


OGÓLNEGO Z B I O R U  TOM 1 4 8 .

BIBLIOTEKA

W A R S Z A W S K A
PISMO POŚW IĘCONE

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

1877 -

 -------

Tom czwarty.

W A R S Z A W A .

Skład i Eksp. Głów. w Księg. G E B E T H N E R A  i W O L F F A .



/tosBOjeno jHeiiaypoio. 

Bapuiaea, 21 Cenmn6pn 1877 zoąu.

W  d ru k arn i Jó ze fa  B ergera, u lica E lek to ra ln a , N r. 14,
• i ' . . •



KLEMENTYNA Z TAŃSKICH H O FM A N O W A .
USTĘP Z DZIEJÓW  W YCHOW ANIA W  PO LSCE.

PR ZEZ

T io tra  Chmielowskiego.

I.

Oświata w tśj części dawnśj Polski, która na początku bieżącego 
stulecia zostawała pod panowaniem pruskiśm, pośrednie zajmowała 
miejsce pomiędzy szybkim i wspaniałym rozwojem nauk w ziemiach 
Podległych berłu rosyjskiemu a średniowieczną niemal ciemnotą nie- 
szczęśliwćj Galicyi. Zbyt częsta zmiana rządów, która się trzykrotnie 
w przeciągu lat niespełna dwudziestu dokonała; stan niepewności, apa- 
tyi lub rozgorączkowania; spełnianie lub wyczekiwanie czynów wojen
nych: oto główne zewnętrzne przyczyny tego zjawiska, że instrukcya 
publiczna, ani za czasów pruskich, ani za czasów Księztwa Warszawskie
go, ani nawet za konstytucyjnych czasów królestwa kongresowego, nie 
mogła się organicznie rozwinąć i zabłysnąć tak jasnóm światłem, jak 
np. Uniwersytet Wileński za rektoratu Hieronima Strój no wskiego, Jana 
Śniadeckiego, a nawet jeszcze i za Franciszka Malewskiego. Do po
wyższych jednak przyczyn zewnętrznych dodać należy i ten fakt nie 
małćj wagi, źe w tćj części Polski, o którćj mówię, nie zjawiały się 
długo wielkie talenta pedagogiczne i nie podtrzymywały silną dłonią 
a niezmordowaną zapobiegliwością chwiejących się, podczas zawieruchy 
wojennćj, zakładów wychowania publicznego. W zakresie tylko wy
kształcenia elementarnego .poszczycić się można takim Konstantynem 
Wolskim; w filologii polskićj — Lindym; ale ani w matematyce, ani 
w naukach przyrodzonych nie było Janów i Jędrzejów Śniadeckich; 
w filologii zaś klasycznćj ani Stefazyusz, ani Woelcke, że już o Zinser- 
lingu, Jacobie i Mullerze nie wspomnę, nie mogą się ze znakomitym 
Grodkiem porównać. Dopiero w ostatnich kilku latach przed 1830 r. 
zaczynają się rozwijać talenta, które, niestety, zmarnieć wkrótce miały 
(T. Dziekański, T. Sierociński i inni).

Brak talentów pedagogicznych sprawił, źe bardzo długo nie po
siadaliśmy podręczników do nauki szkolnćj. Dzieła i dziełka wygoto
wane lub polecone niegdyś przez członków Komisy! Edukacyjnćj, prze
stały być używane, z wyjątkiem gramatyki Kopczyńskiego, i logiki 
Kondylaka, nietylko za czasów pruskich, ale nawet za Księztwa W ar
szawskiego i późnićj. Na nowe oryginalne prace zdobyć się nie umia
no; potrzeba je więc było tłómaczyć zazwyczaj z niemieckiego. Tak
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np. w szkołach Księztwa Warszawskiego do nauki historyi używano 
dziełka Schrdcka, do łaciny wypisów Gedike’go, tak  zwanego Tirocinium, 
które było i później bardzo często przedrukowywane, którego począt
kowy frazes: Terra est rotunda et, globosa, w przysłowie u nas prze
szedł; do języka francuzkiego wypisów tegoż Gedikego; do technologii 
książki Funka; do literatury Eschenburga: Lehrbueh der Wissen- 
sehafls/cunde '). Tłómaczeń, po większćj części bardzo nędznych pod 
względem języka, dostarczał Bogumił Korn we Wrocławiu, który dru
kował głównie utwory służące za przewodniki w wychowaniu doino- 
wćm i książki rozrywce poświęcone.

Pomimo to jednak, przypatrując się bliżój ruchowi pedagogicz
nemu w pierwszych 20-stu latach naszego wieku, zauważymy z łatwo
ścią, że było u nas silne poczucie potrzeby wykształcenia i bardzo wiele 
gorliwości wśród stanu nauczycielskiego. Pocieszający ten objaw przy
pisać należy w części żywej jeszcze naówczas tradycyi Koinisyi Edu- 
kacyjnćj, a w części troskliwości rządu pruskiego o dobro oświaty. 
Tajny naczelny konsyliarz skarbowy de Klewitz, zdając sprawę ze sta
nu szkół w tak zwanych „Prusiech południowych", mówił z wielkiśm 
uznaniem o ich urządzeniu przez Komisyą Edukacyjną, zaznaczając 
tylko, że brakowało tu i owdzie wykonania przepisów. Rząd pruski, 
urządzając szkoły w nowo nabytym kraju, postępował oględnie i tak
townie, stanowiąc, że każdy nauczyciel, czy Polak, czy Niemiec, winien 
był umićć i po polsku i po niemiecku. Nie taił się wprawdzie z tćm, 
że powolne zlanie się ludności polskićj z niemiecką było jego celem, 
mówiąc głośno, że i mieszkańcy nowych prowincyi południowych i no- 
wo-wschodnich Prus, powinni z dawnemi prowincyami, z ich mieszkań
cami, językiem, religią, obyczajami i ustawami, bardziej się oswoić 
i niejako jeden naród składać '-); — ale nie był jeszcze wówczas tak 
zaciekłym germanizatorem, jak dzisiaj, i radykalnych środków się nie 
chwytał. Wysoko ukształcony minister stanu von Yoss, i przyjaźnie 
dla Polaków usposobieni pedagogowie niemieccy dbali przedewszyst- 
kićm o to, ażeby młodzież szkolna odnosiła istotny pożytek z udziela
nych sobie nauk, i nie marnowała czasu na mechaniczne zapamięty
wanie wiadomości w języku niezrozumiałym. To tćż zgodnie z tym 
głównym celem, w obec którego cel germanizacyjny usuwał się na plan 
dalszy, urządzono wykład w szkołach, i starano się przygotowywać 
zdolnych pedagogów, poczynając od szkół elementarnych. Dlatego to 
wysłano Jeziorowskiego, Gruszczyńskiego i Siewieluńskiego do Burg- 
dorf i Dessau, Bentkowskiego do Halli, Bratoszewskiego do Frankfurtu 
nad Odrą, ażeby się zapoznali z nowszemi zdobyczami wychowawczemi 
i za powrotem mogli być przewodnikami seminaryów nauczycielskich 
w Poznaniu i Łowiczu. Prawdziwćj oświacie nie stawiano przeszkód,
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i owszem dozwolono utworzyć „Towarzystwo Przyjaciół Nauk," które 
niemało do jćj podniesienia się przyczyniło.

Kierunek pedagogiczny, czyli zasady wychowania i wykształcenia 
niewiele się za rządów pruskich różniły od zasad Komisyi Edukacyjnśj. 
Wtedy w Prusach nie był jeszcze zapanował wyłącznie systemat hu
manistyczny, podług którego nauka języków klasycznych powinna być 
jedyną podstawą i jedynym środkiem wykształcenia; lecz systemat ten 
łączono z dążeniami ówczesnych pedagogicznych filantropów, którzy 
podnosili przedewszystkićm znaczenie nauk realnych, jak  w ogóle tych 
wiadomości, co miały być w przyszłśm powołaniu wychowańca poży
tecznemu Ta dążność filantropinistyczna rządu pruskiego już w tśm 
się objawia, że liczbę 12 szkół „uczonych", t. j. przygotowujących do 
uniwersytetu, uznał zawielką i do połowy ją  zmniejszył. Powtóre za
kładając „Liceum Warszawskie" 1805 r., przepisano w planie nauk, 
prócz 9-ciu języków (niemieckiego, polskiego, francuzkiogo, łacińskiego, 
greckiego, hebrajskiego, angielskiego, włoskiego, rosyjskiego), wykład 
także początków anatomii i fizyologii ').

Różnica główna zasad instrukcyi pruskiśj od ustaw Komisyi Edu
kacyjnej polegała, prócz silnego nacisku na język niemiecki, także i na 
tern, że nauka języka greckiego stała się obowiązkową w tak zwa
nych szkołach uczonych, czyli gimnazyach, jakbyśmy dziś powiedzieli. 
W Księztwie Warszawskićm nauka tego języka znowu została dru
gorzędną, i w „wolnych jedynie chwilach" wykładaną była, tak że do
piero w Królestwie kongresowem, choć tylko w części dó dawniejszego 
rygoru powrócono.

W skutek więc żywćj tradycyi Komisyi Edukacyjnćj i prawdziwie 
„pedagogicznego" taktu rządu pruskiego, ożywiło się w Prusiech połu
dniowych i nowo-wschodnich", a potćm w Księztwie Warszawskićm 
i Kongresówce zamiłowanie studyów wychowawczych i chęć gorąca przy
łożenia się do dzieła oświaty krajowśj. Jakoż powstała przedewszyst
kićm jawność działań w zakładach naukowych nietylko rządowych, ale 
i prywatnych. Pierwszym to podobno było w dziejach wychowania na
szego przykładem, że kiedy Ludwik Osiński i Konstantyn Wolski za
mierzali otworzyć w 1801 roku pensyą prywatną męzką, wyprawili na
przód w świat obszerne 29-cio-stronnicowc uwiadomienie, w którćm 
zarówno układ instrukcyi, jak i metodę nauczania, obok gospodarskie
go urządzenia zakładu, szczegółowo przedstawili2). Dawnićj, czasami 
tylko, Jezuici i Pijarzy ten tak chwalebny, a tak  dla kontroli powszech
nej ważny zwyczaj zachowywali. A potćm pro grama ta szkolne zawie
rały, nie wyjątkowo, jak poprzednio, ale stale, jakąś rozprawkę nauko
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wą, rok rocznie przez jednego z nauczycieli wypracowaną. Z nowemi 
pojęciami wychowawczemi zaznajamiano się daleko wcześniśj niż po
przednio. Ulepszenia wychowawcze, dokonane przez Basedowa, Oli- 
viera, Pestalozzego, Fellenberga, Bella i Lankastra, przechodziły szyb
ko do wiadomości naszych nauczycieli, i wiedza o nich zaraz dru
kiem się rozpowszechniała. Za Księztwa Warszawskiego otrzymaliśmy 
pierwszą systematyczną Pedagogikę Niemeyera, w przekładzie księdza 
Czarneckiego, a w kilka lat potśm Chojnacki napisał takąż Pedagogikę 
oryginalnie po polsku.

A jak w instrukcyi publicznćj robiono bardzo wielkie ustępstwa 
na rzecz realistycznego kierunku, tak znowuż w rozpowszechnionych 
na początku wieku naszego przekonaniach pedagogicznych, głównie 
dźwięczała taż struna. Dzieł wprawdzie głównego przedstawiciela 
realizmu pedagogicznego, zwanego w Niemczech filantropinizmem, Ba
sedowa, nie tłómaczono u nas; ale one same były znane, tóm bardzićj, 
źe ks. Adam Czartoryski należał do liczby owych książąt i królów, co 
to złożyli wielką zapomogę Basedowowi do wydania jego sławnego Ele- 
mentarwerk, a rodak nasz Chodowiecki robił do niego ryciny. Powtó- 
re, z zasadami Basedowa zapoznawała się młodzież i starsi z dzieł 
Campego, sławnego z przeróbki Robinsona, tylokrotnie u nas przedru
kowywani, ze zbioru pism, rozrywkę dzieci mających na celu, które 
również znane były u nas w tłómaczeniu. To pośrednie zaznajamia
nie się z poglądami Basedowa, który wziął był sobie za zadanie urze
czywistnić nietylko zdrowe rady, ale i paradoksu Jana Jakóba Rous
seau, uchroniło nas po części od ekscentrycznych pomysłów, od niebez
piecznych eksperymentów pedagogicznych; a wpoiło tylko głęboko 
w umysły to przekonanie, że wykształcenie powinno przygotować mło
dzież do przyszłego ich zawodu w życiu obywatelskićm, w niczćm jed
nakże nie krępując swobody jednostki i nie zagradzając jćj drogi do 
szczęścia. Przekonanie to, stwierdzane i wzmacniane potrzebami k ra
ju , który na gwałt starać się musiał nie tyle o uczonych z profesyi, 
ile o zdolnych urzędników, techników i przemysłowców, coraz większe 
w umysłach wykształconych zyskiwało uznanie i stałoby się wielce dla 
rozwoju oświaty szkodliwe, gdyby Towarzystwo Przyjaciół Nauk i pó
źniejszy Uniwersytet Warszawski nie były choć częściowo przeciwdzia
łały  i znaczenia umiejętności nie podtrzymywały. Przewaga wpraw
dzie została po stronie filantropinizmu; ale kraj ustrzegł się stanowczśj 
jednostronności i naukom humanistycznym poszanowanie zapewnił.

W obec dość raźnego zainteresowania się sprawami pedagogicz- 
nemi, kwestya tćż wychowania kobićt nie mogła pozostać w ukryciu. 
Wychowanie panien jak we wszystkich krajach katolickich tak i u nas 
było trojakie: klasztorne, pensyonarskie i domowe; żadne jednakże nie 
odznaczało się rozumnćm urządzeniem.

O wychowaniu klasztornćm nie mamy wprawdzie szczegółowych 
sprawozdań; ta  wszakże okoliczność, że tak światły kapłan jak Kołłą
taj, w listach do Małachowskiego z nieufnością o szkołach klasztornych



się odzywa, mówiąc, że pokora i -powierzchowny ulcład, jest to rzecz 
najwięcśj zgromadzenia zakonne szczycąca; a powtóre to, że w r. 1793 
uważano za potrzebne przełożyć dziełko pani Genlis: O zniesieniu za
konnie i eduhacyi publicznej kobiet i ludu (w Krakowie), gdzie znaj
dujemy obronę zakonnego wychowania: zmuszają do wniosku, że za
kłady Sakramentek i Wizytek nie odpowiadały życzeniom oświeconego 
ogółu. Wykład nauk był sprowadzony do minimum; paplanina fran- 
cuzka grała w nim główną rolę; o przygotowaniu do życia obywatel
skiego nie myślano prawie wcale. Jeżeli zakony męzkie mają nie jed- 
nę piękną kartę w dziejach naszego wychowania; to natomiast klaszto
ry żeńskie były dla ogólnego wykształcenia zupełnie prawie bezowo
cne. „Klasztorny kierunek — powiada K. WŁ Wójcicki ') — żadnych 
korzyści, raczej szkodę dla rodzin przynosił; albowiem młodych dziew- 
czątelc myśli i uczucia odwracał od właściwego powołania kobićty, jako 
przyszłćj żony, matki i obywatelki. O tych świętych obowiązkach ża
dna panna z klasztoru najmniejszego nie miała wyobrażenia. Oder
wana od świata, od uczuć niewieścich i przyszłego powołania w społe
czeństwie, śpiewała na chórze, modliła się wiele, uczyła mało, skrom
ną przywdziewała postawę, i z rączkami nakrzyż założonemi, jako 
istota bierna, pokorna i potulna wychodziła z cichej celi zakonnśj 
w gwar życia światowy. Nie dziwota, że wychowanki klasztorne, zwa
ne pospolicie gąskam i (lub pannami celkowemi), które poczuwały go
rętsze uderzenia młodego serca, często na błędną drogę wchodziły, 
a błąkając się bez światła i przewodnika sumiennego, padały ofiarą 
swego obłędu.... Z klasztoru nie wynosiły czystej i prawdziwćj poko
ry chrześcianki, ale tylko jćj pozór i dewocyą, która w późniejszćm ży
ciu najgorsze wydawała owoce... Zamknięte w grubych murach kla
sztornych, obudzały w sobie dwie zgubne wady: ciekawość i zamiło
wanie plotek, z których dopiero po długićj pracy lubo nie zawsze, wy
leczyć się mogły w gronie rodzinnćm."

O pensyach żeńskich mamy również jaknajniepochlebniejsze świa
dectwa. Hugo Kołłątaj pisząc do Małachowskiego w 1788 r., sławne 
listy Anonyma, powiada, że płoche naśladownictwo namnożyło pensyi 
w mieście stołecznćm; że moda wydała na niebezpieczeństwo dobre 
obyczaje: że dobry ton chciał mieć panienki szlacheckie komedyant- 
kami, kształtnemi tancerkami; że wysyłając na edukacyą do stołeczne
go miasta te niewinne ofiary, chcemy do reszty zagubić dawne narodu 
obyczaje2)... W lat cztery potemKomisyaEdukacyjna powagą swoją zale
ciła rektorom, tudzież osobom, trudniącym się wychowaniem, odwodzić 
rodziców od zamiaru oddawania córek swoich na pensye, wystawiać im 
całe zwodnictwo mistrzyń , wpajać najusilnićj przekonanie, aby same 
matki nie uwalniały się od tak świętego obowiązku, którego się od nich 
Bóg i ojczyzna dopominają. Taż Komisya wystawiała ówczesne ochmi
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strzynie, jako kobićty bez edukacyi, znane po większćj części z obojęt
ności w religii, z ograniczonej tylko znajomości świata, a często z gor
szących nawet obyczajów, z pogardy własnego kraju i z zupełnego za
niedbywania podjętych obowiązków. A jednak, chociaż były tylu 
zdrożnościami obciążone, powodując się widokiem osobistego zysku, 
do swoich domów niewinną młodzież przyjmowały, ażeby wpojeniem 
w nią szkodliwych zasad pomnożyć liczbę nieszczęśliwych wychowania 
ofiar lub uiścić się jakkolwiek ze swojego obowiązku, kosztem niewia- 
domości rodziców, których zaufanie zdradzić, było tylko chwilowśm ich 
sumienia zakłóceniem. Perswadowała dalśj komisya rodzicom, że od
syłanie córek na pensye do stołecznego miasta niszczy dolę przyszłych 
obywatelek, wpływa na dalszy bieg ich życia, kiedy przyzwyczajone do 
cenienia blasku powierzchownego, do chełpliwego popisywania się z ta 
lentami, do próżnych rozrywek, publicznych widowisk, do sądzenia o lu
dziach z pozoru i stroju, opanowane żądzą wyrównania w zbytkach 
i wystawności majętniejszym, a potćm do skromnego życia we wsiach 
powołane, znajdują wkrótce w skażonćj imaginacyi, i w zbałamuconśm 
sercu źródło niesmaków, nudów i przykrości; tym sposobem wpadają 
w nieszczęście płochego wyboru małżonków, a następnie złego w m ał
żeństwie pożycia ').

Rząd pruski nie wiele się zajmował wykształceniem wyższćj war
stwy kobićt naszych; lecz uwagę swoję zwrócił przeważnie na klasy 
pracujące, zakładając w miasteczkach i po wsiach, tak zwane szkoły 
przemysłowe, w których obok czytania, pisania, rachunków i wiado
mości poczerpniętych z Lesebuehu (po polsku i po niemiecku), uczono 
robót i wprawiano do zajęć gospodarskich i rzemieślniczych. Rząd 
Księztwa Warszawskiego szkółki te utrzymał, a jako zatrudnienia 
dziewcząt w szkole przemysłowej łowickićj naznaczył następne: ro
bienie skubanki, przędzenie wełny, bawełny, lnu, konopi i jedwabiu, 
robienie pończoch, szycie, robienie siatek i roboty krosienkowe. (Po
stanowienie Izby Edukacyjnćj z 14 czerwca 1808 r.). Izba atoli Edu
kacyjna nie poprzestała na tćm; lecz podejmując nieurzeczywistnioną 
z powodu upadku kraju myśl byłćj Komisy! Edukacyjnćj, zajęła się go
rąco reformą pensyi żeńskich, i w tym celu postanowiła 16 paździer
nika 1808 r., wezwać w każdćm mieście dcpartamentowćm, znakomite 
i  szanowne damy, którym czuwanie i dozór nad pensyami i innemi 
różnego rodzaju dla płci żeńskićj przeznaczonemi szkołami powierzyła. 
Grono tych dam, przez częste zwiedzanie pensyi, miało zwracać baczne 
oko na nauki tam dawane, na sposób utrzymywania dziewcząt, na 
ochędóstwo, zdrowe pomieszkanie, zatrudnienia, na zdatność i rozsą
dek nauczycielek; postrzeżenia zaś swoje i uwagi, winno było przesy
łać Najwyższćj władzy nad edukacyą przełożonćj. Do tychże dam 
udawać się miały osoby pragnące dostać pozwolenie na założenie no-

*) Szczegóły powyższe z a k t K om isyi E d u k acy jn ć j przytoczył K aro l 
M ilew ski w dziełku: Z a rys wychowania publicznego p ic i  ień sk ie j w Polsce,1 651 
ro k u , s t r .  2 5— 2 8.



wej pensyi, ażeby od nich uzyskać świadectwo obyczajów, mające być 
przesłanćm do Izby Edukacyjućj.

Czyniąc zadosyć temu wezwaniu, rada dozorcza departamentu 
warszawskiego ułożyła regulamin pensyi i szkół płci źeńskićj, który 
Izba Edukacyjna w dniu 9 marca 1810 r. zatwierdziła i wszystkim pen- 
syom i szkołom płci źeńskićj w Księztwie Warszawskiśm zachowywać 
poleciła. Poraź to pierwszy kobiśty występują czynnie w sprawach 
ustawodawczych; poraź pierwszy biorą na siebie ciężar odpowiedzial
ności publicznćj, sprawują urząd dozorczyń wychowania, i podają pu
blicznie drukiem swoje nazwiska jako urzędniczek. Sądzę zatćm, że na
zwiska na tym cichym manifeście zamieszczone, zasługują dzisiaj na 
przypomnienie. Wypisuję je porządkiem podpisów, zachowując ich 
właściwości: z Lubomirskich Potocka, Izabela Czartoryska, Marya 
z Czartoryskich księżna Wirtemberska, Maryanna Gutakowska, Tekla 
Lubieńska, Józefa Kicka, Izabela Husarzewska, Therese de Lafontaine, 
Louise Goudeit, B. Wolffowa, A. Diehlowa, S. Thys, Czarnecka, Rut
kowska ')• To powołanie kobićt do publicznego, urzędowego stano
wiska nadało sprawie wychowania niewieściego znaczenie niepospolite 
i obudziło energią w pewnśj części ochmistrzyń, które pragnęły zasłu
żyć sobie na dobre imię w dziejach pedagogiki, a publicznego dozoru 
nietylko nie lękały się, lecz go nawet pragnęły. Jako piękną illustra- 
cyą tej dążności, przytoczyć możemy jedyny podobno u nas przykład 
jawności na pensyi źeńskićj prywatnej, dany przez Konstancyą Skora- 
szewską w r. 1815, która na wzór programatów szkół wydziałowych 
wydała: Popis panien znajdujących się w instytucie początkowej edu- 
kacyi, w Warszawie przy ulicy Przyrynek publicznie okazany (4 kar
ty). Jestto wprawdzie drobnostka, nieszczególnie nawet zredagowana; 
świadczy ona jednak nietylko o chęci rozpowszechnienia wiadomości
0 szkole, ale także i o szczerych zamiarach ochmistrzyni, która w na
der szczupłym działając zakresie, nie mogła nikogo olśnić, a przecież 
nie lękała się ze skromnym planem swćj pracy przed publicznością 
wystąpić i jćj krytyce się poddać.

Ogólne zasady regulaminu pensyi płci źeńskićj z 1810 r., głów
niejsze są: 1) żadna pensya ani szkoła nie może być razem pensyą lub 
szkołą pici obojej; 2) żadna pensya nie może mieć więcćj uczennic nad 
15 a najwyżćj 20; 3) metrowie i nauczyciele, dający lekcye na pensyach
1 w szkołach, powinni mieć na to pozwolenie od Izby Edukacyjnej. 
Z przepisów dotyczących utrzymania i dozoru panien, zasługuje na 
uwagę zakaz prowadzenia wychowanek do ogrodów publicznych w cza
sie powszechnego spaceru, i pozwolenie wydawania w czasie zapust 
dwu balów dziecinnych, w których i płeć męzka mogła brać udział. 
Co do wychowania moralnego, zalecano prosty wykład artykułów wia
ry bez wdawania się w „obszerne ich wywody lub kontrowersye;” za
strzegano zachowywanie prawideł „doskonałćj tolerancyi, zgodnćj z du-

')  Ilegulam ent pensyi i s z k ó l  p i c i  żeńskiej (1 8 1 0  r . ,  W arszaw a) s tr .  
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chem religii;11 zakazywano wszelkich zabobonów, powieści o strachach, 
wiary w prognostyki, wróżby, kabały, i t. p.; przepisywano „łagodność 
i cierpliwość jako najistotniejsze przymioty kobiśty". Co do nauk, to 
oprócz zwykłych przedmiotów i robót ręcznych, zamieszczono w planie 
klasy II „naukę utrzymywania rachunków, książek handlowych i ku
pieckich”; w klasie IV zaś naukę o fizycznćm i moralnćm wychowaniu 
dzieci. Prócz tego każda z pensyonarek powinna była wiedzieć cenę 
każdćj rzeczy, którą posiada, powinna znać się na gatunku materyi, 
ilości łokci na suknią potrzebuśj, na dokładności i cenie roboty; dalćj 
miała jćj być wiadomą cena sprzętów stołowych, naczyń kuchennych 
i śpiżarnianych; tudzież wiadomość o najwłaściwszśj porze czasu do na
bycia zapasów potrzebnych. Co się tyczy robót, szycia, wyszywania 
i rozmaitego gatunku haftów, robienia sukien i wszelkich dla siebie 
strojów, tych w każdym wieku wychowanice uczyć się miały, a dosko^ 
nałość w pracach tego rodzaju szczególnićj ceniona być miała. Na 
wprawę w zwykłe talenta nie kładziono wielkiego nacisku, a nawet co 
do muzyki i rysunków zalecono, ażeby guwernantki ostrzegały rodziców 
o bezpotrzebnem marnowaniu czasu, jeżeli spostrzegą, że wychowanki 
nie mają do nich zdolności. Nalegano natomiast, ażeby uczono się po
trzebniejszych talentów, jako to: ogrodnictwa i budownictwa wiejskie
go, „z wiadomością kształtnćj proporcyi, dobrego gustu i rozkładu 
wewnętrznego mieszkań ku wygodzie" (str. 21).

Jak  widzimy nauki niewieściśj nie podniesiono wysoko, ale idąc 
w kierunku utylitarnym, filantropinistycznym, usiłowano wykształcić 
przynajmuićj dobre gospodynie, nie zaś strójnisie i koncertantki. Za
wierucha wojenna, która w dwa lata po wydaniu tych przepisów wy
buchła, nie dozwoliła się rozwinąć pensyom żeńskim; a nawet z bie
giem czasu zepchnęła je na to pogardzone stanowisko, jakie zajmowały 
w r. 1792, kiedy Komisya Edukacyjna przestrzegała przed niemi rodzi
ców, jako przed przybytkami zepsucia. Istotnie Kajetan Koźmiau, 
wyznaczony przez księcia Zajączka na wizytatora pensyi żeńskich 
w Królestwie Polskićm w 1820 r., zdał bardzo smutny raport, nie tyle
0 nizkim poziomie nauk, chociaż i ten zaznaczał; ile o najgorszych sto
sunkach obyczajowych w owych zakładach. „Źle dobrane towarzystwa, 
(pisał), publiczne przechadzki i widowiska wyprowadzają młode uczen
nice ze szczęśliwćj w ich wieku niewiadomości fałszywych powabów 
świata i czynny umysł tćj młodzieży poddają roztargnieniom, jakie ze 
sposobami wpajania cnót i światła żądną miarą pogodzić się nie da
dzą. Widocznićj jeszcze dąży do poparcia tej nieudolności naukowćj 
zwyczaj, dozwalający w Instytutach zabaw karnawałowych w uczest
nictwie pensyi męzkich, dający przez to pochop do zawierania zgub
nych dla niedojrzałój namiętności zaznajomień, błędnych związków
1 obudzenia wrażeń najszkodliwszych w wieku nieugruntowanego jesz
cze seroa i nieuksztateonego umysłu ').

')  Słowa K oźm lana cytow ane eą z rękopiam u przez K . M ilew skiego, 
w wyżćj przytoczonym  dzie łku  n a  s tr . 4 2 .



Taki stan pensyi żeńskich pobudził Komisyą Oświecenia do no
wych reform, które się od r. 1821 rozpoczęły; a jedną, z najpierwszych 
był zakaz wprost przeciwny pozwoleniu z czasów Księztwa Warszaw
skiego: zakazano mianowicie na pensyach wszelkich zabaw mieszanych, 
to jest takich, do których płeć męzka wchodziła. Reformy te ulepsza
no rok rocznie; w 1825 r. otwarto instytut guwernantek w 1828 r. 
„pensyą wzorową.” Programy ich były również czysto utylitarne; ro
biono w nich nacisk na gruntowność, zalecano pobożność i praktyczne 
wychowanie.

W wychowaniu domowśm odróżnić można trzy kategorye: wy
chowanie czysto polskie, napółfrancuzkie i przeważnie lub zupełnie 
francuzkie. Po staropolska wychowywały się dziewczęta niezamożnśj 
szlachty; uczyły się czytać, pisać i trochę rachować od matki lub ba
kałarza, religii od matki i księdza proboszcza; pomagały w domowym 
zarządzie, i nabywały sekretów kuchennych. Cokolwiek zamożniejsi 
ulegali ogólnćj manii francuzczyzny, która u nas szczególnićj po wy
buchu rewolucyi francuzkiój, w skutek napływających do kraju emigran
tów zaczęła grasować, jak zaraza. Niektórzy poprzestawali na studyo- 
waniu języka literatury i manier francuzkich; inni posuwali się do po
gardzania ojczystą mową, ubiorem, zwyczajami a nawet obyczajami. 
Wśród takiego usposobienia nie myślano oczywiście o prawdziwśj nau
ce języka ojczystego, uważając, że dostatecznćj nabędzie się w nim 
wprawy, gdy się go użyje w niezbędnśj niekiedy z „pospólstwem” roz
mowie. Książek polskich nie czytywały nietylko te, które wychowy
wały się wyłącznie po francuzku, i które języka ojczystego albo nie 
znały albo się wstydziły, ale te nawet, co prawdziwemi Polkami pod 
względem sposobu myślenia być nie przestały. Literatura francuzka, 
teatr francuzki, gry francuzkie przenoszono w tak zwanym wyższym 
świecie lub mającym przynajinnićj do niego pretensyą, nad literaturę, 
teatr i gry ojczyste. Chęć błyszczenia, utrzymywania „salonu,” kokie
towania, po r. 1796 nietylko nie ustawała, ale, co więcćj wzmagała 
się jeszcze tak, że czasy pruskie znane nam są jako chwile szalonych 
zabaw, głośnych skandalów, częstych rozwodów. Młodziutkie panien
ki zamiast siedzieć nad książką i kajetem lub trudnić się zarządem 
domowym, wprowadzone w świat, dopóty tańczyły, dopóki męża nie 
wytańczyły, ażeby późnićj daleko swobodniejsze prowadzić życie na 
ustawicznych redutach i kasynach.

Za czasów Księztwa Warszawskiego i Królestwa, zaraza francuz
czyzny grasowała ciągle; świetność tylko balów zmniejszyła się z po
wodu ruiny majątkowćj, spowodowanśj z jednćj strony zbytkowćm ży
ciem czasów pruskich, a z drugićj ofiarami, których położenie ówczes
ne kraju wymagało. Powoli, bardzo powoli, głosy wołające o powrót

*) P ierw szą m yśl tak iego  zak ładu  podała  kaszte lanow a N akw aska  
w Pam ię tn iku  W arszaw skim  z r. 1 8 2 0 , I , 2 4 2 .
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do swojszczyzny, zaczynały zyskiwać łaskawe ucho u znarowionćj pu
bliczności.

Za podręczniki wychowawcze w wychowaniu domowćm klas na- 
pół zfrancuziałych służyły dzieła literatury francuzkiśj, a szczególniśj 
romanse. Dla tych, co się jeszcze nie obeznali dokładnie z francuzczy- 
zną, przekładano te dzieła na język polski lub dawniejsze przekłady 
przedrukowywano. Do autorek, których dzieła pedagogiczne najbar- 
dzićj zalecano młodym osobom, należały na początku naszego wieku 
Marya Joanna le Prince de Beaumont i Stefania Felicyta de Gen
iis. Marya de Beaumont (urodzona 1711 r., zmarła 1780 r.) wyda
ła  cały kurs wychowawczy dla panien, napisała kilka romansów i była 
bardzo długo, bo jeszcze w roku 1830 wielce cenioną we Francyi. Pis
ma jćj odznaczają się czystością zasad, prostotą i siłą rozumowania, 
umiejętnością zastosowania się do umysłów dziecinnych; lecz styl 
w nich niepoprawny, wykład rozwlekły, a treść naukowa bardzo niedo
stateczna. Najczęstszy użytek wychowawczy robiono z dwu jćj dzieł:
1) Magas/n des enfans ou dialogues entre une gom ernante cl ses 
śleces (Londyn, 1757) i 2) Magasin des adolescentes (Londyn, 1760). 
Oba te dzieła przełożył jeszcze w KVIII wieku ks. Eustachy Dębicki 
Pijar. Znalazły one takie powodzenie, że trzykrotnie były przedruko
wane, a ostatni raz w Warszawie, w naszćm już stuleciu '). Są to roz
mowy prowadzone bardzo niesystematycznie ze wstępami przygodne- 
mi, a treścią złożoną z urywków historyi biblijnćj, historyi powszechnćj, 
geografii, moralności, a czasami i filozofii. Tłumaczenie polskie tchnie 
staroświeczczyzną; ciągłe powtarzanie Wc. Pani, Mcia Pani, jest tak nie
estetyczne i nużące, że dziełka owe, pomimo niektórych zalet wewnę
trznych nie mogły już Uczyć na długi szereg lat powodzenia. Używa
no ich jednak, bo nie było tak  bardzo w czćm wybierać.

Stefania de Genlis (ur. 1745, zm. 1830 r.) stała się o wiele sła
wniejszą od swojćj poprzedniczki tak, że nazwiska jćj przynajmnićj nie 
potrzeba dzisiaj u nas nawet ludziom średnioukształconym przypomi
nać. Znamy ją  głównie jako autorkę ckliwych romansów, w których 
zwycięztwo cnoty stałe i niezmienne przechodzi przez bardzo nieraz 
drastyczne, pod względem moralnym, a lekko tylko osłonięte, próby. 
Była ona jednak i wpływową w swoim czasie mistrzynią pedagogiki; 
jćj czterotomowy romans pedagogiczny p. n. Adela i Teodor czyli Listy 
o edukacyi, zarówno po francuzku, jak i w przekładzie polskim Karoli
ny Czermińskićj (wydanie drugie w r. 1806 w Krakowie) rozpowsze
chniał zasady filantropinizmu i zarazem zaznajamiał z życiem wielkie-

')  T y tu ły : l )  M agazyn  dziecinny, czyli Rozmowy między m ądrą ochmi
strzyn ią  i zacnćm i damam i, j i j  ćw iczenia poruczonem i, 4 tom y, W arsz . 1 8 0 4 ;
2) M agazyn  p a n ień sk i, czyli rozmowy i t. d ., 4 tom y W arsz . 180G . T o n  m a
gazyn, ja k  n iem nićj dzieło M aryi de B eaum ont p. n . E duca tion  com plhe  a. l ’u -  
ta g s  de la fa m ilie  rogale, jeszcze  w r . 1 8 2 1  były u nas polecono przoz K orni- 
syą O św iecenia b ib lio tekom  przy peusyack  żeńskich .



Ko świata francuzkiego; a jej Wieczory zamkowe były bardzo długo je 
dyną z najczęściśj używanych książek rozrywkowych dla dzieci. Po
mysły wychowawcze Stefanii de Genlis, jako zręczna bardzo kombina- 
cya zasad Fenelona, Locke’go, Roussa i Basedowa, zawierają nader wie
le zalet; atoli i wady ich są znaczne, a najgłówniejszą jest ta, że są za
stosowane do użytku bogaczów tylko. W Adeli i Teodorze ciągle mo
wa jedynie o hrabiach, baronach, książętach; wydatki na przyrządy pe
dagogiczne wynoszą sumy, które dla bogatych są niczśm, a dla biś- 
dnych całym majątkiem. Ażeby dać pojęcie, do jakiego stopnia szafo
wanie kieszenią wychowawców posuwa de Genlis, przytoczę jeden tylko 
szczegół. Dla nauki chronologii i historyi rzymskiśj, przeznaczono 
osobny pokój, mający obicie malowane pokostowćmi farbami na płótnie 
rozbitćm na blejtramach. Na nićm znajdowało się kilkadziesiąt malo
wanych medalionów, przedstawiających królów, cesarzy, kobićty i wy
padki z dziejów rzymskich. Autorka w przypisku dodaje: „To obicie 
tak, jak jest opisane, dobrze i dokładnie malowane, po większśj części 
z wzoru medalionów starożytnych, dziewięćset tylko franków kosztowa
ło •).” Zapewne, dla baronowy (TAlmane dziewięćset franków, zuży
tych dla możności nauczenia się historyi rzymskićj, były bagatelą, ale 
dla szlachcica polskiego, który to czytał, musiało się wydawać wymy
słem zamorskim, który dyable drogo kosztował.

Prócz tych dwu nader u nas wpływowych kobićt-autorek, wymie
nić także należy niemkę Wilhelminę Karolinę von Rebeur (ur. 1769, 
zm. 1807 r.), której dzieło: Elisa oder das Weib, wie es sein sollte, al- 
len deutsehen Madchcn und Weibern gewidmel wywarło w Niemczech 
nadzwyczajne wrażenie, przełożone zostało na angielski i francuzki, 
a z francuzkiego na polski p. n. Eliza czyli Wzór kobiet (1802 i 1806, 
w 3-ch tomach). Jestto również romans z celem pedagogicznym, jak  
dzieło Stefanii de Genlis, ale treści wychowawczój mnićj w nim, aniżeli 
w Adeli i Teodorze; w ustępach atoli, poświęconych wykazaniu powoła
nia kobićt, gorąco autorka przemawia za podniesieniem skali wy
kształcenia niewieściego, w tym mianowicie celu, ażeby przyszłe matki 
mogły dobrze wychowywać dzieci. Zresztą podziela autorka rozpo
wszechnione wówczas zapatrywania filantropinizmu, zarówno na cel, 
jak  i na środki wychowania. Ze szczegółów podnieść należy nacisk, 
jam  położyła na swobodę wyboru męża przez córkę. Eliza wprawdzie 
sama poddała się bez szemrania despotycznemu rozporządzeniu swój 
matki i tylko nadzwyltłemu bartowi swój duszy winna była względne 
szczęście, w pożyciu z człowiekiem nie swego wyboru: ale córce swoićj 
me chce narzucać męża. „Rodzice, mówi do nićj, mają tylko prawo 
przedstawiać swym dzieciom, co im zdaje się być dogodniejszego i po
dać im sposoby, aby były szczęśliwómi; do dzieci zaś należy wybór ich 
czynić. Tu rodziców władza ustaje, tu  nieodzowne prawa człowieka 
następują; tu  wolno jest każdemu przedsięwziąć takie środki do uszczę-
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śliwienia, któreby mu się zdawały być najmocnićj zgadzające się z jego 
uczuciami i wyobrażeniami i nadać im pierwszeństwo ').”

