczącćj się 
z wynalezieniem prawa literackiego, nie był przecież ani biernym, ani 
hołdowniczo naśladowczym. Cały swój i wrodzony zmysł krytyczny
i zasób nabyty przenosi on nieskazitelnie na grunt narodowy. Nie 
zwiodą go ani napisy narodowe, jak w „Wojnie Chocimskićj” K rasickie
go, pod którem i zobaczy budynek żadnego z narodowością polską nie 
mający związku, ani żadne znaki powierzchowne. Szuka więc, gdzie 
może, żywiołów narodowych, myśli przewodniej, uczuć, obrazów, będą
cych odbiciem rzeczywistćm duszy narodu. Oto jego norma w klasyfi
kowaniu utworów, z k tórą  przegląda on cały gmach literatury  polskićj, 
mnićj miejsca poświęcając naukom i umiejętnościom ścisłym. W po
pychaniu literatu ry  na g run t narodowy idzie on nawet zadaleko, lubo 
późniejsi złożyli hołd chwilowy temu kierunkowi i prędzćj się jeszcze 
cofnęli; zwraca ją  ku jakim ś wzorom słowiańskim, zapom inając, że 
szczęśliwie czy nieszczęśliwie, ale Polska poszedłszy drogą sobie właści
wą, nie ma nic wspólnego z tą  słowiańszczyzną abstrakcyjną, z tą pau- 
słowiańszczyzną, którćj niewiadomo gdzie szukać. Leży w tćm ten 
sam popęd, jaki towarzyszył reformatorom lite ra tu ry  w Niemczech.
I oni także, widząc jałowość produkcji osadzonćj na gruncie naślado
wnictwa francuzkiego, wyrażali przekonanie, że twórczość poetycka 
wiązać się powinna z żywiołami szczepowemi, ażeby była żywotną; że 
ile narody romańskie zyskują na zbliżeniu się do żywiołu rzymsko-gre- 
ckiego, jako z niego poczęści wynikłe, o tyle narody germ ańskie tracą. 
Onito kierowali uwagę piszących raczćj na wzory angielskie, na Szek
spira, a dalćj jeszcze, za żywioł główny wskazywali poezyę staroger- 
m ańską, wspólną. W tej myśli i Brodziński odwoływał się do p ier
wiastków sławiańskich, szukając gruntu dla twórczości polskićj, w za
mian za bieżące wzory romantyczne. Ale czy to było na czasie? £y-
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wioły historyczne Polski tak  odskoczyły od typu słowiańskiego, taka 
z nich powstała fizyognomia odrębna i swojska, lite ra tu ra  jćj tak  od
mienne przybrała formy i tak się w nich ustaliła, że nie mamy nawet 
pojęcia do czego literaturze naśzćj spóźnione formy lite ra tu r słow iań
skich posłużyćby mogły, jako  wzory. Brodziński, zajmując się stu- 
dyowaniem słowiańszczyzny według źródeł spółczesnych, podaje insy- 
nuacye ażeby literatura polska m iała przecież przed oczyma ten p ra 
stary  typ obyczaju wspólnych przodków, ten spokój i to zamiłowanie 
cichego życia sielskiego, jakićm  się ciż odznaczali przodkowie; sam n a 
wet jako odbicie tego obyczaju, w poetycznćm natęhnieniu tworzy 
piękne sielanki. Ależ, przebóg! Czy Brodziński dobrze ocenił wartość 
tego cichego obyczaju prasłowiańskiego? Nie teuźe to tem peram ent 
u-riął ludności osiadłe pomiędzy Dnieprem, Dunajem, po morze Półno
cne pod stopy Rzymian i Hunnów i wystawił je  na pośmiewisko kroni
karzy bizantyjskich i frankijskich? 1 jest wszelkie prawdopodobień
stwo że gdyby nie wyłamanie się z pod tego tem peram entu kilku je 
dnostek, jak Świętopełk! i Bolesławy, nietylko że słowiańszczyzna ni- 
gdyby nie rozpoczęła żvcia historycznego, ale całaby poszła na mierz^ 
w ę d la  gospodarki niemieckićj i ta tarsk ićj, zginęła w powodzi dziejowćj
i etnicznćj, jak biedni Celtowie. .

Ale nie dziwimy się, że Brodzinski sympatyzuje z tym cichym 
obyczajem Słowian, którem u zkądinąd nie odmawiamy wdzięku, bo by
ła  to i jego osobista n a t u r a - i  jak w historyi całego plem ienia, tak  
w historyi jego osobistćj podobnąż odegrała rolę. Mówił on i pisał 
rzeczy budujące, piękne i prawdziwe, ale nie zdołał do ich przyjęcia 
zmusić Przeciwnym był klasycyzmowi fałszywemu, ale pod jego okiem 
klasycyzm ten obradował i narzucał się z powodzeniem. Siedziały na
przeciwko siebie dwie opinie, dwa prądy biegunowo przeciwne: jeden 
w auli uniwersyteckićj pałacu Kazimierowskiego; drugi w pałacu K ra
sińskich u generała z pod Samosierry; przedzielone szerokością ulicy, 
dzieliły się przepaścią. Brodziński nie śm iał nigdy na nie uderzyć ca
ła  s iłą  swego przekonania, unika 1 rozterki, zamiłowany w spokoju. 
Z d rm d ćj strony widział on nadużycia romantyzmu, k tóre już i przed 
nim należycie wyświecała polemika niemiecka: ale nie rzuca rękawicy 
wyzywającćj do boju; sam natarty , zwija się w nieszkodliwą bezczyn- 
n o ść -sw o ją  drogą, zasadę własną, narodową i jedyną prawdziwą, ro
zwija w bezpieczeństwie i cichości murów akadem ickich. Spełnił tym 
sposobem do dna swą powinność profesorską; ale w chwilach burzliwćj 
aiiitacyi nie korzystając ze swćj powagi, zwijając flagę z ulicy, by ją  ro 
zwiesić tam, gdzie ją mało kto widział, dał dowod tego zamiłowania 
spokoju, które w danych razach szkodliwćm je s t. To właśnie wyszło 
na korzyść Mickiewicza, który, odmiennego będąc tem peram entu, lna- 
czćj pojmował zadanie reform atora i poety. Pociakow rzucanych bez
pośrednio na romantyzm, a pośrednio i na siebie, nie wahał się zm iaż
dżyć jedną odezwą do krytyków warszawskich; a drugą odezwą p. t.: 
„Konrad W allenrod” zagłuszył wszystkie ciche westchnienia muzy B ro
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dzińskiego. W yszłoż to na dobre narodowi, że burzliwość poety jedną 
„odą do młodości” pociągnęła bardzićj młodzież, niż rozsądek i um iar
kowanie profesora, potępiającego egzaltacyę? F ak ta  rozwiązały to 
pytanie.

Będziemyż ich obu winić o to ,  że jeden nie dociągnął struny 
a drugi ją  przeciągnął? Bynajmnićj. W ynikło to z natury obu, a obaj 
wygrać chcieli jednę i tę sarnę pieśń patryotyzm u, tylko na inny te 
m at. Tem at Mickiewicza więcćj odpowiadał usposobieniom chwili, 
wreszcie i akordy jego były nierównie donioślejsze niż Brodzińskiego: 
oto tajem nica jego tryum iu. Brodziński był człowiekiem od czasów 
regularnych i myśli ustalonćj; natrafił na chwilę przeciwną swemu 
usposobieniu i ta  chwila go spożyła: do dźwięków Mickiewicza zwrócił 
się zapóźno i naw et nie w zupełnćj z samym sobą konsekwencyi, któ- 
rćj brak tłómaczyć jedynie mogła odmienność okoliczności. W obu 
razach jednak  okazał się zacnym synem kraju i czułym jego czynno
ści sędzią.

N iedostatecznie zadawalnia nas sposób w jak i au torka przedsta
wiła działalność profesorską Brodzińskiego, jako krytyka i historyka 
literatury . Nie widać tam  tćj jego wyższości nad wszelką pod tym 
względem współczesność, nie widać tych śmiałych a wielce trafnych 
rysów, jakiem i on zaznacza i ludzi i epoki, ani oryginalności tych zdań, 
które mają prawo utrwalić go w pamięci potomnych. Czćmże je s t przy 
nim Mochnacki, którego jedna broszura podała na długi czas za wy
rocznię młodćj krytyki? Drobiazgiem tylko. Ale nieszczęście mićć 
chciało że kursa Brodzińskiego leżały w zapomnieniu tak  długo, aż in
ni przez ten czas podojrzćwali krytycznie, a ten najważniejszy objaw 
jego um ysłu, odcięty od życia i wpływu, zapóźno przyszedł opromie
nić imię swego twórcy. Tćmbardzićj należy krytykom  dzisiejszym wy
świecić to stanowisko i okoliczności, ażeby przywrócić co się komu n a 
leży, tak jak  to treściwie uczynił we wspomniouym już artykule pan 
Chmielowski. Ale to inaczćj uskutecznić się nie da, jak  tylko przez 
okazanie, przy stosownćm przedstawieniu ówczesnego stanu umysło- 
wości u nas, czego się można było spodziewać, a co rzeczywiście za 
spraw ą Brodzińskiego nastąpiło; co on zasta ł i z czćm odszedł. K to
kolwiek zaś wić do czego pod względem krytyki literacko-historycznćj 
byliśmy zdolni w roku 1822, temu każde zdanie Brodzińskiego będzio 
uderzającą niespodzianką, zjawiskiem; a postać nauczyciela narodu 
wyrośnie wysoko ponad epokę.