Literaturę rozrywkową dla dzieci stanowiły, prócz wspomnianych 
już Wieczorów zamkowych Stefanii de Genlis, bardzo odpowiednie na 
swój czas i dobrze do usposobień dziecięcych zastosowane, powiastki Ar
nolda Bcrquin (1749 f  1791), który naśladując sławnego w Niemczech 
Weisse’go, z wielką miłością dla światka dziecinnego pracował. Pisma 
jego wychodziły u nas po francuzku (Wilno, 1802) i były tłómaczone 
na polski. Szczególnićj Przyjaciel Dzieci był chciwie przez nie czy
tany.

Jak z Elizą, tak tćż i z Robinsonem Campego (1746— 1818 r.) za
znajomiliśmy się za pośrednictwem literatury francuzkićj. Od r. 1806 
książka ta  ileż liczy już czytelników! Campe był najbardzićj wpływo
wym pisarzem filantropijnym; onto w połączeniu z kilku innymi auto
rami, utworzył całą bibliotekę pedagogiczną, zarówno dla wychowaw
ców, jak  i dla wychowańców; jego przeróbka Robinsona Defoego, wy
parła  w Niemczech protestanckich, zwykłą lekturę biblijną, a u nas 
stała się wśród ubóstwa literatury dziecięcćj, jednym z najważniejszych 
środków zajęcia i zainteresowania dzieci do czytania. Po Robinsonie 
przełożono u nas (już z oryginału) Bibliotekę dziecinną i mlodziańską 
Campego, jak  niemnićj zbiór podróży dla młodzieży i inne jego utwory 
lub wydawnictwa.

Jeżeli do dziełek powyższych doliczymy jeszcze zbiorki kistoryi 
naturalnćj Nowy B u fo n  dla młodzieży i kilkunastotomikową Geografią 
historyczną , które, chociaż nie przeznaczone wyłącznie dla płci niewie- 
ściśj, mogły być przecież przez nią czytane z pożytkiem, będziemy mieli 
spis prawie zupełny pism lżejszych, przeznaczonych dla dziecięcego 
i młodzieńczego wieku dziewcząt naszych. Były to, jak  widzimy, same 
przekłady, nader różnćj, niekiedy bardzo małćj wartości, mianowicie 
pod względem języka; liczba ich nie mogła zaspokoić szerszych wyma
gań, zrodzonych przez rozpowszechnioną oświatę. Źe były przekłada
mi, to nietyle wówczas raziło, gdyż pisarze ówcześni nie wystawiali cha
rakterów indywidualnych, zwyczajów narodowych, ale starali się odma
lować człowieka w ogóle, jak go pojmowali, t. j. jak  w wyliczonych tu 
dziełach, z punktu widzenia filantropiuizmu. Z utworów oryginalnych 
dla zabawy wieku młodego, niemożemy wymienić tu nic innego, prócz 
6-ciu powiastek Anny z Radziwiłłów Mostowskićj, które wyszły w zbior
ku zatytułowanym: Moje rozrywki (Wilno, 1806). Powiastki te miały 
na celu wykorzenić z umysłu młodzieży zabobony, przesądy i strachy, 
a wykonane były stylem owoczesnym, pełnym deklainacyi sentymental
nej, przerywanej potokami łez.

Jak książek rozrywkowych, tak też i podręczników niektórych 
dla dziewcząt niedostatek uczuwać się dawał. Nie będę tu wyliczał

')  E liza  czyli W zór kohićt, I I ,  20  2, 2 0 3 . P odobno  m yśli czytać już 
m ożna było u nas w r .  1 7 78 w P anu P o d tto lim  (Część I, księga I I I ,  roz. 10).



braków, lecz najlepićj podobno scharakteryzuję ówczesny stan literatu- 
•7 pedagogicznśj, gdy wspomnę, że Regulament pensy i i szkól 
'v Księztwie Warszawskiem z r. 1810, wyliczając książki, mające słu
żyć za podręczniki szkolne, nieraz odsyła nauczycielki i ochmistrzyni 
uo przyszłości, kiedy to lub owo dzieło będzie wydane lub przedruko

w e; a w końcu daje tę sumaryczną radę: „Mogą być równie używane 
uzi.eła dla dzieci w obcych językach, znane i zdaniem powszechnśm po
twierdzone (str. 29).” Cóż może być smutniejszego nad to przyznanie 
*§ władzy wychowawczćj do własnćj bezsilności?

II.

Wśród takiego stanu literatury pedagogicznój u nas, pojawiła się 
r - 1819 Pamiątka po dobrej matce, przez młodą Polkę izzyskała po- 

ouzenie nadzwyczajne, t. j. takie, jakie wówczas miały Śpiewy histo- 
^emcewicza, Malwina księżnćj Wirtemberskiój i Pielgrzym  

^  {0 rom‘iu Izabelli Czartoryskićj. Świadectwem tego powodzenia jest 
> że; W przeciągu dwu lat, Pamiątka doczekała się trzech wydań; że 

szystkie pisma peryodyczne ówczesne z uwielbieniem o nićj mówiły; że 
an bowiński, pisząc w r. 1821 O uczonych Polkach pomieścił tu au- 
orkę Pamiątki z najzaszczytniejszą wzmianką, porównywając ją  z au- 
rkami 1lalwiny  i Pielgrzyma; że nakoniec Komisya Oświecenia w tym- 

e roku pomieściła jćj dziełko w liczbie tych, które powinny się znajdo- 
ac w bibliotekach przy pensyach i szkołach żeńskich '). Jakie były 

przyczyny tego powodzenia, łatwo zrozumićć. Ezecz była napisana 
g- zez młodą Polkę, a właśnie uwaga ówczesnćj publiczności zwróciła 

g na talenta kobićce, piszące po polsku, na talenta reprezentowane
I . zez. os°by z najwyższej sfery towarzyskiśj, z domu Czartoryskich. 
1)r. ,̂u,lel szo Prace naszych kobićt, prócz jednćj Drużbackićj, będąc albo 
ł tern tłómaczeniem, albo słabem naśladownictwem, nie wzbudzały 
sztam p zaJSc'a ; czytało się je i zapominało. Ale kiedy Malwina wy- 
sku ’ no s*9 naprzód temu, że księżna pisze i do tego pisze po pol- 
ści ’ ^ ? ° ^ m szczytując się w jćj utworze, znaleziono wiele naturalno- 
kićnT  ̂Prawdy 1 wiele piękna: zachwycano się nim i czytano z wiel
ka"! zaJ§ciem. Gdy wkrótce potćm wyszedł Pielgrzym  z ręki także 
du i * ’ uznano ogromną jego użyteczność dla oświecenia nietylko lu- 
szk i Całe§° w ogóle narodu, który miał wprawdzie dzieła uczone lub 
Wsz *?’• Ind.wi%ce 0 jego dziejach, ale popularnego, przystępnego dla 
skiń’ h ich wykładu nie posiadał dotychczas, co więcćj, historyi pol- 
mn Uczy* eię od Francuzów, od Hautepierre’a i Piotra Ńougaret, tłó- 

acząc nawet sobie dziełko tego drugiego: Piękności historyi polskiej
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(1816). W rok po Pielgrzymie ukazuje się Pamiątka. Niepodobna, 
ażeby choć część uwielbienia, jakie miano dla dwu znakomitych Polek, 
które dostarczyły tak pięknego pokarmu duchowego, nie przeniosła się 
na „młodą Polkę.” Powtóre „młoda Polka" powstała silnie przeciw 
„zarazie" cudzoziemskiego to jest francuzkiego wychowania i tćm chwy
ciła za serce wszystkich patryotów, którzy już od lat kilku w kró
lestwie kongresowćm wszelkiemi sposobami starali się wytępić ma
nią powierzania dzieci, a mianowicie córek guwernantkom francuz- 
kim. Używali w tym celu broni szyderstwa, ironii, wymowy, poezyi 
i rozumowania. Serca do przyjęcia „młodćj Polki" były już nieco przy
gotowane.

Potrzecie Młoda Polka, chociaż młoda, wypowiadała takie zasa
dy i przekonania, które większość ukształconego jakotako narodu przy
jąć mogła za swoje, gdyż albo je wyznawała oddawna świadomie lub 
nieświadomie, albo tćż do nich dostatecznie była przygotowaną. Młoda 
Polka rozumiała bardzo dobrze najbardzićj bijące w oczy różnice mię
dzy dawnćm staropolskićm a nowem, napół lub zupełnie cudzoziem
sk im  wychowaniem; a wiedząc, że niepodobna wrócić narodowi do 
form dawnych, zajęła pośrednie stanowisko między dwoma naówczas 
walczącemi na polu praktycznćm obozami wychowawczcmi i potrafiła 
przeprowadzić konieczne, wymaganiami czasu nakazane ulepszenia wy
chowawcze, nie rażąc jednocześnie tych, co w najlepszość dawnego sy
stemu pedagogicznego mocno jeszcze wierzyli. Zajęcie tego pośrednie
go stanowiska nie było jednakże jakąś rachubą strategiczną wywołane; 
lecz wynikało bezpośrednio z rodzaju wychowania i wykształcenia, któ
re sama właśnie Młoda Polka odebrała.

Młodą Polką była panna Klementyna Tańska, mająca w chwili 
druku Pamiątki lat 21. Córka zacnego obywatela i autora w dodatku, 
który ją  dzieckiem odumarł, wychowywała się przez lat dziesięć w do
mu bardzo pobożnym, skromnym, patryotycznym, lubiącym pracę i go
spodarność; ale obok tych zalet dom ten dzielił przekonania, ówcześnie 
bardzo rozpowszechnione, co do potrzeby francuzczyzny w wychowaniu. 
W połowie tego domu—jak się wyraża autorka Pamiątki—trzymała 
się jeszcze stara, prosta, poczciwa polszczyzna; a w drugićj połowie 
szerokie wrota otwarte były obczyźnie; i cudzoziemka wypierała silnie 
prawą dziedziczkę. Sama pani Izdebińska (Szymanowska) czysto i nie
mal zawsze mówiła po polsku, lecz jćj córki uczyły się czterech zagra
nicznych języków; mówiły, pisały, korrespondowały, modliły się po 
francuzku wraz z dwiema przyjaciółkami mieszkającemi w blizkiem są
siedztwie. Raz w ogrodzie w lipowćj ulicy, którą bereeau de Hamilió 
przezwały, przysięgły uroczyście nie iść za mąż za takich, coby nieu- 
mieli dobrze po francuzku; a tak one jak ich matka czytały niezmiernie 
wiele, lecz nigdy po polsku. Młoda Klementyna dzieliła naturalnie 
ten tryb wychowania; wiemy z jćj zaręczenia, że przez całe dziesięć lat 
nie miała w ręku więcćj jak  dwie lub trzy książki polskie poważnćj 
treści, z których mało co zrozumiała; że jedynćm wyźszćm ćwiczeniem



w języku ojczystym było ciche tłómaczenie na polskie modlitw zawar
tych w La journee du chrśtien dla skrócenia chwil zbyt długich, jakie 
nieraz przesiadywać musiała w kościele. Odebrała tedy Klementyna 
wykształcenie wyłącznic francuzkie; czytała bardzo wiele zarówno 
ksiąg religijnych jak  historycznych, a przedewszystkićm mnóstwo ro
mansów. Czytała dzieła Sturma, Rollina, Millota, Chateaubrianda, 
Delilla, romanse de Genlis, Cottin, Montolieu, Riccoboni, Bonza, Radclif- 
fe, Reginy Roche, Lafontaine’a: zgoła wszystkie, jakie tylko były i wy
chodziły naówczas. A nietylko czytanie ale i nauka szła po francuz- 
ku. Wybornym jest ustęp, w którym Hofman owa opowiada, jak Do
rota Szymanowska, późniejsza pani Galichć, z największą pracą tłó- 
maczyła dla nićj Naruszewicza na język francuzki i dopićro w tym ob
cym kroju uczyła jćj historyi polskiśj... Dziennik i wyciągi z dzieł 
czytanych prowadziła oczywiście Klementyna także po francuzku.

Czytanie romansów ówczesnych szybkie, bez należytego wyboru, 
napełniło wyobraźnię Klementyny postaciami wymarzonemi, sielanko- 
wemi i egzaltowanemu roztkliwiło serce nie dla nieszczęść istotnych, 
ale dla książkowych tylko, wyrobiło nie uczucie głębokie, prawdziwe, 
ale chorobliwą czułostkowość, sentymentalność; nie rozjaśniło, nie roz
szerzyło umysłu, ale go oderwało od przedmiotów rzeczywistych i co 
najwięcój, modnemi komunałami sentymentalnych utworów przyo
zdobiło.

To była jedna strona wychowania Klementyny. Kiedy kończyła 
rok czternasty, dostała się ona napowrót do matki, do sióstr, do rodzi
ny. Matka jćj, żyjąc ciągle na wielkim świecie, umiała naturalnie po 
francuzku; ale jako wychowana w staropolskim domu, jako żona do
brego obywatela i pisarza Ignacego Tańskiego, mówiła i pisała chętnie 
po polsku; prócz tego mieszkała wraz z nią siedemdziesięcioletnia jćj 
matka, Prowidencya Czempińska, która pamiętała wybornie Augusta 
IH-go, a która francuzkiego wcale nie rozumiała. Nadto była w domu 
siostra Klementyny młodsza od niej o sześć lat, którą trzeba było uczyć 
religii i historyi. Młoda nauczycielka używała do nauk dzieł fran- 
cuzkich; ale musiała wykładać siostrze po polsku, gdyż inaczćjby nie 
rozumiała. W końcu towarzystwo przyjaciół matki, Woronicza i Wysz
kowskiego, nie mówiących nigdy po francuzku, pobudziło Klementynę 
do czytania dzieł polskich i wprawiania się w pisanie po polsku. Zal 
za polskim językiem  Kazimierza Brodzińskiego z 1818 roku dokonał 
reszty.

Nietylko jednak pod względem historycznym, ale tćż i co do 
przekonań, dom matki ważne sprowadził odmiany. Oto są własne sło
wa Klementyny, przedstawiające wpływ matki na jćj umysł: „ona mię 
nauczyła słowami, obejściem, przykładem, całą sobą, że można być 
pobożną a razem wesołą, przyjemną, podbijającą; bo nie samo wieczne 
ale i ziemskie szczęście jest w cnocie, i nie odpowiadamy za nikogo 
tylko za siebie; ona mię przekonała, że staranność koło powierzchow
ności naszćj jest obowiązkiem, bo od Boga mamy duszę 1 ciało; ie  mo-



ina  lubić i  uprawiać nauki, ale będąc kobietą nie trzeba kłaść ich ni
gdy na pierwszćm miejscu, ani nie módz wyżyć dnia jednego bez książ
ki, a nareszcie ona mi zaręczyła, że wszystkie romanse to istne bajki, 
któremi wolno niekiedy się bawić; ale wierzyć im w czćmkolwiek, broń 
Boże! Nie zapomnę nigdy, jak  odczytywałyśmy razem niektóre, i jak 
jasno wykazywała ich przesadę i niedorzeczności. Trafiało się tćź czę
sto, w miejscach, gdziem pierwćj rzewnie płakała, wtedy, zwłaszcza 
przy wesołości i dowcipie starszćj siostry, boki zrywałam od śmie
chu” >)•

Tymto sposobem wpływ francuzczyzny został zrównoważony wpły
wem otoczenia polskiego; nienaturalna sentymentalność przemieniła się 
w uczuciowość, miarkowaną rozsądkiem; świat romansowy usunął się 
na plan drugi a może i dalszy, ustępując pierwszego miejsca praktycz- 
nśj ocenie potrzeb i wymagań życia rzeczywistego; wymarzeni bohatć- 
rowie i bohatśrki zstąpili ze swych piedestałów pod działaniem trze
źwego, utylitarnego poglądu. Niepodobna jednako mniemać, ażeby 
nastąpiła zupełna zmiana w umyśle Klementyny na korzyść staropol
skiego wychowania. Naprzód i otoczenie rodzinne, z wyjątkiem siedm- 
dziesięcioletnićj babki należało już do młodszego pokolenia, wykształ
conego pod wpływem francuzkim; a powtóre dziesięć lat wrażeń naj
wcześniejszych nie mogło zniknąć bez śladu, choćby po siedmiu latach 
wpływów wprost przeciwnych. Dlatego to autorka Pam iątki nie po
pierała bynajmnićj wstecznictwa; lecz owszem wymagania postępowe 
na swój czas umiała w takićj wystawić formie, że nie wywołały prote
stu ze strony starszego pokolenia. Przebija się to w bardzo wielu 
miejscach Pamiątki, która się przecież nawet Sędziwój kasztelanowćj 
Połanieckićj (Lanckorońskićj), mocno podobała.

Stosunek rodziców do dzieci w skutek nowych dążności zmienił 
się już znacznie od czasów staropolskich. Dawnićj surowość tak wzglę
dem syna jak  córki rządziła rodzinami a mianowicie ojcem; bezwzglę
dnego posłuszeństwa domagano się od dzieci, jako prawa nieulegające- 
go najmniejszemu zaprzeczeniu. Za czasów Tańskićj przeciwnie, w tak 
zwanych wykształconych sferach, przejętych duchem zasad Roussa 
i filantropów, nastąpił między rodzicami a dziećmi stosunek przyjaźni 
czułśj i poświęcającćj się, która się niekiedy w zupełną poufałość prze
mieniała. Tańska łącząc oba te poglądy, zgodnie z katechizmem, wy
maga od córki dorastającćj miłości dla rodziców i wystawia jćj, że idąc 
za ich radami, zawsze największy pożytek i najrzetelniejsze szczęście 
pozyska. Mówi więc autorka z naciskiem o radach, nie zaś o bezwa- 
runkowćm posłuszeństwie; ale zaraz zastrzega, żeby nie iść „za przy-

' )  W szystk ie  szczegóły o wychow aniu naszój au to rk i, w yjęte są  z jć j  
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kładem teraźniejszej mody i nie być nigdy nadto poufałą z ojcem,” ka
że owszem naśladować „dawne córy” w tćj mierze. „Przywiązanie two
je dla ojca może być żywe, ufność szczera i zupełna, a dlatego uniknąć 
możesz tćj poufałości, tak rażącćj w młodych osobach i tak przeciwnćj 
uszanowaniu, jakie każdy człowiek dawcy życia swego jest winien.” 
Później w Listach o wychowaniu, Tańska sformułowała napomknioną 
tu różnicę między dawniejszśm a nowszóm wychowaniem, mówiąc, że 
„podobno już świat nie ujrzy nigdy naglejszćj i zupełniejszej we wszyst- 
kićin zmiany, jak  ta, co przez ostatnie trzydzieści lat nastąpiła.” Wspo
mina następnie o dawnćm posłuszeństwie i bojaźni, o zemdleniu córki, 
gdy ją  ojciec w twarz pocałował, o małćin staraniu, jakie miano o edu- 
kacyi córek; i przeciwstawi temu ówczesne zajęcie się matek córkami, 
z których oka nie spuszczają, tudzież poufałość największą, jaka mię
dzy dziećmi i rodzicami istnieje. I  tu przecież autorka nie mówi sta
nowczo, który tryb wychowania jest lepszy, ale z całego ciągu rzeczy 
wynika, że drugi nad pierwszy przenosi.

Podobne umiarkowanie zachowała Tańska w określeniu „prze
znaczenia” kobiety. Jakkolwiek bardzo słabo i bardzo sporadycznie, 
podnosiły się przecież już wówczas głosy, żądające dla kobiet większych 
praw, niż je miały dotychczas. Przykład pani Stael, podróżującćj bez 
niczyjćj opieki po wszystkich stolicach Europy, toczącćj spór z wielkim 
Napoleonem, piszącśj dzieła uczone, tyczące się rządu; przykład lady 
Stanhope, błąkającćj się swobodnie po pustyniach Arabii i t. p., działa
ły na umysły kobiece, nowym prądem oświaty podbudzone do śmiel
szego występowania na arenie publieznćj. Czy i u nas były takie po
rywy, trudno powiedzićć na pewno. Czy tak zwane naówczas „damy 
sentymentalne” miały jakieś inne wymagania prócz kosztownych za- 
chceń budowania altanek przyjaźni, świątyń miłości; strojenia się niby 
po pastersku a w gruncie lubieżnie; prócz omdleń, spazmów, flakoni
ków i zmoczonych łzami chusteczek;—nic a nic nie wiemy. Czy obok 
tych dam istniały inne, które czczość życia salonowego poczuwając, 
pragnęły zająć drobne chwile nauką poważniejszą; o tćm możemy coś 
szczegółowszego powiedzićć, nie tyle jednak, ażeby można było mićć 
jasny pogląd na ówczesne stosunki „emancypacyi kobiecćj.” Naprzód 
za dowód szerszych wymagań kobiety służyć nam może oburzenie, na 
nie przez Tańską wyrażone. „Znieść nie mogę, powiada, kiedy się 
głos jaki nierozsądny odezwie i twierdzi: że źle, iż kobiety są w tak 
szczupłym podług niego zamknięte obrębie. Jego zdaniem równe męż
czyznom powinny posiadać nauki, do rządu nalcżćć, ledwie że nie 
pierwsze piastować urzędy i chyba nie być kobietami.” Może to jest 
powtórzeniem tylko spostrzeżenia Jakóba Glatza, którego dziełko po
służyło za podstawę do ułożenia Pamiątki;—nie mogłem, na nieszczęście 
sprawdzić tego szczegółu, z powodu niemożności dostania oryginału; 
ale gdyby nawet tak było, to Tańska, która w tylu miejscach pokazała, 
że wyłącznie dla Polek pisze, nie byłaby pomieściła zdania, któreby
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choć cichym odgłosem wśród niewiast polskich się nie odbiło. Ale 
prócz tego mamy jeszcze inne świadectwo, wprost już przemawiające za 
jednćm przynajmnićj z wymienionych wymagań, za potrzebą w yższej 
nauki dla kobiet. W Pamiętniku Warszawskim  na rok 1822, jest 
artykuł pani Ł... p. n.: Myśl o wychowaniu kobiet, w którym autorka 
z porywającą wymową i niepospolitą werwą stara się wykazać, że ko
biety są zdolne do nabycia nauk wyższych (fizyki, chemii, matematyki 
i t. p.) i że powinny się ich uczyć. I ona wprawdzie nie utrzymuje, 
żeby było konieczną potrzebą dla każdej niewiasty wszystkie rzeczy 
w tymże samym stopniu doskonałości posiadać, do jakiego mężczy
zna dążyć powinien i przyznaje, że mężatki z powodu ważniejszych za
trudnień, nie mogą się wydoskonalać w naukach, które długiego czasu 
wymagają; ale zwraca uwagę na znaczną liczbę kobiet niezamożnych, 
któreby większe szczęście osiągnęły, gdyby się jakićj nauce oddały, 
„niż skrupiając codzień łzami zimne stopnie głuchych ołtarzy dla nich, 
nic już za nimi nie spostrzegając jak otwarty dla siebie grobowiec.” 
„Ileż z pomiędzy nich, woła autorka, dla którychby obojętne, smutne, 
a może i obmierzłe dni stały się rozkoszą; gdyby im tylko wskazano 
jakiś cel życia; gdyby im powiedziano, gdyby uznano, że nie będąc żo
nami lub matkami, mogą być jeszcze nie daremnym ciężarem na ziemi. 
Czemuż stając się bieglemi w prawach krajowych, nie mogłyby prze
ciw niesprawiedliwości i gwałtowi powstawać, niewinnego bronić, wspie
rać nieszczęśliwego? Wszakże mocne uczucia oddawna uznane za wła
ściwe tkliwym kobiet sercom; wszakże za niemi idzie piękna wymowa, 
ta  moc przekonania!....” ')• Nierówności pod względem talentu nie chce 
przyznać autorka; a jeżeli istotnie córki niedorównywają synom, a żony 
mężom, wina to wychowania. „Może ta, powiada, co w ten moment 
ziarno drobiu sypie, idąc drogą Newtona, dalszeby w nićj jeszcze wska
zała nam światło, gdyby się nie była pod dachem bićdnój lepianki, pod 
jarzmem przesądu urodziła” 2).

Z tego wymownego, choć odosobnionego głosu, wnieść możemy, 
że były już wówczas zarody tego, co się późniśj w dążeniu emancypan
tek naszych (w dobróm znaczeniu wyrazu) rozwinęło; ale umysły ogółu 
w tym kierunku zwrócić się jeszcze nie mogły. Co się tyczy wzmianki 
Tańskićj o żądaniu udziału w rządzie, może słowa te odnosiły się do 
takich np. odezw, jakąśmy dopićro co czytali o ćwiczeniu się w pra
wach krajowych, gdyż niepodobna przypuścić, ażeby autorka chciała 
niemi dotknąć te kobiety, co za czasów Księztwa Warszawskiego regu
lamin dla pensyi żeńskich ułożyły, gdyż pomiędzy niemi znajdowały się 
czczone przez Tańską obie księżne: Czartoryska i Wirtemberska.

Tyle można powiedzićć o ówczesnśm dążeniu kobićt naszych do 
szerszćj działalności. Z drugićj atoli strony, zwolennicy dawnćj, cichój,

')  P am iętn ik  W a rsza w sk i, 1 8 2 2 , tom  I I I ,  s tr . 3 5 5  —  3 5 6 .
2)  T am że, s tr .  3 5 8 .



domowćj edukacyi i pracy kobiecćj zyskali po roku 1815 poklask wielu 
reakcyonistów, którzy rozpowszechnione rozluźnienie i zepsucie obyczajów 
przypisywali jedynie większćj niż poprzednio swobodzie kobićt. W tym 
samym właśnie roku co i Pamiątka pojawiła się w Warszawie dziwna 
książeczka, jakoby przez mandaryna chińskiego napisana, a będąca wy
razem reakcyjnych na kwestyą kobiecą poglądów '). Autor, bczwątpie- 
nia Francuz, dowodzi tu w sposób raczój gwałtowny niż przekonywają
cy, że, ponieważ kobieta, pozbawiona prawie rozwagi, kieruje się tylko 
czczym i nieoznaczonym instynktem uczucia, nie może więc wyrobić 
w sobie charakteru; że zatem przyznanie jój swobody jest otwarciem 
upustu wszelakićj przewrotności, zbytkom, rozpuście i zgorszeniu. Sta
ra się następnie wykazać, że kobiety nie tylko nic nie dokonały, coby 
jaki pożytek lub sławę rodzajowi ludzkiemu przyniosło; lecz nadto naj- 
zgubnićj wpływają na literaturę i sztuki, wnosząc w nie pierwiastek 
rozkładu moralnego. Potóm kreśli przerażający obraz zgangrenowa- 
nia moralnego społeczeństw europejskich i przepowiada Europie upa
dek, jeżeli się nie odejmie kobietom swobody i nie zamknie się ich tak 
jak  w Chinach. Książka ta prócz przesady i paradoksów, zawie
ra ła  wiele spostrzeżeń trafnych i rad zdrowych; np. projekt uczenia 
kobićt rzemiosł, ażeby niemi mogły się zajmować w osamotnieniu; lecz 
dążenie ogólne było krańcowo-reakcyjne, co sprawiło, że w następnym 
roku wyszła broszura zbijająca dosyć szczegółowo zarzuty kobietom ro
bione. Lecz autor tej odpowiedzi (napisanśj oryginalnie po polsku, 
choć tytuł tak samo jest mistyfikacyą jak i w książce, która ją  wywo
ła ła) przypomniawszy, że były niegdyś szczególniśj we Włoszech bar
dzo uczone kobiety, napada na mandaryna głównie jako na ukrytego 
niedowiarka, i rubasznym tonem twierdzenia jego wyśmiewa, nie sta
rając się wniknąć w jądro kwestyi. Zepsucie ogólne naturalnie przy
znaje; ale przyczyny jego szuka w osłabieniu wiary, uważając kobiety 
za jedyne jeszcze istoty przechowujące pobożność 2). Autor odpowie
dzi jest bezwarunkowym chwalcą starodawnćj edukacyi, kiedy to panna

‘)  R o zp ra w a  chińskiego m andaryna  Clien-Uei o kobietach. Z języka  
chińskiego na ru sk i, p rzez k sięcia  K arykoil; z ru sk iego  na francuzk i przez 
A. D .; z francuzkiogo  zaś na p o lsk i języ k  przez J .  M **e przetłum aczona. 
W  W arszaw ie u G ld ck sb erg a . 1 8 1 9 . S tr . 1 9 9 . D edykow ana m inistrow i 
ośw iecenia S tanisław ow i P o tock iem u.

“) K siążka ta  m a nap is: F ilo zo fk a  europejska przeciw  chińskiemu  
m andarynow i, czyli odpowiedź na rozpraw ę m andaryna , ogłoszoną w ruskim  
i fra n c u zk im  ję zyk u  o kobietach, dana p a  w łosku  przez bonońską akadem icz- 
kę A . P ., a p rzez hrabinę L . D . na  p o lsk ie  przełożona  i  p rzedrukow aną . ” 
W arszaw a, 1 8 2 0 , s tr .  9 3 . P . P s tre jc h e r  sądzi, że L . D . znaczy D zieduszyc- 
ka; o ile  je d n a k  ze sty lu  i z argum entów  wnosić w olno, je s tto  dzieło znanego 
żarliw ca ks. K aro la  B orow ieckiego.



„nie uczyła się tańców, nie czytała komedyalnych (sic) błazeństw, ani 
amorycznych romansów;” zgodnie więc z tą chwalbą, radzi dzisiejszym 
kobietom powrócić do owego trybu wychowania. „Niech prawdziwa 
bojaźń Boża z ewangeliczną karnością odzyskają spustoszone powie
trzem bezbożuiczego (sic) filozofizmu dawne swe panowanie; niech mat
ki prócz teoretycznych lekcyów (sic) moralności, przykładem własnśj 
cnoty przyświecają swym córkom, niech przytśm rządy i magistratury 
porzuciwszy noworodnćj liberalności czyli libertynizmu zasady, przesta
ną uśmiechać się do wszeteczniczćj (sic) kobićt wyuzdany uh rozpusty, 
dopiero obaczy pan mandaryn, że nie trzeba płci naszćj po bydlęcu za
mykać, aby zrobić cnotliwą” (str. 75, 76). Autor więc jak widzimy, 
w głównśj dążności swój odpowiedzi odrzuca chiński pomysł zamknię
cia kobićt; w szczegółach zaś reformy jest również reakcyouistą, żąda
jącym powrotu nie tylko do rzeczy słusznych, ale i do takich, które 
skutkiem wymagań nowych, stały się już niemożliwemu Poprawa oby
czajów była nieodzowną, to nieulegało zaprzeczeniu; ale kształcenie 
umysłu, choćby bez „komedyalnych” nawet błazeństw, obejść się już 
nie mogło, jeżeli oczywiście przez te pogardliwe błazeństwa rozumićć 
zechcemy cały np. obszar dramatu i sztuki dramatycznćj.

Tak tćż pojmowała rzecz tę Tańska. Wbrew bardzo słabo jesz
cze odzywającym się dążeniom emancypacyjnym, uznała zasadniczą 
różnicę między przeznaczeniem mężczyzn a kobićt. Do pierwszych 
należy przelewanie krwi na placu boju, pisanie mądrych ustaw, pilno
wanie ich wykonania, podbijanie krajów, wznoszenie i obrona ich, rzą
dzenie niemi. „Czulszą i słabszą Bóg stworzył kobietę: łagodzić, mięk- 
czyć, uszczęśliwiać śmiałego towarzysza swego powinna. Dzikim i po
nurym byłby świat, gdyby na nim sami byli mężczyźni; gnuśnym i nie
czynnym, gdyby go same napełniały niewiasty! Ponieważ tedy prze
znaczeniem płci słabćj jest „miłe na umysłach czynić wrażenie” i „ser
cami władać;” powinna więc kobieta „mićć ciągle uśmiech na ustach,” 
dbać o piękne ułożenie, przyozdabiać swą głowę talentami i naukami, 
zostawiając atoli zawsze pierwszeństwo „domowym zatrudnieniom;” gdyż 
oprócz podobania się, kobieta winna się stać użyteczną w życiu rodzin- 
nem. „Co w chłopcu jest zaletą, dumna i niepodległa dusza w dziew
częciu źródłem tylko nieszczęść stać się może.” Potrzeba się więc na
uczyć kobiecie sztuki ulegania, posłuszeństwa, powolności i skromno
ści. „Skromna tylko niewiasta bezkarnie umiejętną być może, i jeżeli 
wielu mężczyzn sprzeciwia się oświacie naszćj, chroni od uczonych ko
biet, najwięcćj to przypisać należy, że rzadko która połączyć umić na
ukę ze skromnością,” Nie zgadza się wcale z powołanieniem i ułoże
niem kobiety, aby wiecznie siedziała nad książką lub bezustannie trud
niła się talentami. Poczciwe prababki ledwie że czytać umiały. Dziś 
jednak smutno byłoby zejść kilka szczebli niżćj i wrócić do szczęśliwćj 
może, lecz już nicstos-ownćj niewiadotności." Wszystkie nauki, talenta 
jakich udzielają kobietom, ten mają cel, aby je przyjemniejszemi uczy
nić. Kobiecie nie wypada czytać nigdy bardzo wiele; zbytek w tćj



mierze jest naganny: obarcza umysł i szkodę zamiast korzyści przyno- 
Gi. Niech mężczyźni naigrawają się z opinii, kobiety szanować je win- 
nY; „Czy więc w mieście, czy na wsi, czy na wielkim, czy na małym 
kwiecie żyć będziesz, dbaj o zdanie ludzkie; niech równie postępki jak  
serce twoje będą. czyste i nieskażone. Ludzie najwięcśj z pozorów są
dzą, i dziwić im się nie można, bo pozory najprędzćj wpadają w oczy, 
a kiedy one raz źle o nas uprzedzą, trudniśj jest zmienić nieprzychylne 
drugich mniemanie, niżeli było dobre pozyskać.”

To wszystko były ustępstwa, częstokroć bezwiedne, na rzecz za
dawnionych zwyczajów. Obok nich atoli znajdujemy zdania, które 
wynikły z dążności do ulepszeń w wychowaniu płci nie wieścić). I  tak: 
obok wpajania w umysły czytelniczek zasady, że jćj stanowisko jest 
zależne od mężczyzny, wypowiada już „młoda Polka" przekonanie, że 
kobićta własną pracą utrzymać się może, i dla tego zaleca płci swojśj 
roboty ręczne. „Nikt—powiada—na stan wysoki, na urodzenie, ma
jątek, spuszczać się zupełnie nie może; a w niedostatku talenta i umie
jętności błahe kobićt, nie na wiele się przydadzą. Służyć się nie chce, 
uecly kto rozkazywać przywykł. Z pracy rąk  uczciwie utrzymać się 
można, a wszędzie, szczególniej le i u nas, pokupniejsze hafty i szycia, 
Jak niedoskonałe rysunki lub nuty." Dziś to ostatnie spostrzeżenie 
straciło już zupełnie swą wartość w skutek zmian przemysłowo-ekono- 
micznych; dzisiaj drzeworytnictwo, fotografia i t. p. zatrudnienia są 
zyskowniejsze dla kobićt, niż haft i szycie; ale za czasów Tańskićj, 
m*edy dopiero co zaprowadzano w kraju litografią, którą oczywiście 

ęzczyzni tylko trudnili się uwaga jćj była słuszną niezaprzeczenie, 
przedstawiała się jako nowość postępowa, tćmbardzićj że autorka nie 

Poprzestała na prostem jćj wypowiedzeniu, lecz ją  przykładem z życia 
1 oczerpniętym zaraz poparła *). Wówczas, kiedy było zwyczajem ra- 

'Oj wisieć u klamki pańskićj, niż pracą uczciwą zarabiać na utrzyma- 
r>ói^raCZĆj- znos^  najcięższe upokorzenia u bogatych krewnych, niż 
kła 1° T za robotą; myśl Tańskićj i przytoczony przez nią przy- 
r  córek szlacheckich, które podupadłszy, nie wahały się pracą
t  zną utrzymywać matki i siebie, były nowością, zyskującą poklask 

zystkich, co cenić umieli godność ludzką i samoistność jednostek, 
o ;,praktyce pojawiły się już pobobne przykłady pracy; ale w teoryi, 

o wiem, pierwsza Tańska u nas je przedstawiła zgodnie zresztą 
zasadami filantropinizmu pedagogicznego, które w skutek wskaza- 

yęh na wstępie przyczyn były już, że tak powiem, w powietrzu
naowczas.

Chociaż ganiła chęć niepodległości w dziewczęciu, ostrzegała jed
nak przed zbyteczną dobrocią i niewłaściwie zrozumianą skromnością, 
kazała więc cenić siebie sprawiedliwie, ani zanadto, ani zamało, bo

')  P am ią tk a , Część I ,  rozd . V .



„lcto siebie szanować nic umiś, ten nigdy szanowanym nie będzie." 
„Ile mnie się zdaje — mówi — każdy człowiek w głębi serca zna dosko
nale swoję wartość i im mniej z siebie kontent, im trudnićj siebie ułu
dzie może, tćmby więcej zwieść chciał drugich; a im więcćj w sobie 
widzi przymiotów, tćm go mnićj zdanie ludzkie obchodzi." Radzi więc 
Tańska pannie, żeby o każdćj rzeczy, a szczególniój w okoliczności 
wielkićj wagi, zawsze miała „własne swoje zdanie;" żeby go nie przy
swajała sobie bez zastanowienia; ale gdy się o jego prawdzie raz prze
kona, żeby nie odmieniała go już nigdy, wyjawiała je śmiało i bez 
obawy, obstawała przy nićm ze słodyczą, i czyniła wszystko podług 
niego. „Niektórzy ludzie—usprawiedliwia się autorka—uporem zowią 
podobne wytrwanie, ja  zaś je pięknćin nazwiskiem stałości charakteru 
mianuję; a ta  stałość, kiedy jest dobrze zrozumiana, szacunek wszyst
kich, nasz własny, szczęście nam jedna" •)■

Na rzecz przesądu, że nauki nie potrzebne są a nawet szkodliwe 
kobiecie, największe Tańska zrobiła ustępstwa; nazwała je nie zasadą, 
lecz ozdobą tylko życia niewiasty, nie chwaliła tych kobićt, które się 
uczą łacińskiego, greckiego, hebrajskiego języka, co doświadczenia ro
bią w fizyce, chemii i nad algebra lub matematyką głowę sobie łamią. 
„Umieć uszczęśliwić małżonka, uprzyjemnić jego życie, wychować do
brze dzieci, wynajdywać nowe i niewinne sposoby podobania się ka ż
demu: to jest systema naukowe dla kobiśty" 2). Wyliczając następnie 
nauki potrzebne kobićcie: religią i moralność, historyą, geografią, mi
tologią, historyą naturalną, pominęła zupełnie przyjętą już na pen- 
syach naukę rachunków, i regulaminem szkolnym z 1810 r. nakazaną 
umiejętność prowadzenia ksiąg gospodarskich i handlowych, dodając 
jeszcze dowcipnie raczćj niż słusznie, że z matematyki kobićta znać 
powinna tylko tyle, żeby nigdy z prostćj nie zboczyła linii. A chociaż 
umysł wielce praktyczny nie pozwolił Tauskićj zapomnieć w innym roz
dziale o „książkach regestrowych," o ścisłćm pilnowaniu wydatków 
gorpodarskich; nic chciała przecież robić z tego nauki rachunków, 
ażeby zbyt uczoną nazwą matematyki nie odstraszyć panienek. Zoba
czymy późnićj, jak  te wszystkie pojęcia z biegiem czasu zmodyfikowały 
się w umyśle naszćj autorki; tu zauważę jedynie, że już w Pamiątce 
znajdują się luźne zdania, które świadczą wymownie, iż Tańska zaj
mując się sama naukami, uznawała ich ważność w sprawie wychowa
nia kobićcego. Najprzód co się tyczy rażącego nas nazwania nauk 
„ozdobą” tylko umysłu, pamiętać trzeba, że Tańska nazywała tak samo 
przymioty i cnoty, których przecież lekceważyć w żaden sposób nie 
mogła; u nićj i pobożność nazywa się ozdobą i miłość braterska ozdo

*) P a m ią tka , Część I I ,  rozd . IV . '
*) W  tych  sam ych niem al słow ach mówi Basedow  o przeznaczeniu  k o - 

b ić ty . Z ob. Schm idt: Geschichte der P aedagog ik, 1 8 7 0 , I I I ,  60 2.



ba; tak że o ozdobie umysłu i serca bardzo często w Pamiątce jest 
mowa. Było to naówczas skutkiem życia salonowego, w którćm ko- 
biśta jako piękność królowała; późnićj podobny do tego pogląd wyni
kał z zasad filozoficznych, przeznaczających kobićcie dział urzeczywi
stnienia idei piękna. Powtóre, Tańska prócz ozdoby widzi nadto w na
ukach środek do udoskonalenia rozsądku , co mianowicie naukom przy
rodzonym przyznaje '), i do wypełnienia godnie obowiązków matki, 
co nawet w tern miejscu ważniejszym ich celem niż przyozdobienie 
umysłu nazywa 2). — Potrzecie, jeżeli Tańska nie radziła dużo czytać 
kobićcie, to rada jśj wypływała nie tyle z chęci zamknięcia przed nią 
skarbów wiedzy, ile z tego głębokiego a prawdziwego przekonania, że 
lepićj jest umieć mało a gruntownie, niż wiele a powierzchownie. Ka
żdy woli pszczółkę niż motyla,— to własne jśj słowa. Czytanie podług 
naszćj autorki, ma stanowić dla kobićty rodzaj lekcyi uniwersyteckich. 
Od 15 do 18-go roku radzi ona pannie, ażeby nie bywając na licznych 
zgromadzeniach, wszystkie chwile wolne od ręcznych robót, domowych 
zatrudnień i ćwiczenia się w talentach, poświęciła uważnemu i rozważ
nemu czytaniu, czyniąc wybór, ku czemu trafne bardzo podaje wska
zówki, i ktoby się ściśle wskazówek tych trzymał, ten z pewnością 
w przeciągu lat trzech znakomicieby umysł swój wzbogacił. Wreszcie 
i to także przytoczyć należy, iż podając króciutki plan nauki dziejów, 
wcale nie płytko, chociaż utylitarnie tylko ją  rozumić. Historya—po
wiada—wystawia nam wszystkie królestwa i państwa świata; maluje 
wielkich i sławnych ludzi; wskazuje początki nauk i kunsztów; uczy 
przykładami: sztuki panowania, wojowania, zasad rządu i polityki, 
sposobów postępowania w każdym wieku i stanie.11 Żmichowska ko
mentując ten ustęp, bardzo słusznie powiada, że plan powyższy byłto 
„najśmielszy plan, o jakim kiedykolwiek słyszano, lub raczćj plan, 
o jakim nigdy pierwćj nie słyszano w pedagogicznym zakresie kobićcćj 
nauki;11 chociaż zarazem nader umiejętnie i trafnie tłómaczy możność 
jego powstania w umyśle Tańskićj, ówczesnśm namiętnćm zajęciem się 
dziejami. „Znajomość bowiem historyi uważano niemal za również 
obowiązującą jak znajomość katechizmu11 3).

A jak  w ogólnych tak w szczególnych poglądach Tańska umiała, 
jak  się trafnie wyraża Żmichowska, być al pari z całym zasobem wyob
rażeń czytającój ją  publiczności. Z mnóstwa przykładów przedsta
wię tylko dwa, odsyłając po inne do wybornie pod tym względem napi- 
sanćj przez Żmichowską rozprawy, która się mieści w VIII tomie pism 
Hofmanowćj jśj wydania.

Dawne pojęcie pobożności zasadzało się przeważnie na spełnia
niu form i praktyk religijnych, cenionych nieraz więcćj niż wewnętrzna

*) P am iątka , Część I I ,  rozd . V .
2) T am że, Część IV , rozd . IV .
3) D zieła H ofm anow ćj, wyd. Żm iokowaklćj, tom  V I I I ,  2 4 1 .



treść ewangielicznych przepisów. Jćj miejsce zaczęły zajmować w po
czątkach XIX stulecia poetyczne, sentymentalne rozhowory z Bogiem 
na wzór tych, jakiemi Chateaubriand swój Genie du Christianisme 
i swoje Les Martyrs przepełniał. Tańska stanęła znowu pośrodku; 
pobożność u niśj „nie zakłada się tylko na odmawianiu pacierzy, na 
zwiedzaniu kościołów, na rozdawaniu publicznie jałmużny, na surowśm 
drugich upominaniu; słowem, nie na samych tylko powierzchownościach, 
częstokroć -próżnych i mylnych; ale raczćj na wielbieniu Boga w duchu 
i prawdzie, na żywćj miłości bliźniego, na ścisłćm dopełnianiu obowią
zku względem siebie i drugich, na oddaniu się z pokorą woli Najwyż
szego i Jego wyrokom, na czułćj wdzięczności za Jego niezliczone do
brodziejstwa11 (Część II, rozd. I). Poufałości atoli z Bogiem nie dopu
szcza, każe Go uważać za „najlepszego ojca, dobroczyńcę, sędziego 
i pana,11 i tym sposobem równoważy ufność z bojaźnią. Zaleca zgłę
biać ,,piękności religii chrześciańskićj;11 ale tajemnic wiary — nigdy. 
Stary duch nietolerancyi, odzywający się w zdaniu, że „prawo ścigać 
i zakazywaćby powinno osoby i książki, które pozwalają sobie wątpić
0 naszćj wierze;11 ustępuje dalćj gorąco zalecanćj miłości dla wszyst
kich bliźnich, nawet dla nieprzyjaciół.

W kwestyi miłości dawniejszy obyczaj znał tylko jedno rozwią
zanie: bezwarunkowe posłuszeństwo rodzicom; praktyka • i teorye no
wsze wprowadzały powoli wybór męża przez dziewicę, co spowodowało 
nader rozmaite rozwiązania. Tańska wspominając różnorodne ścieżki, 
któremi pary do „świątyni hymenu11 dochodzą, jako to: płochśj, ro- 
mansowćj miłości, posłuszeństwa, przym usu , intrygi, niezastanowienia 
się i t. p.; nic rozbiera wszystkich i zastanawia się tylko nad dwoma 
głównemi drogami: prawdziwćj miłości, tudzież przyjaźni i rozsądku. 
Obiema można dojść do przybytku szczęścia; ale ponieważ „prawdziwa 
miłość tak rzadką jest na ziemi, tyle za sobą niesie goryczy; tak obejść 
się bez nićj może kobićta11, przeto Tańska radzi iść drogą rozsądku
1 przyjaźni. Rezultat więc taki: o przymusowćm małżeństwie nie ma 
już mowy; miłość prawdziwa zostaje równouprawnioną z rozsądkiem, 
i tylko względy praktyczne na jćj rzadkość i niepokoje, które z sobą 
sprowadza, skłaniają autorkę do oddania w praktyce pierwszeństwa roz
sądkowi. Powszechne naówczas narzekanie na romanse, malujące mi
łość zbyt gwałtowną lub zbyt czułą, a powtóre własne usposobienie, 
nie znające nigdy namiętnych porywów, skłoniły Tańską do takiego 
wyboru. Poezya romantyczna nie rozpaliła była jeszcze wtedy serc 
i umysłów, nie otoczyła miłości tą świetną aureolą, która późniój tyle 
prawdziwych i tyle fałszywych zapałów wywołała, tylu cnót i tylu wy
stępków powodem się stała... Tańska pisząc rozdział o miłości, nie 
zaznała jćj jeszcze sama; zdanie jćj było tylko echem przekonań 
ogólnych.

Takie to okoliczności i takie poglądy zapewniły wielkie powodze
nie książce, którćj mimowolne sprzeczności nie tyle w myślach, ile w ich 
wyrażeniu tkwiące, nie raziły bynajmnićj ówczesnćj publiki, szukaj ącćj



niesystematycznego wykładu jakićjś nauki, ale pożytecznćj i przyjemnej 
lektury. Rzecz napisana była bardzo gładko, poprawnie, płynnie; 
a chociaż powtarzać znajdowało się w nićj sporo; to przecież one nie 
nudziły, ponieważ autorka umiała je tak przystroić, że się nowemi wy
dawały, ponieważ unikała rozwlekłości, to jest długiego dowodzenia 
jakiejś prawdy, która się prostćm zaznaczeniem w umyśle czytelnika 
doskonale przyjmowała. Rzecz to wreszcie była poraź pierwszy ory
ginalnie po polsku przez kobiśtę przedstawiona. Dotychczas przema
wiali o kobiśtach cudzoziemcy tylko, zkiepska po polsku przebrani. 
Więc choć istniała już książka podobnój jak Pamiątka treści, książka, 
napisana przez sławnego Campego, a wytłumaczona na nasz język 
przez Franciszka Słonińskiego, p. n.: Rada ojca dla córki, dziełko pici 
pięknej poświęcone (Kraków, 1805, str. 271), i dedykowana księciu 
Adamowi Czartoryskiemu; mało kto o nićj wiedział tak, że dopiero 
w kilkanaście lat po wydaniu Pamiątki, zyskała ona popularność w no
wym przekładzie Teodozego Sierocióskiego, i była parę razy po polsku, 
po niemiecku i po fraucuzku u nas wydawana. To, czego przekład 
dokonać nie mógł, spełniło dziełko „młodćj Polki:" zwróciło uwagę na 
kwestyą wychowania niewieściego, a nawet wywołało naśladownictwo. 
W lat sześć po pierwszśm wydaniu Pamiątki po dobrej matce pojawiła 
się (1825) Pamiątka po dobrym ojcu, przerobiona z bezimiennego (po
dobno Michała Wiszniewskiego) rękopismu, pomnożona i wydana przez 
Teodozego Sierocióskiego, i doznała bardzo przychylnego przyjęcia 
tak, że w niedługim czasie doczekała się drugićj edycyi.

Wszystkie te okoliczności razem wzięte sprawiły, że Pamiątka  
po do brój matce zapewniła odrazu powszechne dla 21-letnićj Tańskićj 
uznanie, i stała się dziełem epokowćm w historyi wychowania niewie
ściego w kraju naszym.

III.

Drugićm takićm epokowćm dziełem są Rozrywki dla dzieci. 
Były one najzupełniejszą nowością w naszćj literaturze. Do roku 1824 
nie przyszło nikomu na myśl wydawać czasopismo dla pożytku i zaba
wy podrustającego pokolenia. Tłómaczono wprawdzie Przyjaciela 
dzieci Weissego i jego naśladowcy Berquina; lecz podawano go w je- 
dnćj książce, w jednćj, że tak  powiem dozie;—artykuły, które się nie
gdyś ukazywały osobno, połączone razem, przekładano i dawano do 
czytania dzieciom, tak jak dawano Wieczory zamkowe lub Robinsona 
Crusoe.

Pod datą 10 września 1823 roku zapisała Tańska w Pamiętniku 
swoim następujące myśli: „Sama się dziwię wielkości, liczbie, śmiałości 
projektów moich; a przecież zdaje mi się, że wszystkie z jak  największą 
łatwością uskutecznię. Bądź-to skutkiem większćj w piśmie łatwości, 
bądź lepszego zdrowia, coraz rozszerza się przedemną mój zawód lite
racki, na coraz więcćj przedmiotów oko moje się zwraca; a razem za-
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pewnia, że każdemu da radę. Przyznać należy, iż pierwszym do no
wego zamiaru powodem była prawie pewność zupełna, że tysiąc zł. 
z pensyi matce mojćj ujmą. Od wielu osób słyszałam, że najkorzyst
niejszą gałęzią literatury są pisma peryodyczne dla dzieci; dręczona 
więc chęcią wynagrodzenia matce, co utracić miała, przyszło mi na 
myśl wydawać pismo peryodyczne dla dzieci; plan, prospekt, w mo
mencie napisałam; radziłam się matki, rodziny całćj, Wyszkowskiego; 
wszyscy mój zamiar pochwalili, a ja  dalejże pchnęłam go do gazet 
i ogłosiłam prenumeratę: od 1-go stycznia wychodzić będzie co miesiąc 
numer jeden p. t.: R ozryw ki dla dzieci“ l).

Tym sposobem Tańska dokonała tego, co spełnił w Niemczech 
Chrystyan Weisse, i doczekała się takiegoż losu. Historya pedagogiki 
opowiada, że pierwszy Adelung wpadł na myśl wydawania dla dzieci 
pism peryodycznych, i ogłosił swój Tygodnik dla dzieci. Ale Ade
lung był za uczony i nie łatwo mu było trafić na styl właściwy dla 
dziecięcych umysłów; Tygodnik jego nie znalazł powodzenia. To było 
mu powodem, że wezwał Weissego i zdał nań swoje wydawnictwo w r. 
1774. Weisse umiał przemawiać do dzieci po mistrzowsku i odrazu 
zjednał sobie serca młodych, a za nimi i starszych czytelników. Opo
wiadania pomieszczane w Przyjacielu taką prawdą były nacechowane, 
iż wielu sądziło, że Weisse opisuje zdarzenia rzeczywiste swojśj rodzi
ny; to tśż nieraz miewał odwiedziny od osób przejeżdżających. Te 
ujrzawszy jego dzieci, pytały się go natychmiast, które z nich jest 
sławnym Karolkiem, czułą Lotką i t. p. Nieraz przysyłano z dalekich 
stron podarunki dla Karolka i Lotki, jakby te były nietylko rzeczywistemi 
osobami, ale nadto dziećmi Weissego. Można ztąd wnieść, że P rzyja 
ciel Weissego cieszył się popularnością i poczytnością nadzwyczajną. 
Spekulanci zaczęli go ukradkiem przedrukowywać i robić na nim ma
jątki. Jeden z takich jegomościów, chcąc pochlebić Weissemu, wyga
dał się przed nim, że żyje z przedruku pism jego, i że w samćj Austryi 
sprzedaje 15,000 egzemplarzy 2).

Podobne przyjęcie znalazły Rozrywki u nas, tylko na mniejszą 
oczywiście skalę. Egzemplarze nie liczyły się na tysiące, ale były 
zawsze chciwie czytane, i niektóre roczniki doczekiwały się bardzo 
prędko przedruków; wszyscy interesowali się Rozrywkami: nietylko 
młodzi ale nawet i starsi. Wśród bardzo smutnego stanu czasopiśmien
nictwa warszawskiego w r. 1824, kiedy wiele pism upadło a inne led
wie dyszały z powodu nacisku okoliczności zewnętrznych, Rozrywki 
były istotnie zajmującśm i pocieszającćm zjawiskiem. Pisała w nich 
przeważnie a niekiedy jedynie sama wydawczyni; gdyż wówczas bar
dzo jeszcze mało było ludzi, umiejących pisać przystępnie. Tylko Łu
kasz Gołębiowski, historyk; Wyszkowski, Brodziński i Górecki—poeci

1)  D zieła H ofm anow ćj, wyd. Żm ichow akiój, V I, 4 9 3 , 4 9 4 .
2) Chowanna, B. F . T rcn tow sk iego , 1 8 4 2 , tom  I I ,  e tr . 90 8 — 9 0 9 .



od czasu do czasu wspierali swemi pracami czasopismo Tańskićj. 
Dziwna rzecz, że jedyny talent pedagogiczny obok Tańskiój, wówczas 
rozwijający się Stanisław Jachowicz, który wtedy właśnie (1824 r.) 
wydał pierwszy zbiorek swoich bajek i powieści, nie zapragnął uczest
niczyć w tak pięknćm, tak zgodnśm z jego pragnieniami przedsięwzięciu.

Układ pisma był zrobiony umiejętnie. Nie goniła redaktorka 
za zbyt wielką rozmaitością i słusznie; nie należy bowiem przyczyniać 
się do rozpraszania uwagi dzieci, owszem skupiać ją  trzeba, o ile się 
to da bez uszczerbku w ich zainteresowaniu do pisma. Zajmowała 
następnie umysł młodzieńczy przedmiotami najbliżśj ich obchodzącemi; 
wszystkie niemal artykuły dotyczyły kraju, literatury, obyczajów ro
dzinnych. Rozpoczęła swe pismo pod pięknćm godłem wyjętśm z pism 
Felińskiego:

J a k  słodk ie  za trudn ien ie  g ię tk i um ysł w spierać,
W zbudzać żywą do czynów szlachetnych  ochotę 
I  g runtow ać w um yśle nieskażonym  cnotę .

I  godłu temu powtarzanemu przez lat pięć wierną była ciągle. 
W skromnćj a serdecznśj do dzieci przemowie na czele pierwszego nu
meru pomieszczonej, zawiadomiła je, że chce im być użyteczną, nauczać 
i zabawiać, dopomagać, o ile to było w jćj mocy, do rozkrzewienia w ich 
sercach czystćj miłości cnoty; obiecała im oryginalne i naśladownicze 
„pisemka," wiele zdarzeń prawdziwych, wiele szczegółów o żyjących 
dzieciach a nadewszystko „nauki moralne i wspomnienia narodowe, 
gdyż takowym żywiołem najlepićj młode dusze karmić przystoi."

Każdy zeszyt miesięczny składał się zazwyczaj z pięciu następ
nych działów:

I. "Wspomnienia narodowe. Tu się mieściły życiorysy sław
nych Polaków, pospolicie uczonych i poetów; albo pojedyńcze szczegóły 
nauczające z ich życia; dalej opisy różnych okolic rodzinnego kraju 
i opowiadania historyczne.

II. Powieści mniejszego i większego rozmiaru.
III. Anegdoty prawdziwe o dzieciach, prozą i wierszem. Ten 

dział najżywićj interesował młodziutkich czytelników w Warszawie, do
wiadywali się bowiem nieraz o słowach i postępkach znanych sobie spół- 
towarzyszy i miewali nadzieję, że i ich jakie dowcipne słówko zostanie 
w Rozrywkach pomieszczone. Sarkali wprawdzie niektórzy pedago
gowie na niewłaściwość ogłaszania dziecięcych słów, z obawy, ażeby to 
nie wpłynęło na zwiększenie próżności młodziutkich bohatćrów, i sar
kanie ich wiele gruntownych miało za sobą argumentów, tern bardziój 
gdy nie pochwalamy postępowania rodziców, co wśród grona tylko 
krewnych i przyjaciół zwykli dzieci swoje wychwalać; ale cóż było ro
bić z powszechnćm wówczas upodobaniem czytelników, interesujących się 
nadzwyczaj żywo tym właśnie niezbyt pedagogicznym działem?... Nie 
można powiedzieć, żeby on stanowił był o poczytności Rozrywek-, nie,



lecz był owćm ponętnem ciastkiem, którem się dzieci do pracy zachęca, 
i do połknięcia lekarstwa zniewala. Gdyby Tańska ciastka tego czy
telnikom swoim nie podawała, nic mielibyśmy dzisiaj zbiorku bardzo 
dobrych, dowcip zaostrzających i do przytomnego odpowiadania po
budzających anegdot, które nie są tłómaczone, naciągane i wymuszone, 
ale wprost z życia wzięte.

IV. Wyjątki służące do ukształcenia serca i stylu. W tym dzia
le znajduje się właśnie niekiedy owo lekarstwo, do przełknięcia którego, 
ciastko przyobiecać było potrzeba. Oprócz bowiem króciutkich roz
prawek treści moralnćj: o wdzięczności, o dobrćj sławie, o pracy i t. p., 
czytano tu owę sławną korrespondencyą brata z siostrą (Zdzisława 
z Wandą), mającą swe miejsce w dziejach naszćj stylistyki a karcą
cą niemiłosiernie brzydki zwyczaj pisywania listów po francuzku. Zdzi
sław przemówił wymownie do „wzrastających dziewcząt” za mową oj
czystą: „obym mógł wlać w dusze wasze szlachetny ku narodowości za
pał; obym mógł napoić młodociany umysł tćm przekonaniem, że wy 
podnieść język polski możecie!’’ Niewiasty dojrzałe, choćby chciały, 
nie potrafią już nabyć biegłości; lecz wasz giętki umysł na każdą stro
nę nachylić jeszcze można. Zostawszy żonami i matkami wpoicie w ser
ca córek waszych uczucia i zdania; zgubny przesąd ustanie na was, za
kończy się na dzisiejszćm pokoleniu, i od was się ustali prawdziwych 
Polek pasmo; od was „powstanie epoka nowego mowy ojczystśj odro
dzenia.” Proście usilnie rodziców i opiekunów niech was każą grun
townie uczyć po polsku. Modlitwy, wypisy treści, dzienniki, listy, pio
senki niech będą po polsku, strzegąc się pilnie mieszania słów i wyra
żeń francuzkich. „Nie wierzcie tym którzy utrzymują, że w języku na
szym wydać nie można drobnych i trafnych postrzeżeń, uczuć delikat
nych, że nikt z niego języka towarzystwa, języka serca uczynić nie po
trafi. Chciałożby niebo dać Polkom tkliwość i dowcip a nie użyczyć 
im mowy, w której by te dary wyrazić mogły? Nie! pięknym, bogatym, 
słodkim jest nasz język, lecz ktokolwiek nim w młodości wzgardzi, przed 
tym nazawsze skarby swoje zamyka *).” Po tćj gorącćj odezwie daje 
Zdzisław siostrze swój trafne rady pod względem nabycia wprawy w ję
zyku polskim; a Tańska rozwijając myśli przezeń rzucone, ułożyła sze
reg wyjątków z celniejszych pisarzy naszych, najprzód pod napisem: 
Kolenda Pol/ci, który potem spostrzegłszy się, że użyła wyrazu cudzo
ziemskiego, zamieniła na: Wiązanie. Tu więc mamy wypisy z Reja, 
Górnickiego, Orzechowskiego, Stanisława Lubomirskiego, Modrzewskie
go, Fredry (Maksymiliana), Klonowicza, Włodka, Skargi, Maczuskiego. 
Pod tym względem Tańska położyła zasługę jedną z najwdzięczniejszych: 
spopularyzowała mało lub wcale już nieczytywanych autorów, zręcznie 
wybrała najpiękniejsze ustępy, ażeby zachęcić młodzież do czytania ca
łości; praktycznie uzupełniła te suche wiadomości, jakie młodzi czytelni-
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cy mogli posiadać o dziejach literatury krajowćj. Nie myślę przeceniać 
wpływu, jaki mieć mogły te wyjątki na umysły publiczności; ale zdaje 
mi się rzeczą wielce prawdopodobną, iż one do jakiego takiego pokupu 
zbioru pisarzy polskich Gałęzowskiego, Bobrowicza i Turowskiego 
w pewnćj przynajmniśj części się przyłożyły. Że nie przypisuję im cze
goś więcćj, to rzecz naturalna. Ogólny bowiem popęd do wygrzebywa
nia starych książek, a potćm drukowania ich lub o nich powstał jeszcze 
przed Tańską, i ona właściwie mówiąc była tylko popularną pośred
niczką pomiędzy ściśle naukowymi badaczami lub tśż bibliomanami, 
poszukującymi „białych kruków” a ubogą duchem publicznością. Że 
tego pośrednictwa dokonała z taktem i ze skutkiem, to właśnie stano
wi wielką jćj zasługę nietylko pod względem czysto pedagogicznym, 
ale tćż i pod względem oświaty krajowćj w ogóle.

V. Wiadomości mogące być matkom przydatne. Tu się mieś
ciły listy i rozprawki o wychowaniu dzieci a mianowicie córek.

Oprócz wymienionych tu pięciu działów, które ustępowały nie
kiedy miejsca jednemu tylko, jak  bywało przy ogłoszeniu większych 
powieści lub dłuższych opisów podróży po kraju,—spotykano często na 
końcu krótkie alegoryczne przypowieści lub tćż bajki Góreckiego.

Z tego szkicowego przedstawienia programu Rozrywek, którego 
działy niektóre rozbiorę później szczegółowo w związku z innemi po
dobnej treści utworami naszćj autorki, zauważyć można, że brakowało 
w nim trzech głównych rzeczy, napotykanych pospolicie w dzisiejszych 
czasopismach dla dzieci: brakowało żywiołu fantastycznego, zadań 
zaostrzających zdolności kombinacyjne i zarysów z nauk przyrodzo
nych.

Co do braku żywiołu fantastycznego pamiętać wypada, że naów- 
czas powstawano właśnie w pedagogice najmocnićj nietylko na powieści 
o strachach, na co i dziś zgodzić się musimy, ale nadto, na wszelkie 
bajki cudowne, na wszelki swobodny polot wyobraźni, lękając się jćj 
rozpasania. Filantropinizm starał się najusilnićj, o usunięcie rozwoju 
fantazyi dziecięcćj z zakresu sprawy wychowawczćj, kładąc nacisk na 
wzmocnienie, rozszerzenie i ugruntowanie rozsądku , który miał się 
stać jedynym życia kierownikiem. Tańska poglądy te prawie bezwa
runkowo podzielała, i dlatego w dziesięciu tomach Rozrywek, które 
w przeciągu lat pięciu wyszły, nie znajdujemy żadnćj fantastycznćj po
wieści. Jedynym wyjątkiem zdawaćby się mogła pomieszczona w ro- 

1 Sofira czyli Zegarek cudowny, bajka napisana po francuzku 
w 1821 r. przez młodo zmarłą hrabinę Borkowską, a tłómaczona przez 
lanską. Bliższe atoli zastanowienie się nad treścią tśj bajki przeko
nywa, że prócz rozciągniętśj na dłuższy szereg obrazków alegoryi, nie 
ma w mój istotnie żadnćj karmi dla wyobraźni. Safira jest to królew
na otoczona wróżkami i skazana przez „złośliwego geniusza,” na żywą 
wyobraźnią i ustawiczne zapominanie obecności z powodu myśli o chwi
lach przyszłych. Wróżka dała jćj zegarek, wskazujący wszystkie wy



padki wcześniej o godzinę. Lecz nietylko ten cudowny zegarek, ale 
miłość nawet nie pomogła Safirze, dręczącćj się ustawicznie tćm, co 
miało nadejść, a przez to nie używającćj przyjemności chwili obecnój. 
Dopiero litość, powstała w sercu Safiry na widok matki, którśj córkę 
lew rozszarpał, zniewolił ją  do poświęcenia całćj swój uwagi temu wy
padkowi, i to ją  od przekleństwa „złośliwego geniusza” uwolniło. Sens 
moralny: „to, co dla drugich czynimy jest krokiem do nieśmiertelności 
i życie napełnia.” Złośliwy geniusz, wróżki, cudowny zegarek miały 
bezwątpienia więcej w sobie plastyczności, niż alegoryczne powiastki 
pisane do Rozrywek przez Brodzińskiego i sarnę Tańską; w każdym 
atoli razie łatwo było podstawić pod nie całkiem abstrakcyjne pojęcia, 
jak  to się zawsze zdarza w alegoryach, choćby najlepićj pomyślanych.

Co do zadań mających na celu ćwiczenie domyślności i zmysłu 
kombinacyjnego, to ich liczba jest nadzwyczaj szczupła, zawarta 
w marcowym zeszycie z r. 1826. Mówię tu o „grach ćwiczących umysł,” 
które w swoim czasie wiele narobiły hałasu (VI, 502). Podając je, au
torka kładzie główny przycisk na ich pożyteczność, w sprawie „gład
kiego wysłowienia się” bądź ustnie bądź na piśmie, a jeszcze większy na 
odstręczenie od francuzczyzny, w którćj gry takie za jćj czasów zwykle 
się odbywały. Dzieli je Tańska na dwie części: gry ustne i gry pisane. 
W grach ustnych znajdujemy dwa gatunki: grę zmysłów  i zagadki. 
Gra zmysłów polega na tćm, że pewne osoby biorą na siebie role zmy
słów; a kiedy się jaki przedmiot wymienia, osoba przedstawiająca, zmysł 
powinna się właściwie znaleźć to jest wstać, jeżeli przedmiot wymienio
ny zmysłem tym dostrzega się, i powiedzieć przyczynę swego ruchu 
lub tćż siedzićć i milczćć. Zagadki zasadzały się na zgadnięciu rze
czownika obranego, po 10 zapytaniach. Toż samo odbywało się z wy
razami dwuznacznemi, wyrazem umieszczonym wśród innych, ale już 
bez pytań.

Gry pisane są używane i dziś jeszcze: sekretarz, czyje lepsze, sza
rady; dalćj porównania przez podobieństwa i różnice; dorabianie całych 
wierszy do 4 końcówek; pisanie powieści na zadany tytuł i określanie 
znaczenia synonimów. Autorka na każdą z tych gier podaje przykła
dy i zachęca do wynajdywania innych.

Dzisiaj pisma czasowe dla dziecinie mogą już ograniczyć się na pro
stych wskazówkach tylko, lecz muszą stale dostarczać materyału, słu
żącego do ćwiczenia umysłów dziecięcych. Długo atoli czekać potrzeba 
było, ażeby taki tryb postępowania został uznany za obowiązujący; 
a Tańskiej niepodobna nic oddać pochwały, że pierwszy na tćj drodze 
krok postawiła.

Co się wreszcie tyczy historyi naturalnej i w ogóle nauk przyro
dzonych, to nie spotykamy w Rozrywkach  ani jednego artykułu tćj tre
ści, chociaż jak  wićmy, Tańska, historyą przynajmnićj naturalną, wli
czyła do króciutkiego spisu nauk, potrzebnych kobićcie. Być może, iż 
redaktorka uważała nauki przyrodzone za tego rodzaju umiejętność, że



trzeba się było jój uczyć tak, jak gramatyki np., że zatśm w piśmie 
przeznaczonym przeważnie „rozrywce11 niepodobna było znaleźć dla 
niśj miejsca. A powtóre, nie pojawili się jeszcze wówczas popularyza
torzy tych nauk w kraju naszym, a sama Tańska czuła zapewne brak 
kompetencyi w sprawie uprzystępnienia ich dla umysłów młodocia
nych i uczynienia treści przyrody przedmiotem nietylko pamięciowego 
przyswajania, ale i rozrywkowego czytania.

Bądźcobądź pomimo braki, które łatwo nam dzisiaj wskazywać, 
zarówno pomysł Taóskićj, jak i jego świetne urzeczywistnienie, miały 
pierwszorzędne znaczenie w rozwoju naszego piśmiennictwa wychowaw
czego. Rozrywki, wychodząc przez lat pięć, tak silnie rozbudziły po
czucie potrzeby czasopisma dla dzieci, tak umiejętnie potrafiły je  zada- 
walniać, że odtąd wśród zmieniających się, a nieraz nader ciężkich wa
runków zewnętrznych, niemożna już było pozbyć się myśli wydawania 
podobnego pisma. Myśl ta  w rozmaitych chwilach skłaniała do wyda
wnictw róźnśj wartości; najsilnićj atoli objawiła się bezpośrednio pod 
wpływem Rozrywek w 1829 i 1830 r., powołując na widownię literac- 
ko-pedagogiczną prócz krótkotrwałych wydawnictw cztery główne pi
sma peryodyczne dla dzieci, które tu dla porównawczćj z Rozrywkami 
oceny scharakteryzować muszę.

Gdy tylko Tańska, powodowana zapewne zamęźciem z Karo
lem Hofmanem, ogłosiła, że Rozrywki z grudniowym zeszytem 1828 
roku się kończą, Ignacy K. Chrzanowski postanowił zapełnić istotny 
brak, jakiby z pewnością uczuto i zapowiedział na rok 1829 swój Tygod
nik dla dzieci. Wychodził on przez rok jeden, co tydzień, w sobotę, 
z wyjątkiem trzynastej soboty każdego kwartału, tak, że w końcu 
1829 r. było cztery tomiki Tygodnika, z których każdy składał się 
z dwunastu numerów. Wydawca we wstępie do pierwszego numeru 
odwołuje się wyraźnie do przykładu Tańskićj, pragnąc, ażeby dzieci 
i z jego dziełka korzyść odniosły; przyczćm radzi im, by je nietylko 
czytały, ale nauki jego w sercu zachowały i w całćm życiu stosowały. 
Treść pisma była takaż prawie, jak  i Rozrywek z tą zewnętrzną ró
żnicą, że wszystkie artykuliki ze względu na mniejszą objętość zeszytu 
o wiele krótsze być musiały. Wewnętrzną różnicę stanowiło wprowa
dzenie dwu działów, których Rozrywki nie zawićrały, a mianowicie: 
spisu i oceny nowych książek, które dla pożytku dzieci mógł wydawca 
polecić; tudzież opowiadania z historyi naturalnćj. Pierwszy dział nie
zbyt często bywał zapełniany; zato drugi, mianowicie od numeru 15-go 
zawierał bardzo przystępnie i zajmująco skreślone naprzód: po
dział nauk przyrodzonych, a potćm wiadomości nieraz obszerne o czło- 
W- ,-UA  małpach> 0 niedźwiedziach i psach. Jak  z tego wyliczenia 
widzieć można, miał to być dosyć systematyczny wykład zoologii, 
w formie ponętnych anegdot, skończył się on atoli bardzo prędko i objął
wskazane tylko przedmioty.

Wartość innych działów była rozmaita. Znajdujemy tu znane 
wszystkim z osobnćj książki Dzieje Polski potocznym sposobem opo



wiadane, przez Joachima Lelewela; znajdujemy piękne rozmowy ojca 
z synem  Stanisława Jachowicza; wiadomości o sławnych pedagogach: 
Bevquinie, Oberlinie; słowniczek zdrowych i niezdrowych pokarmów 
(rzecz opracowaną niegdyś przez Stanisława Trembeckiego), słowniczek 
niektórych wyrazów polskich mnićj używanych (z rękopismów Adama 
księcia Czartoryskiego), niektóre przysłowia narodowe, objaśnione przez 
K. Wł. Wójcickiego, wyjątki z dawnych pisarzy polskich i t. p. ciekawe 
i pouczające artykuły, niezawsze wszelako do pojęcia dzieci dobrze do
stosowane. We wspomnieniach życiorysowych znajdują się już nietyl- 
ko krajowe ale i cudzoziemskie imiona, a w ich wyborze szczególny po
łożono nacisk na ludzi bićdnych, którzy pracą i uczciwością wynieśli się 
i dorobili sławy. Największa bićda była z powieściami. Nietylko tu 
niebyło nic takiego, coby przypominało Dziennik Franciszki Krasiń
skiej, ale nawet ze skromniejszemi utworami powieściowemi Tańskiśj nie
podobna było robić porównania. To tćż radzono sobie jak było mo
żna; trochę przekładano z francuzkiego, trochę krótkićmi przypowiast
kami i anegdotami łatano się, a wreszcie dawano temu działowi pisma 
zupełny spokój. Zwyczaj notowania pięknych lub dowcipnych słów 
dziatwy zachowano i tutaj; więc jest „powinszowanie małćj C... pier
wszy raz na papierze piszącćj," jest „przemówienie A. K. ucznia klasy 
3-ićj, w dniu śmierci dziadka jego," jest powinszowanie (zresztą dość 
szczęśliwe) malomówiącej panienki," jest zawiadomienie o nadzwyczaj
nie utalentowanym do arytmetyki Henrysiu Łazowskim, któremu autor 
wróży śmiało, iż przewyższy Kopernika i Newtona i t. p.!l

Niewiele artykułów Tygodnika dla dzieci przeżyło chwilę swego 
wydrukowania i stało się nabytkiem duchowym późniejszych pokoleń; 
lecz wprowadzone w nim nowe działy, zapewniły mu pamięć w dziejach 
naszćj pedagogicznćj literatury. Poczynając od niego, zawiadomienie
0 nowych książkach dla dzieci i rozprawki z nauk przyrodzonych, stały 
się niezbędnćmi w czasopismach, poświęconych nauce i zabawie mło
dzieży, a przynajmnićj wymagała ich krytyka wychowawcza. Pier
wszy wprawdzie dział zaniedbywały niektóre czasopisma, jak je i dziś 
zaniedbują; drugi wszakże uwzględniano sumiennićj.

W roku 1830 liczba czasopism dla dzieci była największa, jaką 
dotychczas znamy w Królestwie; wyrażała się ona cyfrą 3, która 
w szczegółowych tytułach nosiła nazwę: Dziennika dla dzieci, Ziemo- 
mysla i Skarbca dla dzieci..

Najlepszym bezwątpienia był Dziennik, wydawany przez Stani
sława Jachowicza, codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, pod tćm sa- 
mćm godłem co i Rozrywki Tańskićj. Przymiot najlepszości nie nale
ży mu się tyle z racyi szczególnie pięknych artykułów, chociaż między 
niemi odróżniały się trafne rozmowy przez samego wydawcę pisane
1 odtąd w różnych Wypisach, Książkach do czytania i t. d. przedruko
wywane; ile z tego serdecznego tonu, którym po raz pierwszy zaczęto 
tu do dzieci naszych przemawiać! Jachowicz, wydając codziennie dwie 
karteczki tylko, nie mógł oczywiście rozwijać szerokich pomysłów, ale



ojcowskim, za serce chwytającym tonem mówił o rzeczach zwyczajnych, 
najzwyczajniejszych nawet, a jednak umiał zainteresować niemi dzieci; 
umiał niespodzianie wyprowadzić morał z opowiadania, którego niepo
dobna było posądzać o chęć moralizowania; umiał nauczyć i wzruszyć. 
Ztąd powstały poufałe stosunki między wydawcą a czytelnikami, tak 
dziećmi, jak  i starszemi. Donoszono mu o cnotach i wadach, rozpowia
dano sobie wzajemnie jakieś pouczające zdarzenia, pisano wypracowa
nia na zadany przez wydawcę temat, robiono nad niemi uwagi; radzono 
sobie wzajemnie, poprawiano i bawiono się. Tańska w chwilach tylko 
ważnych umiała się zdobyć na wymowę serdeczną; Jachowicz miał ją  
na każde zawołanie.

W Dzienniku oprócz cnotliwych czynów i dowcipnych słówek 
dziatwy, spotykamy także artykuły informacyjne, powiastki, rozprawki 
pisane przez młodziutkich czytelników. Znaczyli się oni zazwyczaj po- 
czątkowćmi tylko literami, wyjątkowo jedynie wymieniono tu nazwisko 
11-to letnićj panienki, która przysłała z prowincyi wierszem „podzię
kowanie dla wydawcy.“ Panienką tą  była głośna pomiędzy 1838 
a 1846 r. poetka Walentyna Trojanowska, jedna z redaktorek Zorzy , 
pisma dla dzieci, wychodzącego w 1843 i 1844 roku.