Nie w takićj mierze przedstawia się nam jego poezya. Tam jest 
on zwiastunem, tu  jednym tylko z pionierów, jacy zwykle w godzinach 
stanowczych przewrotów ofiarą swych prac torują innym drogi do try 
umfu, a sami po ich przyjściu usuwają się w cień. N aturę talentu po
etyckiego, tego koryfeusza o podwójnćm obliczu, którego cichą lutnię 
zagłuszyła rom antyczna orkiestra szkoły litewsko-ukraińskićj, trafnie 
ocenia autorka, chociaż znowu, tak jak  i poprzednio, nie umić czy nie 
chce, w sposób dość zachęcający, dodatnich stron jego wyświecić, za
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ciekawić do zaniedbanego, przywrócić w obieg to co już skazanćm być 
się zdaje do muzeum. Ale nie chodzi na ten raz o większą, lub m niej
szą siłę talentu, tylko o drugą jego stronę, o metodę kompozycyi. Pod 
tym względem, z uwagi na zmianę jaka zaszła od czasów Stanisławow
skich, wyprzedzili go inni, a na ich czele Woronicz. Zapewne bez zda
nia sobie sprawy, ale wiedzeni prostym instynktem  potrzeby ratow a
nia szczątków w których tlało  jeszcze życie narodowe, mające po
służyć do odbudowania gmachu społecznego, poeci porozbiorowi, zwol
na, ale coraz widocznićj zrywają pęta konwencyonalne, i oddźwięczają 
myśl spółczesną na gorzćj lub Jepićj nastrojonych lutniach; zaczyna się 
poezya narodowa w duchu, zwłaszcza pod wpływem zwrotki legionistów. 
Któż czulszym ntóg być na te dźwięki od Brodzińskiego, który, jeden 
z pomiędzy wszystkich, świadomy teoretycznych zasad poezyi, już nie 
okolicznościowo, lecz stale fanfarę tę do niój naprowadza. On, rzek ł
bym, świadomie skupia w sobie ideał poetów spółczesnych, uogólnia 
ich rozstrzelone od Woronicza aspiracye, i, pomimo drobnych niekon- 
sekwencyi w figurach, jakie mu słusznie wytyka autorka, poezya jego 
wyraża najdokładniej naówczas tę formę narodowości, o jakićj mówił 
w swych prelekcyach, jaką  należało dopiero wykuwać przed odchodzą- 
cemi upiorami klasycyzmu a w oczach wschodzących złośliwych sylfów 
romantycznych; i jak a , koniec końców, w poezyi naszćj, wbrew rozo- 
chocenemu romantyzmowi, ostatecznie zapanowała, rozumie się z in
nym blaskiem niż Brodzińskiego. „Tadeusz,” jest to wizyta, skrom ne
mu ale pełnem u serca „W iesławowi” złożona przez wielkiego pana.
O ile z tćj drogi nie zejdzie nasza poezya, o tyle zawsze na nićj B ro
dzińskiego spotykać będziemy.

Kazimierz Kaszewshi.
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W A R S Z A W A .

Listopad 1881 r .— Od 1 stycznia roku przyszłego wychodzić 
będzie w W arszawie dwutygodnik, poświęcony sprawie wychowania
i wykształcenia młodzieży. R edaktor i wydawca p. Eug. Babiński, 
nauczyciel zasłużony na polu pedagogiki praktycznćj, tudzież przeło
żony zakładu  prywatnego, cieszącego się sprawiedliwćm uznaniem, 
ogłosił w bieżącym miesiącu prospekt, w mowie będącego pisma pe
riodycznego p. t.: „Przegląd pedagogiczny.” Prospekt pisma pedago
gicznego powinien wskazywać jasno ideały pedagogiczne, dla których 
urzeczywistnienia w życiu, powstaje osobny organ, powinien określać 
wyraźnie zadanie, k tóre spełniać zamierza; powinien zaznaczyć do
kładnie stanowisko naukowe, mające być polem pracy zbiorowćj na
szych pedagogów i nauczycieli, spełniających w szkole, czyto publi- 
cznćj, czy pryw atnćj, obowiązek nietylko nauczycielski, ale zarazem
i obywatelski. Czytaliśmy kilkakrotnie ten długi, prawie przew lekły, 
ale nie jasny, z wyraźnym trudem  mozolnie złożony, pełen jak n a jro - 
zmaitszćj osnowy prospekt „Przeglądu pedagogicznego.” Mimo całćj 
życzliwości dla podjętćj pracy, k tó rą  pragniemy wszelkiemi siłam i 
czynnie wspierać, mimo delikatnych względów, do jakich ma prawo 
każde rodzące się u nas pismo specyaluc, mimo uznania wielkićj w a
żności takiego organu, w naszćm mianowicie położeniu, które dyktuje 
raczćj słowa jaknajżyczliwszćj zachęty, a nie surowćj krytyki; mimo 
te  wszystkie względy, w kłada na nas stanowisko pisma naukowego 
twardy obowiązek wypowiedzenia naszćj opinii o tym tak  długo za
powiadanym i z taką niecierpliwością oczekiwanym głosie naszych pe
dagogów. P rospekt wzmiankowany zawiódł pod wielu względami 
skromne nawet w jm agania nauki pedagogii. Zwracamy tymczasem 
uwagę na dwa jaskraw sze uchybienia, których Redakcya powinna na
dal w piśmie swojćm koniecznie unikać, jeśli pragnie doczekać się po
myślnych owoców swoich obywatelskich usiłowań. Jedną ze słabych 
stron ogłoszonego prospektu, je s t brak jasnego planu naukowego. P ro -