Oprócz nauk moralnych, bajek, powiastek i anegdot uwzględnia
no w Dzienniku nauki przyrodzone, szczególnićj zoologią, o ktorśj pisał 
Jachowicz, Waga i inni; wiele było dalćj wiadomości z geografii i to sto
sunkowo dosyć obszernych, np. o Islandyi i Arabii; wspomnienia narodo
we łączono z innokrajowemi; o nowych dziełkach dla dzieci pisano 
dość często.

Drugićm pismem był Zicmomysl, wychodzący co dwa tygodnie 
pod redakcyą nieznanego mi zkądinąd Chruckiego, jak pisze p. Sobiesz- 
czański w Encyklopedyi Orgelbranda (większćj VI, 323). Redaktor 
chciał widocznie trzymać się ściśle wzoru podanego przez Tańską, wpro
wadzając jedynie konieczne już ulepszenia i stanowiąc wyraźnie osobny 
dział zatytułowany: Historya naturalna. Zresztą są tu wspomnienia 
narodowe (z wyłączeniem wszelkich innych), podróże po kraju (Puławy, 
Arkady a i Nieborów, zwiedzenie grobów królewskich w Krakowie, 
o Kurpiach p. K. Wł. Wójcickiego i t. p.), powieści bardzo słabe nie
stety i po większćj części tłómaczone mianowicie z angielskiego, wyjątki 
z dawnych pisarzów polskich, bajki i inne wierszowane utwory, nieje
dnokrotnie przez dzieci nadsyłane. Wiele tu  artykułów dobrze napi
sanych, pomiędzy którćmi jest kilka pióra K. Wł. Wójcickiego; 
w ogólności jednak biorąc, zamało było zastosowania się do pojęcia 
dziecinnego, a pod koniec roku zapełniano numera byle czćm, tłoma- 
cząc się tćm, że „ważniejsze teraźniejszych wypadków zatrudnienia od
wołują od spokojnćj literackićj pracy.“ Wtedy to pomieszczono 
w Zietnomyśle poezye Łapsińskiego z barwą ultra-romantyczną, nędzne 
pod względem pomysłu i formy, niezgrabnie naśladowane nieraz z Mic
kiewicza, a niewłaściwe dla dzieci.

T om  IV . P aźd ziern ik  1377, *



Jako curiosum  zanotować wypada pomieszczone tu Krakowiaki 
i Mazurki z  dziejów Polski. W krakowiakach opowiedziano ciąg lii- 
storyi polskićj od Krakusa do śmierci Stefana Batorego; w mazurkach 
poprowadzono go dalćj do czasów Zygmunta III do upadku „z niezgo
dy wynikłego.” Wiersze dosyć zręcznie napisane; ale upamiętnione 
w nich zdarzenia nie zawsze rozumnie wybrane, a pogląd na dzieje su
chy, kronikarski i ciasny: że poezyi w tych krakowiakach i mazurkach 
nie szukać, tego się łatwo domyśleć można.

Ziemomysl pod względem historyczno-literackim nie przedstawia 
żadnego względem przeszłości postępu. Przeciwnie rzecz się ma z trze- 
cićm pismem, ze Skarbcem dla dzieci. Skarbiec wychodził w Puławach 
w „snopkach” (zeszytach) miesięcznych, których pojawiło się podobno 
ośm '); ja  znam ich sześć. Odróżnił się on i zewnętrznie i wewnętrznie 
od poprzednich pism czasowych. Pominąwszy piękność wydania i wiel
kość formatu, zaznaczyć trzeba, iż on wprowadził u nas illustracye 
do czasopism dziecięcych. Dotychchas zarówno przy Rozrywkach jak 
przy Tygodniku, Dzienniku i Ziemomyśle dodawano litograficzne por
trety osób; nie używając obrazków do ułatwiania nauki. Skarbiec zaś 
mieścił w każdym swoim snopku cztery litografie, wykonywane częścią 
w Puławach, częścią w Warszawie; a litografie te prócz jednego por
tretu  (arcybiskupa Woronicza), i jednćj pamiątkowój mogiły (Kościusz
ki), służyły za środek uzmysłowienia szczegółów, które w artykułach 
dzieci czytały. Były tu  więc miasta, gmachy, góry, zwierzęta, rośliny, 
okręty, machiny, balony, dzwony nurkowe, ą nawet jedna mapa; wszy
stko najściślój zastosowane do artykułów.

Pod względem zaś wewnętrznym Skarbiec nic był tyle do roz
rywki ile do nauki przeznaczony. Najgłówniejszą jego treścią były 
wiadomości z nauk przyrodzonych i technologii. Sposób pisania był pros
ty, jasny; ale wszelkich ozdób stylowych naumyślnie widać pozbawiony. 
Czytano tutaj o palmie kokosowój, o żubrze, o bobrze, o koszenili, 
o okrętach, balonach, machinach prostych i t. d. Wiele z tych arty
kułów miało obok tekstu polskiego, przekład niemiecki lub francuzki. 
Te rozprawki stanowiły treść główną; gdyż w każdym numerze musiał 
być artykuł z zoologii i botaniki lub z mechaniki i technologii. Na 
drugim planie zostawiono geografią i biografią; moralizujących napom
nień nie było wcale. Treść rozrywkowa zawarta była w dodatku, 
mieszczącym powiastkę pod napisem: Henryś i  Lucia, napisaną przez 
R  L. Edgeworth, którą pomieszczono w 3 językach: angielskim, pol
skim i francuzkim, drukując ją w 3 szpaltach. Była ona przeznaczo
na dla bardzo małych dzieci, które jeszcze czytać dobrze nie umieją; 
a mają się jednocześnie dwu albo trzech uczyć języków. Wydawca wy
chodził z tćj zasady, że w nauce języków, szczególnićj żyjących, na 
początek najważniejszą jest rzeczą nabrać obfitości wyrazów, i oswoić 
się z wiadomościami językowemi; a to już przez rozmowę, już przez ustne

’) E s tre ich e r: B ib liogra fia  X I X  stulecia, tom  IV , 2 5 2 .



tłómaczcnie z obcego języka na ojczysty i naodwrót. Do tego drugie
go celu miała posłużyć powiastka: llenryś i Lucia.

Skarbiec tedy wprowadził dwie nowości: illustracye i ścisłość 
naukową,; pierwsze były wprawdzie dość liche, druga zbyt sucho 1 od
stręczające się przedstawiała; ale były to w każdym razie ulepszenia, 
które później miały być rozszerzone i uprzystępnione. Ścisłość nauko
wa najmnićj się wówczas podobać mogła i dlatego bardzo późno, bo 
w najnowszych dopiśro czasach znalazła zwolenników; treść jćj atoli 
przeważnie przyrodniczą zużytkowano niebawem, tak samo, jak  i po
mysł illustrowania artykułóW; chociaż wyznać trzeba, nie znalazło to 
na razie powodzenia.

Po roku 1831 długo niepodobna było myślćć o czasopismach dla 
dzieci, bo nawet i na dorosłych niewiele rachowano. Hofmanowa chcia
ła  wznowić swe Rozrywki w Paryżu; lecz przedsięwzięcie jćj ustać mu
siało na dwu tomach, z powodów łatwych do odgadnienia. W Warsza
wie dopiśro w r. 1835 zjawił się Magazyn dla dzieci, który był lichą 
spekulacyą księgarską. Wychodził on co tydzień, mieścił liczne illu
stracye w samym tekście i obiecywał bardzo urozmaicony program; 
przeważnie jednak obrabiał nauki przyrodzone, a mianowicie zoologią. 
Tak jak jego starszy brat Magazyn powszechny, był prostą kopią fran- 
cuzkiego oryginału, bardzo rzadko mieszcząc artykuły oryginalne. 
Jak dalece brakło w nim swojskości, dość powiedzićć, że w całym rocz
niku (1835) znajdowały się dwie rzeczy polskie: kościół Ś. Aleksan
dra w Warszawie i wizerunek Krasickiego, ze wzruszającą obietnicą, 
że w drugim roczniku podany będzie spis dzieł tego pisarza!.. Artyku
łów oryginalnych jest zaledwie kilkanaście, na które się złożyły kró
ciutkie bajki Towścika i Zajączkowskiego, wiadomości zoologiczne Ja 
rockiego lub z dzieła Jundziłła i wreszcie zdania moralne Naruszewicza, 
Kochanowskiego, Krasickiego, Załuskiego i Gawińskiego. Powieści 
oryginalnśj nićma żadnćj, są tylko przekłady z Krzysztofa Schmidta, 
Janina i Eugenii Foa. W następnym 1836 r. Magazyn trochę się po
prawił; oprócz bowiem przyobiecanśj wzmianki o dziełach Krasickiego, 
jest wizerunek Sarbiewskigo z króciutkim życiorysem na odwrotnćj 
stronie; jest wiadomość o Góralach, Szkalmierzakach, Kijakach z Podgó
rza, Proszowiakach i Krakowiakach; jest wspomnienie o Jadwidze kró- 
lowćj; oprócz bajeczek i wierszy Józefiny O(sipowskićj), G. hrabianki 
(Giinther), Józeta Towścika, Teofila N(owosielskiego), A. Szabrańskiego, 
dra. Jarockiego, są tćż oryginalne powieści Józefy Osipowskićj. Powie
ści te w liczbie 6-ciu są pisane w guście francuzkim; przedstawiają 
świat lconwencyonalny i nadzwyczajne wypadki. Zbójcy litościwi, k ru
ki porywające robione lilie i spuszczające je przed obraz Matki Bos- 
kićj dziurą w dachu kościelnym; dekoracyjne zabawy, rezonujące dzieci 
i t. p. historye są w nich rzeczą zwykła. Zaletą ich jest styl żywy 
i dość zręczny dyalog.

Magazyn niemiał powodzenia i nie dziwimy się temu bynajmnićj. 
W r. 1837 nie wychodził; w następnym miał się pojawiać w zeszytach 
miesięcznych. Zaczęto je wydawać; lecz ukończono dopiśro w r. 1845.



Ten trzeci rocznik był przeznaczony wyłącznie na uzupełnienie rozpo
czętego w dwu poprzednich ciągu historyi świętćj, historyi naturalnćj, 
(t. j. ściśle mówiąc zoologii) i geografii powszechnćj, jako trzech głównych 
w edukacyi domowćj przedmiotów.

Czasopiśmiennictwo dla dzieci podniosło się dopićro, ale na czas 
bardzo krótki, dopićro pod koniec życia Hofmanowćj, kiedy w r. 1843 
Paulina Krakowowa i Walentyna Trojanowska założyły Zorzę i przy 
współpracownictwie Lewockiój, Osipowskićj, Wł. Miniewskiego, Stani
sława Jachowicza i wielu innych, podniosły przynajmnićj beletrystycz
ną stronę czytelni dziecięcćj. Wyrobiły się już były wówczas piękne 
talenta w zakresie powieściopisarstwa dla dzieci tak, że utwory tego ro
dzaju pomieszczone w Zorzy mogły się porównać z krótszćmi mia
nowicie powieściami wydawczyni Rozrywek. Żywiołu nowego, Zorza 
nie wniosła do literatury pedagogicznćj.

Taki-to był w przybliżeniu i w rysach ogólnych wpływ Rozrywek 
na rozwój czasopiśmiennictwa dziecięcego w kraju naszym, aż do czasu 
śmierci Hofmanowćj. Dopóki była możność swobodniejszego ruchu, 
popęd nadany przez nie wytwarzał nowe wydawnictwa; późnićj przy
czynił się do wyrobienia talentów pisarskich w kierunku powieściowym. 
Żadne jednak czasopismo nie dosięgło, w ogóle biorąc, tćj miary dosko
nałości, jaką posiadały Rozrywki.

DROGI Ż E L A Z N E

W KRÓLESTWIE POLSKIEM.
PRAW A AKCYONARYUSZÓW *).

P R Z E Z

A. Wrotnowskiego.

IX.

Jakkolwiek interesa prywatne innćmi rządzą się. prawami niż in- 
teresa publiczne, spotykają się przecież na polu niektórych jednako
wych potrzeb.

*) D okończenie, P a trz  zeszyt za kw iecień r. b.



Jedną z takich jest właśnie potrzeba rządu, przyrodzona każde
mu stowarzyszeniu łączącemu pewną liczbę osób, lub podejmującemu 
pewien zakres interesów. Dla każdego takiego stowarzyszenia miść 
rząd, znaczy miść porządek, siłę i życie. Ilekroć spotykamy w histo- 
ryi gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakiekolwiek stowarzyszenia, zawsze v 
widzimy u ich steru zorganizowany rząd i zarząd. I  w istocie, nie mo
gło się dziać inaczćj, skoro w każdćm zebraniu i połączeniu ludzi, licz
bą przechodzącem pewne rozmiary, władza nie może pozostać ani nieo
kreśloną, ani rozproszkowaną, boby wtedy nie była zdolną zadaniu swe
mu czynić zadość; mianowicie zaś, niemogłaby łączyć i w jednym kie
runku używać sił, które, przy działaniu odosobnionem, musiałyby się 
udaremniać lub nawet wzajemnie sobie szkodzić.

Dziedzina działalności prywatnej jest więc pod tym względem po
dobną do politycznego porządku rzeczy w społeczeństwach, zltąd wszak
że bynajmniśj nie wypływa, iżby toż podobieństwo i pod iunćmi istniało 
także względami. Jakoż, różnią się przedewszystkićm stowarzyszenia 
prywatne (cywilne czy handlowe) od społeczeństw, samą już podstawą, 
z jakićj rząd każdego z nich swą prawowitość wywodzi. Rządowi sto
warzyszeń prywatnych daje zawsze byt sama umowa stron; rząd zaś 
każdego społeczeństwa jest zawsze wynikiem jego dziejów, wyrazem cięż
kich wstrząśnień i nieprzewidywanych zdarzeń, nie zaś jakiegoś paktu 
społecznego czyli kontraktu.

Nie była tćż prawdziwą znana teorya słynnego myśliciela 
z Genewy *), mająca w swoim czasie, a nawet i dziś niemało szkodliwe
go na umysły wpływu, jakoby podstawą układu społeczeństw był pakt 
czyli kontrakt (contrai sociat). Układ ten, jest zawsze i wszędzie rezul
tatem zaszłych w każdem społeczeństwie zdarzeń, nie zaś uprzedniego 
kontraktu, bądź wyraźnego, bądź domyślnego.

Działania rządu i jego podstawa, są to dwie idee zupełnie różne; 
na pierwsze z nich społeczeństwo może nie być bez pewnego wpływu, 
drugą zaś wytwarza sama jego przeszłość. Kontraktu, któryby stwa
rzał rząd i był podstawą jego bytu, niemożna znaleźć gdzieindziśj, jak 
w stowarzyszeniach cywilnych i w spółkach bezimiennych; w tśj tylko 
dziedzinie jest on istotną prawdą.

Wytworzeniem, zorganizowaniem i określeniem swego rządu, zaj
mują się przeto wszystkie umowy spółkowc. Czynią to i ustawy to
warzystw dróg żelaznych w Królestwie. Na czele każdego z nich po- 
stawioną jest rada zarządzająca, jako przedstawiciel, zarząd i rząd 
spółki bezimiennśj. Zakres nadanśj tśj radzie władzy, jest bardzo 
szeroki; jak to bowiem wynika z samśj natury rzeczy, musi obejmować 
najobszerniejsze pełnomocnictwo do prowadzenia całego przedsięwzię
cia, boby inaczćj sam układ spółki był wadliwym, przeszkadzałby 
rozwojowi jśj interesów, a nawet, mógł sprowadzić jćj upadek.

J  Rousseau. Du contrat social. Rozdz. V I.



Rada zarządzająca wykonywa przeto w imieniu towarzystwa całość 1 
służących mu praw i jest na zewnątrz niewątpliwym jego wyrazem ')• I

Pomimo tak szerokiego zakresu władzy, nadanej radzie zarzą- j 
dzającej, akcyonaryusze z prawnego na jćj działalność wpływu wyzuci j 
nie są. Też same bowiem ustawy, idąc za przepisami kodeksu, pozo- j  
stawiają im ważne pod tym względem prawa, mianowicie zaś:

1. Prawo wyboru organów towarzystwa.
2. Prawo decyzyi w przedmiotach, mogących oddziałać na byt 

spółki bezimiennćj lub narazić ją  na niebezpieczeństwo.
3. Prawo stawienia velo.
4. Prawo cofnięcia udzielonego mandatu i
5. Prawo żądania zwrotu zrządzonćj szkody.
Akcyonaryusze wykonywają wszakże te prawa nieinaczćj, jak  na

swych ogólnych zebraniach, zwyczajnych i nadzwyczajnych, zwoływa
nych odpowiednio do zasad wskazanych przez każdą ustawę spółkową. 
Tylko bowiem takie ogólne zgromadzenie, prawnie zwołane i zebrane, 
wyobraża całość wszystkich akcyonaryuszów 2) i tylko jego uchwały 
w granicach i w zgodzie z przepisami tejże ustawy, obowiązują całą 
spółkę bezimienną, a więc wszystkich razem i zosobna każdego z jćj 
uczestników 3). Prawne wynikłości takiego ustroju rzeczonych towa
rzystw akcyjnych, są dla każdego widocznemi. Żadna mianowicie gru
pa akcyonaryuszów nićma prawa, ani wydawania oddzielnych poza 
ogólnćmi zebraniami uchwał, ani paraliżowania działalności rady za
rządzaj ącćj; wszelki przeto głos lub zarzut, bądź jednego z nich, cho
ciażby on znaczną liczbę akcyi posiadał, nie jest dopuszczalnym inaczćj, 
jak  na tychże zebraniach. Rzeczone więc prawa, których zakres i do
niosłość wypada bliźćj objaśnić, są ściślej mówiąc, prawami przysługu- 
jącśmi ogólnym zebraniom akcyonaryuszów, albo raczćj, prawami więk
szości akcyonaryuszów, biorących udział w tychże zebraniach.

1. Prawo wyboru członków rady zarządzającćj, jest ściśle złą- 
czonćm z istotą każdśj spółki bezimiennćj, kodeks bowiem zastrzega 
je wyraźnie, w samćm jćj określeniu, stanowiąc: że „spółka bezimienna 
jest zarządzaną przez pełnomocników czasowych i podlegających od
wołaniu ł).

' )  §§ 18 i 2G ustawy T ow . d ro g i W arsz .-W ied có sk id j, toż §§ ustawy
T ow . d ro g i W arsz .-B ydgosk ió j, toż §§  ustaw y T ow . d rog i W arsz .-T e resp o l- 
sk ić j, §§ 17 i 2 5 ustaw y T ow . d rog i Fabryozno-Ł ddzkićj.

*) § 30  ustaw  d rog i W ied eó sk ić j, B ydgoskidj i T o ro sp o lsk ić j. §  29 
ustaw y d rog i Ł ddzkićj.

3) § 41 ustaw  d ro g i W iedeósk ić j, B ydgoskićj i T c rc sp o lsk ić j, § 4 0  
ustaw  d ro g i Ł ddzkićj.

4) A rt. 31 kod ek su  handl.: „ la  so c ić tć  anonym o es t adm in istrćo  p a r 
des m andatairos k tem ps, rćvocab les, assooićs ou non associćs, sa la rić s  ou 
gratuit» .*4



Tego prawa nie przepomniała uwydatnić żadna z ustaw spółko- 
wych, zastrzegła je zaś najwyraźnićj dla dwu przyczyn: Raz dlatego, 
iż towarzystwo akcyjne, pozbawiające uczestników możności postawie
nia na swćm czele tych, których oni za najodpowiedniejszych do zarzą
dzania i kierownictwa poczytują, lub ograniczające ich w tym wyborze, 
nie miałoby tćm samćm jednćj z głównych oznak, odróżniających spół
kę bezimienną od spółek innego rodzaju; nie byłoby przeto tćm, czćm 
je założyciele i rząd uczynić zamierzają. Powtóre dlatego, że w tćm 
prawie wyboru, główilie i przedewszystkićm streszcza się rękojmia, da
jąca akcyonaryuszom pewność, iż ich interes prowadzonym będzie 
w tym kierunku, jakiego sami pragną, skoro sami wskazują, kto wcho
dzić ma w skład organu spółki, mającego ją  przedstawiać i działać 
w jćj imieniu *)• Żadna tćż organizacya spółki, przeciwna tćj kardy- 
nalnćj zasadzie kodeksowej, nie byłaby możliwą. Sama jednakże po
trzeba wytworzyła zwyczaj oznaczania, w ustawach spółkowych, skła
du rady zarządzającćj na pierwsze lata istnienia towarzystwa. Jakoż 
pierwszy skład tćjże rady, nie mógłby w żadnym razie być zostawio
nym losowi, lub zależćć od wyboru akcyonaryuszów, którzy w chwili 
początkowania interesu nie są jeszcze wiadomymi, a już w tejże chwili 
potrzeba kierownictwa podejmowanćj sprawy jest dla każdego widocz
ną. Z samćj przeto natury rzeczy musi ono pozostać w ręku tych, 
którzy projektowane przedsięwzięcie wystudyowawszy, wyjednali kon- 
cesyą na budowę drogi i zatwierdzenie ustawy dla towarzystwa, ma
jącego tęż budowę prowadzić. Dziwić się więc nie należy, że konce- 
syonaryusze, będący zarazem założycielami towarzystwa akcyjnego, 
z konieczności wchodzą w skład pierwszćj rady zarządzającćj; co zno
wu zawiesza na pewien czas prawo wyboru, służące akcyonaryuszom.

Ustawy towarzystw dróg żelaznych w Królestwie, uczyniły także 
tćj konieczności zadosyć. Pierwsza rada zarządzająca drogi Łódzkićj 
złożoną została z samych założycieli 2); pierwsza rada drogi Terespol- 
skićj, z założyciela i z osób, które wraz z nim należały do zawiązania 
towarzystwa 3). Pomiędzy członkami pierwszćj rady zarządzającćj 
dróg Wiedeuskićj i Bydgoskićj, wymienionymi wyraźnie w ustawach 
tychże towarzystw ł ), spotykamy także nazwiska wszystkich czterech 
koncesyonaryuszów. Każda przecież z tych ustaw wyraźnie objaśni
ła, że oznaczenie składu 1-ćj rady zarządzającćj, jest wyjątkiem na lat 
pięć od zasady ogólnćj, podanćj w słowach: „członków rady zarządza
jącćj wybiera ogólne zebranie akcyonaryuszów" *). Rzeczone ustawy 
poszły jeszcze dalćj: prezes rady towarzystwa Łódzkiego i założyciel

) § § 18 ustaw  dróg : W iodoóskidj, B ydgosk ićj i T e re sp o lsk ić j, § 17
ustaw y d rog i Ł ódzkićj.

) § 1 9  ustaw y d rog i Ł ódzk ićj.
3) §  '2 0 ustaw y drogi T e re sp o lsk ić j.
) 99 20 ustaw  d ró g  W icd cń sk ić j i B y d gosk ić j.

5) §§ 18 ustaw  trzech  dróg . § 17 ustaw y d rog i Ł ódzkićj.



towarzystwa Terespolskiego, pozostać mieli prezesami przez lat pięć, 
członkami zaś tych rad przez lat piętnaście. W ustawach zaś dla dróg 
Wiedeńskiśj i Bydgoskićj, zastrzeżono nawet, że każdy z czterech za
łożycieli będzie członkiem rady zarządzającćj przez cały czas istnienia 
towarzystwa (a więc dożywotnim); że prezesa rady mianują wyłącznie 
sami założyciele, inni zaś jćj członkowie biorą udział w jego wyborze 
dopiero wtedy, gdy dwaj założyciele przestaną należeć do jćj składu.

Wszystkie te zastrzeżenia, aczkolwiek zamieszczone w ustawach 
zatwierdzonych przez rząd, nic mają jednakże skuteczności bezwzględ- 
nśj. Znaczą mianowicie, że rada zarządzająca upoważnioną jest nie 
poddawać owych członków dożywotnich ponownemu wyborowi; samych 
wszakże akcyonaryuszów nie pozbawiają ani prawa zażądania i uchwa
lenia, iż każdy z rzeczonych członków służący mu mandat traci, ani 
prawa rozporządzenia nowego na jego miejsce wyboru. Inaczśj bo
wiem, główna cecha, a nawet sama istota spółki bezimiennćj byłaby 
obaloną, czego przecież rząd przy zatwierdzaniu ustawy bynajmnićj 
nie miał na widoku, skoro w samych aktach koncesyi uwydatnił, że 
zawiązywane towarzystwa akcyjne mają być spółkami bezimiennemi, 
poddanemi wszelkim przepisom prawodawstwa ogólnego. Najuczeńsi 
prawnicy francuzcy nie mają tśż żadnśj pod tym względem wątpliwo
ści. Objaśniają oni, że warunek ustawy spótkowćj, mianujący admi
nistratorów spółki bezimiennćj na cały czas jćj trwania, lub uznający 
ich za nieodwołalnych, byłby warunkiem bezskutecznym '). Zdanie

■) „D an s lea soc ićtćs anonym es la  clauso des s ta tu ts , qu i nom m orait 
les ad m in is tra teu rs  p o u r to u te  la  du rće  dc la so c ić tć , se ra it  in o p ćran te . II  en 
se ra it  de  m em e de colle qui les d ć c la re ra it irrćv o cab le s“  (T ro p io n y  loco c ita 
to , N . 6 6 9 , 2 ).

In n i znowu uczeni piszą: ,,L ’a rtic le  31 du codo de Com m ereo dćcide 
que la  so c ić tć  anonym e se ra  ad m in istrće  p a r des m an d a ta ires  a, temps et reoo- 
cables; m ais si pa r un artio le  de  la o te  de so c ić tć , on avait nom m ć des adm i
n is tra te u rs  p o u r to u t  le tem ps de la  durće  de  la  so c ić tć , c e tte  c lause  sc ra it-  
c lle  valablo? N o u s ne le pensons pas. E n  effet, il fau t d ’ab o rd  b ien  rcm ar- 
q u e r  que to u te s  les d ispositione de la lo i re la tivos & 1’o rg an isa tio n  des so c ić 
tć s  anonym es so u t d  ordre p u b lic , car to u te s  o n t p o u r bat de p a ra ly so r le p e r-  
n icieux  effet, que p o u rra it  avo ir p o u r les tie rs  fa b u s  des p riv ileges e x tra o rd i-  
n a ire s , aocordćs aux associćs e t  aux ad m in is tra teu rs  do ces socićtćs; e t o’est 
p a rce  q u ’on a reg ard ć  to u t ce qu i a  ra p p o rt & V ćtablissom ent des so c ić tćs 
anonym es oommo in to ressan t 1'ordre p u b lic , e t aGn que  1 au to ritć  fu t miso 
G po rtćo  de rc co n n a itre  si la  loi ć ta it exactem ont su iv ie, qu ’une o rdonnauoe  
royalo  e st exigdo p o u r  en  au to riso r l ’ex istence . D6s lora il e s t im possib lo  de 
ne pas reco n n a itre  q u i i  n 'est p as permis de deroger aux dispositioris de la  loi 
re la tiv e s  ii l ’o rgan isation  de ces so rtes  do socićtć; uno dćoision  co n tra ire  vio- 
le ra it  ce  p rin c ip e , que  l’on no p eu t d ć ro g er p a r  des conven tions p a rticu lio rćs  
aux lo is qu i in te rro ssen t 1 o rd re  public  (codo napoi., a r t. 6 ) .  C ctto  sou le  
o o n sidćration  sufG rait p o u r d ćm o n tre r  que l'on ne peut p a r  l'acte de socU ti



to, jako oparte na wyraźnśj literze kodeksu, ma pełne zastosowanie do 
ustaw, które są, przedmiotem tego studyum. Rzeczone zastrzeżenia 
nie są przeto ani obaleniem, ani ograniczeniem prawa wyboru, zawsze 
w zasadzie przysługującego akcyonaryuszom. Pamiętać jednakże na
leży, że wykonywanie tego prawa w obec rzeczonych zastrzeżeń nie 
następuje z urzędu, ale jest zależnśm od żądania samychże akcyona- 
ryuszów i od uchwały ogólnego ich zebrania; że więc znajduje swój 
wyraz w prawie cofnięcia mandatu, o jakim z kolei pomówić nam 
przyjdzie.

Że każdy zosobna członek rady zarządzającćj i cały jćj skład ma 
przedewszystkiem obowiązek najpełniejszą względem ogółu akcyona- 
ryuszów zachować dobrą wiarę, że przeto, żadnych ani bezpośrednich 
ani pośrednich korzyści i zysków z przedsięwzięcia spółkowego ciągnąć 
nie powinien; tego dowodzić nióma potrzeby, skoro dobra wiara jest 
podstawą każdćj spółki, każdój administracyi i każdego pełnomocnic
twa. Wybór na członka rady jest właśnie mandatem opartym na 
zaufaniu do charakteru wybranego, wszelkie zatóm z jego strony uchy
bienie przeciwko zasadom uczciwości, byłoby widoczną zdradą tego zau
fania, i nigdy i nigdzie niepowinnoby uchodzić bezkarnie. Przy tego 
rodzaju nadużyciach, nawet stosowanie okoliczności łagodzących winę 
i karę, musiałoby oddziaływać szkodliwie na moralność publiczną; tćm

ddroger a  la  dispositiori de l ’a rt 31  du code de Commerce, qu i veu t que la  so- 
cidtd anonym e so it adm in istrde  p a r  des m an d a taires a  temps. M ais d ’a illeu rs 
les term es mSmes de ce t a rtio le  p ro u v en t, de  la  m anidre la  plus dvidente, que 
le  Idg isla teu r a vou lu  quo la  q ua litd  de m an dataires a  tem ps, p o u r les adm i
n is tra te  u rs  des socidtds anonym es, f u t  l'essence de ces so rtes de socidtds; car 
s’il avait voulu  scu lem en t la isse r aux associds la  facu ltd  d’avo ir des m anda
ta ire s  & tem p s, u n e  d isposition  expresse  ó ta it inu tile ; i l  suffisa it de d ire  que 
la  socidtd anonym e sc ra it adm in istrde  p a r des m andata ires ; cc m o t seu l re n - 
fe rm a it to u t, c ar to u t m andan t p cu t nom m or son m andatairo , ou p o u r tou to  
la du rće  d’une nffaire, ou pour un  tem ps determ ind , sans avoir besoin  d ’une 
d isp osition  de  la  lo i qu i 1’au to rise  ii le  nom m er & tem ps. I I  en e s t de mSme, 
e t U p lu s fo rte  ra iso n , de le rdvocabilotd: elle  e s t aussi une condition essen- 
tielle  de la  socidtd anonym e, e t des ad m in istra teu rs  ne p o u rra ie n t 6 tre  ddcla- 
rd s irrdvocables p a r  les s ta ttits . N o u s avons d it, a  p lu s fo r te  raison, parce  
qu  au m oyen du  d ro it de  le rd voquer, on  p e u t se d d barasser d’un m andatairo  
dans lequel on n a  p lus de confiance, memo lorsquo son m andat a une durde 
illim itde, tan d is q u ’il e s t im possib le  de se ddfaire  d ’un m andatairo  irrdvocaole . 
De ce que les ad m in is tra teu rs  des socidtds anonym es so u t e ssen tie llem en t 
tem p o ra ires  e t rdvocab les , il rd su lte  que si une  c lause des statO ts a v a it  nom - 
md des ad m in istra teu rs  p o u r to u t le tem ps de la  durde de la  socićtd , e t  les 
avait ddclard irrdvocables, cette clause sera it nulle , et devrait etre regardde 
comme non ecrite '1 (M a lep ey re  e t Jo u rd a in , N . 363  i  3 6 4 ). T egoż zdania 
je s t  D elangle  (Commentaire su r les socidtds commerciales, N . 4 2 6 , 42  7, 4 2 8 , 
4 2 9 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 6 ) .
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więc bardzićj dziwić się można wyrokom wydanym gdzieindziej w spra
wach smutnie słynnych, wyrokom pozostawiającym bez odpowiedniego 
ukarania jawnie wykazane nadużycia dobrćj wiary przez administratorów 
spółek bezimiennych. Oburzenie opinii publicznój było w tych razach 
najzupełniój usprawiedliwionem; złe bowiem daje o sobie świadectwo 
spółeczność, wśród którój można bezkarnie ciągnąć korzyści ze szkodą 
interesu akcyonaryuszów, dających mandat, i przeistaczać tenże mandat 
w źródło zysków pełnomocnika.

Drugim organem każdej spółki bezimiennej jest komisya rewizyj
na, mająca na celu każdoroczne rachunki dochodów i wydatków spół- 
kowych sprawdzić i odpowiednie sprawozdanie ogólnemu zebraniu akcy
onaryuszów przedstawić. Użyteczność a nawet konieczność wytworze
nia tego organu spółki jest dla każdego widoczną, skoro rozpoznanie 
rocznych rachunków nie jest zadaniem ani łatwóm, ani dającóm się za
łatwić na posiedzeniu ogólnego zebrania; wymaga więc i czasu i uzdol
nienia i pracy ściślejszego składu osób, otrzymujących od całój spółki 
specyalny mandat do rozpatrzenia w jćj imieniu bardzo wielkiój liczby 
cyfr i dowodów. Że zaś w rachunkach i cyfrach odzwierciadla się za
wsze cała działalność spółki i kierunek w jakim jćj przedsięwzięcie jest 
prowadzonśra; komisyi więc rewizyjnćj przysługuje jednocześnie prawo 
czynienia wniosków do ogólnego zebrania akcyonaryuszów, wniosków 
mających na celu uznanie lub krytykę tój działalności i tego kierunku.

Członkowie komisyi rewizyjnych wybieranymi są corocznie z po
między akcyonaryuszów, przez ich ogólne zebrania *).

2. Ustawy spółkowe zastrzegają, iż bez upoważnienia lub za
twierdzenia udzielonego przez ogólne zebranie akcyonaryuszów, rada 
zarządzająca nie jest władną dopełniać czynności w przedmiotach na
stępujących: a) w przedmiotach przedłużenia drogi żelaznćj, zbudowa
nia jćj odnóg, wyjednania nowych nadań, urządzenia i eksploatowania 
kopalń, fabryk kruszcowych i wszelkich innych zakładów 2); b) w prze
dmiocie zaciągania długów 3); c) w przedmiocie zawićrania umów z in- 
nemi towarzystwami w celu przedłużenia lub odnowienia nadania, w ce
lu alienacyi lub wydzierżawienia drogi, budynków i gruntów należących 
do towarzystwa, w przedmiocie zmian lub uzupełnień ustawy, albo po
większenia kapitału towarzystwa lub przedłużenia czasu jego trwania; 
ilekroć zresztą projektowanćm jest złączenie towarzystwa w jedno z to
warzystwem innćj drogi żelaznćjł ).

*) § 4 0  ustaw y d rog i T ere sp o lsk id j. §  3 9 ustaw y d ro g i Ł ddzkid j.
U staw y d ró g  W iedeósk id j i B ydgoskidj p rzepom nia ty  o ta k  ważndj d la  ak cy 
onaryuszów  ręko jm i (§ 4 0 ), i dop iero  przy  zaprow adzeniu  późniejszych zm ian 
w ty ch  ustaw ach , te n  b łąd  zo sta ł napraw ionym .

2) § 26  lit . g  ustaw  W iedeńsk id j, B ydgoskidj, T erespo lsk id j § 25  lit.
g  ustaw y Łddzkidj.

3) §  26 lit . h tychże ustaw  i § 25  h u st. Ł ddzkid j.
4) §  26  lit. i tychże ustaw  i § 25  lit. i  ustaw y Ł ddzkidj.



Każda więc zmiana w zakresie działań spółki bezimiennćj lub 
w jćj organizacyi, i wszelka alienacya lub obciążenie majątku spółko- 
wego, a więc wszystko co na byt tśjże spółki oddziaływa lub mogłoby 
narazić ją  na niebezpieczeństwo, nastąpić może nieinaczćj, jak za decy- 
zyą ogółu samychże akcyonaryuszów. Uchwały ogólnego zebrania 
wykonane być mogą dopićro po wyjednaniu zatwierdzenia rządowego ').

3. Obowiązek składania rachunków wynika z samśj natury ka
żdego pełnomocnictwa. Jestto jedna z wybitniejszych zasad prawo
dawstwa ogólnego 2). Zasada ta została rozciągniętą do stosunków 
spółkowych 3). Ustawy dróg żelaznych miść chcą, iżby rachunki, .po
parte dowodami usprawiedliwiającemi, składane były corocznie pod za
twierdzenie ogólnego zebrania akcyonaryuszów 4).

Prawo rozpoznawania, zatwierdzania lub nieprzyjęcia rachunków, 
przysługujące ogólnemu zebraniu, stawia akcyonaryuszów w możności, 
nietylko przeświadczenia się o rzetelności przedstawionych cyfr i o ma
jątkowym stanie spółki, ale zarazem wszechstronnego ocenienia całego 
kierunku nadanego przez radę zarządzającą przedsięwzięciu spółkowe- 
mu. Pod względem rzetelności rachunków, alccyonaryusze muszą po
legać na wnioskach własnego swego organu: komisy! rewizyjnój, wy- 
branćj właśnie w celu sprawdzenia cyfr i dowodów. I w istocie, spraw
dzenie to wymagające organicznego opracowania, nie dałoby się wyko
nać inaczćj; niepodobna mianowicie pojąć, iżby pojedyńczy akcyonary- 
usz był w możności stawiać skutecznie zarzuty przeciwko cyfrom i do
wodom bez poprzednich nad niemi studyów, których właśnie nie uczy
nił. Każdy z nich przecież powziąć może dostateczne wyobrażenie 
o stanie interesów towarzystwa ze sprawozdań i bilansów, których osta
teczne rezultaty i cyfry w odpowiednich zestawione grupach, na każde 
pytanie wyczerpującą dają odpowiedź. Ilekroć zaś z tychże sprawo
zdań i bilansów ogólne zebranie nabierze przeświadczenia, iż przedsię
wzięcie nie jest prowadzonśm w takim kierunku, jaki mu właśnie więk
szość akcyonaryuszów nadaćby pragnęła; jest ono wtedy władnćm, rze
czony kierunek skrytykowawszy, zalecić radzie zarządzającój, w jaki 
sposób tenże kierunek ma być na przyszłość zmienionym. Rada zarzą-

*) Jak wyżćj.
2) „T o u t m an d a ta ire  e st ten u  de ren d ro  com pto de sa  g estion . A rt. 

19 93 K od. N ap .
3)  L ’ad m in is tra teu r d o it le  com pte  de sa  g estion . I I  d o it le ren d re  

aux  dpoquea fixdes p a r  le c o n tra t. Si le c o n tra t ga rd ę  le silenee, Ies asso- 
cids p eu v en t oxiger qu ’il leu r so it p rdsontd  k ce rta in s  in te rvalles pd riod iques, 
(D uvergier  n r .  2 4 3 . Trop long  n r . 7 0 0 , 2 °). „Du p rincipe  que 1’u dm in istra - 
te u r  de la  socidtd anonym o e s t assim ild au  m an d a ta ire , na issen t le s  consd- 
quencos su iv an tes:.,. 4 °  11 e s t  te n u  de ren d re  com pto  de sa g estion . (D elan - 
gle  n r. 4 4 3 ).