spelit nie troszczy się wcale o ustaloną dzisiaj system atykę naukową 
pedagogii i nie uwzględuia stosunku, w jakim  zostają do głównćj ga
łęzi, połączone z nią organicznie nauki pomocnicze pedagogii (filozo
fia, psychologia, etyka). Niedokładność ta  s ta ła  się przyczyną, że 
prospekt sam nie je s t dosyć jasny i przejrzysty, tak  ze względu na 
podstawę naukową, jako  tćż ze względu na zadanie, jakie sobie pismo 
postawiło. Wśród tłum u chaotycznych myśli i zupełnie niejasnych 
wyobrażeń (np. „dział wychowania uczuciowego”), nie możemy sobie 
zdać sprawy co do stanowiska, jak ie  organ naszych pedagogów zająć 
pragnie na polu pedagogiki filozoficznej, historycznćj i praktycznśj, 
k tóra obejmuje nietylko metodologią nauki szkolnćj, ale i całą kwestyą 
organizacyi zakładów naukowych, nauki prywatnćj, internatów  i t. p. 
Czasy dla samych praktycznych obserwacyi, zamykających się w cia- 
snćm kolo doświadczenia, minęły bezpowrotnie także i w sferze wy
chowania i nauczania. Dzisiejsza praca pedagogiczna powinna się 
opierać na zasadach i prawidłach ogólnych, k tóre są wynikiem głębo
kich studyów filozoficznych, owocem obszernych badań psychologiczno- 
fizyologicznvch i rezultatem  wytrwałych, głębokich dociekań na polu 
metodologii*! system atyki nauk. Prospekt nie uwzględnia tego zasa
dniczego warunku naukowćj publikacyi; ale przedstawia w bezładnym 
obrazie ogromną ciżbę jaknajrozmaitszych widoków, których ani okiem 
pochwycić, ai rozumem objąć i uporządkować, ani intuicyą przeniknąć 
nie możemy, tak, że niepodobna odgadnąć naukowego planu, według 
którego podjęta praca rozwijać się w dalszym ciągu zam ierza. Zwra- 
cając^uwagę na tę słabą stronę prospektu, nie wątpimy, że organ na- 
szćj szkoły będzie się sumiennie rachował z nabytkam i dotychczasowej 
n a u k i  na polu pedagogii; ponieważ tylko taki sposób przedstawiania 
przedmiotów szkolnych i wychowawczych, potrafi oświecić dokładnie 
pogląd na najważniejsze zadania wychowania i szkoły i przyczyni się 
skutecznie do wytworzenia zczasem poważnego stanu nauczycielskiego, 
czemu dotychczas sta ły  na przeszkodzie nietylko same zewnętrzne sto
sunki i ciągłe reformy, ale i brak systematycznego naukowego przy
sposobienia pod względem metodologii szkolnćj.— Drugą słabą  stroną 
pomienionego prospektu, je s t kwestya języka i stylu, który znajdujemy 
tu bardzo zaniedbanym, nienaturalnym , ociężałym i niepoprawnym. 
Pomijając szczegółowe nader liczne uchybienia, nawet w budowie zdań 
pojedyńczych, zwracamy uwagę na dwa ogólniejsze błędy. Prospekt 
zapomina o tym fakcie naukowym, że język nasz czuje niczćm nie- 
prziłam any w s t r ę t  do konstrukcyi biernych, ponieważ przy zupełnie 
indywidualnćm znaczeniu słów polskich: b y ć  i m ić ć  lub stać się, 
przekraczających granicę słów posiłkowych, a wyrażających: aktualne 
istnienie, posiadanie lub powstawanie organiczne, konstrukeya bierna, 
zniewolona posługiwać się temi słowami, zaciemnia istotną myśl na- 
szę, obra/a w wielu razach przyrodzoną logikę języka, tworzy tok mo
wy nienaturalny, wymuszony, nieswojski. W razie gwałtownćj po
trzeby, ucieka się nasz język przynajmnićj do zwrotów nieosobowych,
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w których formę bierną, w razie konieczności, tolerować można. 
Oprócz tego nie uwzględnia prospekt zasad, których się trzym a sty li
styka polska w budowie okresów, przy łączeniu zdań względnych ze 
zdaniem głównćm. W polskim języku nie można zastąpić zaim ka 
względnego: Mory, a, e lub jak i, a, ie przez takiego generalissim usa, 
jakim  je s t np. rossyjskie czto bez różnicy rodzaju. Nasze bowiem co, 
może się tylko odnosić do kilku generalnych myśli, ale nigdy do kilku 
rzeczowników, w prostćm, pojedyńczem zdaniu. Nie można tćź po 
polsku powiedzićć: „każdy z tych działów wychowania nie może się 
stać przez dobre chęci;” ale, pomijając w tćj chwili myśl zupełnie nie
jasną, a w danćm zdaniu trywialną, należy pisać: żadnego z tych za 
dań... nie można rozwiązać za pomocą samych dobrych chęci i t. d. 
Nie wątpimy, że „Przegląd pedagogiczny” uważać będzie przestrzega
nie czystości naszego języka i czuwanie nad przechowaniem swojskie
go toku naszego stylu, za jeden z najważniejszych środków pedagogi
cznych, dlatego żywimy tę  niepłonną nadzieję, że błędy prospektu nie 
pokażą się w samćm piśmie. „Biblioteka W arszaw ska,” zajm ując się 
troskliwie rozbiorem kwestyi pedagogicznych, w ita z tćm większą ży
czliwością pismo specyalne, poświęcone tćj gałęzi nauki, bo spodzie
wa się ztąd nietylko nowego m ateryału, ale i nowego św iatła nauko
wego.

—  Były włoski m inister Oświecenia publicznego, Ruggero B on
ghi, rozpoczął w Rzymie wydawnictwo nowego czasopisma, nowego 
przeglądu naukowego p. t.: „La C ultura.” R ivista de scienze m orali, 
di lettere ed arti, d ire tta  da R. Bonghi. Bonghi, znany w świecie nau
kowym, tłóm acz dzieł Platona, usprawiedliwia swoje przedsięwzięcie 
w obwieszczeniu, natchnioućm podniosłą ideą nauki i zawierającym  
wiele myśli, na które pragnęlibyśmy zwrócić uwagę, nietylko czytelni
ków „Biblioteki W arszawskiej,” ale całej prasy peryodycznćj. „W ie
loletnie doświadczenie, pisze Bonghi, przekonało mnie o tćm, że w ża- 
dnćm nowszćm peryodycznćm piśmie wtoskićm, nićma i być nie może 
dosyć szerokiego pola dla dokładnych sprawozdań o dziełach, k tóre  
pojawiają się codziennie tak we Włoszech, jako  i za granicą, tudzież 
dla ciągłych, regularnych rozbiorów krytycznych dzieł znakomitszych, 
k tóre pod naukowym względem na uwagę piśmiennictwa przedewszy- 
stkićm zasługują. Z drugićj strony przekonują nas wzory podobnych 
organów innych narodów o tćm, że pismo, podejmujące wskazane po- 
wyżćj zadanie, jest nietylko potężną podnietą wzrostu narodowćj 
oświaty i cywilizacyi, ale przynosi całemu narodowi znakom ite, nieza
przeczone korzyści. Już jako młodzieńca chwytało mnie zawsze szcze- 
gólnićj za serce wszystko, co rozszerzało oświatę narodu; a dzisiaj je
szcze więcćj le ż y  mi to na sercu, aniżeli dawnićj, tak , że skoro spo
strzegłem , że tłómaczenie dzieł Platona, pozostawia mi jeszcze trochę 
wolnego czasu, powziąłem zam iar użyć tych chwil na wydawanie 
»Przeglądu“  w powyżćj wskazanym celu. W takićj chwili pożyteczną, 
sjdzę być rzeczą: określić z większą dokładnością tak moje, jako i mo
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ich współpracowników zamiary i cele. Nie podoba nam się kryty
ka, pychą i zarozumiałością tchnąca, która przedewszystkićm o to się 
stara , ażeby obudzić i pozostawić w czytelniku to zazwyczaj fałszywe 

błędne wrażenie, jak  gdyby ten, co o książce pisze, więcćj o jćj treści 
wiedział, jak  ten, co ją  napisał. Uważamy to za punkt honoru dla 
każdego, kto o cudzćm dziele rozprawia, ażeby je  od początku do koń
ca przeczytał; dalćj: ażeby, jeśli je s t mowa o przedmiocie naukowym, 
posiadał stopień nauki, któraby go zdolnym czyniła, do wyrzeczenia 
sprawiedliwego i dokładnie wyrozumowanego sądu, pod tym wzglę
dem, czy autor przyczyuił w dziele swojćm coś nowego do tego, co 
kiedykolwiek przed nim o tym przedmiocie napisano. Popisywanie 
się ze swojemi wtasnemi spostrzeżeniami może być, stosownie do ich 
właściwości, niekiedy dozwolonem i pożytecznćm; lecz ton ie  powinno się 
nigdy cisnąć na pierwsze miejsce i ścieśniać pola, które się przede- 
wszystkićm rozbiorowi i wykładowi idei autora należy. Uwagi zresztą 
tego rodzaju powinny zawsze być jasne, dokładne, wyraźnie zdefinio
wane i szczere, bo tylko wtenczas posłużą czytelnikowi za naukę, 
a autorowi za podnietę i zachętę do dalszej pracy. Każdy num er 
(miesięcznie mają wychodzić 2 zeszyty, zawierające każdy najmnićj 
stronnic 32) rozpadać się ma na trzy działy. W 1-szym mieścić się 
będą recenzye, t. j. dłuższe analityczne Rozbiory dzieł znakomitych; 
w 2-gim  zaś Obwieszczenia książek, z krótkim  wykazem ich osnowy, 
tudzież z potocznemi tymczasowemi uwagami; w 3-cim zaś krótkie 
wiadomości o faktach, odnoszących się do oświaty (la Cultura) i wy
chowania publicznego we W łoszech i za granicą, a więc: wskazówki
0 zapowiedzianych naukowych studyach, konkursach naukowych i lite 
rackich różnych akadem ii, uniwersytetów i Towarzystw uczonych; 
przegląd najważniejszych czasopism naukowych, pamiętników i roz
praw akademii włoskich i zagranicznych, wiadomości bieżące z dzie
dziny sztuki, przyznane na tćm polu nagrody i zaszczyty; nekrologie
1 t. p. Z tego pokazuje się bardzo jasno, że pismo nasze nie zam ierza 
publiczności b a w ić ,  ale pragnie ją  u c z y ć , pragnie pobudzić ją, żeby 
się sama uczyła, i to nie za pomocą tego, co m y jćj powiemy (prosim y 
na tę  różnicę baczną zwracać uwagę), ale za pomocą tego, co jćj 
przez nasz organ i n n i  powiedzą. Mamy to głębokie przekonanie, że 
nie przyniosło to nigdy i żadnemu narodowi najmniejszej korzyści, 
gdy sądził, że go nie powołano do poważniejszćj i głębszćj myśli; lub 
gdy się przedstaw iał tak  zniewieściałym i tak  znędzniałym , że uważał 
każdą myśl głębszą i każde pojęcie gruntowniejsze, jeśli hm się nie 
przedstaw iało w postaci śmiechu lub pochlebstwa, za zbyt mozolne
i mordujące. Z drugićj zaś strony, niewiadomo jeszcze, czy to  ciągłe 
staranie się o to, żeby drugich bawić, nie jest męką, nietylko dla tego, 
kto tę  męczarnią podejmuje, ale i dla tego, dla kogo ją  podejmujemy. 
Może potrafiłoby pismo, stawiające sobie za zadanie wykład jasny 
a prosty tego, co duch ludzki tu i owdzie już  zdobył i zgłębił, może 
organ, wypowiadający to jasno i śmiało, ale skromnie przyniósłby czy-
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telnikom  swoim nietylko samą naukę, ale i potrzebną rozrywkę, i to 
w daleko wyższym stopniu, aniżeli dziennik, który przedewszystkićm
i który głównie bawić swoich czytelników zam ierzył. W obec tych my
śli, pokrzepia mnie ta  nadzieja, że znajdę wielu współobywateli, któ
rzy, tak  jak  ja, obiecuję sobie dosyć wolnćj chwili na pisanie, postano
wią sobie znaleźć dosyć wolnego czasu... na czytanie.” Program  pię
kny: życzymy Włochom, aby szlachetne zamiary światłego obywatela 
pożądany dla narodowćj oświaty i cywilizacyi owoe przyniosły, a tym 
czasem korzystajmy i my w naszćm położeniu z tego światłego poglą
du na zadanie prasy peryodycznćj.

— Rada miejska m iasta Lwowa wyznaczyła z funduszów mia
sta  sumę 5,000 złotych reńskich na uczczenie rocznicy odsieczy W ie
dnia przez króla Jana  Iii-go . Zaprojektowanie sposobu, w jaki mia
sto przyczynić się ma do uświetnienia tćj pam iętnćj daty, rada miej
ska zleciła oddzielnćj komisyi, i ta  w dniu 3 listopada, na posiedzeniu 
rady, przedstawiła jćj swe wnioski. Dr. Małecki, jako sprawozdawca 
komisyi, odczytał następujący referat: „K om itet rady miejskićj, wy
brany roku zeszłego, celem obmyślenia sposobu, w jakiby miasto mogło 
uczcić pamięć króla Jana  Iii-go , ma zaszczyt przedłożyć radzie do 
uchwalenia następujące wnioski: 1) ma być rozpisany konkurs, na na
pisanie d iie ła  w dwóch tomach p. t.: „Dzieje panowania króla Jana  
III-go;” 2) na ten cel przeznacza się sumę złr. 5,000, a mianowicie: 
3,000 złr. jako pierwszą, a ’ 1,500 jako  drugą nagrodę, dla prac, które 
się z pomiędzy wszystkich, posiadających rzeczywistą wartość nauko
wą, najlepszemi okażą; nakonieo 500 złr. na pokrycie możliwych, 
7. przeprowadzeniem tćj sprawy połączonych wydatków; 3) do ocenie
nia prac konkursowych, zechce rada już teraz zamianować komisyą, 
z 7-iu członków złożoną, i zaprosić do niej następujące osoby: Józefa 
Szujskiego, z Krakowa: zaś ze Lwowa pp.: d-ra Kętrzyńskiego, d -ra  
L. Kubalę, d-ra Anatola Lewickiego, d-ra ks. Liskego, d-ra A. Małec
kiego i d-ra T. Wojciechowskiego. Oprócz tego, przedsawia kom itet 
drugą jeszcze propozycyą do uchwały. Ponieważ, przed przybyciem 
jeszcze Jana Sobieskiego pod Wiedeń, położył około tego m iasta oblę
żonego ważną zasługę, zamieszkały tain wtedy stale Polak, z pod Sam 
borza rodem, imieniem Jerzy F r. Kulczycki, którego pamięć w Wiedniu 
do tćj chwili żyje, a portret jego współczesny do dziś dnia je s t prze
chowywany w lokalnościach stowarzyszenia kawiarzy wiedeńskich, 
przeto raczy rada polecić członkowi swojemu, a imiennikowi owego 
męża, p. radnemu Teodorowi Kulczyckiemu, ażeby się postarał o ko
pią tego portre tu  dla miasta Lwowa, i przeznaczy na ten cel 200 złr. 
Konkurs na wspomnione dzieło historyczne stanowi, że: a) dzieło ma 
być napisane po polsku, na podstawie drukowanych i piśmiennych źró
deł, sposobem tak pod względem krytyki, jak  i przedstawienia, odpo- 
wiednićm tegoczesnemu stanowisku umiejętności; nie pomijając z po
między rzeczy ważnych i prawdziwie istotnych niczego, ma się ta  p ra 
ca zalecać zwięzłą, treściwą i przejrzystą formą, tak, iżby nie przekro-
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czyła znacznie rozmiaru 60 arkuszy zwykłego druku; b) term in do 
nadsyłania rękopisów, na ręce prezydenta m iasta Lwowa, oznacza się 
do dnia 12 września 1883 r.; najdalćj zaś do 31 grudnia 1883 r.; na 
wypadek, gdyby dzieło to nie mogło do tego czasu być zupełnie ukoń- 
czonóm, komisya konkursowa ma prawo przedłużyć term in, według 
własnego uznania, ale jedynie dla takich prac, których przynajm niej 
pierwsza połowa, nadesłana przed upływem 1883 r., dawać będzie rę
kojmią, że rzecz odpowie zupełnie celowi; c) nagrody konkursowe bę
dą mogły być przyznane tylko pracom rzeczywistej naukowćj w arto 
ści, z zupełnćm wykluczeniem robót nieodpowiednich, choćby były 
względnie najlepsze; zastrzega się nadto możność przysądzenia tylko 
samćj pierwszćj (3,000 złr.), albo tylko drugiej (1,500 złr.) nagrody; 
d) rękopisy pozostają własnością autorów: Uwieńczeni nagrodą auto- 
rowie przyjm ują na siebie obowiązek, najdalćj w ciągu roku jeduego, 
po przyznaniu nagrody, ogłosić swe dzieło drukiem (a gdyby tego nie 
uczynili, rada miejska wydać je będzie mogła na swoję korzyść) i zło
żą radzie bezpłatnie po 50 egzemplarzy na lepszym papierze odbitych, 
ażeby je  znaczniejszym bibliotekom publicznym i osobom znakomitym 
w darze rozesłać mogła.” Członek rady Ciesielski, godząc się na wy
datek 5,000 złr. z funduszów miejskich, stawia wniosek, aby z tćj su 
my użyto tylko 2,000 na nagrodę konkursową, a reszta posłużyła na 
utworzenie jakićj fundacyi, któraby po wieczne czasy przypom inała 
nazwisko bobatćrą z pod W iednia. Inny członek rady, p. Jaegerm ann, 
ubolewa, że komisya zbyt długo pracow ała nad sformułowaniem 
swoich wniosków i że z tego powodu mało pozostaje czasu na napisa
nie dzieła. Komisya konkursowa, do ocenienia nadesłanych sobie 
prac nie przystąpi wcześniej, jak  z początkiem 1884, zanim więc kon
kurs przyznany i dzieło uwieńczone, ogłoszone zostanie drukiem , 
upłynie kilka la t i wydawnictwo pamiątkowe będzie spóźnionćm. Z te
go powodu, mówca proponuje skrócenie term inu do składania prac 
konkursowych do dnia 1 czerwca 1883 r. Na te wnioski i zarzuty, 
odpowiada dr. Małecki, dowodząc, że nagroda 3,000 złr. nie je s t by
najmniej zbyt wielka za pracę mającą posiadać istotną wartość nau
kową i dla którćj au tor czas swój zupełnie poświęcić musi. Druga na
groda zaś potrzebną je s t dlatego, że przy jednćj nagrodzie mało kto 
stanie do konkursu. Dzieło naukowe, wymagające mozolnych stu- 
dyów i przygotowań, nie je s t wystrzałem arm atnim , który musi paść 
a p r o p r o s n a  sygnał lub wiwat; będzie ono pomnikiem, który na wie
czne czasy utrwali pamięć bohatóra, i świadczyć będzie o jego czynach. 
Komisya m iała rozmaite projekta, ale zdecydowała się na konkurs nau
kowy i uczyniła dobrze. W Niemczech, w tej właśnie m ateryi, poja
wiają się dzieła, które Sobieskiego s ta ra ją  się usunąć na drugi, a mo
że i na trzeci plan, wiekopomne jego zasługi zredukować do m i n i 
mu m;  komisyi więc szlo o wydanie dzieła poważnego, opartego na 
prawdzie historycznćj. Myśl d-ra Ciesielskiego, utworzenia fundacyi, 
je s t piękną, ale nie godzi się chyba łączyć nazwiska Jau a  I ii-g o  z fun-



dacyjką, przynoszącą rocznie 140 zlr. W końcu pan Kulczycki złożył 
oświadczenie, że co do kopii portretu Kulczyckiego, zaw arł już u k ład  
z arty stą  p. Tadeuszem Rybkowskim. R ada lwowska, wysłuchawszy 
wszystkich tych uwag, zatw ierdziła zupełnie przedstawienie komisyi, 
odczytane przez d-ra Wałeckiego, który oświadczył nadto, że jeden 
z nowych placów lwowskich otrzyma miano placu króla Sobieskiego.