*) § § 2  6 lit. t  i 43  ustaw  d rd g  W iedońskidj, B ydgoskidj i T e re sp o l-
skidj, § 25 lit. t  i 42 ustaw y Łdddcidj.



dząjąca nie stosująca się do wskazówek przez ogólne zebranie uchwalo
nych, nie otrzymałaby zakwitowania z administracyi i zatwierdzenia ra 
chunków.

Jestto więc prawdziwe veto służące akcyonaryuszom, wymagają
ce bezwątpienia słusznych powodów (veto cognita causa), ale niewąt
pliwie skuteczne, skoro musiałoby pociągnąć usunięcie się całego skła
du rady zarządzającćj, potępionego przez wyrzeczoną nieufność ogólne
go zebrania. A jakkolwiek uznanie iż dotychczasowy kierunek jest 
wadliwym, nie może udaremnić faktów już dokonanych i nie oddziała 
na przeszłość, mogłoby przecież stać się dla akcyonaryuszów podstawą 
do cofnięcia mandatu, gdyby pomimo doniosłości zarzutów, członkowie 
rady sami nie uznawali za właściwe, od dalszego zarządu się cofnąć.

Że podstęp, albo, co pod względem prawnym wychodzi w skut
kach na toż samo, że ciężka wina (la faute lourde), stanowiłyby same 
przez się dostateczny powód do użycia tegoż veto, dowodzić nićina po
trzeby. Jakoż, wzgląd na dobro spółki jest względem dominującym 
w każdym stosunku spółkowym '); a dobra wiara, będąca domyślnym 
warunkiem każdego kontraktu, powinna szczególnićj towarzyszyć dzia
łaniom administratorów spółek i stowarzyszeń, i na każdym czynie 
tychże administratorów kłaść swą wybitną cechę 2). Każdy wreszcie 
administrator spółki działać winien tak, jak działa pilny ojciec rodziny 
(pater familias diligens)-, z tćj zaś reguły prawnćj 3), wynika znowu 
obowiązek wynagrodzenia szkody zrządzonej spółce przez ciężkie za
niedbanie lub winę.

4. "Wyżćj już wyjaśniono, że administratorowie spółek bezimien
nych są odwołalnymi w każdćj chwili, na wniosek akcyonaryuszów, za 
decyzyą ogólnego ich zebrania, wydaną bez potrzeby przytaczania mo
tywów, że zastrzeżenia ustaw spółkowych, zasadzie tćj przeciwne, były
by zawsze bezskutecznćmi. Jakoż, różnią się pod tym względem spół
ki bezimienne od firmowych i komandytowych, których administracya 
jest przedewszystkićm zależną od umowy spółkowćj, a dopićro w braku 
wyraźnćj stypulacyi, urządza się wedle zasad o pełnomocnictwie.

Ustanowienie jednego ze spólników administratorem spółki 
w akcie jćj zawiązania, jest jedną ze składowych części samego kontra

*) „C haque associó est tenu  envers la soc ićtć  des dom m agcs q u ’il 
a causćs p a r  aa fau te . A r t.  1 8 5 0 , K od. N ap .

2) Z asad a  w prow adzona do K odeksu N apo leona  z praw odaw stw a rzym 
skiego, jeszcze surow szego przeciw ko spd ln ikow i krzyw dzącem u innych  sp d l- 
nikdw , sk o ro  skazany na  sk u tek  akoy i p ro  socio zw aućj, podpadał infam ii. (L . 1. 
B ig . de his qui not. in fa m ).  W  oracyi C ycerona p ro  Roscio , comaedo. (n r . 6 
i 8 ) czytać m ożna zdania, zawsze skw apliw ie pow tarzane przez w szystkich p ra - 
woznawedw: „R ecte  ig itu r  m ajo res eum , qu i socium  fe fe llisset, in  v iro rum  bo 
norum  num ero  non p u ta ru n t h aberi o p o rte re /”  a  także: „in reb u s m inoribus 
socium  fa llere  tu rp issim um  e s t.”

3)  A r t.  113 7 K od. N ap .



ktu spółkowego i właśnie dlatego różni się od zwyczajnego pełnomocnic
twa. Ustanowienie to poczytywać należy za główny powód, skłania
jący tegoż spólnika do przyjęcia uczestnictwa w zawiązującćj się spółce 
i zarazem za powód wejścia do niśj innych jój uczestników.

Administracya spółki nie może przeto być mu odjętą przed termi
nem zakreślonym umową spółkową i nawzajem, nie jest on władnym, 
powierzonćj sobie administracyi opuścić przed tymże terminem, bez 
obustronnego zawodu spólników. Odjęcie mandatu nie może więc nastą
pić inaczśj, jak  dla powodów bardzo ważnych: w razie udowodnionój 
malwersacyi, nierzetelności, marnotrawstwa lub złego zarządzania spół
ką i tylko za wyrokiem sądowym.

Przeciwnie zaś, spólnik ustanowiony administratorem spółki nie 
w akcie jój zawiązania, lecz przez jój uchwałę, niczćm się nie wyróżnia 
od zwykłych pełnomocników, odwołalnych na każde żądanie pełnomoc- 
dawcy, którym jest większość uczestników spółki ').

Takim administratorem zawsze odwołalnym, jest właśnie każdy 
członek rady zarządzającój 2). W przedmiocie odjęcia mu mandatu, 
nie może być żadnego sporu przed sądami; uchwała ogólnego zebrania 
akcyonaryuszów, rzeczony mandat odejmująca, jest ostateczną i natych
miast otrzymuje pełny skutek 3).

5. W przedmiocie odpowiedzialności członków rady zarządza
jącój za skutki czynów wykonywanego zarządu, rozróżnić należy odpo
wiedzialność względem osób trzecich, wchodzących w stosunki umowne 
ze spółką, od odpowiedzialności względem samójże spółki.

Względem osób trzecich, członkowie rady zarządzającój nie za
ciągają żadnćj, ani osobistćj, ani solidarnój odpowiedzialności, za skutki 
zobowiązań, jakie imieniem Towarzystwa przyjmują. Ta główna regu
ła  postawiona wyraźnie w kodeksie i w ustawach spółkowych 4), jest 
prostćm następstwem zasady, stawiającój spólnika zarządzającego inte
resami spółki, na równi z każdym pełnomocnikiem, odpowiedzialnym 
jedynie w razie przekroczenia granic otrzymanego pełnomocnictwa. 
Nie działając we własnóm imieniu, nie może on być pociąganym do od
powiedzialności za zobowiązania, jakie przyjął w zastępstwie swego

')  A rt. 185 6  K od. N apo i. „ L e  pouvo ir de 1’assooiś chargć de 1 adm i- 
n is tra tio n  p a r une c lause spćc ia le  du c o n tra t de so c ić tć , ne p c u t ó tre rdvoqud 
Bans cause ldgitim e, ta n t  qno la  soclete  dure; m ais s’il n ’a ó tś donnć que par 
aoto p o std rieu r au  c o n tra t de so c ić tć , 11 e st rdvocab le  comm e un sim ple 
m an d a t.”

) P o r. n r . 4 na  s t r .  3 8 , a także Tropiona  n r. 669 i 6 7 1 , D elangle  
n r. 4 2 8  1 nast.

) „D an s to u s les oas, la  m ajo ritó  fn.lt lo i.”  D d a n g le  n r. 4 3 7 .
) A rt. 32 K od. H an .: „ L e s  adm in istra teu rs  ne co n tra c te n t h ra lson  

de le u r  gcstion , aucune ob liga tion  p e rso n n elle  ni so lidaire  re la tiv em en t aux 
engngem ents de la  so o id tś.”  § 28  ustaw . d róg . W ied. B ydg. i T ere sp o lsk iś j 
§ 27 ust. d rog i L ddzkićj.



mocdawcy, pod warunkiem wszakże, iżby spełniana czynność prawna, 
w rzeczonych zamykała się granicach. Granicami tómi w spółce bez- 
imiennśj są właśnie przepisy ustawy spółkowćj.

Gdyby np. rada zarządzająca zaciągnęła pożyczkę bez zezwolenia 
ogólnego zebrania akcyonaryuszów, a tćm samćm rzeczone granice 
przekroczyła, dający tęż pożyczkę, będąc pozbawionym alccyi o zapłatę 
przeciwko spółce bezimiennój, miałby prawo żądać tćjże zapłaty od 
członków rady zarządzającój, którzy bez mandatu w imieniu towarzy
stwa zobowiązanie zaciągnęli

Odpowiedzialność znowu względem spółki, czyli względem akcyo
naryuszów, jest jedynie zastosowaniem ogólnój zasady prawodawstwa 
cywilnego w materyi o szkodzie zrządzonćj komukolwiek przez niedbal
stwo lub winę; nie istnieje bowiem żaden słuszny powód, dla którego by 
spólnik zarządzający interesami spółki, nie miał stać pod tąż zasadą na 
równi z każdym pełnomocnikiem. Szkoda przeto zrządzona towarzy
stwu akcyjnemu przez podstęp lub winę członków rady zarządzającej, 
powinna być przez wiunych wynagrodzoną 2).

Dochodzenie zresztą zwrotu szkód jest ułatwionćm przez podda
nie pod sąd polubowny wszelkich sporów, wynikających z interesu spół- 
kowego pomiędzy akcyonaryuszami. Ustawy spółkowe, określając 
skład i atrybucye tegoż sądu, stanowią zarazem, iż jego wyrok ma być 
zawsze ostatecznym; spór zaś dotyczący ogólnego i zbiorowego interesu

' )  „L o s tio rs  qu i t r a ite n t aveo uno Bocidtd anonym e do ivont savo ir 
quo les d irec teu rs  ou a d m iu is tra teu rs  no co n trao to n t pas avoc eux p e rso n n e l-  
lcm ent. Ces d irec teu rs  ou ad m in istra tcu rs  ne so n t re sp o n sab les que de l ’e- 
xdoution de len r m andat; au delłi, p o in t d’ob liga tion  p e rso n n elle  ( Trop long  
n r. 4 5 4 ) .”  ,,C ’ost aux tio rs , q uand  on len r p ro p o se  un  engagem en t, de  s’en- 
q u d rir  des fo rces de la socidtd e t de m osurer h, ses resso u rces la orddit q u ’ils 
v en ien t lu i faire", o’c st 4 eux, s’ils dp rouven t des inqu id tudes su r la  so lvab ilitd  
de  la sooidtd, do rdc lam er de ses m an d a ta ires  une hypotheque, un gage, une 
su re td  queloonque. L a porsonne e t la fo rtu n ę  de  conx-oi so n t h 1’ab ri de to u -  
te s  p o u rsu ites . M ais ce tte  im m unitd n ’c s t pas sans condition; c lle  tien s  4 l ’e -  
xeou tion  fidele du m andat. Comme to u t a u tre  m an d a ta ire , le  g ć ran t de  la 
socid td  anonym e n  e st inexpugnable  que dans son m andat; au delk , o’e s t p o u r 
son  com pte  q u ’il a g it e t s ’engage. Si la  socid td  re fu se  de payor e t prouve quo 
1’engagem en t e s t d tran g e r k ses affaires, il d o it payer. L es tio rs , auxquels est 
ddnide to u te  aotion  co n trę  la  sooidtd, o n t un reoours ldg itim e co n trę  la  p e r-  
sonno aveo laquello  ils on t tra itd  ( Dclanglc  n r. 4 4 3  i 4 4 3 ) ,

8) A r t .  19 9 2  K od. N apo i.: „ L e  m an dataire  rdpond  non scu lem en t du 
vol, m ais enoore  des fau tes qu ’il com m et dans aa g e s tio n .” A rt. 19 92 tegoż 
kodeksu: „ L e  m an d a ta ire  e s t  tonu  d’accom plir lo m an d a t [ tan t qu ’il en dom eu- 
re  cliargd, e t  rep o n d  des dom m ages-in terfits qu i p o u rra ien t rd su lte r  de son  
indxdoution .1’ A r t.  1 8 5 0  tegoż kodeksu: „C haquo  assooid e st tonu envors la 
socidtd des dom m ages q u ’il a oausd pa r sa fa u te .“  §§ ustaw  spdlkow ych zacy
tow ane w p rzyp isku  4 s tr . 45 ,



spółki bezimiennćj, a podnoszony przeciwko radzie zarządzającój lub 
któremu z jej członków, nie może być popićrany inaczćj, jak w imieniu 
całćj spółki, to jest ogółu jćj uczestników i na mocy poprzednićj uchwa
ły ich ogólnego zebrania. Ilekroć przeto toż zebranie uznając, iż do 
sporu nićma zasady, upoważnienia swego odmówi; żaden w takim razie 
akcyonaryusz nie jest władnym wprowadzać aktoratu na drogę sądową 
we własnćm swśm imieniu. Uznając znowu zasadę do sporu i udziela
jąc upoważnienie do jego wniesienia, ogólne zebranie obowiązanśm jest 
wyznaczyć jednocześnie komisarzy do popićrania żądań przed sądem 
polubownym, w imieniu całćj spółki ').

X.

Przepisy prawodawstwa ogólnego zestawione w rozdziale poprze
dzającym, a przez każdą z ustaw spółkowych uszanowane, a nawet na 
korzyść akcyonaryuszów rozszerzane, porządkują więc należycie stosun
ki uczestników spółek bezimiennych z zarządami tychże spółek.

Odróżniają one przedewszystkićm, czyny zarządzania majątkiem 
i interesami spółki, od czynów rozrządzania  tymże majątkiem i ogól
nego kierunku  nadawanego tymże interesom. Z rozróżnienia tego wy
nika następstwo, ważne w kwestyach kompetencyi, jaka ogólnym zebra
niom akcyonaryuszów i radom zarządzającym wzajemnie przysłużą, to 
mianowicie, iż ciż akcyonaryusze, ani pojedynczo, ani w ogólnych ze
braniach, nie są dopuszczonymi do roztrząsania czynów, wchodzących 
w zakres zarządzania, jak  np. oznaczania liczby urzędników, ich mia
nowania, przeznaczania dla każdego z nich rodzaju zajęcia, ustanawia
nia dla nich płacy lub nagród i w ogólności tego wszystkiego, co jest 
wynikłością prowadzenia eksploatacyi na drodze żelaznśj lub admini
strowania tąż drogą i interesami towarzystwa akcyjnego. Niedopu
szczenie akcyonaryuszów do mieszania się w czyny administracyi, jest 
zasadą opiekuńczą dla każdćj spółki bezimiennćj; zapobiega bowiem 
anarchii, któraby musiała wyniknąć, gdyby oni zamiast poprzestawać 
na wskazywaniu ogólnego kierunku, w jakim interesa spółkowe prowa
dzone być mają, pragnęli brać bezpośredni lub pośredni udział w sa- 
mćm prowadzeniu tych interesów i w wykonywaniu zarządu.

Przeciwnie zaś, są oni wszechwładnymi nietylko pod względem 
wskazywania ogólnych zasad do prowadzenia interesu spółkowego, ale 
i w tćm wszystkićm, co ma za przedmiot substancyą majątku spółki 
lub rozporządzanie tymże majątkiem, albo wreszcie, co może wpłynąć 
na zmianę stosunków, przyjętych za podstawę przy zawiązaniu spółki.

Jakoż, wybrani przez samychże akcyonaryuszów członkowie rady 
zarządzającój, są nietylko odpowiedzialnymi za szkodę zrządzoną spółce 
przez podstęp lub zaniedbanie, i każdoczesnemu ulegają odwołaniu, ale

')  § 50  ustaw  dróg: W ied ., B ydg. i T e re sp . §  49  ustaw y d rog i
Ł ó d zk ić j.



nawet nic bez ich decyzyi w rzeczonych przedmiotach przedsięwziąć nie 
są władnymi.

Na drodze więc prawodawczej uczyniono wszystko czego wyma
gały: natura stosunku spółkowego, idea sprawiedliwości, wysnute z nićj 
wszystkie zasady kodeksowe i bezpieczeństwo każdego z akcyonaryu- 
szów; dla każdego z nich bowiem stoi otworem bogaty zbiór broni,, 
z którego wolno mu zapożyczać tę właśnie broń, jaką sam wybierze. 
Ze stanowiska teoryi jest to prawdą zaprzeczeniu nie ulegającą.

W rzeczywistości przecież, dzieje się inaczej. Codzienne przy
kłady dowodzą, iż wszystkie przepisy prawodawstwa, acz doskonałe 
i wyczerpujące przedmiot, zabezpieczają interes akeyonaryuszów  
w tych jedynie razach, gdy u steru spółki stoją ludzie uczciwi i zdol
ni. Ilekroć bowiem kierownicy spółki bezimiennśj, odłączając własny 
interes od jćj interesu, i nieodróżniając tego co godziwe od tego co nie
godziwe, szukają przedewszystkićm własnego zysku, dochodzą wtedy 
do celu łatwiój w spółce bezimiennćj niż w udziałowćj lub firmowćj. 
Akcyonaryusze, pomimo tylu praw, są w takich razach bezsilnymi. 
I  znowu mocniejszy krzywdzi słabszego w tćj, tak samo jak  we wszy
stkich innych dziedzinach działalności ludzkićj, i znowu ujemne strony 
spółeczeństwa, czynią tu rozbrat z zasadą, najpiękniejszą ze wszystkich 
teoretycznych zasad: ze sprawiedliwością; na tćj zaś drodze znajdują 
wielkie ułatwienie w samćj naturze spółek beimieunych, we właściwym 
a koniecznym ich ustroju.

Mieliśmy już sposobność przytoczyć, iż z wyjątkiem prawa do 
zwrotu szkody wyrządzonćj akcyonaryuszowi osobiście, jak np. odmó
wienia mu wypłaty dywidendy lub innćj należności, wszystkie prawa 
opisane w poprzedzającym rozdziale, są prawami przysługująceini całćj 
spółce, jćj ogółowi, a więc większości akeyonaryuszów składających 
ogólne zebrania. Zasady poddającćj mniejszość zdaniu większości, nie 
może pominąć żadne prawodawstwo nigdy i nigdzie, a zwłaszcza 
w przedmiotach majątkowych i w kwestyach czysto pieniężnych, skoro 
ta  zasada jest jak się rzekło opiekuńczą dla ogółu interesowanych, 
zapobiegająca anarchii i oratorskim popisom warchołów finansowych, 
wichrzących na tćm polu tak samo, jak  wichrzą warchołowie politycz
ni w dziedzinie spółecznćj i politycznćj.

Że w spółkach dobrze i uczciwie prowadzonych, jednomyślność 
głosów na zebraniach ogólnych zapewnioną jest zawsze dla każdego 
wniosku przedstawionego przez radę zarządzającą, temu się dziwić nie 
należy. Każdy bowiem z głosujących odmawiając swego poparcia tyra, 
którym spółka dobre rezultaty zawdzięcza, dawałby jednocześnie do
wód, iż pełnego zaufania do składu rady zarządzającćj już nić ma, że 
przeto zerwanym został główny łącznik między nim a tąż radą i nic in
nego nie pozostaje, jak dany jćj mandat cofnąć. Często krytykowany 
indyferentyzm akeyonaryuszów nie przychodzących na zebrania ogól
ne, tak dalece, że w samćj rzeczy bez uproszenia ze strony rady, rzad



ko mogłyby one przyjść do skutku '), jest także naturalnśm  następ
stwem owego zaufania, i przeświadczenia o dobrćm prowadzeniu inte
resów spółkowych. Spółka bezimienna jest bardziój stowarzyszeniem 
kapitałów, niż osób do których te kapitały należą. Akcye przechodzą 
nieustannie z rąk  do rąk; ci więc, którzy ten papier posiadają tylko chwi
lowo, jako środek czasowego oprocentowania swych pieniędzy lub w celu 
odprzedaży z zyskiem na kursie, nie uważają się zwykle za uczestni
ków spółki, i byle mieli dywidendę lub procent, o niczóm więcćj słyszeć 
nie chcą. Że zaś członkowie rady zarządzającej, są uczestnikami spół
ki na seryo 2), a nawet są zwykle tak zwanymi wielkimi akcyonary- 
uszami, to jest posiadaczami znacznćj liczby akcyi, rzeczony przeto in- 
dyferentyzm łatwym jest do wytłómaczenia. Posiadacz bowiem nie 
wielkiój liczby akcyi wnioskuje, iż obok obowiązków wynikających 
z przyjętego mandatu, wzgląd na własny majątek umieszczony w ak- 
cyach, będąc dla członków rady zarządzającej bodźcem, jest dlań za
razem rękojmią prawidłowego prowadzenia interesów spółkowych.

Źe poważny i gruntowny rozbiór przedmiotów przychodzących 
pod rozpoznanie ogólnego zebrania, byłby pożądanym zawsze i wszę
dzie: tego dowodzić nióma potrzeby. Rozbiór ten wszakże, nieinaczćj 
byłby pożytecznym a nawet możliwym, jak  po ścisłych studyach, i przez 
tych, którzy je podjęli przed posiedzeniem ogólnego zebrania. Nigdzie 
przecież nie widzimy, iżby w obec dobrych rezultatów spółkowych, ak- 
cyonaryusze przychodzili na też zebrania, dostatecznie obeznani z rze
czą i do gruntownćj dyskusyi należycie przygotowani; i dla tego na 
podstawie rzeczywistości, przyjąć musimy za regułę, że brak ożywio
nych rozpraw na zebraniach ogólnych, zgodność poglądu akcyonaryu- 
szów z poglądem rady zarządzającej, słowem cisza i spokój, są najwy
mowniejszym dowodem dobrego stanu interesów spółkowych i uczci
wego ich prowadzenia; że tój ciszy i tego spokoju można winszować 
przedewszystkiśm każdemu z akcyonaryuszów, nie zaś, (jak to niektó
rzy czynią), wyrzucać im ospałość. Monotonność ogólnych zebrań nie 
podoba się wprawdzie tym, którzyby wszystko na podobieństwo ustroju 
państwowego a mianowicie parlamentarnego urządzać pragnęli; interes 
wszakże pieniężny, będący głównym celem każdćj spółki bezimiennćj, 
z życiem publicznćm porównywać się nie da i właśnie na owój ciszy 
i monotonności najwięcćj wygrywa.

')  U staw a każdćj sp ó łk i bezim iennćj oznacza, iż do w ażności ogólnego 
z eb ran ia  akcyonaryuszów , p o trzeb n ą  je s t  obecność pew nćj ich liczby, i m in i
mum  k a p ita łu  akcy jnego , ja k ie  oni rep rezen to w ać  m ają.

2) U staw a każdćj sp ó łk i bezim iennćj zastrzega: iż każdy członek  rad y  
zarządzającćj pow inien posiadać na w łasność, w skazaną przez tęż ustaw ę ilość 
akcyi; że akcye te  złożone być w inny w k asie  T ow arzystw a, i że przez cały  czas 
spraw ow ania  obowiązków cz łonka  rad y , n ie  m ogą być an i zbyw ane, an i ob 
ciążane.
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Wprost przeciwne rozpoczyna się tlla akcyonaryuszów zadanie, 
gdy w łonie rady zarządzającój zagnieździ się spekulacya na własną, 
rękę i szachrajstwo, szkodliwe dla nich zawsze i w końcu doprowadza
jące do straty funduszów włożonych w przedsięwzięcie spółkowe. 
I wtedy właśnie przekonać się można, jak dalece zła wiara umić obez
władniać najlepiój obmyślane zasady i przepisy prawodawcze. Co zaś 
smutniejsza, nićma na taki stan rzeczy radykalnego środka, gdyż jak  
nadmieniono, wynika on z ustroju spółek bezimiennych, a głównie 
z owśj zasady większości głosów, której przecież obalić niepodobna.

Zarzuty, albo z natury swój doniosłe, albo przez poważną mniej
szość obradujących popierane, tylko w tych krajach nie pozostają bez 
wpływu na postępowanie administratorów spółek bezimiennych, gdzie 
społeczeństwo nic zatraciło zmysłu moralnego, i gdzie nie zatarło się 
jeszcze poszanowanie dla opinii publicznćj. Pozyskanie bowiem więk
szości głosów dla wszelkiego wniosku, zdaniu rady zarządzajacśj prze
ciwnego, jest rzeczą nadzwyczaj trudną, prawie niepodobną; zkąd zno
wu wynika, iż w rzeczywistości, ogólne zebrania akcyonaryuszów zaw
sze zgadzają się na wszystko, czego od nich taż rada zażąda.

Dzieje się to zaś z przyczyn następujących:
1. Rada zarządzająca, ustanawiana przy zawiązywaniu spółki 

bezimicunćj, rozpoczyna swe działania przy bezwaruukowćm poparciu 
nietylko większości, ale nawet wszystkich akcyonaryuszów wogóle 
i każdego z nich z osobna. Niemoże zaś być iuaczćj, skoro taż rada 
jest wtedy wyrazem ich woli, a nawet zachętą do wzięcia uczestnictwa 
w powstającem przedsięwzięciu spółkowein. Zaufanie więc do składu 
tejże rady jest wówczas najpełniejszćm. Późniejsze dopiero jój działa
nia mogą wywołać krytykę i niezadowolenie, a więc owo zaufanie pod
kopać; nie następuje to przecież bez powodów przeważnych, bez wykry
cia faktów nieudolności lub złój wiary. Wykryciu tych faktów staje 
znowu na przeszkodzie toż samo zaufanie, na którśm polegając, akcyo- 
naryusze mało wglądają w sposób prowadzenia interesów spółkowych, 
a nawet większa ich część zaniedbuje brać udziału w ogólnych zebra
niach. Dziwić się więc nie można, iż czyny dla akcyonaryuszów szko
dliwe wychodzą zwykle na jaw zapóźno, wtedy mianowicie, gdy już 
niepodobna zapobiedz złemu. I wtedy wszakże, do świadomości praw
dziwego stanu rzeczy przychodzą tylko posiadacze większćj liczby ak- 
cyi, szczególnićj zaś ci, którzy w ogólnych zebraniach biorą udział, 
a przynajmnićj roczne sprawozdania i bilanse troskliwie sprawdzają. 
Przeciwnie zaś ogół akcyonaryuszów, a mianowicie każdy zosobna po
siadacz kilku lub kilkudziesięciu sztuk akcyi, wyczekuje jedynie chwili 
zrealizowania kuponu dywidendowego i o nic więcój nie pyta. Naj
częściej przeto zaufanie, będące podstawą wyboru członków rady i za
twierdzania wszystkich jój wniosków, dopiero wtedy przeistacza się 
w niechęć, gdy albo dywidenda jest bardzo nizką, albo gdy jój nićma 
wcale. W takich wszakże razach znika jednocześnie ufność do samego 
przedsięwzięcia spółkowego i wartość akcyi codziennie się obniżając,



docliodzi czasami nawet do zera. Wdanie się w sprawę prokuratora 
sądowego, może wprawdzie doprowadzić do wymiaru kary na oszuku
jących; oszukanym wszakże nie wynagradza strat poniesionych. W re
zultacie przeto, akcyonaryusze źle umieściwszy swą ufność, ponoszą 
tego skutki, tak samo jak  każdy inny mocodawca, który się pomyli
wszy w wyborze pełnomocnika, ponosi skutki jego niezdolności lub złej 
wiary i zdrady. W spółkach bowiem, tak  samo jak i w mandacie, bez- 
skutecznemi są wszelkie przepisy prawodawcze, wydawane w celu za
bezpieczenia mocdawcy od błędów lub złój wiary pełnomocnika, czyli 
od następstw nieszczęśliwie uczynionego wyboru, co do którego żadne 
mieszanie się prawodawcy lub władzy nie jest możliwem.

2. Interesa zresztą każdćj spółki bezimiennśj są z natury rze
czy skomplikowane; wszelka więc krytyka sposobu ich prowadzenia 
musiałaby przedewszystkiem być rezultatem gruntownych studyów, 
inaczćj bowiem każdy zarzut okaże się być powierzchownym, będzie 
przez radę z łatwością odpartym i jeszcze wzmocni zaufanie większości 
akcyouaryuszów, zamiast je osłabić. Otóż, w regule ogólnćj, żaden 
z nich nie chce, a często nie jest nawet w możności poświęcić dość potrze
bnego na te studya czasu; zkąd znowu wynika, iż każdy poprzestawać 
musi na tych jedynie wiadomościach, jakie wyczytuje w rocznych spra
wozdaniach. Interesu więc spółkowego dostatecznie nie zna.

3. Przypuściwszy wszakże, że jeden lub kilku akcyouaryuszów, 
zjakiegobądź powodu o losy spółki zaniepokojonych, zada sobie trud 
rozpoznania prawdziwego stanu rzeczy i odpowiednie zarzuty zechce 
podnieść na ogólnóm zebraniu, musi więc wtedy rozwinąć działanie dla 
rady zarządzającój nieprzyjazne, czyli jaśnićj mówiąc, wypowiedzieć jej 
otwartą walkę. Musi mianowicie i to przedewszystkićm, dążyć w ta 
kim razie do zmiany składu rady, a następnie do wywołania aktoratu 
o wynagrodzenie szkód przeciwko tym, którzy je spółce zrządzili. 
Większość głosów na ogólnóm zebraniu jest dla każdego z tych zało
żeń zarówno konieczną; akeyonaryusz przeto zamierzający wystąpić 
z zarzutami, powinien się o tój większości wcześnie upewnić, inaczćj 
bowiem straci napróżno czas i pracę. Ale i ze strony rady będą wtedy 
czynione starania przeciwne; tśm pilniejsze, im na żywszą zanosi się 
walkę, im podniesione zarzuty są ważniejszemi, im większe interesa 
pieniężne będą wprowadzone w grę.

Każdy atakowany zawsze się broni; starania te są więc wówczas 
rzeczą bardzo naturalną. Otóż w tój gonitwie o większość głosów na 
zebraniu ogólnóm, powołanóm do wyrzeczenia między atakującym 
a radą zarządzającą, wszystkie szanse zwycięztwa będą zawsze po jćj 
stronie. Jakoż pomimo rozgłosu, jaki podobnego rodzaju wojnie zaw
sze towarzyszy, i pomimo rozbudzonego interesu każdego z akcyona- 
ryuszów, bardzo wielka ich liczba na toż zebranie nie przyjdzie wcale: 
jedni z racyi różnych przeszkód; drudzy jako obojętni: skutkiem czego 
staną naprzeciw sobie, z jednćj strony sami atakujący, z drugićj ci wszy
scy, których jakikolwiek wzgląd czyni przyjaciółmi członków rady,



a przedewszystkićm ona sama. Nawet przy zupełnym upadku spółki 
i obniżeniu ceny akcyi do zera, wielka liczba akcyonaryuszów nie zechce 
sobie zajmować czasu ogólnemi zebraniami; zwykle bowiem w takich 
raza ch odpisują oni na stratę fundusze umieszczone w akcyach i o upa- 
dłśm przedsięwzięciu słyszćć już więcćj nie chcą. Źe zaś każdemu 
służy prawo do tylu głosów, ile przypada na przedstawiony przezeń 
kapitał, rada zaś składa się zwykle z posiadaczy znacznćj liczby akcyi; 
głosowanie więc musi wypaść na jćj korzyść.

Istnieją wprawdzie w ustawach spółkowych zastrzeżenia, ograni
czające maximum  głosów dla posiadaczy wielkiśj liczby akcyi, stano
wiące np. iż każde 40 akcyi daje głos jeden, żaden zaś akcyonaryusz 
nie może mićć więcćj nad 10 głosów '). Zastrzeżenia te przecież nie 
mogą przeszkodzić, iżby posiadacz kilku tysięcy akcyi, po przedstawie
niu we własnóm imieniu tylko 400 sztuk, nie rozpożyczył reszty swym 
przyjaciołom w celu, iżby na zebraniu być mogli. Wypożyczanie ak
cyi nie może być nikomu wzbronionćm przez żadne prawo; nikt tćż nie 
ma tytułu badać zgłaszających się na ogólne zebranie, czy akcye, przez 
nich przedstawiane, są lub nie są ich własnością, tak samo, jak  nikomu 
nie służy prawo dochodzenia, czy bilet bankowy oddawany w zapłacie, 
pochodzi lub nie pochodzi z pożyczki. Zapominać bowiem nie należy, 
iż akcye tak samo jak bilety bankowe są bezimiennemi i że w rzeczach 
ruchomych, posiadanie jest samo przez się tytułem zupełnie wystarcza
jącym -).

Niejednokrotnie wprawdzie usiłowano przez odpowiednie przepi
sy, wzbronić lub utrudnić wstęp pozornym posiadaczom akcyi, jedynie 
przez grzeczność przybywającym na ogólne zebrania (actionnaires de 
complaisanee). Usiłowania te przecież okazały się zawsze bczsku- 
tccznemi i niewykonalnemi, są bowiem przeciwnemi samćj naturze rze
czy i zarazem naturze każdego papieru wystawionego na okaziciela. 
I rzeczywiście, ani żaden przepis, ani żaden wzgląd nigdy temu zapo- 
biedz nie potrafi, iżby na zebraniach ogólnych nie znajdowali się posia
dacze akcyi zapożyczonych, czyli ich posiadacze chwilowi, skoro nieu- 
znając za dostateczny dowód samego faktu  posiadania rzeczy rucho- 
mćj, a zwłaszcza papieru publicznego, wystawionego na okaziciela, mu
siałby prawodawca nietylko obalić zasadę zamieszczoną w art. 2279 
ICod. Napoi., ale co gorsza, stosunki prywatne pozbawić rękojmi, zabez
pieczającćj każdego, kto rzeczony papier przedstawia przed inkwizycyą, 
usiłującą wglądać w jego interesa i sprawdzać stan jego kieszeni. Je

*) T a k ą  zasadę p rzy ję ła  ustaw a d ro g i W iedeńsk ie j w § 39; ustaw y 
d róg  T ercsp o lsk id j i B ydgosk ićj da ją  je d e n  g łos każdym  20 akoyom , a ma
xim um  g łosów  d la  jed n eg o  akcyonaryusza  u stanaw ia ją  na głosów  10 (§  3 9). 
Zachow ując takież  maxim um , ustaw a d rog i Ł ódzkićj d a je  jed en  g los każdym
10 akoyom .

2) „En fa it do m cublos, la  poseession  v au t t i t r e ,”  a r t.  2 2 7  9 K odeksu  
N apo leona ,



dno więc złe nie dałoby się usunąć bez wprowadzenia drugiego złego, 
dla stosunków ekonomicznych i prawnych nierównie szkodliwszego.

Dla zapewnienia sobie większości głosów, potrzeba więc rozpo
rządzać większością kapitału spółkowego, kapitału własnego połączo
nego z kapitałem swych w rozpoczynanćj walce stronników lub przy

jaciół.
Jak dalece zaś jest rzeczą trudną, dojść do pewność! takiego roz

porządzenia, mieliśmy dowód z walki stoczonej przed niewielu laty po
między akcyonaryuszami jednśj z naszych spółek bezimiennych, z walki 
podniesionej przez akcyonaryusza mającego wielkie środki pieniężne. 
Dla zapewnienia większości głosów, skupił on lub zapewnił sobie więk
szą połowę wszystkich akcyi przez rzeczoną spółkę wypuszczonych. 
Jest to środek niewątpliwy i jedyny, ale niedostępny w zwyczajnych 
stosunkach, absolutnie niedostępny dla tych, którzy nie rozporządzają 
milionami rubli.

Jest więc rzeczą widoczną, iż w każdćj spółce bezimiennćj, głó
wną rękojmią dla akcyonaryuszów jest najpełniejsza dobra wiara 
w postępowaniu tych, którzy kierują przedsięwzięciem spółko wćm; ile
kroć zaś ta  dobra wiara zaczyna słabnąć, jednocześnie i taż rękojmia 
słabnie w odpowiednim stopniu. Ze wszystkich bowiem umów i sto
sunków kontraktowych, znamy tylko jeden, w którym wpływ intereso
wanych na własny interes jest jeszcze mniejszym od wpływu akcyona
ryuszów: mianowicie zaś kontrakt o spółkę komandytową.

Tylko spólnicy komandytowi są na stanowisku jeszcze trudniej- 
szem, ilekroć w prowadzeniu przedsięwzięcia spółkowego, spólnicy fir
mowi czynią z dobrą wiarą rozbrat '); każdy bowiem inny stosunek 
ustalony umową lub określony w samym kodeksie a oparty na zau
faniu  jednych do drugich, daje każdćj ze stron i równe prawa i je 
dnakowy wpływ przy samćm prowadzeniu interesu i jednakowe sta
nowisko.

A chociaż na każdem pełnomocnictwie można się zawiśść i trzeba 
ponićść wszystkie skutki zawodu, ilekroć wybór pełnomocnika z jakie- 
gobądź względu szczęśliwym nie jest, zupełnie tak samo jak mogą się 
zawiśść i muszą ponićść wszystkie skutki zawodu akcyonaryusze, ile
kroć uczynili nieszczęśliwy wybór zarządu spółkowego; przy odjęciu 
przecież mandatu nie mają oni tćj łatwości, jaka przysługuje każdemu 
innemu mocdawcy, który sam, bez potrzeby starania się o większość 
głosów, dane przez siebie pełnomocnictwo władnym jest każdćj chwili 
bez żadnych motywów odwołać.

*) „L ’assoc iś com m anditaire  no p e u t fa ire  aucun  acto  do g ea tio u , n i 
e tro  em ployć pour les affaires do la  so c ić tć , mfime en v e rtu  de  p ro cu ra tio n ,"  
A rt. 2 7 K odeksu  hundl. „en caa de con trav en tio n  a la p ro h ib itio n  m entionnćo  
dana 1’urtic le  p reced en t, 1’associć  com m anditaire  ost obligd ao lid a irem en t aveo 
lea asaocida on nom  co lle c tif  pour to u tes  lea d e tte s  e t engagem enta  de la ao- 
c ić tć . A rt. 2 8 tegoż K odeksu.



Z przyjemnością, przychodzi nam zaznaczyć, żc żadna z zestawio
nych tu uwag nie została wywołaną postępowaniem zarządów, kieru
jących spółkami bezimiennemi, istniejącemi u nas, a w szczególności 
towarzystwami czterech naszych dróg żelaznych. I rzeczywiście, nadu
życia dobrćj wiary i inne zboczenia są dotąd na tutejszym placu wyjąt
kami bardzo radkiemi, surowo potepianemi przez opinią publiczną.

Podejmując wszakże rozbiór zasad rządzących każdą spółką bez
imienną i odnosząc je do jśj ustroju, czyli zapatrując się na rzeczy 
przedmiotowo, znaleźliśmy się w konieczności uwydatnić ujemną stronę 
stanowiska, jaką sama natura tego stosunku wytwarza dla akcyona- 
ryuszów, składających swe zasoby w obce ręce. Źe zaś tę ujemną stro
nę umiano gdzieindziej z ich szkodą wyzyskać, dla nikogo już dziś nie 
jest to tajemnicą.

Z powyższego ogólnego poglądu wysnuwa się znowu dla każdego 
akcyonaryusza a zwłaszcza dla posiadacza uiewielkićj liczby akcyi, ta  
praktyczna konkluzya, iż ilekroć on w kierunku przedsięwzięcia spół- 
kowego pod jakimkolwiekbądź względem zadowolonym nie jest, a tćrn 
samćm zaufanie do składu rady zarządzającćj zaczyna tracić, nie po
zostaje mu wtedy nic innego, ja k  akeye swe niezwłocznie przędąc, 
czyli jaknajśpiesznićj wyjść z uczesnictwa spólkowego. Źo zaś nieza
dowolenie z rzeczonego kierunku, niezawsze i niekoniecznie wywoła- 
nśm bywa złą wiarą po stronie zarządzających; że z drugiej strony, 
spieniężenie akcyi naszych dróg żelaznych na giełdzie nie jest trudnćm, 
powyższa więc praktyczna konkluzya może się wszędzie stać praktycz
ną radą dla każdego, kto się w podobnćm znajdzie położeniu.

ERAZM CIOŁEK.
B I S K U P  P Ł O C K I  ( i 5 o 3 - i  5 2 2  R . ) .

DYPLOMATA PO LSKI XVI-go W IEK U .

Do rzędu postaci wybitnych a mało znanych w naszych dziejach, 
należy niezaprzeczenie także żyjący w XVI wieku biskup płocki, 
Erazm Ciotek. Literatura nasza historyczna posiada wprawdzie kilka, 
bo aż cztery obszerniejsze prace zajmujące się żywotem Ciotka, atoli 
żadna z nich nie wyczerpuje nawet w danych warunkach założonego 
przedmiotu, żadna nie wystawia w należytćm świetle czynów i cha
rakteru biskupa. I nie dziw, bo z owych czterech prac jedna tylko, 
żeby prawdę powiedzieć, polega na samodzielnem badaniu. Jest nią
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żywot Ciołka, pióra lir. Ossolińskiego, w pierwszym tomie jego Wiado
mości historyczno-krytycznych pomieszczony. Późniejsi, co o Ciołku pi
sali: ks. Łętowski w Katalogu biskupów, prałatów i kanoników krakow
skich, Julian Bartoszewicz w treściwym, choć pobieżnym artykule o E ra 
zmie, w Encyklopedyi Powszechnćj, wreszcie senator, Konstanty Ho
szowski w ogłoszonćj zeszłego roku pracy o Ciołku, podają wprawdzie 
niektóre nowe szczegóły o życiu biskupa płockiego, atoli w ogólności 
polegają na monografii Ossolińskiego, od którego zresztą w pojmowa
niu charakteru swego bohatćra znacznie się różnią. Od czasu jednak, 
kiedy pisał Ossoliński, minęło z górą pół wieku, wydane zostały nie
które zbiory źródeł, które albo całkiem, albo choć w części, nieznane 
były Ossolińskiemu, tak że nowe, wedle możności wyczerpujące opra
cowanie ciekawego z wielu względów życia biskupa płockiego, wydało 
się rzeczą wcale na czasie, choćby już z tego powodu, że przeciwnik 
jego, osobistość zresztą od Ciotka o wiele ważniejsza, arcybiskup gnie
źnieński, Jan Łaski, doczekał się niedawno źródtowćj wyczerpującćj 
monografii.

Niestety, pisząc żywot Ciołka nie rozrządzaliśmy ani w przybli
żeniu tak bogatym matcryałem źródłowym, jak  profesor Zeissberg 
w swój pracy o Janie Łaskim. Źródła bowiem, z którycheśmy czer
pali nasze wiadomości o życiu i czynach Ciołka, są bardzo skąpe i ubo
gie tak, że dosyć w każdym razie wydatną postać płockiego biskupa- 
dyplomaty, tylko w mglistych, niewyraźnych zarysach pozwalają przed
stawić. Posiadamy (cztery) mowy Ciołka, przezeń przy różnych spo
sobnościach miane; posiadamy niektóre listy doń i przezeń w sprawach 
publicznych i prywatnych pisane, a przez zbieracza Tomicyanów Gór
skiego w znanym całemu światu zbiorze przechowane, mamy nieliczne 
bule papiezkie Ciołka się tyczące, parę innych dokumentów, parę 
wierszy złośliwych a dowcipnych, przez Krzyckiego na Ciołka napi
sanych, i oto, jeśli dodamy urywkowe o nim wzmianki, poroz
rzucane po dziełach współczesnych pisarzy, i kilkanaście podpisów na 
dyplomatach—oto wszystkie źródła do dziejów Ciołka.

I.

P o d an ia  o pochodzen iu  i m łodości E razm a . E razm  w A kadem ii K rakow skićj 
i na  dw orze w ie lk iego  księcia  A leksandra .

Opis życia Erazma zacząć trzeba od trudnego problematu. „Kto 
był ten Erazm— mówi Łubieński—zkąd się wziął, na czćm urósł, na
wet w wieku, w którym żyt: nic wiedziano11 '). Najciemniejszą z ca
łego jego żywota kwestyą jest kwestya jego rodu i pochodzenia. Do

')  Series vitae ac re t gestae episcoporum P lacen tium , C racoviao, 
1 6 4 2 , p ag . 154 .



dziś dnia bynajmnićj nie rozjaśniona, na późniejsze Erazma losy, a dla 
zawiści, jaką przypisywane mu nieszlacheckie urodzenie jego obudziło, 
i na charakter jego nie mato wpływająca, jest ona jakby zwiastunem, 
prototypem tych wszystkich wątpliwości, jakie w dalszym ciągu jego 
żywota tak dotkliwie czuć się dają, i już z tego powodu zasługuje, 
ażeby ją wszechstronnie zbadano.

Rok urodzenia Ciołka nie jest wiadomy: nie ujrzał jednak świata 
przed r. 1450; a jeźli wolno ze stów Janockiego, który twierdzi, że 
um arł w pełni wieku męzkiego '), a um arł Erazm w r. 1522, wnosić na 
czas urodzenia, to się urodził prawdopodobnie dopiero po r. 1460. Zatćm 
przemawia po części przynajmnićj już i ten wzgląd, że w r. 1485 za
pisał się na Uniwersytet Jagielloński. Urodził się zaś w Krakowie,
0 czćm podług wielostronnych świadectw wątpić nie można 2). Ale 
na tćm tóż kończą się nasze pewniejsze o pochodzeniu Erazma wiado
mości. Pozostaje do rozwiązania na owe czasy bardzo ważna kwe- 
stya: czy Erazm był szlacheckiego pochodzenia, czyli też, jak mu wie
lokrotnie zarzucano, z nieszlacheckich i w ogóle z jakich pochodził 
rodziców; z tćm wiąże się już samo przez się pytanie: jak  się Erazm 
(znany pod dwoma imionami: Erazma i Ciotka) właściwie nazywał, 
jakiego herbu używał, i jakie były pierwsze jego życia koleje. Zesta
wimy wszystkie świadectwa, jakie mi tylko rozporządzamy, a może nam 
się uda choćby do prawdopodobnych dojść rezultatów.

Pierwszą wiadomość o rodzie Ciołka mamy przechowaną u J a 
nockiego, a względnie u Górskiego. „Ze wszystkich podań o pochodze
niu Ciołka, wydało mi się, powiada Janocki, najprawdopodobniejszćm 
zdanie Stanisława Górskiego, złożone przezeń w jego Historyi tajnćj, 
którą przechowywała bibloteka Załuskich. Podług tćj Historyi uro-

')  Janociana  sive clarorum atque illustrium  Połoninę auctorum mae- 
cenatumque memoriae miscellae, tom  I I ,  N . X L I I ,  str . 85: vigente adhuc 
aetate p e r iit .

'■*) T a k  przynajm nićj tw ierdzą w spółcześni w K rakow ie zam ieszkali: 
D eoyusz i W apow ski, z k tó ry ch  p rzynajm nićj pierw szy, ja k  o tćm  z pew nością 
wiem y, osob iście  znał E razm a, n ie jed n o k ro tn ie  się z nim  s ty k a jąc  (D ccyusz 
w dziele: De rebus S ig ism undi p r im i p ag . 2 98 , w R otorm oa: P olonicae  
historiae corpus , tom ie I I ,  zwie go: E rasm us Sczolek Cracoviensis. W a
pow ski w sw ojćj k ro n ice , w ydania Szujskiego ( Scrip tores rerum polonicarum , 
t .  I I ,  s t r .  18 7: E rasm us V itelius de Cracoioia). P o dobn ie  tw ierdzi G ó r
sk i Stanisław  w p rzyp isach  do poczyj K rzyckiego  (R ęk o p is  Z akładu  n a ro d o 
wego im . O sso lińsk ich , N- 1 5 8 , zaw ierający Poem ata Andreae Cricii ep i
scopi, s t r .  112 i 1 1 6 ). T o  drug ie  m iejsce je s t  i w A cta  Tom iciana, tom ie 
V , s tr . 1 6 1 , N . C L V II i m etry k a  un iw ersy tecka krakow ska. (Z obacz: S t a 
tu ta  nec non liber prom otionum philosophorum ordinis in  universitate s tu d io 
sorum Jagellonica , w ydał Jó z e f  M uczkow ski, K raków , 1 8 4 9 , n a  s t r .  100
1 109  i D as aelteste M atrikelbuch der U niversitaet, K rak au , w ydał d r. Z e iss -  
b e rg  ( In sb ru k , 187 2) n a  s tr . 6 3 .



dził się Erazm w połowie XV-go wieku w Krakowie, z ojca szlachcica 
z domu Ciołków i z matki mieszczanki krakowskićj, z którą ojciec 
jego nieprawy stosunek miłosny utrzymywał. Choć źle wychowany, 
potrafił jednak wydostać się na wierzch. Chłopięciem będąc, grą na 
cytrze zarabiał na utrzymanie; przyjemnćj postaci, zadziwiał dowci
pem, śmiałością ducha, zarówno jak  urodą ciała. Przypadek zdarzył, 
że młodego gęślarza jakiś dworzanin przedstawił Aleksandrowi, pod
ówczas jeszcze wielkiemu księciu litewskiemu. Polubił go książę, 
nietyle z gęśli, co z dowcipu i urody— mówi Janocki— łożył na niego, 
posłał do szkół, a zostawszy królem, uszlachcił, obdarzył herbem Suli
ma i zrobił biskupem płockim” '). Od tegoż Górskiego pochodzą jeszcze 
inne dwa świadectwa, dotyczące pochodzenia Erazma. W komentarzach 
do (wymierzonych przeciw Erazmowi) wierszy Krzyckiego, Górski 
dwukrotnie tak pisze o Erazmie: „Erazm Ciołek, biskup płocki, plebej- 
skiego pochodzenia z Krakowa, obdarzony szlachectwem i do rodu 
Drya (który jako herbu używa czarnego na dwie połowy podzielonego 
orła z trzema kamieniami) przybrany, był człowiekiem wyniosłego 
ducha i t. d.“ 2); a na innóm miejscu te są jego słowa o Erazmie: 
nPył ten biskup lutnistą, synem księdza z Krakowa; wysokiój postawy 
i dobrćj tuszy, służył na dworze króla polskiego Aleksandra, którego 
względami się cieszył. Z plebejusza szlachcicem zrobiony, został wy
niesiony do biskupićj godności3). Wszystkie te trzy świadectwa, jak 
kolwiek po części sprzeczne pomiędzy sobą, zgodne są w tćm, że E ra
zmowi nieszlacheckie pochodzenie przypisuje; i u Janockiego bowiem, 
Erazm, jakkolwiek z ojca szlachcica pochodził, potrzebował uszlach- 
cenia; zresztą Janocki może nie dość wiernie oddał nam treść podania 
Górskiego, gdyż w innóm dziele nie mówi nic o szlachectwie ojca jego, 
podając natomiast, że się w „nikczemnćm i nieznanćm miejscu" uro
dził 4).

Inne źródło z tego czasu, wprawdzie dokumentalnćj powagi, jest 
jednak tak lakoniczne, że ani za ani •przeciw szlachectwu Ciołka świad
czyć nie może. W księdze imatrykulacyi i promocyi Uniwersytetu 
Krakowskiego, zapisany jest Erazm jako „syn Stanisława Ciotka

’) Jan o ck i: Nachriclit von ilenen in  der hochgrae/lich Z a łu sk i schen 
B ibliothek sieli befindenden raren polnischen B uchern , 5 T hcilo , część 3, N . 
I ,  od a tr. 8 — 12 o E razm ie. N ieco  odm iennie opow iada m łodość E razm a
Jan o ck i w swćm pdźniejszćm  dziele (p . t .  Janociana , t .  I I ,  N . X L tI ,  a tr . 82
—- 8 3 ) ,  k tó reg o  je d n a k — ślepy— już sam  n ie  piaal.

2) W spom niany ju ż  ręk o p is  Z ak ł. Im . O sso lińsk ich , N . 1 5 8 , a tr . I 16. 
Sto i tu : clari anim i homo erat, A cta  T om iciana, t. V , N . C L V II, a tr. 1 6 1 , 
w ydrukow ano: elati aniini w yniosłego ducha.

3) R ękopis O saol., N . 1 5 8 , a tr . 1 1 2 .
4) Jan o c ian a , t. I I ,  N . X L II , a tr. 82: vili et obscuro loco nalus.

Tom  IV . Październ ik  1877, 8



z Krakowa,“ co chyba dowodzi, że ojciec jego zwał się Stanisław ■). 
Tak nazywa się on i w innym dokumencie z r. 1502, który zdaje się 
przemawiać za szlaclieckićm pochodzeniem Erazma. Oto, gdy pia
stujący podówczas już wielorakie godności Erazm (był wtedy sekreta
rzem króla Aleksandra, kanonikiem wileńskim i protonotaryuszem 
apostolskim), zapragnął w r. 1502 także godności kanonika krakow
skiego, a kapituła mimo wyraźne życzenie króla, którego względami 
cieszył się kandydat, za kanonika przyjąć go nie chciała, podając za 
powód nieszlacheckie jego pochodzenie i powołując się na zatwier
dzone listami królewskiemi swoje swobody; złożył Aleksander sąd, 
przed którym Erazm miał wykazać płonność czynionych mu co do nie- 
szlacheckiego jego urodzenia zarzutów, i tćm samćm szlachectwo swo
je udowodnić. Dokument królewski przy tśj sposobności wydany, 
a  zawierający wywód jego rzekomego szlacheckiego pochodzenia, pou
cza nas o tśj sprawie. Podany przez króla na kandydata do kanonii, 
odrzucony przez kapitułę, gdy mu się ani protekcya królewska, ani wła
sne zaręczenie dla oporu kapituły, która osobiście przed królem stanę
ła, na nic nie przydały, zażądał Erazm, żeby mu król dozwolił dowieść 
prawdziwości słów swoich. Nazajutrz tedy po owćin przyjściu kapi
tuły, zasiadł król na zamku krakowskim z swą radą, ażeby wysłuchać 
zeznań świadków, którzy mieli stwierdzić szlachectwo Erazma. Do
wodów innych nie miał. Stanęło świadków ośmiu; kapituła natomiast 
tą  razą nie przyszła, choć ją  wzywał do tego król przez swego dwo
rzanina Styuka, podkomorzego łęczyckiego. Dwaj pierwsi świadko
wie, Marcin z Wroginowic i Zygmunt Stosz, obaj ludzie rycerskiego 
stanu, zeznali najpierw „iż znali niegdyś Stanisława, obywatela k ra
kowskiego, mającego dom własny w Krakowie na ulicy św. Anny, po
stępującego zawsze jako szlachcic, na dowód czego przytaczali, że sami 
jako goście częstokroć w domu rzeczonego ś. p. Stanisława przebywali, 
i że wiele razy zdarzyło się im lub innym w rozmowie z gospodarzem 
sprzeczać się i onemu nieszlacheckie pochodzenie wymawiać, zawsze 
tenże ś. p. Stanisław przy swem szlachectwie obstawał, tak iż każde
mu sprzeczającemu się z nim rycerzowi, śmiało się stawiał, odpierając 
zarzuty i pokazując gotowość krew i życic za to położyć, że jest szla
chcicem choć nie bogatym, ale tak dobrze, jak każdy bogaty szlachcic 
z szlachetnych rodziców szlachetnie urodzonym." Zeznanie to ich po
twierdził przez posłańca także Piotr Myszkowski, wojewoda łęczycki. 
Po tych zeznaniach mówili inni świadkowie. Badali ich zaś wyzna
czeni do tego przez króla: Stanisław z Chodcza, kasztelan i starosta 
lwowski, Jan Rabsztyński, marszałek nadworny i starosta sędomirski 
i Jan Łaski, dziekan włocławski i kanonik krakowski, który, mimo 
że był członkiem kapituły, był obecny przy tśj sprawie jako (starszy) 
sekretarz królewski. Złożywszy przysięgę, zeznali tedy: Jan Farurcj

')  S la lu fo  nec non liber prom otionum, s t r .  1 0 0 , i D as aeltestc M a tr i ' 
kelbuch. dor Uniuersitaot K ra ka u , wydal Z cieabcrg, s tr .  0 3 .



z Grambowa, dzierżawca z Ossownicy w Bieckióm i Mikołaj Sulima 
Roski z Rosy w Sandomierskiem, że ojciec Erazma, Stanisław Ciołek, 
był szlachcicem, synem Stanisława z Grabowa, dziada Erazma, i że 
obaj używali herbu Sulima. Kacper z Sułowa i Łukasz z Faszczyczewa, 
herbu Osmoróg (z ziemi krakowskiej) zeznali, że Katarzyna, babka 
Erazma, po mieczu była z rodziny herbu Osmoróg. Wreszcie Zawi
sza i Marcin z Wojnarowa, również Krakowianie, z rodu używającego 
za herb Strzemię, oświadczyli, że prababka Erazma po mieczu, której 
imienia jednak nie znali, była również szlachcianką tegoż co i zezna
jący herbu Strzemię. Jan Łaski, sekretarz królewski odczytał te ze
znania przed królem i radą, poczóm król uznał i potwierdził szlache
ctwo Erazma, przypuszczając go tóm samóm do wszelkich godności 
i urzędów, które tylko szlachcie w Koronie były otworem, z tym do
datkiem, że zniósł na wieczne czasy „wszelki brak szlacheckiego pocho
dzenia, gdyby się w nim jaki okazał.“ Działo się to w Krakowie r. 
1502, 14 kwietnia ').

Dokument ten jednak tylko pozornie osłabia wiarogodność świa
dectw Górskiego i nasze o nich zdanie. Dowody bowiem szlachectwa 
Erazma w nim zawarte, nie były wcale wystarczające, chociaż im król 
uwierzył. Pierwsi, główni świadkowie zeznali tylko, że ojciec Erazma 
napićrat się szlachectwa; nie stwierdzając go wyraźnie orzekli, że się 
za szlachcica uważał, że jednak tak oni sami, jak  i inni nieszlacheckie 
mu pochodzenie zarzucali. Owym dodatkiem zaś, którym znosił (już 
po dowiedzioućm szlachectwie!) wszelkie braki Erazmowego urodzenia 
(jeśliby się jakie okazały!) stwierdził król wyraźnie, że sam wątpił 
o prawdziwości przytoczonych dowodów, a tóm samóm niszczył prawny, 
choć nie faktyczny skutek wydanego wyroku. Oczywiście do niewąt- 
pliwój prawdy dojść tu  trudno, ale wszystko przemawia za tóm, że 
rzecz była podrobioną, świadkowie może przekupieni, słowem cała 
sprawa oszustwem, na które się odważył ambitny Erazm, licząc na ła 
skę królewską i widząc, że niema innego sposobu przełamania uporu 
kapituły. Jan Łaski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, a podów
czas sekretarz królewski (prawda, że wróg Erazma), który badał ze
znania świadków, sam późnićj przed innymi uważał Erazma za „chło-

')  „Q uem  nos quoquo ex p len itu d in e  au c to rita tis  n o strae  e t su p e r
ab u n dan ter hab ilitam us, omnem n o b ilita tis  geniturae defectum , s i  quis in  eo esset 
aholendum et abolemus ten o re  p raesen tiu m  m cdian te  in p e rp e tu u m /1 W yrok  
je s t  w L eopo lda  H u b e rta  Pam iętn ikach historycznych, tom ie I  (W arszaw a, 
1861 r .) ,  od  s t r .  2 6 2 — 26 7 (w raz z po lsk im  p rzek ładem ). Popraw nie j od
bity  je s t  w rozpraw ce p . t. „R o zb ió r k rytyczny biografów  E razm a C iołka, b i
skupa  p ło c k ie g o ../1 przez K onstan tego  H oszow skiego (K raków , 187 5 , odb i
tk a  z trzeciego  tom u Rozpraw  i spraw ozdań z  posiedzeń w ydzia łu  h istoryczno- 
M ozojicznego Akadem ii Um iejętności w K rakow ie) ,  od s tr .  2 0 — 29 .



pa,” za wdzie rcę w szlacheckie towarzystwo '), a Filip Beroaldi, sła
wny humanista i profesor w Bononii, może nauczyciel Erazma, przy
pisując mu, już biskupowi, w r. 1505 jedno z dzieł swoich, napomyka 
w liście dedykacyjnym, że urodzenie mało, natomiast wiele cnota 
i wiedza znaczą Taka tćż była powszechna o Erazmie tradycya; 
a dodać należy, że nie wpłynęły na nią świadectwa Górskiego, bo tak 
jego historya tajna, jak i zbiór poezyi Krzyckiego, do których je dołą
czył, do dziśdnia spoczywają w rękopisie. Kromer, kreśląc charakter 
króla Aleksandra, dodaje: „Z Erazmem Ciołkiem, plebejuszem, jak  są
dzono,... był bardzo poufały i t. d. 3).” U Bielskiego (Joachima) od
padło zastrzeżenie. Pisze on: „W Erazmusie (co go zwano Ciołkiem) 
biskupie płockim, najwięcćj się kochał król Aleksander i biskupstwo 
mu dał, chociaż nie był szlachcic i tegoż do papieża i cesarza w posel
stwie s y ła ł4).” Wiedział Bielski, że Ciołek to herb rodziny szlachec- 
kićj, dlatego biskup plebejusz musiał mu się nazywać właściwie E ra
zmem, a tylko w przezwisku otrzymać imię Ciołka. Z późniejszych 
pisarzy może nas tu obchodzić tylko jeden Niesiecki, który w swojój 
Koronie polskićj zaliczył naszego biskupa do herbu Ciołek ł). Nie do
wodzi to jednak bynajmnićj szlacheckiego pochodzenia Erazma, które
go późniejszego szlachectwa, jako faktu niewątpliwego wcale, prze
czyć nie myślimy. Inni heraldycy: Paprocki, Okolski i t. d., nieuwa- 
żali snać Erazma za szlachcica, gdyż w swych dziełach nic o nim nic 
mówią °).

W przeciwieństwie do wiarogodności powyższych świadectw nie 
zasługują natomiast satyryczne wiersze Andrzeja Krzyckiego o E ra
zmie na najmniejszą wiarę. Satyra w ogóle może mieć tylko bardzo

*) A cta  T om iciana, t. V I  nr. L . Joannes L a sk i,  archiepiscopus Gne- 
snensis, Legatus natus et P rim as R egn i Poloniae Sigism undo Regi Poloniae; 
s t r .  58 E rasm us... rustico more suo, cui u t ignobili omnia, quantum  vis 
ignobilia, licent.

2) Opusculum P h ilip p i Beroaldi de terrae motu et pestilen tia  cum 
annotam entis Galeni im pressum  B ononiae a. 15 0 5 ; p a trz  d -ra  Teofila  Żo- 
braw skiego „B ib liog rafią  p iśm iennictw a po lsk iego  z działu m atem atyki, fizyki" 
(K raków  1 8 7 3  r .)  s tr . 7 0, n r. 2 0 3  (S cb . C iam pi n ic zna tego  dzie łka  B cro a l- 
diogo, przynajm niój n ic wym ienia go w swój B ibliografia  critica).

8) Zobacz dzieło jego : De rebus gestis Polonorum, w ydanie K otońskie 
r .  1 5 8 9 , s tr . 4 5 7 ,6 ;  księga X X X .

4) K ro n ik a  po lska M arcina  B ielsk iego , nanowo przez syna jeg o  Jo ach i
ma w ydana (K raków  1 5 9 7 ) s tr .  5 0 2 .

5)  W ydanie  z r .  17 28 , tom  I , s tr .  3 1 9 . W ydanie B obrow icza 
(w L ipsku  r .  18 3 9 )  tom  I I I ,  s tr .  13 9. Z a N iesieckim  idzie R zopnicki F ra n 
ciszek w swych Vitae praesulum  Polonorum  (P oznań  r. 1 7 6 2 , tom  I I ,  s tro n . 
2 5 0 — 2 5 1 ) .

6) Ł ub ień sk ieg o , B użeńskicgo, N aram ow skiego i innych, k tórzy  tu  
i owdzie napom knęli coś o E razm ie, pom ijam y.



małe znaczenie, jako źródło dziejowe; rzuca ona wprawdzie światło na 
wypadki i daje poznać tendencye i ducha czasu, zwłaszcza z jego ujem- 
nćj strony, ale zazwyczaj przeciąża swój pędzel barwami i z tego po
wodu należy się z nią ostrożnie obchodzić. Szczególnego jednakże, 
specyalnego do jednostek zastosowania, satyra w badaniu dziejów ab
solutnie mićć nic może; tu zaś tćm mnićj, że jest raczśj paszkwilem, 
niż satyrą, że wyszła z pod pióra otwartego nieprzyjaciela Erazma, 
którego pamięć ile możności jaknajwięcćj zohydzić, musiało być natu- 
ralnćm zadaniem Krzyckicgo, zręcznego, zabiegłego, przy tćm jak wszys
cy humaniści wysoce interesownego jego wroga *).

*) Że K rzyck! był n ieprzy jacie lem  E razm a, p rzyznaje  b io g raf jeg o , 
wspom niany G órsk i, k tó ry  ja k  tw ierdzi dr. W ęclew ski (w rozpraw ie: „O p o c- 
zyaoh A ndrzeja  K rzy ck icg o "  w I  tom ie: P am iętnika A kadem ii Um iejętności 
10 K rakow ie, w ydziału filolog, i h iator.-filozof., K raków  18 74 , s t r .  2 2 3 ), bez
stronn ie  ocenia c h arak te r  G órskiego. N a s tr .  5 rękop isom  O sso lińsk ich  n r. 
158 pisze G órsk i o Krzyckim : Cum E rasm o C iołek... odia exercuit, a nieco 
niżój pow ołuje się na ź ródło , z k tó reg o  tę  i inno w iadom ości zaczerpnął i do 
k tó rych  czy teln ika  odsyła: Idaee omnia tam  in poematibus quam episto lis  
Cricii et Thom icii in ter epistolas regias sc r ip tis , copiose cognosci possun t. 
Ze zresztą  przedm ow y na czele poezyi K rzyckicgo, um ieszczonój au to rem  nie 
k to  inny je s t ,  ty lko  G órski, to  także widać z jeg o  w łasnych słów na str . 5 . 
Collecta sun t autem per me S tan islaum  G órsk i etc. (Po rów naj także  roz
praw ę d -ra  W . K ętrzyńsk iego  o S tan isław ie  G órsk im , kano n ik u  p łockim  i k ra 
kowskim  i jeg o  dziełach w V I tom ie: Roczników  Tow arzystw a P rzy ja c ió ł N a u k  
P oznańskiego, Poznań 1 8 7 1 , na  s tr .  90 i 1 3 5 , n r. 5 3 ). Że K rzyck! by ł n ie 
przyjacielem  E razm a, pow iada także Jan o ck i ( N achricht von raren P o ln i-  
schen Buchern, część I I I ,  n r. X L II ,  s tr .  8 5 ), k tó ry  go  głów nym  jeg o  w ro
giem  nazywa i więcćj niż 100 paszkwilów  nań pisać każe. G dzieby one były, 
n ic wićmy, może n ie  w szystk ie weszły w zbiory jogo  poezyi, a może też  Ja n o c 
k i, k tó ry  się n ie zwykł bardzo liczyć ze słowam i i często , czyto co naganie  
ozy pochw ale przesadza i tu ta j sobie w ybryku pozw olił, a lbo  tćż w ogólności 
paszkw ile K rzyckicgo na cały św iat p isane (po hum anistycznem u!) m iał na m y
dli. Z  tych, k tó re  myśmy poznali, w arto  p rzeczytać, zw łaszcza jed en , n ap isa 
ny przez K rzyckicgo z pow odu zabiegów , jak ie  E razm  czynił o k apelusz  k a r 
dynalski podczas swego osta tn iego  pobytu  w Rzym ie. ( J e s t  on odbity  w T o -  
m ieyanach, tom ie V , pod n r. L X X X V , na s tr .  8 2 — 83 ). In n y  wiersz K rzyo- 
kiego na E razm a d a tu je  w idocznie z wcześniejszej epoki, k iedy sto su n k i m ię
dzy nim i n iebyły  jeszcze tak  n ap ię te , bo  inaczej tru d n o b y  było pogodzić treść  
tego w iersza, z owym co dopićro  wspom nianym  brudnym  paszkw ilem . W iersz  
ten , jeże li go dobrze rozum iem y, świadczy ch lubn ie  o E razm ie. Ja k o  nigdzie 
niedrukow any, podajem y go poniżćj:

A q u ila  E rasm i C iołkonis , E p iscop i Plocensis.

,,S im  conclusa lic e t vo lucris, tam en a ltiu s alas



Tuby może było miejsce rozstrzygnąć kwestyą nazwy i herbu 
Erazma. Aż trzy herby: Ciołek, Sulima i Drya, wiążą się z jego pa
mięcią, chociaż prawdopodobnie żaden z urodzenia właściwie mu się 
nie należał. Współcześni znali go pod nazwą Erazma Ciołka, po 
łacinie Yitelliusa; on sam, jak świadczy Janocki '), podpisywał się 
w listach zawsze tylko Erazmem, unikając nazwy Ciołka, może dla 
niechęci, jaką to imię wywoływało. Ma Uniwersytet krakowski je
dnak zapisał się, jako Erazm Ciołek lub syn Ciołka 2), w Tomicyanach 
zwie się najczęścićj Erazmem biskupem płockim, i to tćż jest jedyne 
pewne jego imię. My atoli nazywać go będziemy utartą nazwą E ra
zma Ciołka, pod którą tćż i do potomności przeszedł 3). Król Ale
ksander, jak widzieliśmy wyżćj, obdarzył go herbem Sulima i tego tćż 
herbu podług świadectwa Janockiego 4), który przeglądał jego listy 
i dzieła w bibliotece Załuskich, późnićj wyłącznie używał Erazm. 
Ciołkiem, który jest właściwie herbem a nie nazwą, miał się tylko 
z początku posługiwać 5), herb zaś Drya przypisał mu Górski zapewnie 
przez omyłkę zamiast Sulimy, co się tłómaczy, iż dwa te herby mało 
co od siebie się różnią 6).

P ro tu lit  c m edio *) lib e ra  nu lla  suo.
Si **) te  p risca  la te t m ea laus, an tis titis  o ra  
R esp ice , m e d ices p ro tin u s esso Jovis.*1

* ) M oto  zam iast medio ma tu  być n idol 
** ) W  rękopiśm ie s to i sic, k tó reśm y na si zm ienili.

Co by ło  p rzyczyną w aśni między K rzyckim  a E razm em  nie  wiemy. Dr. 
W ęolew ski najnow szy b io g ra f K rzyck icgo , radby  winę ich  zwalić na E razm a, 
k tó ry  „szlachcic o rłow y,’’ m iał być człowiekiem  am bitnym  i t. d. (s tr .  2 2 9). 
T o  pew na, że obaj byli ludzie  z głow am i do g ó ry , żądni zaszczytów i sławy; 
łatw o więo m ogli sp o tkać  się z sobą. ICrzyckiego usposobien ie  j e s t  znane. 
Z astanaw ia  ty lk o , że T o m ick i, z k tó ry m  K rzyck i, s iestrzan  jeg o , szedł zawsze 
rę k a  w rękę, sp rzy ja ł E razm ow i, a  wiadomo, że i za Z ygm unta  I-g o  u nas ko- 
te ry i i s tro n n ic tw  nie b rak ło . (R ęk o p is  Z akładu  Im . O sso lińsk ich , n r . 1 5 8 , 
obejm ujący  poczyo K rzyckicgo, na  s tr .  1 1 7 ).

' )  N achricht von... raren  polnischen B iichern , część III, n r . I,
s tr .  1 1 .

2)  Z eissbcrg: D as dlteste M atrikelbucli, s tr .  6 3 , M uczkow ski: S ta 
tu ta  nec non liber prom otionum , s t r .  1 0 0 , 1 0 9 .

3) T ak  nazyw ają go Dcoyusz, K ro m er, J. B ielsk i, N ak ic lsk i, Ł ub ieńsk i, 
B użeński, N aram ow ski, N iesieck i, R zepnioki i t .  d.

4) N achrich t.........., część III, n r. I, s tr .  11 .
s)  G essit cornipedem  mówi K rzycki w powyżćj w spom nianym  p a

szkw ilu (A c ta  T om ic. t. V , n r. L X X X V , s tr .  8 3 ).
°) Porów naj B . P aprock iego: H erb y  ry cerstw a po lsk iego  (w ydanie

K . J. T urow sk iego , K raków  1 8 5 8 ) na s tr .  5 8 0  i s t r .  6 3 8 .



Najprawdopodobniejsza, że Erazm był nieprawej miłości pło
dem; dziecko natury, w wzbronionym związku zrodzone, syn księdza, 
jak chce Górski, może przez jakiegoś obywatela krakowskiego, Stanisła
wa, który się napierał szlachectwa, za syna przyjęty: oto, zdaje nam się 
okoliczności, które dostatecznie tłómaczą ową niepewność, jaka nad 
pierwszemi laty Erazma zawisła.

Samo przez się nasuwa się tu  pytanie, jakim sposobem biedny 
plebejusz, za jakiego go dotąd musimy uważać, potrafił wypłynąć na 
powierzchnią ówczesnego towarzystwa. Opowiadanie Janeckiego, względ
nie Górskiego przytoczyliśmy już wyżćj; podług nich wszystko Ale
ksandrowi był winien. Polubiwszy go miał tenże zająć się nim, i naj
pierw do Krakowa, potem do Bononii do szkół posyłać. Z opowiada
niem Górskiego łączymy inne, z wieku XVIII, poniekąd z pierwszćm 
sprzeczne. W wydanym r. 1718 w Sandomierzu zbiorze kazań pod 
ytułem: Post stary polski dziewięcio-niedziclny, autor ich, jezuita F ran 

ciszek Kowalicki cytując (w kazaniu: O cierniowej Jezusa koronie), 
przykłady wielkiego wyniesienia się z nizkiego stanu, między innymi 
mówi o Erazmie: „Z prostej obory Erazm Ciołek, wielki dylekt Aleksan
dra króla polskiego, biskup płocki, częsty do papieża i cesarza poseł, 
chodził od domu do domu z garneczkiem, ubogi student po Krakowie. 
Postrzegła coś niezwyczajnego w mendyczku kucharka i rzecze: z pań
skiego stołu przyniosęć półmisek, tylko mi daj słowo, że biskupem 
nie będziesz. Nie chciał się zakładać; wolał potrawy, niżli pięknćj 
ustąpić nadzieje.” „Może kij ubogi,“ dodaje moralizując pobożny kaz
nodzieja „wyrósł w pastorał ').“

Rozbierzmyż najpierw świadectwo Janeckiego. Opowiadania . 
podobne już z natury swój nie bardzo są wiarogodne. Wiadomo, jak lu
dzie aż nadto są pochopni wielkie skutki do drobnych, niepokaź- 
nych przyczyn odnosić. Tak w istocie rzeczy nie jest; tylko wiel
kie przyczyny, wielkie rodzą skutki. I Erazma z pewnością ani gra 
na cytrze, ani jego uroda w świat nie popchnęły, tylko wrodzone 
zdolności ducha, którym zapewnie i chęci niebrakło. Atoli nas co 
innego razi w opowieści Janeckiego. Aleksander został wielkim 
księciem litewskim dopiero roku 1492, a Erazm już w roku 1485 zapi
sał się na Uniwersytet Jagielloński, uczęszczał w latach następnych 
na nauki w tójże akademii i osiągnął stopnie akademickie; to wszy
stko w czasie, kiedy żył jeszcze ojciec Aleksandra, kiedy ten przeto 
królewicz, nie miał jeszcze środków dla dogadzania swoim zachcian
kom i kształcenia aż za granicą biódnego plebejusza. Do tego, sprze
ciwia się wiadomości Janeckiego owo drugie przez nas przytoczone 
świadectwo, które, jeżli odliczymy jego retoryczny charakter, w głów
nych przynajmnićj rysach niewątpliwie będzie prawdziwe, bo jak  naj-

i) Z obacz Jo c h e ra  B enedykta  A dam a: Obraz b ib liogra ficzno-liistorycz-  
nU literatury  i nauk w Polsce. W ilno  1 8 4 0  r . ,  tom  I I ,  s t r .  6 4 1  no tę  asnum . 
4 6 3 3  (n a  e tr .  3 9 8 ) .



zupełnićj przystaje do charakteru i usposobienia Erazma, jak  one 
zkądinąd nam się przedstawiają. I na odwrót, podanie to, prawdzi
we czy nie, rzuca światło na charakter Erazma. Słowa księdza Ko- 
walickiego malują zarazem dobitnie, co potomność o nim sądziła. Już 
w pacholęciu miało uderzać coś nadzwyczajnego, dzieckiem jeszcze 
okazywał ową stanowczość i pewność siebie, które z niego późniśj taki 
wyniosły, nieugięty charakter zrobiły. Już też i współcześni widzieli 
w nim cóś, a wyrazem tego widzenia jest właśnie powyżćj przytoczone 
podanie, którego źródeł jednak wyśledzić nie byliśmy w stanie. Sam 
fakt w podaniu zawarty jest mniejszćj wagi, choć dziwić wcale nic po
winien. Był to zwyczaj wcale nie rzadki na owe czasy. Ubodzy 
uczniowie chodzili od domu do domu, i śpiewaniem, grą na jakowćm 
narzędziu muzycznśm lub czemś podobnćm, zarabiali na lichą łyżkę 
strawy, ażeby tylko życie utrzymać. Tacy uprzywilejowani żebracy 
nazywali się pauprami (ubogimi ■pauperes). Musiano i wówczas ce
nić i wspierać naukę, bo takich pauprów miało być nie mało; ów śmia
ły mnich wittenberski, który w parę dziesiątek lat potćm tak  silnie 
zatrząsł niewzruszoną skałą Piotrową, Marcin Luter, nie inaczćj 
w młodości na utrzymanie zarabiał. Jakżeż jednak ulubieniec rozrzu
tnego Aleksandra, nieodrodnego potomka Jagiellonów, który ich wszy
stkich w hojności przewyższył, miałby o chleb codzienny żebrać? Po
mylił się Górski, czy tam Janocki, i łaskom Aleksandra, który w isto
cie póżnićj dobrodziejstwami Erazma obsypał, trochę za wczesną porę 
naznaczył. Ale i on twierdzeniem swćm o lutni pośrednio potwierdza 
podanie w kazaniu księdza Kowalickiego wyrażone.

Niewątpliwą jest rzeczą, żc Erazm używał względów u Aleksan
dra, ale zaskarbił je sobie w niewiadomy sposób dopiero późnićj. Te
raz jednak o własnych siłach i sam przez świat się przebijał. W je
sieni r. 1485, zapłaciwszy przepisane czesne, zapisał się na wydział 
filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego '); w dwa lata potćm, w poło
wie grudnia r. 1487 został za (powtórnego) dziekaństwa Jędrzeja z Ł a
biszyna bakałarzem 2), a w r. 1491, złożywszy egzamin przed pod
kanclerzym uniwersyteckim Maciejem z Kobylina, otrzymał (po Bożćm 
Narodzeniu za dziekaństwa Jakóba z Gostynina) godność magistra a). 
Wiszniewski podaje, że kiedy Erazm brał w r. 1487 wieniec bakałar- 
ski, krewny i nauczyciel jego Jan Ursyn, sławny podówczas lekarz, 
prawnik i humanista, miał publiczną mowę pochwalną na cześć jego. 
Wiadomość ta jednak, jak  tyle innych bezmyślnie powtarzana, polega na 
pomieszaniu tego Erazma z innym podówczas w Krakowie kształcącym 
się młodzieńcem; niema przeto najmniejszćj podstawy *). Podobnie nie

')  D r. Z eissberg : D as alteste M atrike lbuch ... e tr . 63 .
ł ) M uczkow ski: S ta tu ta  nec non liber prom otionum ... s t r .  99 — 1 0 0 .
3) M uczkowski: ibidem, s tr .  108  — 1 0 9 .
4) Zobacz H istoryą  literatury  p o lsk ie j W iszniew skiego  (tom  I ,  s tr .