W W iedniu wyszła książka proboszcza Jerzego Riedera p. t.: 
„König Johann III von Polen (Sobieski) in W ien.” K siążka ta  ma 
uprzytomnić dwóchsetnią rocznicę oswobodzenia W iednia od Turków, 
k tó rą ; Wiedeń obchodzić będzie uroczyście w dniu 12-yrn września 
1883 roku.

— Z powodu dwóchsetnćj rocznicy odsieczy W iednia przez So
bieskiego, księżna Zuzanna Czartoryska i p. Stanisław Koźmian, wy
znaczają nagrodą 500 złr. za najlepszy utwór dramatyczny, napisany 
na tle dziejów Jana  Sobieskiego, a obejmujący odsiecz W iednia 
w 1683 r. Utwór ma być napisany w rodzaju sztuk, zwanych ludowe- 
wemi, a przynajmnićj w pięciu odsłonach. Ubiegający się o nagrodę 
powinni nadesłać m anuskrypta najdalej do 1 września 1882 r. (pod 
adresem: kaucelarya tea tru  krakowskiego, gmach teatru ). Ubiegać 
się mogą jedynie utwory dotąd niegrane i nie ogłoszone drukiem . 
Utwór nagrodzony, ma być najpierw grany na scenie krakowskiej, nie 
później jednak jak  12 września 1883 r., poczem tea tr  krakowski traci 
prawo pierwszeństwa. Komisya wyda swój sąd najdalej do 1-go listo
pada 1882 r. Gdyby między nadesłanem i utw oram i znalazły się inne, 
mające isto tną wartość, komisya zaleci je  do grania.

— W ydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie z roku 
beżącego, przedstawiają szereg prac w różnych kierunkach nauk, 
dotyczących przeszłości naszćj, badań języka, antropologii, archeo
logii, historyi sztuki, niemnićj i postępu nauk matematycznych i przy
rodzonych. Na samym początku szeregu tych ciekawych usiłowań 
naukowych stawiamy: 1) „Rocznik zarządu Akademii Umiejętności 
w Krakowie. Rok 1880” (Kraków, 1881, str. 155), ponieważ wydru
kowane tu  „Sprawozdanie z naukowych i administracyjnych czynności, 
dokonanych w roku 1880/81” (str. 87— 107), daje nam nietylko do
kładny obraz działalności naukowćj na posiedzeniach Akademii, ale
i zabiegliwości w publikowaniu rozmaitych dokumentów i źródeł nau
kowych, tudzież stosunków, jakie Akademią łączą z innemi tow arzy
stwami naukowemi i z władzami rządowemi. Prócz ciekawćj rozpra
wy prezesa d-ra J. Mejera: „O stuletnićm  życiu w krajach polskich,” 
znajdujemy tu obraz stanu teraźniejszego biblioteki, funduszów i t. p.
2) Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-filozofi- 
cznego. T. X III-ty  zawierają: a) dr. F r. Kasparek: „Uwagi krytyczne
o galicyjskićj organizacyi gminnej i wnioski reformy; b) dr. Antoni J... 
Polonica: „M ateryały do dziejów Polski w pismach rosyjskich” (1700— 
1862) (dok.); c) dr. Stan. Smolka: „Testament Bolesława Krzywouste
go;” d) dr. F r. Zoll: „O prawie na rzeczy własnćj (jus in re propria) ze
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stanowiska prawa rzymskiego;” e) Ludwik Droba: „Stosunki Leszka 
Białego z Rusią i W ęgram i.” 3) Sprawozdania komisyi językowćj 
Akad. Umiej. Tom I i II, z których tom II zawiera nagrodzoną przez 
Akad. pracę Jana Hanusza, przedstawiającą dokładny zbiór „Materya- 
łów do historyi form deklinacyjnych w języku staropolskim (w. XIV 
do XVI). Ciąg dalszy. Czytamy tu „Wykaz porównawczy form przy
padkowych w psałterzach: Floryańskim , Puławskim, oraz w psalmach 
zawartych w „Modlitwach W acław a'’ (str. 457). Jest to m ateryał nie
oceniony dla badacza history i języka polskiego, z całćm bogactwem bi- 
bliograticznem i krytycznćm na tćm polu. Tom zaś I zawiera następu
jące rozp raw y :« ) dr. W ł. Wisłocki: „Glossa super epistolas per annum 
dominicales.” Kodeks łaciósko-polski z połowy XV wieku; b) W ład. 
Chomętowski: „Zabytki języka polskiego z XV w. w rękopismach bibl. 
ordyn. Krasińskich; e) dr. W ł. Seredyński: „Trzy zabytki języka pol
skiego z drugiej połowy XV wieku; d i Lucyan Malinowski: „Magistra 
Jana  z Szam otuł, dekretów doktora, Paterkiem  zwanego, kazania
o Maryi Pannie czystćj, z kodeksu Toruńskiego;” e) Tenże: „Quadra- 
gesimale super epistolas.” Glosy polskie z końca pierwszćj połowy w. 
XV; f )  Jan  Hanusz: „Wykaz form przypadkowych w ułam ku staroży
tnego kazania o m ałżeństwie;” g)  Idem: „Wykaz form przypadkowych 
w modlitwach kodeksu krakowskiego z r. 1375;” h) Boi. Szoinek: „Wy
kaz form przypadkowych, zawartych w rotach przysiąg krakowskich 
z końca XIV wieku,” wydanych przez R. Hubego; i) Jan  Ilanusz: „Wy
kaz form przypadkowych w kazaniach gnieźnieńskich z r. 1419” (Za
bytek dawnej mowy polskićj wyd. Tytusa Działyńskiego'1. 4 ) R ozpra
wy i sprawozdania z posiedzeń wydziału m atematyczno-przyrodnicze
go. T. V III (z 7 tabl. litogr.): a) dr. Edw. Janczewski: „Rurki sitko
we;” b) dr. Karliński: „Przyczynek do kaleudariografii chrześciańskiój;”
c) dr. II. Kadyl: „Kilka przypadków zboczeń układu naczyniowego, 
spostrzeżonych w pracowni anatomicznej uniwersyt. Jagiellońskiego;”
d) M. Łazarski: „O konstrukcyi punktu przecięcia krzywych rzędu d ru 
giego;” e) dr. Zyg. Wróblewski: „O zastosowaniu fotometryi do bada
nia dyfuzyi w cieczach;” f )  dr. Adamkiewicz: „Prawidłowa czynność 
mięśni, uważana jako  skutek równowagi dwóch przeciwnych pobudzeń 
nerwowych” i t. d.; g)  Julian Schram: „O stanowisku Talu w system a
tyce chemicznćj i jego obecność w sylwinie i karnalicie K ałuskim ;“  h) 
P. W istek i R. Zuber: „O działaniu chlorku aliylu na benzol w obecno
ści chlorku glinowego;’’ i) dr. Oskar Fabian: „O tak  zwanym czwartym 
stanie skupienia;” k ) dr. A. Wierzejski: „O przeobrażeniu muchy Lipo- 
neura breviroslris;" l) dr. Oskar Fabian: „Zasada momentów przygo
towanych.” Prócz tych rozpraw czytamy w tym tomie ciekawe i pou
czające wiadomości o dyskusyach na pojedyńczych posiedzeniach z dzie
dziny m atem atyki, nauk przyrodzonych, fizyografii i antropologii. 5) 
Zbiór wiadomości do antropologii krajowćj. Tom V rozpada się na 3 
działy, mianowicie: I. Dział archeologiczno-antropologiczny zawiera: 
a) G. Ossowski: „Wiadomość o narzędziach kamiennych i kościach
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zwierzęcych, znajdowanych w grobach kamiennych skrzynkowych 
w Prusach Królewskich i W. Ks. Poznańskićm;” b) A. H. Kirkor: 
„Sprawozdanie z wycieczki archeologicznój w r. 1880;” c) G. Ossowski: 
„Drugie sprawozdanie z badań geologiczno-antropologicznych w ja sk i
niach okolic Krakowa, dokonanych w r. 1880;” d) E. Kulikowski: 
„O paciorkach kamiennych, znajdowanych na prawćm dorzeczu Dnie
pru;” e) A. Zalewski: „Poszukiwania archeologiczne w Gostyńskićm.” 
II. D ział antropologii: a)  dr. J. Mejer: „Trwanie życia w Krakowie na 
zasadzie wykazu zmarłych w latach 1859— 1868, obliczone co do lu
dności chrześciańskićj. III. M ateryały etnologiczne: a) dr. W ład. Dy
bowski: „Przysłowia Białoruskie z powiatu Nowogrodzkiego;” b) J. Mo
szyńska: „Kupajło, tudzież zabawy doroczne z okolic Biało-Gerkwi;” 
c) B. Gustawicz: „Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzi
nie przyrody;” d) dr. Wł. Kosiński: „Materyały do etnografii Górali 
Bieskidowych. 6) Komisya archeologiczna wydała pracę G. Ossow
skiego p. t.: „Prusy Królewskie,” stanowiące początek seryi I-szćj 
Zabytków przedhistorycznych ziem polskich z francuzkiem obok tłóma- 
czeniem. Zeszyt 2-gi, z tabl. litogr., wielkie folio. 7j Komisya do 
badania sztuki w Polsce wydała tomu Ii-go zeszyt 2-gi, zawierający 
pracę W ł. Łuszczkiewicza p. t. „Kościół św. Jakóba w Sandomierzu, 
zabytek budownictwa ceglanego X III wieku” (z 6 tabl. litogr., folio). 
8) Komisya wreszcie historyczna wydała: a) „Pism a do wieku i spraw 
Jana  Sobieskiego,” zebrał i wydał Frańciszek Kluczycki. Tomu I-go 
część II, obejmująca pisma od r. 1672— 1674. Kraków, 1881, folio, 
str. XX X IX , od str. 751 — 1606; b) „Archiwum spraw zagranicznych 
francuzkie do dziejów Jana  III ,” opracował dr. Kaz. Waliszewski. 
Tom II, lata od 1677— 167^9. Kraków, 1881, fol., str. 495.

— W krakowskiej Akademii Umiejętności odbył wydział histo- 
ryczno-filozoficzny w dniu 10 października posiedzenie, na którćm ks. 
kan. dr. Ju lian  Bukowski czytał z obszerniejszego dzieła swego: „Hi- 
storya reformacyi w Polsce,” ustępy, obejmujące epokę przedreform a- 
cyjną, charakter reformacyi w Polsce, pierwsze herezye w Polsce, in- 
kwizycyą i jej kościelne tudzież państwowe uprawnienie. W przed
miocie tym zabierali glos: dr. Heyzmann, dr. Kański i dr. Piekosiński.

— P. K. Bartoszewicz wydał w Krakowie 11 tom dzieł swojego 
ojca, Ju liana Bartoszewicza, p. t.: „Anna Jagiellonka.” Dwa tomy 
w jednym . Pracę tę podjął był zasłużony badacz przeszłości naszej 
w r. 1860, dla Spółki wydawniczćj żytom ierskiej, do' której należeli 
Al. Groza, J . Prusinowski, K. Kaczkowski. Zaledwie jednak dobiegł 
do połowy, Spółka wzmiankowana została z polecenia władzy rozwią
zana, pozostawiając po sobie tylko ślad w pierwszćj części „Mściciela” 
Szajnochy. Niekrępowany term inem , odłożył Jul. Bartoszewicz pracę 
tę na późnićj, zwłaszcza, że zajmowały mu wówczas dużo czasu mono
grafie historyczne do Encyklopedyi S. O rgelbranda, i badauia nad „Hi- 
storyą pierwotnćj Polski.” Dopićro w r. 1866 podjął nanowo rozpo
częty w r. 1860 pracę; ale jćj nie dokończył. Z wstąpieniem atoli



na tron Batorego znikło tćż i historyczne znaczenie Anny Jagiellonki, 
tak , źe gdyby zawczesna śmierć nie była wytrąciła autorowi pióra z rę
ki, łatwo już było kilku rozdziałami całość dokończyć i z pomocą wy
danych podczas tego ważnych materyałów historycznych (hr. Przez- 
dzieckiego „Jagiellonki;” „Akta podkanclerskie” K rasińskiego) całe 
dzieło nietylko uzupełnić; ale i udokładnić. W obec takich okoliczno
ści, które wskazuje p. K. Bartoszewicz w przedmowie, nie ma już nie
dokończone Juliana Bartoszewicza dzieło: „Anna Jagiellonka” tćj w arto 
ści dla badaczów przeszłości naszćj, jakąby było miało w r. 1861; ale 
nie straciło interesu dla szerszćj publiczności, k tóra  do wskazanych 
powyżćj prac źródłowych i dziś nie ma łatwego przystępu. Drobiazgo
wy nadzwyczaj sposób, w jak i Julian Bartoszewicz każdy przedmiot hi
storyczny „opow iadał” a nie w ykładał, ułatw i publiczności pogląd na 
te  okoliczności i stosunki, wśród których gasła  dawniejsza idea dyna
styczna w narodzie polskim, pozwoli ocenić te zuchwałe republikani- 
zmu klasycznego prądy, które porywały naród na wzburzone gw ałto
wnie fale niebezpiecznego morza elekcyi, na którćm nawa państwowa 
hurfiganem ambicyi możnowłudczych potrącana, w końcu się roztrzaska
ła . Czy nie było już dla nićj bezpiecznćj przystani? na to ani w epo
ce, o którćj mowa, ani w republikańskićj jednostronućj' teoryi ś. p. Ju 
liana próżno szukalibyśmy odpowiedzi. Znajdujem y tu przeciwnie 
wiele admiracyi dla osób i faktów, na które dzisiejsza nauka dziejów 
iuaczćj się już zapatruje.

—  Prof. J. Trejdosiewicz wydał w osobnćj odbitce artyku ł swój 
drukowany w „Ateneum” r. b. pod tytułem : „O różnorodności pokła
dów geologicznych w Królestwie Polskićm .” Autor, nadmieniwszy 
że w tej części k ra ju  naszego w jednym  tylko punkcie, pod Gołono- 
giem przy drodze żelaznćj W arszawsko-W iedeńskićj, dostrzeżono śla
dy skały ogniowćj, tak  zwanego porfiru felsytowego, wskazuje źe cała 
zresztą powierzchnia kraju pokryta je s t osadami wodnemi bardzo ró
żnego wieku; przytćm zwraca uwagę na wielką tych pokładów rozm a
itość: z wyjątkiem bowiem formacyi najstarszych, laurentyńskićj i hu- 
rońskiej, tudzież z bardzo późnych eocenowćj i pliocenowćj, wszystkie 
inne tu się znajdują, poczynając od sylurskićj aż do miocenowćj i naj- 
rozleglćj rozpostartćj dyluwialnćj, dającćj przeważnie grunta  orne. 
Wskazówki geograficzne miejsc, w których formacye te na powierz
chnię ziemi występują, są bardzo dogodne przy użyciu map geologicz
nych; rokowania zaś o możliwych pożytkach, jak ie  krajowi poszukiwa
nia umiejętnie prowadzone, w każdćj z tych formacyi dostarczyć mogą, 
nie będą obojętne dla tych, co się rzeczami krajowemi interesują, a po
siadają przytćm ogólne przynajmnićj wiadomości z geologii. W iązka 
zebranych faktów i zamiłowanie kraju tćj drobnćj pracy upoważnia
ją  do zaliczenia jćj w poczet użytecznych przyczynków w badaniu k ra 
ju  pod względem fizycznych jego właściwości.

—  W spółpracownik nasz sta ły  dr. Oczapowski drukuje w Bibl. 
Umiej. Prawnych ,godne uwagi dzieło p. n.: „Policyści wieku zeszłego,
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jako pierwszą połowę „Historyi nauki adm inistracyi.” Przedm iot ten , 
dotąd nigdzie w całćj rozciągłości nie rozbierany, zaleca się bacznéj 
uwadze miłośników nauk politycznych. Osnowa jego następująca: 
W stęp. Rozdział I. Prądy duchowe i społeczne wieku X V III w nau
kach politycznych. Roz. II. Oświecony absolutyzm i rządy policyjne- 
mi zwane. Roz. III. Chr. Wolf i jego Jus N aturae odnośnie do nauki 
adm inistracyi. Roz. IV. Fraucuzkie pojęcie policyi De Łam arze. 
Roz. V. Justi. Roz. VI. Józef Sonnenfels. Roz. VII. Policyści 
mniejszego znaczenia. Roz. VIII. Prawo policyjne w wieku X V III 
(v. Berg, Fischer, Ileum ann). Przejście do stulecia bieżącego. Od 
zajęcia, jakie praca ta  obudzi, zależćć będzie podjęcie na nowo wątku 
tych dziejów w wieku XIX. Administracyjne Prawo, tak  wyrobione 
we Francyi, a za jćj przykładem  uprawiane i w innych krajach, opiera 
się dzisiaj na pojęciach do pewnego stopnia przejściowych, w tak zwa- 
nćj nauce policyi krajowćj. Dopićro zbadanie gruntowne wszystkich 
teoryi w tćj sferze daje klucz do zrozumienia historyi prawa adm ini
stracyjnego w całym jego ustroju.