3 6 1 , tom  I I I ,  s tr .  3 1 0 ); za k tórym  poszedł a u to r Rozbioru krytycznego  H o-



prawdą jest, jakoby Erazm kiedykolwiek stopień doktorski osiągnął; 
nićma bowiem o tćm najmniejszej wzmianki w księdze promocyi Uniwer
sytetu, z którćj powyższe czerpiemy wiadomości. A i późnićj zwykle 
Erazm zwie się magister, nigdy jednak doktor ').

szowski (s tr .  13). M owa ta  pod ty tu łem : Joliannis U rsin i M edicinae D octo- 
r is oratio de laudibus E rasm i cum B accalaria tus in  artibus lauream sumeret, 
j e s t  w dz ie łku  tegoż U rsyna pod ty tu łem : M odus ep isto land i, w ydanćm  po  
raz pierw szy w końcu X V  w ieku w niew iadom ym  m iejscu i czasie |E s tre ich e r: 
Bibliografia  po lska  -Yt- i X V I  stulecia  s tr . 2 05 ); Jan o ck i (Ja nociana , tom  I I I ,  
nu m er C L X III  s tr .  3 4 8 ) tw ierdzi, że w r. 14 9 6. W iszniew skiego zwiódł 
nap is tć j mowy; n ieprzypuszczał bow iem , iżby m ogło być rów nocześnie k ilku  
E razm ów  z K rakowa w uniw ersy tecie . Że tak  jed n a k  było , pa trz  o tćm  niżćj 
no tk a  1 s tr .  6 5 ). W  mowie w yraźnie choć (wydanie p ierw sze bez ty tu łu , egzem 
p larz  Z akładu  O ssolińskich , k a r t  nicliczbow anych 3 2 , mowa na k a rc ie  2 9, b,
3 0, a , i ,  i 31 a ) , Adolescens iste (E rasinus) v ir i clarissim i, C onjugis mee f r a 
ter ex pa tre  Joliannis Dromer et matre M a rg a rita  (sic!) parentibus honestis
sim is progenitus est. N a tu ra ln ie  sam  przez się  upada teraz szczegół do tyczą
cy pokrew ieństw a E razm a (naszeg o ) z U rsynem  (W iszniew ski, tom  I I I  s t r .  
3 0 8 ), jak o tćż  to  co W iszniew ski o rodzicach E razm a mówi (tam że w uwadze), 
oraz podana przez Jan o ck icg o  (Ja n o c ia n a , tom  I I ,  w num erze X L II ,  s tr . 82 
n a s t.)  w iadom ość, że U rsyn by ł nauczycielem  E razm a. Podobn ie  bowiem  ja k  
W iszniew ski m usiał się i Jan o ck i zwieść napisem  mowy U rsyna.

') J. Sołtykow icz w praw dzie, o p a rty  na rękopiśm iennych  źród łach  
(w dziele: O stanie A kadem ii K rakow skiej i  o publicznych, m ianowicie uczonych  
pracach akadem ików , K raków  181 0  r . ,  za nim  Ju l( ia n )  B (artoszew ioz) w a r 
tykule  E razm  C iałek  (w E ncyklopedyi Powszechnej O rg e lb ran d a , tom  8 na 
s tr .  3 5 8 ) i Hoszow ski (w R ozbiorze K rytycznym , s tr . 1 3 ) podają  ( s tr  59  6), 
^e E razm  w r. 1491  za d z iekaństw a Ja k ó b a  z G ostyn ina  został zaszczycony 
stopniem  d o k to rsk im , jed n ak  w obec księgi p rom ocy jnćj u pada  jeg o  pow aga. 
O stopn iu  m ag istra  n ic  nie mówi Sołtykow icz. B artoszew icz ( s t r .  3 5 8) p rz y j- 
m ując za nim d o k to ra t E razm a w r .  1 4 9 1 , tw ierdz i, iż zo sta ł m istrzem  w r. 
* 4 8 9 , i pow ołuje się  w tć j m ierze na M uczkow skiego, k tó ry  jed n ak  na w ska- 
zanćm przez B artoszew icza m iejscu (s tr .  101 i 1 0 9 )  n ic  tak iego  nie po d a je . 
W  w spom nianój księdze prom ocy jnćj, oraz w w ydanej przez p ro f. Z eissberga 
najdaw niejszćj księdze im m atryku lacy jnćj U n iw ersy te tu  K rokow skiego, k il
kak ro tn ie  jeszcze spo tykam y się z im ieniem  E razm a z K rakow a. T a k  w le t- 
ludm półroczu  1481 r .  zap isu je  się na u n iw ersy te t dwu Erazm ów z K rakow a, 
Erasm us Johannis Cromer de Crac. (Z eissberg , s tr .  6 1 , n r . 3 1 1 , je s t  to ów 
krew niak  U rsyna) i E rasm us N ico la i N ik lin  de Crac. (Z eissberg , s tr .  6 2 , n r. 
31 2, obok niego dopisek  z późniejszego czasu: doctor in  decretis). W  r .  1 4 8  7 
zostaje  (rów nocześnie z naszym* E razm em ) bakałarzem  E rasm us T a c itu s  de 
Cracouia, (M uczkow ski, s tr . 1 0 0 ), w r. 1 4 8 9  znowu E rasm us de Cracooia 
sk łada  egzam in na m ag istra , a obok niego czytam y d o p isek  z późn iejszego  
zapewne czasu: doctor ju r is  canonici praed ica tor ad  S . B arbaram  Cracov. et 
praepositus S. A nnae. (M uczkow ski, s tr .  10 3). W  r . 1 4 9 4  zostaje  b ak a la -
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Z liczby współuczniów Erazma zapisujemy tu ze znaj o mszy ch 
tylko Piotra Tomickiego, stawnego późnićj podkanclerzego i biskupa 
krakowskiego *), i sławniejszego od tego, Mikołaja Kopernika (i jego 
starszego brata A ndrzeja)2).

Najnowszy żywociarz Erazma pan Hoszowski twierdzi, jakoby 
Erazm w charakterze profesora miewał publiczne wykłady w Uniwer
sytecie, w latach mianowicie 1491, 1492 i 1493 a). W istocie w spi
sie profesorów i docentów wydziału filozoficznego, którzy wykładali 
w tych czasach w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajdujemy także E raz
ma z Krakowa 4), podobnie napotykamy go także w wykazie lekcyi od
bywanych w tych latach. Podług tych dokumentów miałby Erazm 
wykładać (od zimowego półrocza r. 1491 aż do zimowego półrocza

rzem  ja k iś  p ią ty  E ra zm  z K rakow a, (M uczkow ski, s tr . 1 1 7 ). Po łożony obok 
niego dopisek", orator magnus episcopus P locensis Cziolek, kaza łby  sądzić, źe 
to  je s t  nasz E razm ; tak  jed n a k  nie je s t,  ju ż  z tego  pow odu, że (b isk u p ) E razm  
jeszcze w r .  148 7  został bakałarzem , a  w r. 149 1  m agistrem . Jak im że  sp o 
sobem  m ógłby  d ru g i raz  bakałarzem  zostać? Prócz tego  do E razm a b iskupa  
dodane je s t  w obu m iejscach, w k tó rych  się pojaw ia, V ite lliu s  lu b  V ite llin u s 
(M uczkow ski, s tr .  99 i 1 0 9 ), na s tr .  117 Stoi ty lko  Erasm us de Cracovia. 
J e s t  to  tedy widocznie inny Erazm . Podobnie  i czterć j pierw si Erazm ow ie 
n ie  są  identyczni z b iskupem  Erazm em . Czwarty z nich (u  M uczkow skiego 
n a  s tr .  1 0 3 ), zapewne w b łąd  w prow adził Sołtykiew icza i B artoszew icza. Raz 
je d e n  jeszcze spo tykam y się z im ieniem  E razm a z K rakow a w tćj księdze (na 
s tr . 15 3 ) , lecz tym  E razm em  je s t  znany im ionnik b iskupa , późniejszy o pat 
m ogilsk i. Ju ż  Jan o c k i ( Janociana , tom  I I  n r. X L I I  s tr .  9 0 ) p rzestrzega 
p rzed  pom ieszaniem  o p a ta  z b iskupem . (Zobacz zresztą  M onografią  opac
tw a Cystersów we w si M ogile , K raków , 186 7  r .  na str . 9 7 — 9 8 ) .  B yło tedy  
aż siedm iu E razm ów  z K rakow a: l )  E razm  b isk u p , 2) E razm  syn K rom era,
3) E razm  syn N ik lin a , 4 ) E razm  T ac itu s  b ak ałarz  z r. 1 4 8 7 , 5) E razm  d o k 
tó r  dekretów , proboszcz przy kościele św. A nny, 6) E razm  bakałarz  z r. 1 4 9 4 . 
Późniejszy  je s t,  7) E razm  o p a t m ogilski; z tych  sześciu zupełn ie  w spółczes
nych. O koliczność ta  by ła  z pew nością jedynym  pow odem  więoćj do zam ą
cen ia  szczupłych o naszym  E razm ie w iadom ości.

')  Z ap isał się w p ó łroczu  letn ićm  r .  1 4 8 8  (Z eissberg : M atrikelbuch  
s t r .  64 , n r. 3 6 4 ) . W  r . 149 0  został bakałarzem , w r .  1 4 9 3  m agistrem , (zo
bacz M uczkow skiego S ta tu ta ... s tr . 108 i 1 1 4 ).

2) Z apisali się w półroczu zimowćm r. 1 4 9 1 , (porów naj Spicilegium  
Copernicanum. Z e itsch r i/t  das historischen Persius f u r  E rm la n d ...  von dr. 
F ran z  H ip ler, B rau n sb erg , r .  187 3 s tr .  2 6 6 . Z eissberg : M atrikelbuch  
s tr . 6 5 , n r. 3 8 0 ).

3)  R ozbiór k ry tyczny  s t r .  13.
4) Spis ten  podany  przez d r. K arlińsk iego  (w rozpraw ie: Ż yw ot K o

pern ika  i  jeg o  naukowe za s łu g i , K raków  1 8 7 3 , na s tr .  4 1 — 4 3 ), w yjęty je s t  
z tak  zwanego Z tie r  diligentiarum , rękop isu  będącego w łasnością  b ib lio tek i 
U niw ersy tetu  Jag ie llońsk iego .



r. 1493 włącznie) następujące przedmioty: De generatione '), Listy 
Owidyusza Metherorum 2), Topicorum 3), i Tractatus Petri Hispalen
sis 4). Miał zaś wykładać jako tak zwany: Extraneus simplex, która 
to nazwa oznacza najniższy z pięciu stopni ówczesnśj hierarchii nau- 
czycielskićj na uniwersytetach. Podobnym Extraneus był podówczas 
także Piotr Tomicki i Mikołaj Czepiel *), (późniśj towarzysz Erazma 
w drugićm jego poselstwie do Bzymu), i w ogóle każdy, co rozpoczynał 
nauczycielski zawód. Tacy extranei simplices byli właściwie jeszcze 
uczniami, mieszkali w bursie lub szkole parafialnćj, i nie pobierali 
żadnćj zapłaty; katedry ich, podobnie jak  dzisiejsze docentury pry
watne zupełnie wolne, były dostępne każdemu, kto tylko zdał egza
min na magistra lub, jeśli z obcego przybywał uniwersytetu, z kra
kowskimi profesorami z pomyślnym skutkiem odbył dysputę nauko
wą 6). Ustęp ten jednakże z życia Erazma wobec okoliczności nie- 
znanćj panu Hoszowskiemu, że podówczas by ło kilku Erazmów na Uni
wersytecie, jest dosyć wątpliwy, a ze względu na to, że w księdze pro- 
mocyjnćj Erazm zwie się zawsze Erazmem Yitelliusem, w wspomnianym 
zaś spisie profesorów i wykazie lekcyi zawsze tylko Erazmem z K ra
kowa, oraz ze względu, iż Erazm dopiero po Bożem Narodzeniu 
r. 1491 zdał egzamin na magistra, a w tćmże samśm półroczu zimo- 
wćm miał rozpocząć wykłady, nawet nieprawdopodobny. Pewnych 
wiadomości o Erazmie nie mamy aż do r. 1495. Janocki wprawdzie 
twierdzi, że Aleksander zostawszy po śmierci ojca wielkim kięciem 
litewskim, wysłał Erazma do szkół, najpierw do Krakowa, a potćm do 
słynącćj podówczas z nauk Bononii, gdzie się Erazm kształcił przez 
dłuższy czas, mianowicie pod sławnym mistrzem Filipem Beroaldim 
w filozofii i krasomówstwie 7). Już jednak pierwsza część tego świa
dectwa, jakeśmy wyżćj wykazali, jest fałszywą; okoliczność, która 
i drugiśj nie bardzo wierzyć karze. Z mniemanego pobytu jego w Bo
nonii nie wićmy nic a nic. W wspomnianym już dokumencie nobili- 
tacyi Erazma z r. 1502, gdzie w krótkich słowach podane jest jego 
curriculum vitae, jest mowa tylko o naukach, jakie odbywał w Aka
demii Krakowskićj, o jego obcowaniu z uczonymi ludźmi, co jest ogól
nikiem niczego niedowodzącym, i wreszcie o jego prowadzeniu się na 
dworze przedtćm księcia, teraz króla Aleksandra, o pobycie jego w Bo-

*) ICarliński, pierw sza tab lica  ( tabula lectionum ).
2) T enże, d ru g a  tab lica .
3)  T enże, czw arta tab lica .
4) T enże, p ią ta  tab lica . W y ję te  są  one rów nież z owego liber d ili

gentiarum .
5) T enże, s tr . 4 3.
c) Szczegóły te  w yjm ujem y z cytow anśj rozpraw y dr. K arlió sk iego ,

s tr .  7.
i )  N achrich t... część I l l - o ia ,  n r. I  i Janociana , tom  I I ,  n r .  X L II ,  

s tr .  82 — 83.



nonii ani słowa, a jest to wzgląd, który przecie za Erazmem przema
wiał, przetoby go nie pominięto. Tyle tylko zdaje się być pewnćm, 
że podówczas był w istocie w Bouonii sławny humanista, Filip Be- 
roaldi, zwany „Starszym,” dla odróżnienia innego tego samego imie
nia uczonego, którego potomność „młodszym11 przyznała '). Również 
pewnćm jest, że z tym Beroaldim Erazm w istocie zostawał w stosun
kach, czego dowodem jest okoliczność, że w r. 1505 Beroaldi przypi
sywał Erazmowi już biskupowi, protektorowi sztuk i nauk, wspom
niane już dziełko zatytułowane: O trzęsieniu ziemi i morowim powie
trzu . Z listu jednakże, jaki Beroaldi przy tśj sposobności do Erazma 
napisał, i na czele swego dzieła umieścił, nie widać, jakoby tenże był 
kiedykolwiek jego uczniem s). Stosunki owe z resztą dadzą się łatwo 
i w inny sposób wytłumaczyć, bo mógł je Erazm i podczas swego póź
niejszego pobytu we Włoszech (np. r. 1501) zawiązać. Pobyt tedy 
Erazma na naukach w Bononii jest również jak  i jego nauczycielski 
w Krakowie zawód rzeczą bardzo wątpliwą 3).

Od r. 1492 przeto możemy powiedzićć, znika nam Erazm na kil
ka lat z przed oczu. Widzimy go znowu dopićro w r. 1495. Jest ou 
podówczas już przy boku Aleksandra, wielk. księcia litewskiego i peł
ni obowiązki sekretarza wielko-książęcego. Po raz pierwszy pojawia 
się w tćj godności w Wilnie 28 lipca 1495 r. 4), po raz drugi widzimy

*) Zobacz: G eorgii M atth iae  Kónigii: Bibliotheca vetus en nova , A l- 
dorfi r . 16 7 8 ), s tr .  1 0 5 , oraz Allgemeines Gelehrten Lexicon  von C hristian  
G o ttlic b  Jó c h e r, (L ip sk  1 750 część I ) ,  s tr .  1 0 2 8  i 102 9.

2) P a trz  wyżej s tr . 60  no tk a  2. U ryw ek z lis tu  B eroald i’cgo je s t  po
dany w Z ebraw skiego B ib lio g ra fii s tr .  7 0.

3)  T u  może je s t  m iejsce w spom nieć, że E razm  także z znanym  h isto ry 
kiem  i s ta ty s tą  X V  w., F ilipem  B uonacorsim  (K alim aohem ) w jak ich ś  s to su n 
kach  zostaw ał; przynajm niej wym ienia go znakom ity b ib liog raf, pom iędzy tym i 
do k tó ry ch  p isa ł listy  i poezye łac ińsk ie  staw ny T oskańczyk . (Z obacz dzieło 
S eb astyana  C iam pi pod ty tu łem : B ib liogra fia  critica ilelle anticlie reciproclie 
corrispom lenre delC Ita lia  colla R u sią  colla P olonia ... 3 tom y, F lo rcn cy a , 
1 8 3 4 — 184 2  tom  I , n r. 55 , s tr .  3 7 ) .  S tosunki te , w edług wszelkiego 

praw dopodobieństw a, m uszą należeć wyłącznie do czasu, w k tó rym  E razm  
uczył się  w A kadem ii K rakow skiej. W yśw iecone, m ożeby nie je d e n  ciekaw y 
szczegół d o rzu ciły  do szczupłego zapasu wiadom ości, ja k i posiadam y o życiu 
późn iejszego  b isk u p a  p łock iego , k tó ry  ju ż  w m łodości, co i z tego poniekąd  
wynika, wysoko sięgał. Żeby jed n a k  by ł jak i w ewnętrzny związek m iędzy 
zapatryw aniam i i tak  zwanem i dziś podobno ju ż  stanow czo zakw estyonow anem i 
radam i K alim acha  a kary  erą  Erazm a, ja k  to  przypuszcza au to r dzie łka  Trzy  
rozdzia ły  z  h istoryi skarbowości w Polsce, 1 5 0 7 — 1 5 3 2 , (K raków  1 8 6 8 , na 
s tr .  4 1 ) , na to  n ic znaleźliśm y w źród łach  nigdzie poparcia .

4) Zobacz: Z b ió r dyplom atów rządowych i aktów  pryw atnych, wy-
any przez ko misy ą archeo log , w ileńską, pod rcdukcy ą M aurycego K rupow icza



go w połowie listopada tegoż roku w Grodnie '), ostatni raz w tćjże 
godności w Nowogródku, 27 stycznia 1497 r. 2). Piętnastego sierpnia 
1499 r jest sekretarz wielko-książęcy Erazm, już zarazem proboszczem 
i kanonikiem kapituły wileńskiej 3). Dźwigała go, gdyż niemiał jeszcze 
święceń kapłańskich 4), podług powszechnego świadectwa, łaska ksią
żęca, którą niewiadomym nam sposobem sobie zaskarbił. W r. 1500 
spotykamy sig jeszcze raz z nim (4 maja) w Wilnie 5), poczem w roku 
1501 wstępuje w zawód, któremu swe znaczenie zawdzięcza, a w któ
rym go później tak często widzimy. Wysłany przez swego pana, je
szcze wielkiego księcia do Rzymu, rozpoczyna właściwie swą dyploma
tyczną karyerę.

H.

Pierw sze pose lstw o E razm a do Rzym u w roku  1 5 0 1 .— Z ostaje  biskupem  i se
n a to rem  w ro k u  15 0 3 .

Początek byt niezły. Mowa, którą w imieniu pana swego powitał 
w Rzymie, 31 marca, Aleksandra VI, powszechnie z upodobaniem zo
stała przyjętą; w odpowiedzi na nią, ozdobił papież mówcę „własnoręcz
nie" godnością protonotaryusza apostolskiego °), a donosząc o tćm 
8 czerwca wielkiemu księciu, winszował mu takiego mówcy, nie szczę
dząc słów pochwały mowie, która nietylko formą i wysłowieniem, ale 
i głębokością myśli w niój zawartych się odznaczała ’).

(W iln o , 1 8 5 8 ), n r. X X II I ;  tudzież A. Z . H elcia: Starodaw ne praw a  polskiego  
pom nik i, t .  I I  (K raków  1 8 7 0 )  n r. 4 5 6 7 , s tr . 9 5 8 .

*) M. W iszniew ski: P om niki h istcryi i litera tury  p o lsk ie j, t. IV , 
s tr . 97 — 1 0 0 . A leksander nadaje  m iastu  B ielsk  na  P o d lasiu  praw o m agdeb. 
in fra  octaoam s. M a r tin i,  więc m iędzy 11 a 18 lis to p ad a . D zień  tój o k ta 
wy (feria ) nie je s t  podany. T en  sam  dokum en t je s t  tóż w polskim  p rzek ła 
dzie w Ignacego  D anilew icza: Skarbiec dyplom atów  papiezkich , cesarskich, 
t. I I ,  (W ilno  1 8 6 2 ) pod nr. 2 0 9 1 , s tr .  2 4 3 — 2 44  z (m ylną) d a tą  18 li
stopada.

2)  H elcel: Starodaw ne praw a polskiego p o m nik i, tom  I I ,  s t r .  9 58 ,
uwaga.

■*) W iszniew ski: P om niki h istoryi i  litera tury  p o ls k ii j ,  t .  IV , s tr .
1 0 0 — 1 0 8 . A lek san d er nad aje  pew ne w olności B ielakowi podlaskiem u
w W ilnie. P rzek ład  p o lsk i je s t  w S karbcu  D anilew icza pod n r . 2 1 1 2 , na
str . 2 5 1  —  2 5 2 .

4)  W y n ik a  to  z T hein era : Vetera monumenta P o h n ia e .. . . ,  t. II,
n r . CCCVIII, s tr . 2 8 7 . Z obacz zresztą  o tćm  jeszcze n iżśj.

s ) Zobacz nadm ieniony ju ż : Z b ió r dyplom atów  rządowych i aktów  p ry 
w atnych, wyd. przez K rupow icza n r. X X IV .

° ) T h e in e r, tom  II, n r. CCIXC; na s tr . 277  —  2 7 9  je s t  mowa E razm a;
na s tr .  2 7 9 ___ 2 80 podana je s t  treść  odpowiedzi A leksandra  VI.

’ ) N o n  minus elegantem quam graoem habuit orationem , p isa ł p a 
pież do w. księcia . T h e in e r t .  I I ,  n r. CCCIX , s tr .  2 8 8 .



Właściwy cel wysłania Erazma do Rzymu wyrozumieć trudno; 
samo złożenie tak zwanćj „obedyencyi” nie mogło nim być, wszakżeż 
Aleksander nie dopićro w r. 1501 dostąpił wielko-książęcego tronu; 
obedyencyą winien był przed 9-ciu laty złożyć; ta więc przynajmnićj 
nic jedyną była przyczyną, ale obok nićj musiały być i inne, których 
jednakże ze skąpych korrespondencyi, zachowanych u Theinera, dociec 
trudno. Być może, że nią była sprawa powrotu Jana Józefa II Sołta- 
na, metropolity „wszćj Rusi i Rusinów" na łono kościoła katolickiego, 
o którćj to sprawie donieśli papieżowi Erazm i inny sekretarz królew
ski, rusin Jan Sapieha, a w którćj papież listy pisał do biskupa wi
leńskiego Wojciecha, gorliwego promotora tćj sprawy, 26 kw ietnia') i do 
w. księcia Aleksandra, 6 maja tegoż roku Sołtan, istotnie oświad
czył się papieżowi z zamiarem przejścia na katolicyzm 3); ostrożny jed
nak papież nie wierzył gołym słowom i chciał w tym celu wysłać osób- 
nego nuncyusza dla bliższego rozpatrzenia sprawy na Litwę, od którego 
to zamiaru tylko przedstawienia Erazma go odwiodły, czynione z obawy, 
ażeby rzecz ta dla w. księcia moskiewskiego, z którym podówczas właś
nie rozpoczęto rokowanie o pokój 4), nie stała się powodem do nowćj 
z Litwą wojny. Radził Erazm papieżowi odwlec wysłanie legata aż do 
chwili, kiedy minie niebezpieczeństwo ze strony Moskwy i wszystko 
będzie lepiśj przysposobione. Aleksander VI usłuchał i sprawa od
wlekła się; zdaje się jednak, że ona raczćj wspomnianemu już Sapieże, 
krewnemu Sołtana, niż Erazmowi było poruczoną 3). Możliwa także, 
że w. książę wysłał Erazma w interesie wyznania swój żony, dawnićj 
w. księżniczki moskiewskićj, Heleny, żeby przedstawić papieżowi, jak 
daremne były wszelkie usiłowania skłonienia jćj do przejścia na kato
licyzm. Lecz trzy listy papiezkie w tćj sprawie do w. księcia, biskupa 
wileńskiego i kardynała Fryderyka pisane, nie dozwalają jeszcze ża
dnego ztąd czynić pewniejszego wniosku. Kury a owszem nie przesta
wała i nadal nalegać, właśnie temi listami, na Aleksandra, żeby spo
wodował żonę do wyrzeczenia się schyzmy, a w razie oporu, nakazywa
ła  mu ją  nawet porzucić °). Do tych dwu powodów poselstwa Era-

')  T h e in e r, t .  I I ,  n r. CCC, s tr .  2 8 0 — 2 82 .
2) T enże, t .  I I ,  n r . C C C III, s t r .  2 8 3 — 2 8 4 .
3) Zobacz lis t jeg o  do papieża dc d t. W ilno  r. 1 5 0 0 , 20 s ie rpn ia  

(u T h ein era , t. I I ,  n r. C CX CV I, s tr .  207  —  2 0 8 ) , porów naj M . K aram zyna: 
H istoryą  państw a  rosyjskiego , w przekładzie G rzeg. B uczyńskiego 1 8 2 6 , 
W arszaw a, t. V I , s tr . 2 6 8 — 26 9).

4) N a rb u tt  Dzieje narodu litewskiego  1 8 8 8 , W iln o , tom  V I I I ,  s tr .  
3 8 6  i następne.

5)  N adm ien iony  ju ż  l is t  w T heinorzc , t .  I I ,  n r. C C C III, s tr .  2 83 —  
2 8 4 , oraz p ism o m etropo lity  Jó ze fa  do papieża, tam że n r. C C X C V I, s tr . 2 6 8 .

B)  T h e in e r, t. I I .  Dwa pierw sze lis ty  n r. CCCX i CCCXI (s tr . 2 88 — 2 90) 
noszą datę 8 czerwca; trzeci do kardynała  pisany; A lek san d er został by ł tym cza-



zmowego, przybył wreszcie decydujący, podług naszego zdania wzgląd 
trzeci, wezwanie papiezkie i nadzieja wyjednania u dworu rzymskiego 
pomocy dla Litwy w jćj nieustannych niemal walkach z Moskwą i nie
wiernymi. W istocie, już w r. 1499 wzywał papież wielkiego księcia, 
ażeby wysłał posłów z zupełnćm pełnomocnictwem do Rzymu, a to 
w celu umówienia z nimi powszcchnćj wyprawy tureckićj, z której my
ślą podówczas właśnie nosił się Aleksander VI ')• Erazm zaś w mo
wie, którą powitał papieża, stosownie do (prawdopodobnego) celu swego 
poselstwa, uwydatnił głównie niebezpieczeństwo, jakie od lat już wielu 
nieustannie ze strony niewiernych groziło Litwie. Jakoż może skut
kiem poselstwa Erazma, jest list Aleksandra VI, pisany 28 kwietnia 
do W altera Plestenberga, mistrza kawalerów mieczowych w Inflan
tach, w którym papież wzywa go do niesienia pomocy w. księciu litew
skiemu 2).

Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Rzymie, Erazm jak najzu- 
pełnićj potrafił sobie zjednać względy i łaskę papieża. Świadczy 
o tćm dowodnie indult, jakiego 20 maja Aleksander VI udzielił E ra
zmowi, który, jakeśmy powiedzieli, niómiał jeszcze święceń kapłań
skich; pozwolił mianowicie, żeby Erazm „od jakiegokolwiek biskupa 
katolickiego11 i to ,,w jednym dniu na wszystkie stopnie kapłańskie 
(więc z przeskoczeniem niższych stopni) był wyświęcony.” Jako do
wód szczególnej swój łaski, dodał papież jeszcze postanowienie, mocą 
którego wszystkich obecnych na pierwszćj mszy, śpiewanćj przez E ra 
zma, zwalniał na 25 lat od nałożonych na nich kar czyścowych 3). 
Ale, pamiętając o sobie, nie zapomniał Erazm o drugich. Korzystając 
z łaski papiezkićj, wyrobił tak podówczas cenione odpusty, mianowi
cie dla katedry 4), kaplic wileńskich 5), dla kościoła św. Anny w Wil
nie °) i t. d., co, jeśli zważymy, że odpowiadało potrzebom czasu i że 
z innych krajów za to rokrocznie tysiące i znowu tysiące do Rzymu 
płynęły, nie za tak małćj wagi rzecz poczytywać będziemy, jak może 
dziś powszechnie sądzą, Wprawdzie w bułach odpustowych nićma 
wzmianki o Erazmie, lecz nie ulega najmniejszój wątpliwości, że pod

sem  k ró lem  polskim  2 6 lis to p ad a  (n r. CCCXI1, s tr .  2 9 0 ) k iedy  L razm a p raw 
dopodobnie ju ż  w Rzym ie n ie było.

1) L is t pap iezk i de dt. Rzym , r. 149 9 (bez bliższego oznaczenia oza- 
au) zobacz w I I  tom ie T h ein era , n r. CCXCV , s tr .  26  6— 2 6 7.

2) T h ein o r, t .  I I ,  n r . C C CII, s t r .  2 8 2 .
3) T enże, t. I I .  n r. C C C V III, s t r .  2 8 7 .
ł ) T h ein o r, tom  I I ,  n r . CCCVI, s tr .  2 86 . L is t pap iezk i nosi datę

4 5 m aja.
s ) T enże, t .  I I ,  nr. C C C V II, s tr .  28  7, tudzież R aynaldus: A nna les  cc-

desiaslic i  (C oloniae A g rip p in ae) tom  X IX , pod  r .  1 5 0 1 , n r . 4 0 , gdzie jed n a k
lis t pap iezk i nosi da tę  15 m aja  (Id u s  M aji), podczas gdy u T h e in e ra  s to i V I  
Idug M aji, w ięo 10 m aja.

° )  T e n ż e ,  t. I I ,  n r. C C C X IV , s t r .  2 9 1 . L is t p isany 2 2 m aja.



czas jego pobytu w Rzymie wydane, jego tylko wpływowi powstanie 
swe winny. Nadto uzyskał Erazm dla kapituły wileńskiej ważny przy- 
wilśj, jakim się dotychczas ze wszystkich kapituł tylko krakowska 
szczyciła, ekskomunikowania i nakładania kar kościelnych na uwła
czających jćj prawom '). W dzień wydania tego przywileju 23 czer
wca, mianował osobny list papiezki, zarazem i wykonawców tćj uchwa
ły, którymi zostali biskupi; krakowski, miednicki i łucki s). Uzyska
nie tego ważnego przywileju wynagrodziła kapituła wileńska Erazmo
wi; darowała mu mianowicie jedną trzynastą część ofiar dobrowolnie 
w kościele złożonych i postanowiła co tydzień za duszę jego mszę od
prawiać 3). Wspomniany już biskup wileński Wojciech, Erazma za
pewne pośrednictwu był winien, otrzymane od papieża pozwolenie uży
cia miecza świeckiego na napastników dóbr duchownych ł ), a może 
i ową bulę, którą papież napomniał wielkiego księcia Aleksandra, że
by gorliwemu o wiarę biskupowi wileńskiemu w rozdawnictwie benefi- 
cyów duchownych przeszkód nie czyn iłs). W. książę otrzymał pozwo
lenie wybudowania klasztoru dla Dominikanów na Litwie °). Prywa
tnym osobom dostały się niektóre łaski 7), a powracających z schyzmy 
na łono katolickiego kościoła Rusinów, zwolnił papież prawdopodobnie 
za pośrednictwem Erazma, od obowiązku przystąpienia powtórnego do 
Chrztu Świętego 8). Kiedy wreszcie odjeżdżał Erazm z Rzymu, przy
woził ze sobą bogate relikwie wielu świętych, które miały umacniać 
w wierze świeżo nawróconych Rusinów, chronić i strzedz kościołów,

')  T en że, t .  I I ,  n r. CCCXV, s tr .  2 9 2 — 2 9 3 , 2 3 czerw ca. Porów naj 
J .  I .  K raszew skiego: W ilno od począ tku  jeg o  do r. 1150 . (W ilno  18 4 1 ), 
t. I I I ,  s tr .  18.

2) T enże, t .  I I ,  n r. CCCX V I, s tr .  2 9 3 .
3) C zerpiem y w iadom ości o tćm  z lis tu  Ju liu sza  I I , ,  k tó ry  zatw ierdził 

tę  darow iznę 9 m aja r. 1 5 0 4  (T h c in e r, t .  I I ,  n r . C C C X X III, s tr .  2 9 9 — 3 0 0 , 
W  E n cyklo p ed ii kościelnej ks. M ichała N ow odw orskiego, ks. W . K ., au to r 
a rty k u łu  o E razm ie (t. I I I ,  s tr .  392  —  3 9 3 )  m ylnie rozw iązuje datę  bu li p a -  
piezkiój septimo Id u s  M aii przez 7 m aja.

4) T h e in e r, t .  I I ,  n r. C C C X V II, s tr .  2 9 3 — 2 94 , tudzież R aynaldus ad 
a . 1 5 0 1 , n r . 4 1 . D atum  23 czerw ca.

8) T enże, t .  I I ,  n r. CCCI, s tr .  2 82 . D atum  2 8 kw ietnia.
°) T enże, t .  I I ,  n r. C C C X V III, s tr .  2 9 4 — 2 9 5 . D atum  23 czerw ca.
1)  Zobacz u T h e in e ra , w t. I I ,  n r. CCCIV, s tr . 2 8 4  i n r. CCCV, s tr .  

2 8 5 — 2 8 6 .
8) T h e in e r, t. I I ,  n r. C C C X IX , s tr . 2 9 5  — 2 9 6 , oraz R aynaldus pod 

r .  1 5 0 1 , n r. 3 7 . D atum  23 sie rpn ia . Z obacz w tć j m ierze  jeszcze: Johan-  
nis de Komorowo trac ta tus cronice fra tru m  minorum observande.... (w ydal 
p rof. Z c issberg , W iedeń , 1 8 7 3 . O dbitka  z Archiu f u r  oesterreischische G e -  
schichte, X L IX  Bd, I I  H alfte, na s tr .  1 1 9 — 1 2 l ) .  Ł ukasz  Gołębiow ski: 
( Dzieje P o lski za  panow ania  K azim ierza , J a n a  Olbrachta i A leksandra . W a r 
szawa, 1 8 4 8 )  podaje  z innego źród ła  da tę  1 w rześnia (s tr . 5 3 5 , uw. 9 2 ).



dla których były przeznaczone, jak o tćm pisze papież w liście z 11 wrze
śnia, który to dzień jest zarazem ostatnim wiadomym nam dniem poby
tu Erazma w Rzymie '). Wkrótce potóm zapewne wrócił do ojczyzny.

Tu ważne tymczasem zaszły zmiany: um arł Jan Albert, a do
brodziej Erazma, Aleksander zasiadł na tronie polskim; Erazm, który 
dotychczas sprawom litewskim swą. czynność poświęcał, został teraz 
powrócony swój ojczyźnie. Lecz tutaj jednego przedewszystkićm trze
ba było warunku, bez którego ni sobie, ni drugim niemożna było usłu
żyć. Jeżeli na Litwie samowładna wola księcia mogła nie zważać na 
przywileje i wolności stanów, to w Polsce te przywileje tak były obfite 
i ta k  dokładnie określone, że ich żadną miarą niebyło można naruszyć. 
W Polsce Erazm, choć z otwartą głową i choć samego króla miał za 
sobą, byt niczćm, póki niemiał klejnotu szlachectwa. Miało się to 
Wkrótce okazać. Nastąpiła znana sprawa z kapitułą krakowską. Nie 
pomogły dość wyraźnie objawione życzenia i prośby królewskie; kapi- 
u a uporczywie obstawała przy swoich prawach; dla Erazma jednak 
nmo to sprawa skończyła się nader korzystnie, gdyż prócz kanonii, 

w - I  Potćm kapituła dłużćj odmawiać nie mogła, przyniosła mu 
nnhii;ttr i królewskićj to, czego mu brakło, t. j. szlachectwo. Za 

. .J 1̂  bowiem, tylko w niezwykłćj formie dokonaną, musimy uwa- 
hvła i n n v / n  1¾  eckieg0 pochodzenia Erazma, o którym już wyźśj 
katem ininL n -y ^  wszelkiego prawdopodobieństwa jest falsyfi-

/ )l.ocz kanonii krakowskićj otrzymał Erazm w tymże r. 1502
siada n in  fi? «S« f . w.tad-vsławską; przynajmnićj znajdujemy go w po- 
nPłn1 j godności już w samym początku następnego reku, kiedy 
} lî  P° raz ostatni (wiadomy nam) przy królu obowiązek sekreta- 

j  sPisywał 3 stycznia 1503 r. dokument, którym Aleksander nada- 
swej żonie Helenie zamek Mohylew w posiadanie 8).

l) T h e in e r, t. I I ,  n r. CCCXX, s tr .  29 7 i R aynaldus pod  r .  1 5 0 1 , 
n r . 3 9 . Pordw naj K aram zyna, t .  V I ,  s tr .  2 6 9, uw. 4 7 7.

) Obaoz wyżćj s tr .  5 8 i nast. i uw. 1 na s tr .  6 0. T u ta j jeszcze należy 
( odać, ż g  T ad . Czacki w  swój: Tablicy indygenałów j nob ilitacyi i t .  d .,4t k tó rą  wy* 
)4t z m etryk i k o ronnćj ( D zie ła  wyd. E dw arda R aczyńsk iego , tom  I, P oznań  
1 8 4 3 ) , p rzy tacza E razm a pom iędzy nobilitow anym i r .  1 6 0 2 .