— P. S. Dickstein, zabiegliwy i zdolny nauczyciel, niemnićj p ra 
cujący pilnie i na polu literatury  pedagogicznćj uczony, wydał m ałą 
książeczkę p. t.: „Początkowa nauka geometryi w zadaniach” książecz
ka pierwsza. W arsz., 1881, str. VII i 59. (Cena kop. 20), którą uwa
żamy za początek obszerniejszego wydawnictwa podręczników matem a
tycznych, zamierzonego według pewnego planu naukowego. Książecz
kę tę, ułożoną według metody i wzoru W. G. Spencera, uważamy za 
bardzo pożyteczny podręcznik przy początkowćj nauce m atem atyki, któ
ra  pod względem pedagogicznym odpowiada w sferze pojęć realnych tćj 
samćj potrzebie, jakićj w sferze pojęć idealnych czynić powinna zadość 
gram atyka— jeżeli w obydwóch razach używać będziemy odpowiednićj 
metody. Obydwie te nauki powinny do pewnego stopnia być propedeu
tyką logiki. Ścisłość definicyi, dokładność nazw i wyrażenia, natu ral
ne zwroty mowy, mogą być doskonałym środkiem ćwiczenia harm onij
nie wszystkich władz umysłowych i uczą nas wyrażać się ściśle i do
kładnie w języku polskim. O ile au tor uczynił zadość swojemu zada
niu, mógłby tylko wykazać szczegółowy rozbiór tćj pracy, tymczasem 
zaznaczamy tylko, że uderzyło nas wprowadzanie do nauki początko
wćj niektórych pojęć skomplikowanych, które wyobrażenia młodego wy- 
chowańca mieszają i m ącą—i korzyść pedagogiczną przez to uszczu
plają. W każdym razie witamy tę pracę p. Dicksteina, jako świadec
two lepszego, bo systematycznego w naszćj metodologii szkolnćj kie
runku.

—  Nakładem  księgarni Gebethnera i Wolffa wyszedł bardzo 
szacowny zbiór pomniejszych studyów historycznych J. Szujskiego p. t.: 
„Opowiadania i roztrząsania historyczne” (pisane w latach 1875— 1880), 
W arszaw a, 1882, str. 414. Tom niniejszy uważać trzeba za dalszą se- 
ryą „Roztrząsań i opowiadań historycznych” (1866— 1870), wydanych 
w Krakowie w 1876 r., chociaż między treścią obydwóch nie zachodzi
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żaden m ateryalny związek. Do obszerniejszych opowiadań w tym to 
mie należą dwa artykuły: 1) Ludwik węgierski i bezkrólewie po jego 
śmierci; 2) Kraków aż do początków XV w. Dwie nader sympatyczne 
rozprawy: 1) O Kazimierzu W., 2) Stanowisko Długosza w historyo- 
grafii europejskiej, przedstaw iają głęboko pomyślaną charakterystykę 
wskazanych w tytule postaci. Dwa studya: 1) O Maćku Borkowiczu
i pierwszćj konfederacyi rycerskićj; 2) O warunkach trak ta tu  kaliskie
go w r. 1343; rozjaśniają z pomocą nowych m ateryałów źródłowych 
dwa ważne momenta dziejowe w epocc panowania Kazimierza W. Ob
szerne wreszcie dwie równie źródłowe rozprawy: 1) O elekcyi za J a 
giellonów i 2) O artykule o wypowiedzeniu posłuszeństwa; rozbierają 
dwa momenta w orgauizacyi państwowćj Rzpltćj polskićj w porówna
niu z ustrojem średniowiecznym innych państw zachodnich, z czego się 
pokazuje, że nietylko u nas tlało  to anarchiczne zażewie, ale u nas t la 
ło dhiżćj jak  w innych krajach i właśnie najsilniejszym płomieniem 
namiętności stronnictw  politycznych, religijnych i rodowych płonę
ło w tenczas, gdy u sąsiadów już było przygasło lub zupełnie zgasło. 
B adania przeszłości na tę drogę wprowadzone, wymagają gruntownćj 
nauki i obszernćj wiedzy na polu nauk społecznych i politycznych, 
ale prowadzą do rezultatów, do których nie dojdą nigdy ci, co hi- 
storyą uważają tylko za opowiadanie, lub za obszerne pole dla szer
m ierki politycznśj dzisiejszych doktryn stronniczych. Obydwa te s tu 
dya przeczyta nietylko czytelnik, ale każdy specyalista z wielką 
przyjemnością i korzyścią. W końcu czytamy ustęp pod tytułem : „O 
młodszości naszego cywilizacyjnego rozwoju” (str. 399— 414). Są to 
aforyzmy polityczne, które nie pierwszy raz słyszymy w najnowszćj 
publicystyce, niby owe Katonowe: Caeterum censeo—upadliśmy nie 
tylko ze swywoli, ale i z niedojrzałości politycznej! Dźwigajmy się 
choćby przez bałwochwalstwo siły brutalnćj! Jako m orał polityczny 
zasługuje to nawoływanie na przezorną uwagę; ale z punktu widzenia 
dziejowego nie zgodzi się historya, bez poważnych zastrzeżeń, na ten 
wyrok, chociażby go zdawał się popierać taki nerwowy pessymizm, ja 
ki wskazuje sz. autor w liście wielkiego naszego poety Zygm unta K ra 
sińskiego do ojca swojego. W każdym razie, nie brak i w tym u s tę 
pie głębszych pomysłów i bystrćj obserwacyi, bez arogancyi doktryner
stwa politycznego. Czytelnik czuje, że au tor analizuje poważnie dolę 
naszćj przeszłości, ale z nićj nie szydzi; nie m ędrkuje w obłokach dzi
siejszych teorematów politycznych; ale z serdecznym żalem odkrywa 
rany, k tóre i jego bolą.

—  P. J . Goldszmit wydał treściwą biografią St. Staszica p. t.: 
„Dobroczyńca jakich mało. Ksiądz Stanisław  Staszic jako filantrop
i mąż stanu. Szkic biograficzny,” W arsz., 1882, str. 32. Uznając do
bre inteneye p. Goldszinita, nie pojmujemy jednak  dokładnie celu tćj 
publikacyi, ponieważ jako  szkic biograficzny filantropa dla „malucz
kich” jest praca niniejsza za skąpa, a jako poważniejsza biografia męża 
stanu, zanadto uboga i zbyt potoczna. Szczegółowszy cokolwiek roz-
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blór „Towarzystwa rolniczego hrubieszowskiego” (obszernie mamy tę 
rzecz wyłożoną przez p. W. w „Encyklopedyi rolniczćj” pod wyrazem 
„Staszic”), oraz wydrukowanie w całości Testam entu znakomitego filan
tropa były, zdaje się, główną pobudką do wydrukowania broszury, 
którćj osnowa nie zaspakaja wcale obietnicy, wyrażonćj w tytule. Od
dając cześć filantropii Staszica, szlachetnemi dziełam i wsławionćj, 
uważalibyśmy pracę, wystawiającą Staszica w dokładnym  obrazie jako 
męża stanu, za bardzo pożyteczną i nadzwyczaj pożądaną, ponieważ 
kwestyi tćj gruntownie u nas nie badano. M ateryału dla badania jćj 
jest dosyć, bo prócz wielu rzeczy drukowanych, rzucają urzędowe akta, 
dotyczące założenia Towarzystwa kredytowego ziemskiego, dosyć dużo 
św iatła na ówczesne pojęcia ekonomiczno-finansowe w naszym kraju. 
Idea instytucyi kredytowej, podjęta z pruskich wzorów przez Kalinow
skiego, a gorąco popierana i w życie wprowadzona przez ks. Lubeckiego 
(prawem sejmowćm z r .  1825), nie cieszyła się w pierwszćj chwili tćm po- 
wszechnćm uzuauiem, jakićm  się dzisiaj sprawiedliwie chlubi. Pomię
dzy oponentami najgłośnićj występował obok potężnych kapitalistów 
właśnie nasz szlachetny filantrop Stanisław  S tasz ic .'  F ak t ten przy 
tylu dziełach dobroczynnych nie uwłacza w niczćrn zasługom publicz
nym Staszica; ale bądź co bądź charakteryzuje nader wymownie ów
czesne pojęcia ekonomiczne w kraju, gdy tacy ludzie jak  Staszic, nie 
pojmowali dobrodziejstwa instytucyi, która, oswobadzając własność 
ziemską od długów hypotecznych, utrzym ała ziemię w ręku swojskich, 
dawnych jej właścicieli, k tóra  sta ła  się potężną dźwignią rolnictwa, 
a przez to i fundamentem organicznego rozwoju żywotnych w minionćj 
epoce sił narodowości naszej. Bylibyśmy bardzo wdzięczni p. Gold- 
szmitowi, gdyby w sposób popularny był rozjaśnił stosunek, jak i 
w zdrowej organizacyi spotecznćj zachodzi między dziełami filantropii 
a  instytucyami ekonomiczno-finansowemi, między czynami hum anitar- 
nemi, świadczącemi o szlachetnem sercu, a instytucyami ekonomiczne- 
tni, oświeconemi ideą składania rocznego dorobku swojego na stole 
regularnego um arzania zaciągniętych w krytycznej chwili zobowiązań. 
Tam przychodzi kalectwu i nędzy pomoc z zewnątrz; tu ta j wspiera się 
w chwilach krytycznych Judzi zdrowych, do pracy zdolnych, pewien 
punkt oparcia posiadających, aby ci zapomocą własnych trudów i w ła- 
snćj gospodarności wywalczyli sobie swobodę m ateryalną, k tóra  jest 
nadzwyczaj ważnym momentem swobody intelektualnćj i moralnćj. 
Dokładny a jasny wykład tych kwestyi byłby może i dla maluczkich 
nie bez korzyści, bo zreflektowałby tycli ekonomistów, którzy bez głęb
szego zastanowienia się rozporządzają cudzą kieszenią, i wskazałby, że fi
lantropia niejest wszechmocną arką zbawienia, a prócz tego dowiódłby, 
że oglądanie się filantropii na szlachetnych Krezusów, nie je s t jedy
nym sposobem niesienia ulgi niedostatkom publicznym.
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N e k r o l o g i a .

—  f  Dnia 19 listopada 1881 r. um arł F r a n c i s z e k  K a n d y d  
N o w a k o w sk i,  bibliotekarz w Suchćj pod Wadowicami. Ś. p. F r. 
urodził się w Poznaniu 1813 r. Studya uniwersyteckie odbył w B erli
nie, gdzie pozyskał stopień doktora filozofii. Ś. p. Fr. był jednym z naj
żarliwszych obrońców Koinisyi edukacyjnej, w którćj pracach znacho- 
dził wszystkie swoje ideały pedagogiczne. Drukował: 1) De Demetrio I 
Russiae duce, Ivani, filio. Beri. 1829. 2) Jocoseria albo Poważne ludzi 
mądrych pisma i powieści, z różnych autorów przepisane r. 1630, wyd. 
F. N. Beri. 1840, wyd. 2-gie 1849. 3) Źródła do dziejów Polski, Beri. 
1841. (tomów 2) obejmujące m ateryały histor. do w. XVII i XVIII. 
4) T orkw ata la s s a  Komedya pasterska. Z rękop. bibl. berlińskiej. Beri. 
1840. 5) YV czasopiśmie pedagogicznym „Szkoła” umieszczał d ro
bniejsze artykuły z zakresu dydaktyki. 6) O elementarzu Kom. eduk. 
w_r. 1785, Lwów, 1871. 7) Jak  Izba edukacyjua polecała przygotować 
dzieci do nauki czytania, Lwów, 1872. 8) Jak  niemieccy pedagogowie 
polecaj:), przygotować dzieci do nauki pisania i czytania, Lwów, 1874. 
Ś. p. F r. obudził zacnym charakterem  i użyteczny pracą powszechne 
dla siebie uznanie! Cześć jego pamięci.

— f  Dnia 23 listopada 1881 r. um arł G u s ta w  Z ie l iń s k i , 
w dobrach Skępe w pow. lipnowskim. Ś. p. G. Zieliński urodził się 1-go 
stycznia 1809 r. w Marko wicach, wiosce pow. Inowrocławskiego, w W. 
Ks. Poznańskićm. Początkowe nauki pobierał w Toruniu, dalsze od r. 
1817 w szkole wojewódzkićj XX. Pijarów, po którćj ukończeniu w stąpił 
1827 r. na uniw ersytet warszawski na wydział prawa i adm in., który 
w r. 1830 ukończył. Pobyt na Syberyi i w stepach, nastręczył mu wą
tek do napisania poematu p. u. „ K irgiz“. Utwór ten, wydrukowany 
pierwszy raz w Wilnie 1842 r., przedstawia się niby m eteor na widno
kręgu poetycznym ś. p. G., ponieważ żaden z późniejszych jego poema
tów uie dorównał świetnemu blaskowi tej pierwszćj gwiazdy. Poem at 
„ K irg iz 1 doczekał się nie tylko kilku wydań tak w kraju ja k  i za g ra 
nicą; ale tłómaczono go na język niemiecki, czeski i rosyjski.—Odzie
dziczywszy po stry ju  obszerne dobra Skępe, m usiał ś. p. G. przejść ró 
żne cierniste drogi procesów, nim wszedł w całkowite ich posiadanie; 
a przezwyciężywszy nareszcie wszystkie trudności zajął się uporządko
waniem tych obszernych włości z taką zabiegliwością, że niebawem 
mógł pomyśleć wraz z obywatelami Jackowskim i Kleniewskim o zało
żeniu domu zleceń rolników Płockich, który służył za wzór dla innych 
tego rodzaju zakładów. Wśród tej troski o dobra m ateryalne nie za
niedbał ś. p. G. i staran ia  o pomnożenie dóbr duchowych, które pracę 
obywatelską dopiero uszlachetniają. Idąc w ślad za szczupłym za
stępem ludzi, którzy od roku 1841-go działalnością swoją na polu 
uaukowćm dowodzili, że nie masami, natchnionemi samowolą uczucia, 
ale zgrupowaniem się około chorągwi głębokiego przekonania i dobrćj
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woli stoją społeczeństwa w położeniu takićm ja k  nasze, że nie w gło- 
śnćj deklaniacyi, ale w zachowaniu się męzkićm, spokojnćm a czyn- 
nćm, należy szukać siły do pracy orgauicznćj, przyłączył sig ś. p. 
Gustaw po r. 1848-ym do grona członków współredaktorów „Bibliote
ki W arszawskiej.” U trzym ując ten wgzeł aż do śmierci, zasilał ś. p. 
Gustaw pismo nasze swojemi pracami tak  z dziedziny poezyi jako
i prozy. Prócz wzmiankowanego „K irgiza,“ wydał ś. p. Gustaw: 
1) „Poezye“ W arsz. 1846 (w części drukowane poprzednio w „Bibl. 
W arsz.;” 2) Czarnoksiężnik „Twardowski.” Dwa ustępy z dram atu, 
osnutego na podaniach gminnych. Warsz. 1856; 3) „Stepy,“ poemat. 
Pozuań, 1856 (tłom. na język niemiecki p. Albr. Weissa. Lipsk, 1858). 
W ostatnich czasach drukow ała „Biesiada” kilka drobniejszych wier
szyków ś. p. Gustawa. Prozą napisał obszerną, na badaniu źródeł 
krytycznie osnutą monografią p. n.: „Ziemia Dobrzyńska.” Badanie 
historyczne; z mapą, drukow aną w „Bibl. W arsz.,“ 1861 r., t. III. 
W' ostatnim  roku wydał razem z Z. Zielińskim obszerniejszą genealo
giczną pracę p. n.: „Wiadomość historyczna o rodzie Świnków, oraz 
rodowód rodziny Zielińskich, herbu Świnka.” Toruń; 1880 i 1881 r., 
Pogrzeb ś. p. Gustawa odbył się 28 listopada, przy licznym współu
dziale obywateli okolicznych i dalszych, tudzież ludu. Pośpieszył na 
ten smutny obrządek i członek redakcyi „Bibl. W arsz.,” p. Konst. hr. 
Przezdziecki i złożył w imieniu redakcyi, wieniec z odpowiednim na
pisem na trumnie, zaznaczywszy charakterystycznem i słowy obywatel
ską działalność nieboszczyka w gronie redakcyi. R edaktor „Biesia
dy,” p. W. Maleszewski, złożył wieniec w imieniu grona literatów  
warszawskich. Redakcya „Bibl. W arsz.,” patrząc z żalem na to, jak  
zimna śmierć pośpiesznym krokiem dziesiątkuje grono jej współreda
ktorów (z pierwszych założycieli pisma, już tylko 3 zostało przy życiu), 
nie ustaje w swojćj trudnćj pracy, którą po latach 40-tu za równie po
trzebną jak  w samym początku w r. 1841 uznaje, krzepiąc się tą  na
dzieją, że młodsza generacya, dbała o postęp naukowy w kraju, na 
gruncie narodowym, opróżnione stanowisko ojców zająć się pośpieszy. 
Nieboszczyk pozostawił bogatą bibliotekę i znaczną ilość rękopisów. 
S. p. Gustaw pozostawia po sobie wdzięczne wspomnienie zdolnego pi
sarza, obywatela i dobrego gospodarza. Cześć jego pamięci!

Redakcya Biblioteki W arszawskiej. 

R edak tor odpowiedzialny J . K. Plebański.

W ydawca Józef Berger.

W drukarni Józefa Bergera, ^03B0jeH0 IJeu3ypoio.
Warszawie, Elektoralna Nr. 14. BapmaBa, 23 HoaCpn 1881 r.
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