3) D okum en t ten  m ożna czytać w B alińsk iego  M ichała: H istory i m ia
sta W iln a ,“ t .  I I  (W ilno , 1 8 3 7 , s tr .  2 0 0 — 2 0 3 . W yciąg  po lsk i podał D a 
nilew icz w Skarbcu dyplom atów ... pod  n r . 2 1 5 3 , na  s tr .  2 6 5  —  2 6 6 ) . T ló -
niacząc da tę  fe r ia  tertia  post fe s tu m  Circumcisionis D om ini, przez „w e  w to-
rok p 0 T rzech  K ró lach ,”  m usiał j ą  D anilew icz fałszywie rozw iązać. Circum
cisionis n ie p rzypada  na „ T rzech  K ró li”  ty lk o  na  „N ow y R o k ,”  więc doku
ment został wydany nie ja k  chce D anilew icz 10 styczn ia, lecz 3 stycznia.
W  dziele p . t .: M onografie  historyczno-genealogiczne n iektórych rodzin  p o l-

Tom IV. P aździern ik  1877. 10



W tymże r. 1503 został Erazm biskupem.
Umarł biskup władysławski (zarazem wielki kanclerz koronny), 

Krzesław z Kurozwęk; kapituła zaprosiła na osierocone krzesło do
tychczasowego biskupa płockiego, Wincentego Przerębslcicgo, a na 
opuszczone przez tegoż biskupstwo płockie wyniósł król Aleksander 
Erazma; papież Juliusz II (drugi następca zmarłego tymczasem Ale
ksandra) potwierdził listem do Erazma 29 listopada 1503 pisanym, 
nominacyą królewską i Erazm zasiadł, zapewne jednak dopiero w r. 
1504, na stolicy, którą odtąd przez lat 19. aż do swój śmierci, zajmo
wał '). Senator Rzeczypospolitej, wziął Erazm wkrótce potćm udział

skich , p rzez  S tan isław a K azim ierza K ossakow skiego, (W arszaw a, 18 72 ), 
j e s t  m iędzy innem i w ydrukow any (tom  I I I  N , 4, s t r .  L X X I I — L X X IV ) p rzy 
wilej nadany  przez k ró la  A lek san d ra  Janow i Sapicże z datą: 2 8 lis topada  
r .  1 5 0 2  „D atum  p e r  m anus venerab ilis  E rasm i V ite llii sedis A posto lioae p ro - 
to n o ta rii, p raep o siti V iln en sis W ratislaviensis, W ladislaviensis  e t Plocensis 
ecc lesia rum  canonici, sec re ta rii n o s tr i14 (o b la ta  w m etryce  k o ro n n ć j) . B ył 
ted y  E razm  w ładysław skim , a  prócz tego  jeszcze w rocław skim  i p łock im  ka
nonikiem , k tó rć j to  o sta tn ić j godności nigdzie z resztą  ślad  n ie pozosta ł.

')  P o r. N akielsk iego : M iechovia  (C racoviae, 1 6 3 4 ) ,  s tr .  5 6 3. P isarz  
to  wpraw dzie o w iek cały  późniejszy , a le  bardzo sum ienny i na  dokum entach  
się  op iera jący . L is t pap iezk i je s t  w T h ein erze , tom  I I ,  N u m er C C C X X II, 
s tr .  2 9 9 . D a ta  ( r .  1 5 0 3 )  je s t  n iew ątp liw ą, popraw ić ted y  należy w szystk ie 
inne m ylnie r. 1 5 0 4  podające . P raw dopodobnie  E razm  dop iero  w r . 1 5 0 4  
o b ją ł u rząd . P o tw ierdzen ie  pap iezk ie  nosi d a tę  2 9 lis to p ad a , i z tąd  poszła  
owa pom yłka co do czasu m ianow ania E razm a b iskupem . Z resz tą  m ożliwy 
je s t  z tąd  i w niosek odw ro tny . R ozdaw nictw o b isk u p stw  w P o lsce  by ło  od 
czasu  znanego z D ługosza sp o ru  o b iskupstw o k rakow skie  (za  panow ania  K a 
zim ierza IV  Jag ie llo ń czy k a), w yłączną p re ro g a ty w ą  kró lów , ja k  zresz tą  p ra 
wie w całej ówczosnćj E u ro p ie  (zobacz L eopo lda  R an k e ’go: Die romischen 
Pdbste, tom  I , s tr . 2 6— 27 , d rug ie  w ydanie zbiorow e); k a p itu ła  m ogła ży
czyć sobie teg o  lu b  owego, a le  kandydata  k ró lew sk ieg o , je ż e li z resztą  w ręcz 
n ie  obrażał jć j  przyw ilejów , p rzy jąć  m usiała; k u ry a  rzym ska m ia ła  zastrzeżone 
praw o po tw ierdzen ia , k tó re  n ie było niczćm  w ięcćj, j a k  ty lk o  b ie rn ą  a p ro b a tą . 
O E razm ie  w yraźnie p o d a ją  ź ród ła  (K ro m er, B ielsk i i p raw ie wszyscy p ó źn ie j
si) , że go A lek san d er wyniósł na  sto licę  b iskupią; czego nie m ówią o innych . 
M ogłoby to  być a lbo  dow odem  skw apliw ości, z ja k ą  to  uczynił A lek san d er, 
a lbo  tćź znaczyć, że podług  zdania ty ch  p isarzy , n ie so b ie , ale  w yłącznie ła 
sce kró lew skiej swą godność zaw dzięczał. Ż eby  E razm  ju ż  podczas swego 
p o b y tu  w R zym ie w r . 150 1  m iał się s ta rać  o godność b isk u p ią , n iezdaje  się 
bardzo  praw dopodobnćm .

Szym on O k ó lsk i ( Orbis P olonus , tom  I I I ,  fo l. 2 9 6 )  ro b i E razm a n a j
pierw  b iskupem  przem yskim , a potćm  dop iero  p łock im . Z n iego p rzesz ła  ta  
w iadom ość do dzie ła  je zu ity , A dam a Ignacego  N aram ow skiego , p . t.: Facies 
rerum Sarm aticarum , s t r .  5 0 3  (część I I ,  W ilno , 1 7 2 6 ) . N ie  znajdu jem y  
je d n a k  o tćm  zresz tą  nigdzie ani słow a. W  dzie le  F ran c iszk a  Paw łow skiego ,



w naradach odbytego w marcu 1504 r. sejmu piotrkowskiego i był 
między innymi obecny przy wydaniu dokumentu, którym 14 marca 
sierotom po zmarłym w przeszłym roku księciu mazowieckim Konra
dzie; Stanisławowi i Januszowi nadano ojcowskie ziemie '). W listo
padzie tegoż roku widzimy go w Krakowie 2), poczśm go król wysyła 
poraź drugi do Rzymu, ażeby tam poparł sprawę, która go odtąd głó
wnie zajmowała, sprawę Polski z dogorywającym już, a jeszcze upor- 
nym zakonem niemieckim.

(D alszy ciąg nastąpi).

P- t.: Prem islia sacra siue series et gesta episcoporum r. I. Premisliensium  
(K raków , 1 8 6 9 )  M aciej D rzew icki (b isk u p  przem yski od ro k u  1 5 0 3 — 1 5 1 3 ) 
następu je  bezpośrednio  po A n d rzeju  B oryszew skim , posuniętym  w ro k u  1 5 0 3  
na arcybiskupatw o gn ieźnieńskie; d la  E razm a m iejsca  między nim i nićm a. 

kolskiego w prow adził w b łąd  zapew ne h e rb  D rzew ickiego, C iołek (P ap ro ck i: 
erh  rycerstwa polskiego  wyd. T u row sk iego , s tr .  4 7 8 ) , lub  tśż  pom yłka 
rom era  (wyd. ko lońsk ic, s tr .  4 5 7 )  i N ak ielsk iego  (fo l. 5 7 2 ) ,  k tó rzy  poprze- 
n E razm a na p lock iem  b isk upstw ie , W in cen tego  P rzo ręb sk ieg o , ro b ią  za

razem  poprzednik iem  D rzew ickiego na przem yskićm  (m iał nim  być w la tach  
1 503  1 5 0 9 ) . B łędy  ich  zbija  dow odnie Paw łow ski, k tó ry  czerpał z aktów
ap itu ły  p rzem yskićj, na s tr .  165  — 1 6 6 . Porów naj także w ydane w W le 
niu r .  1 8 4 4  dzieło  ks. F ra n c . K saw erego Z acharjasiew icza, p . t.: Vitae  

epiecoporum P rem isliensium  r itu s  la tin i , s t r .  3 8.
1) Kodeks dyplom atyczny K sięztw a M azow ieckiego , ( wydany przez 

la d e u sz a  ks. L u bom irsk iego , W arszaw a, 1 8 6 3 ) , N . 2 7 6 , s tr .  32 9. Po rów 
naj mój a rtyku ł: , ,P rzy łączen ie  M azow sza do K orony p o lsk ić j11 w „P rzew o 
dniku naukow ym  i lite rack im 11 z r .  1 8 7 5 , tom  I I ,  s t r .  8 5 8 . C zw artego m ar
na podpisany  j e s t  E razm  ja k o  św iadek przy w ydaniu innego d o k um en tu , orze-

ającego porów nanie  ziem i wizkićj p o d  w zględem  praw  i przyw ilejów  z K o - 
runą (L ubom irski: K odeks dyplom atyczny , N . 2 7 4 , s tr .  3 2 0 .

2) D w unastego t. m . podp isany  je s t  ja k o  św iadek na dokum encie, 
tórym  A lek san d er po tw ierdz ił daw niejszy lis t z r .  12 60 (B olesław a W sty 

dliw ego), nad a jący  k laszto row i m iechow skiem u cło  w m ieście Chełm ie. N a 
sie lsk i: M iechooia ,  s t r .  5 7 2 — 3 i Codex d iplom aticus Poloniae  Rzyszoze- 
wskiego i M uczkow skiego, t .  I I I  (w ydany przez J u l .  B artoszew icza), s tr .  8 0 , 
#  37 . Do tego  to  p oby tu  E razm a w K rakow ie w ypadnie zapew ne także 
odnieść jeg o  obecność przy w ydaniu innego dokum en tu , ile  nam  w iadom o n i
gdy nie d rukow anego . T reść  je g o  podaje  P a p ro c k i ( Herby rycerstw a  yof- 
sfcieyo, wyd. T u ró w ., s tr . 10 8 ). P o tw ierdził nim  k ró l A lek san d er ja k iś  lis t 
P io trow i Szafrańcow i, podkom orzem u nadw ornem u i sta ro śc ie  N ow ego M iasta  
K orczyna. D okum en t (bez  daty  u P ap ro ck ieg o ) wydany został w K rakow ie.



O SZKOLE MUZYCZNEJ.

( s t u d y u m ) .

PRZEZ

'Bolesława W ilc\yńskiego.

Z alo ien ie :  l )  O spółecznem  znaczeniu szkoły  sz tuk  p ięknych w ogóle i mu- 
zycznćj w szczególności. 2 ) Z astosow anie do wym agań krajow ych . 3 )  O es- 
tetyczndm  urządzeniu szkoły; jd j dwa k ieru n k i, zachowawczy i postępow y, od 
pow iadający dwu objaw om  sztuk i, klasycznem u i rom antycznem u. 4 )  O do
p e łn ien iach  w p ro g ram ie  szkolnym . 5 ) O W arszaw skidm  K onserw a to ry  um: 
założyciele, fundusze, w ykład przedm iotów , zasługi p rofesorów , wydane pa
ten ta . 6) O sto sunkach  Szkoły W arszaw skidj do uczniów , do p ro feso ra , oraz 

o postępow dm  tych  stosunków  rozw ijaniu.

Charakterystyką, nowożytnej epoki jest rozkład inteligencyi na 
liczne, uspecyalizowane kierunki. Zamiast normalnie rozwiniętego 
człowieka, jak  go ukształtowała cywilizacya starożytna, mamy pośród 
siebie odrębne, wyłączne jednostki, których posłannictwa nie pojmu
jemy inaczćj, jeno przez uogólnioną obserwacyą. Takim jedynie po
glądem otrzymujemy wizerunek człowieka, ale już nie w jednolitej 
osobie, lecz w danśj spótecznćj grupie, więc w zbiorowym mianowniku. 
Otóż, gdy obszar ludzkićj działalności o tyle zolbrzymiał, że się już 
nie mieści w jednem mózgowiu, chodzi teraz o to, iżby pojedyncze or
gana rozumnie i pięknie grupę społeczną składały, iżby nie mitrężyły 
ruchów przez wzajemne wyłączanie się i zachowały niezbędną do pra
widłowego rozwoju harmonią wszystkich dzielności psychicznych.
0  tćj harmonii marzą socyologowie; zanim atoli wytworzą prawa
1 zdołają przez nie uregulować młode i niesforne nerwy zbiorowego 
człowieka, zachodzi tymczasem praktyczna potrzeba znajomić ze sobą 
przedstawicieli rozumu, wyobraźni i uczucia, a tćmsamćm kłaść nie
jako hamulec na analityczny rozstrój inteligencyi i nie dać jćj za da
leko od poźądanćj oddalać się syntezy. W mądrćj Europie roją się



instytucye, niby różnolicych bóstw świątynie; pełno ołtarzy, na któ
rych spełnia się wspaniała cześć ducha ludzkiego. Wszakże, lubo 
tak jest, to jednak aż nadto widoczny pomiędzy ideałami brak spójni 
żywotnej. Nic stanowią one organicznśj całości, nie rządzą hierar
chicznie, lecz oligarchicznie. Znać że je  przyniosły tradycye, ż e je  
czcimy raczśj z wrodzonćj skłonności, z odziedziczonych popędów, niż 
gwoli duchowćj równowadze. Nie jeden statysta nic nie wić o tćm, 
że istnieje obok niego szkoła etyków, stawiająca ideał dobra wyżćj od 
idei państwowćj; nie jeden racyonalista, zamknięty w pracowni, ledwie 
raczy coś wiedzieć o poezyi, o sztukach pięknych, o literaturze, które 
to rzeczy uważa za zło konieczne, a nie rzadko odepchnąć je  radzi ja
ko mitrężne i wrogie żywioły.

Społeczność nasza chętny udział bierze w ogólnym ruchu cywili
zacyjnym; mądrze też sobie radzi, że nie wszystko przyjmuje, co 
wzburzony na Zachodzie wulkan ze siebie wyrzuca. Wszakże, sam 
zachowawczy przymiot nie wystarcza inteligencyi, którą nietylko do 
obrony, lecz do samodzielnego czynu wprawić należy. Zdać sobie 
sprawę z każdćj idei, którą czas przyniósł, przetopić ją  na własność, 
naznaczyć piętnem długotrwałćm i oryginalnćm, oto powinność nasza. 
Patrzmy: sztuka na Zachodzie zeszła do ludu, a zamiast dźwignąć ów 
demos do górnych mieszkań swoich, pozostała na dole i tak dalece 
urok straciła, że bodaj czy ją  piękną zwać przystoi. Czyż dlatego 
nie mamy sztuki uprawić? I owszem, ale nie po dyletancku jak  do
tąd, nie powierzchownie i płocho, jeno umiejętnie i poważnie. Naj
przód tedy zajmijmy się tćm, co podwaliną jest sztuki, więc jćj szkol
ną budową. Wszak posiadamy szkołę muzyczną u siebie, a nawet 
starannie urządzoną. Ale czy się nią zajmujemy gorliwie i rozsą
dnie? Czy jeno w przeświadczeniu ogółu rozwiązanćm jest pytanie 
o ile wyższa uprawa muzyki leży w naturze cywilizacyi słowiań- 
skićj? Potrzeba nam tedy obznajmić się bliżćj ze znaczeniem ludz- 
kićm tćj arcyważnćj instytucyi; trzeba przedstawić jćj najodpowied
niejszy rozwój ze strony pedagogiczno-artystycznćj i wykazać ko
rzyści, jakie słowiańska społeczność może i powinna tu sobie upatry
wać. Naprzeciw takiego studyum wypadnie postawić obrazek, ma
lujący naszą szkołę Warszawską muzyczną, a mianowicie co do pod
staw, wydanych owoców i zamierzonego rozwoju.

I.

Społeczne znaczenie szkoły sztuk pięknych wyjaśnia się przez 
znaczenie samej że sztuki. Historya, zaznaczając pewne chwile nad
zwyczajnego wzrostu inteligencyi, świadczy oraz, że były one epoka
mi najdoskonalszego rozwoju twórczćj działalności. Jedynie z lcrót- 
kotnvatej lecz dorodućj pełni psychicznćj wywiązywała się jednia 
w tworzywie, to jest współmierność treści z formą. Bo co przez długie 
wieki poza temi jedniami majacznie świeciło, to już same upadki, więc



bałwochwalstwo piękna, to nieumiejętne i bezkształtne zapały religij
ne, to głuchy, próżny ideałów etycznych realizm. Jakoż, przypatru
jąc się z blizka świetlanym epokom sztuki, postrzegamy że ona, stając 
się najpierwszym objawem natchnień, dając umysłowi najpierwsze
0 jego własnćj dojrzałości przeświadczenie, stawała się oraz rozczynem 
cywilizacyi w naj obszerniej szćm znaczeniu. Wszystkie odrodzenia 
dokonały się przez sztukę. Bo w sztuce spoczywa niepojęta siła or
ganiczna, żywy ideał, zawsze niezmienny, nieśmiertelny, nieulega- 
jący tym prawom rozkładu, jakim inne ulegają roboty ludzkie. Ani 
homeryczne pieśni, ani pomniki Akropolu, ani gregoryańska muzyka 
umrzćć nie mogły, tak jak umarły filozofie, religie i nauki starożyt
ności. Te przeszły we wiedzę następnych pokoleń, lecz nie ostały się ja
ko całości nienaruszone, żywotne. Wszak myśli Arystotelesa, jak wszy
stkie abstrakcye, snują się po świecie, niby cienie greckiej mądrości, niby 
oderwane monady dawno pogrzebionego narodu. Nikt tćź żywota grec
kiego przez nie nieobaczy. Przeciwnie, Homer wyrzeźbił ciało i du
cha swego narodu, a tak cudownie, że na widok stwargłój w eposie 
Grecyi, zdaje się jakoby ona całą piersią jeszcze żyła. Urok dosko
nałego tworzywa uniósł tśż nie jeden wzrok estetyczny, a całe zastępy 
grekofilów nie umieją nic szczytniejszego widzieć nad to, co wydała świa
tu na podziw ojczyzna Fidyaszów, Eschilów i Pindarów. Niepowściągnio- 
ne na jaźń społeczną oddziaływanie sztuki nie ulega wątpliwości, skoro 
się zważy, że po wszystkie czasy ona wchodziła w życic przez literatu
rę i teatr. Otóż, jeśli jćj zboczenia wpływają ujemnie, jeśli jedno
stronne porody fałszują estetyczne i moralne uczucia, to prawowita
1 czysta sztuka uzacnia poziom myśli i czynów. Sztuki zawsze naj
dzielniejszą były szkołą dobrego obyczaju, lub bezpośrednim czynni
kiem w zepsuciu.

Historya nas poucza, że płody umnictwa pięknego dwiema pos
tępują drogami. Z tych jedna prowadzi od strony życia, a po nićj 
rwąco i gwałtownie wciska się tłum do świątyni piękna. Ów tłum 
chce koniecznie oblicze swoje w czarownycli zwierciadłach oglądać. 
Sztuka mu to oblicze okazać musi, więc tćż jego rysy i duchową cha
rakterystykę sobie przyswoi. Drugą drogą postępuje zwolna samćj 
idei królewski majestat. Pełną jest powagi, jaką nadaje tradycya 
i umiejętność. Obie te drogi są dla rozwoju sztuki koniecznemi, bo 
o ile jedna prowadzi do źródeł, gdzie skrzepłość się odmładza, o ty
le druga przynosi ze sobą prawa niezłomne, odwieczne, a więc koja
rzy przeszłość z teraźniejszością, kształci żywotność przez piękno, 
zgoła wysoką cywilizacyą młode obdarza pokolenie. Otóż pośrednicz
ką na owych drogach, gdzie oba schodzą się pierwiastki, jest 
szkoła.

Obaczmy to na przykładzie, wyjętym z dzisiejszego stanu umnic
twa. Łatwo postrzegać się daje, że w tćm umnictwie panuje jakaś 
nowa, nieznana wiekom przeszłym idea. Ona wynika z czysto rozu
mowego kierunku i zdaje się zapominać o historycznych przodowni



cach swoich. Niczem jćj idea piękna, którą grecki uprawił geniusz, 
i niczćm chrześciańska w średmowiecznćm tworzywie idea dobra. 
Wszystko co żyje dzisiaj, woła o prawdę i niczego, jeno okazania tćj 
prawdy od sztukmistrza wymaga. Nie wolno mu jćj osłaniać w cza
rodziejskie szaty, nie wolno mącić wzroku przedstawianiem świętości, 
nieistniejących na ziemi. Więc przyjmujemy ideę prawdy abstrakcyj
nie, a ztąd utrwalamy rozejm między pojęciem a wyobraźnią, między 
rozumem a uczuciem, skazując tćm samćm sztukę na umysłowe spe- 
kulacye, na doktrynerskie obłędy. Najpierwsze wzory całokształtów 
prawdy sama natura podaje. Lecz nie zna natury, kto ją  Ii fizycznie 
bada, kto rozpoznaje atomy i molekuły nerwowe, a stracił widok pię
knych wymiarów, ruchów i dźwięków. Nie posiada jeszcze ideału 
prawdy, kto li rozumem naturę pojął, a wymiótł z przed siebie jćj 
krasę i zgłuszył w sercu jćj tajemniczą mowę. Tak prawdy religijne, 
jak  społeczne, rozczynią się w nicość, zatoczą się w bezdenną przepaść 
myślenia, jeśli im rumieniec życia nie dan. Bo majestat piękna tak 
wiele w duszy człowieka waży, że nie na jednćm miejscu symbol za 
samą ideę uchodzi. Dziś jeszcze ogół społeczny nie pojmuje inaczćj 
wyznania wiary, jak  za pomocą architektonicznych kształtów świąty
ni, religijnego malowidła i pieśni naboźnćj. Czysty rozum potrafi 
oddzielić ideę od symbolu, ale czy jćj tćm samćm nie ubezwładni, czy 
nie pozostawi po za żywostanem człowieka, który tysiącem znaków 
widomych swemu ideałowi ślubował? Widomy a piękny symbol utrzy
muje psychologiczną w człowieku równowagę; bez jakowćj to równo
wagi władze się rozpraszają i wzajemnie sobie szkodzą. To tćż szko
ły zadaniem jest okazać, o ile prawda w sztuce musi być piękną, musi 
wykwitać z natury i zewnętrzne posiadać przymioty, iżby mogła cześć 
i podziw budzić, przeświadczenie i wolę kształcić. To samo powie- 
dzićć należy i o innćj przymiotowości prawdy, o jćj moralnćj stronie. 
Rozumowa analiza przedstawia rzeczy jakiemi są, a odrzucając synte
zę, nie pojmuje wyższych łączników pomiędzy niemi a duchem ludzkim. 
Ztąd gwałtem narzuca pojęcie konieczności, przenosząc je ze świata 
materyi w świat ludzkich stosunków. W literaturze i sztukach brzy
dota moralna jawi się obok zacności jako konieczność, a rozsiada się 
równoprawnie, roztacza całą potworność swoję. Owszem, zachodni 
romantyzm, przez swawolne mieszanie czystości z brudem, musiał 
wpaść w fatalistyczność i moralną odpowiedzialność zdjął niebacznie 
z jednostki. Tymczasem przeświadczenia wewnętrzne wskazują nam, 
że krom przyrodzonych skłonności, są na dnie duszy potęgi uczuć, cią
żące przeważnie nie ku temu co jest, lecz ku temu co być może. Więc 
poszukują ideału dobra, który jest prawdą, o ile sumienie i wolna wola 
są w duchu ludzkim także prawdą. Sztuce nie przystoi anatomizo- 
wać bezwzględnie, lecz jedynie w widoku wyższych popędów ducha i mo
ralnych tryumfów jego. Jakoż szkoła okaże, że nietylko piękną, ale 
i moralną prawda być musi, iżby oblicze sztuki mogło być wzniosłem, 
powaźnćm i budującćm.



Jakież posiada szkoła ku temu środki? Niewątpliwćm jest, że 
przeobrażenia w stanie umnictwa dokonać może jedynie zbiorowa pra
ca ducha. Sztuka przeistoczyć się może, gdy zmilknie wrzawa umy
słów, gdy czas straszliwych zaprzeczeń i walka o byt przeminie, gdy 
ustali się spokój i pogoda, a anioł natchnienia do duszy zstąpi. Wszak
że schodząc do szczegółowych a bezpośrednich działaczy, należy wy
znać, że pomiędzy niemi szkoła sztuk pięknych nader ważne spełnia 
posłannictwo. Jej czynność powolna, lecz stanowcza i nieptonna. 
Szkoła wytacza proces przeciwko onym pretensyom, które chcą widzieć 
sztukę służebnie uśmiechniętą i bawiącą, lub ją  obierają za pośrednicz
kę w sprawie nędzy i cierpień społecznych. W jćj murach odbywa 
się wtajemniczanie ducha w to wszystko, co przeszłość przez niespo
żyte tworzywo nam przekazała. Tu przemówi o sobie nagromadzona 
w muzeach starożytna plastyka i okaże oną ideę piękna, tak dosko
nale przez grecki geniusz pojętą. Tu się wyjaśni prowansalskie i go
tyckie tworzywo, gdzie wzrok obaczy niepokalaną czystość chrześciań- 
skich ideałów. Tu uroczyście obchodzoną jest pamiątka ślubowin, 
jakie między grecką a chrześciańską odbyły się sztuką. Szkoła nie 
mocną jest wywołać siłę twórczą; lecz stać ją  na umiejętność, na trwa
łe podstawy do gmachu, ua wytworzenie niezmiennych praw estetycz
nych, stanowiących osobny świat wiedzy, a otaczających sztukę zacho
wawczym puklerzem. Szkoła, utrzymując trądycye, wiedzie jednocze
śnie twórczość na coraz doskonalsze tory, zdobywa coraz szersze za
kresy, oraz reguluje stosunki, jakie wynikają dla sztuki z fizyologicz- 
nych i psychologicznych doświadczeń. Czasy odrodzenia tyle ustano
wiły szkół, ilu było mistrzów, a każda z nich jęła się pracy grunto- 
wnćj w celu posięścia umiejętności. Anatomia, statyka i optyka, we
szły przeważnie w skład zajęć artystycznych. Z nich się urobiły sy- 
stemata naukowe, którym zawdzięczamy, że sztuka nietylko nie zagi
nęła wśród kataklizmów i nieprzyjaznych jćj czasów, lecz rosła w coraz 
bogatszy zasób teclmicznćj wiedzy, zdumiewającćj dzisiaj wytworem, 
przepychem i nadzwyczajną prawidłowością. Patrz, na płótnie zdają 
się poruszać tak żywe, tak prawdziwe zjawiska, że nie możesz dość 
napodziwiać złudzenia. Muzyka dramatyzuje, mówi, a tak dzielnie 
psychiczne stany wyraża, że wiek nasz słucha jćj jako sztuki samo- 
dzielnćj, że ją  wysokim tytułem poetyczności obdarzył. Więc niech 
przyjdzie chwila natchnienia, niech geniusz potrafi skojarzyć ze sobą 
idee piękna, dobra i prawdy, a szkoła niezawodnie wielkie dzieło wy
da. Polscy mistrze udarowali nas arcydziełami dla tego, że o ile z je- 
dnćj strony posiedli umiejętność piękną, o tyle z drugićj romantyzm 
sz k o ły  dozwolił im dotknąć się serca własnego narodu, oglądać jego 
ideały moralne, ocenić prawdę historyczną. Szkoła, protestując czyn
nie przeciwko fałszywym teoryom estetycznym, utrzymuje w społecz
ności prawdziwą istotę sztuki; kształci uczucie i władze umysłowe, 
a tć m  samćm niezmiernie szeroko wpływy swe rozgałęzia. Dość



wspomnieć, że sztuka uszlachetnia rękodzielnictwo i powszednie uży
teczności życia.

Zwracając uwagę wyłącznie na szkoły muzyczne, spostrzegamy, 
że te są nieocenionym dobrodziejstwem społecznćm. Muzyka powsta
je z ludu, a jest mu tyle na pokarm potrzebną, co chlćb powszedni. 
Bez nićj on umarłby duchowo i mechanicznym stałby się automatem. 
Bez nićj ogłuchłaby jego poezya, którśj nie pojmuje inaczćj, jeno przez 
pieśń, przez wyraz muzyczny. Otóż szkoła przejmuje to ludowe two
rzywo, a nie zmieniając charakteru, powraca mu je w formie umiejęt- 
nćj, pięknśj. Ztąd kształci twórczość i przywodzi umysł do równo
wagi z bezwiednćm natchnieniem serca. Niezmiernie wiele szkoły już 
w tym względzie uczyniły. Prawie we wszystkich krajach zachodnich 
istnieją wielkie stowarzyszenia orfeonowe, które są istotnie chlubą cy- 
wilizacyi dzisiejszćj. Jeszcze uprawa pożytkowćj wiedzy stoi u ludu 
na elementarnym poziomie, a już sztuka wprowadza go na wyższy 
szczebel oświaty. Człowiek z ludu, równie jak  każdy, poszukuje swo
body ducha po nużących obowiązkowych wysiłkach. W tśm poszuki
waniu, że mu estetycznego brak kierownictwa, upodoba sobie niecne 
przyjemności, przy wiąże się do nałogu i okropnemi wadami skazi swą 
dobrą naturę. Jakże zacnie postępuje szkoła, skoro go uczy smako
wać w sztuce i należeć czynnie do wyższych towarzyskich swobód! Umie
jętność muzyki w krajach zachodnich, nietylko się uprawia w konser
watoriach, mających znaczenie wszechnicy, lecz ztąd rozgałęzia się 
na mniejsze, pojedyncze zakłady, a wchodzi nawet jako obowiązkowa 
uprawa do wszystkich, jakie są, szkól gimnazyalnych, rzemieślniczych 
i elementarnych. To tćż rozbrzmiewa tu  wspaniały głos muzyki co 
chwila, co krok, że się mimowolnie pytasz, czy prawdą jest co mówią, 
że to eolskiemi dźwięki drgające powietrze żywi sobą pierś zmaterya- 
lizowanego społeczeństwa?

Lecz tuż poza zjawiskiem musi być i przyczyna jego. W istocie, 
fakt ów zdaje się być protestacyą przeciw czynnościom rozumu, który 
swobodny rozlew uczuć w poezyi tamuje. Czysty liryzm nie mógł się 
ostać wobec filozoficznego kierunku, jaki coraz bardzićj poezya przyj- 
muje. Gdzie znajdziesz najprostszy wyraz miłości, wesela, cierpień 
i modlitwy? Słowo okaże się zbyt trzeźwym, zbyt zimnym, a nawet 
sprzecznym w sobie symbolem. Sztuka muzyczna odziedziczyła całą 
tę puscinę, która niegdyś, jako synteza słowa i melodyi, była na- 
tchnionem pieśniarzy tworzywem. Bo żaden wiek nic uniknie psy
chicznych odpływów uczucia, bo w źródlisku duchowem są nieustanne 
żary, utrzymywane przez codzienne stosunki żywota. Toż nie dziw, 
że o tyle z większćm upodobaniem słuchamy hymnu, trenów i erotycz
nych uniesień w muzyce, o ile przez nią wstępujemy w sferę 
zupełnie udzielnego uczuciowego idealizmu, który już z trudnością 
udziela się analitycznćj inteligencyi naszćj przez lirykę słowa. Mu
zyka zachowała tajemniczą nieokreślność, gdy słowo coraz wyłączniśj 
symbolem przeświadczenia się staje. Owóź szkoła rozszerza zakres
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środków technicznych, iżby sztuka mogła jak  największą, treść uczuć 
wyrazić. Co wprowadzono do harmonii i instrumentacyi, co od lat 
stu w formy kom pozycy i wcielono, o tćm nigdy nie mógłby zamarzyć 
wiek scholastycznćj muzyki. Są to nieprzebrane symbole psychicz
nych stanów, od najsubtelniejszych pulsów, aż do gwałtów potężnych, 
a wszystkie, wdrażając się coraz stanowczśj w uzdolnioną jaźń słu
chacza, stają się jego własnością artystyczną. Sztuka muzyczna zdu
miewające postępy czyni w przejmowaniu poetycznśj charakterystyki 
życia. Moc bezpośredniego do uczuć przemawiania, oraz władza ujmo
wania rytmów najskrytszych, stawiają sztukę jako pośredniczkę po
między uczuciem człowieka a wewnętrznym żywostanem natury. Żadna 
nie zdoła tak prawdziwie, bezpośrednio, a tak pięknie idealizować 
ruchy i psychiczne harmonie życia. Że krom kompozycyi, wielce waż
ną jest rzeczą w muzyce strona wykonawcza, dlatego czuwa szkoła 
nad ukształceniem produkującego artysty. Ten jest wirtuozem społecz
nym, mistrzem onych uczt olimpijskich, bez których żadna epoka 
obejść się nie mogła. Dzieje wskazują na pewne nadużycie uczty, na 
nieumiarkowane zasmakowanie w czarach muzycznych; lecz nie po
dają ani jednćj chwili, gdzieby poezya uczuć na głucho spisywać się 
miała. Pieśń rozgrzewała bohatćrską duszę Greka, śpiew prowansal- 
ski uszlachetniał średnich wieków zapały, w śpiewie wynurzyło plemię 
celtyckie swe narodowe żale. Liryzm nie może być abstrakcyjnie pi
sanym, bo jego treścią jest czynne, nieustanne strun żywota drganie.

Szkoła muzycza, na równi z innemi, ustanawia węzeł braterskich 
zbliżeń pomiędzy narodami Europy. Który z nich potrafił najsamo- 
dzielnićj wypielęgnować formy i uposażyć umiejętność, ten otrzymuje 
niejako indygenat mistrzowstwa, jemu tćż z prawa kierownictwo przy
pada. Przez długi czas obowiązującą dla wszystkich była włoska 
szkoła, bo nikt inny nie posiadł tajemnicy tak wielce pięknego muzyki 
uprawiania. Toż jeśli ogólny wzrost nauk i sztuki jednał dla Wło
chów cześć powszechną, to niemało w tćj czci kościelna i dramatyczna 
muzyka zaważyła. Kantilena i kanon długo jeszcze rozlegały się na 
Północy, choć już inne monopole dawno były ustały. Dopiero roman
tyczny kierunek, dopuszczając do sztuki idee plemienne i narodowe, 
wpłynął na rozluźnienie się form i przepisu szkolnego. Każdemu 
odtąd wolno swój pierwiastek duchowy, swoje ja  w sztuce wyrazić. 
Pomimo to wszakże geniusz szkoły zawsze istnieć musi co do ogólnych 
zasad, a ma to do siebie, że się narzuca mimowolnie, w imię arysto- 
kratycznćj natury, jaka inteligenencyą ludzką cechuje. Dopóki na
ród nie zdołał wyrobić własnego piękna, lub się dał przez współubie- 
ganie prześcignąć, dopóty uznawać musi estetyczne prawa tego, kto je 
najdoskonalśj rozwinąć umiał. Francuzi, pomimo strasznego antago
nizmu, w jakim żyją z Niemcami, uderzyli czołem przed geniuszem 
ich szkoły, lubo to im nie przyszło bez trudu i bez walki. Zwyciężyły 
wyższe pobudki estetyczne, a te wiele zapewne się przyczyniły, że nad 
zawziętością plemienną, o ile jćj nie rozżarzały polityczne niesnaski,



brało górę owo uczucie ludzkie, braterskie, którćm się naród francu- 
zki odznaczał. Za pośrednictwem szkoły mieszają, się ze sobą, rozli
czne style, a to tak dalece, że częstokroć w jednem dziele sztuki ude
rza różnolicy ich związek. Style włoskie, francuzkie, flamandzkie 
i niemieckie, wiązały się ze sobą nie rzadko. Eklektyzm takowy, zda
rzający się w dziejach sztuki jako przejście pomiędzy oryginalnością 
a jałową pracą, jest zarazem chwilą międzynarodowćj łączności, chwilą 
udzielania sobie dostatków duchowych.

Oceniając społeczną szkoły działalność, spostrzegamy, że jedynie 
za jćj sprawą utrzymuje się związek z mistrzowstwem najodleglejszych 
czasów. Wielkie tego mistrzowstwa dzieła zawierają w sobie ideę, 
którćj panowanie przeminęło, lecz którćj piękność i szczytność sztuka 
unieśmiertelniła. Czćm obraz Belliniego lub psalm Palestryny prze
mawia, tego żadna nie poda opowieściowa tradycya. Tam taka szczyt
ność natchnienia, taka jasność widzeń, że się przenosisz duchem wśród 
ludzi, co przez sztukę umieli niebo na ziemi stwarzać. Toż w histo
rycznym szeregu dzieł owych śledzisz przeobrażenia idei, oraz niepoję
te jćj wcielenia podziwiasz. Bo uważ np. mistrzowstwo Handla, Hay
dna i Mozarta. Wszak tu żywcem przemawia jeszcze ów błogi spokój 
i czystość religijnego natchnienia, choć mistrze żyją wśród burz i strasz
nego zamętu uczuć. Idea przekradła się przez styl, przez pielęgno
waną w szkole umiejętność, a odbiła się nietylko w kościelnych, lecz 
nawet w ich świeckich utworach. Kto wiś jak  oddalone idee wcielą 
Sl? jeszcze w sztukę, kto wie jakie połączenia odbędą się w świecie 
artystycznym, pierwej nim je dokonać zdoła naukowa szkoła! Nad 
rzeczywistym spełnieniem idealnych skojarzeń, jakie Goethe i Mickie
wicz w poezyi przedstawili, długo zapewne społeczności pracować
wypadnie.

, dostosowując powyższe uwagi do potrzeb naszego kraju, należy 
cefe i WSZyStk.iem dotknąć tśj prawdy, że umiejętności, mające na 
tnie ™ ? enje władz twórczych, niezmiernie ważne miejsce w syste- 
t i; szkolnictwa polskiego zajmować powinny. Pełno uzdolnień w in- 
b raźn^y1 nar?^ui a cechą tych uzdolnień jest nadzwyczajna siła wyo- 
ideał<W uczuc*a* Ztąd pochopność do pojmowania najszczytniejszych 
Krvs7 ^ k m°ra*n^ ’ suowania najbogatszych widzeń poetycznych. 
bv ići strumieniem tryskała zawsze fantazya, a nie było kto-
niprwinafi?, i tęczowe barwy umiał regulować. Brak rozumowego
wnlo umnł stawał się powodem, że wszelkim natchnieniom niedosta-

że dac im wymiaru i piękności, dlatego chowa je w duszy, a uciska 
siebie samego przez niewyrażone miłości, przez niewypowiedziane 
tęsknoty, przez brak odpłyWów dla uczuć wiary i nadziei. Bo żywot



bohaterskiego czynu nie zawsze w pomoc duchowym wywnętrzeniom 
przychodzi. W życiu narodów są chwile bierniejsze, które historya 
wyznacza jako czas na wydanie świadectw żywota, na odtworzenie 
swej własnćj jaźni w pięknych i trwałych dziejach. Dobrze znał 
przymioty inteligencyi polskićj Libelt, skoro umnictwo piękne sądził 
być podwaliną narodowćj filozofii. To tćż, odkąd pierwiastek rozumo
wy wstąpił na szalę, widnokrąg polski stał się podziwem bieżącego 
wieku przez pomnikowe roboty. A cóż się bardzićj na arcydzieła 
poezyi złożyło, jeśli nie uprawa wiedzy, podjęta u własnych źródeł 
i na własnym gruncie? Gzem Uniwersytet Wileński, a przed nim 
Stanisławowskie szkoły przysłużyły się narodowćj poezyi ze strony 
umiejętności, tćm Konserwatoryum Warszawskie może i powinno 
obudzonemu geniuszowi muzyki dopomódz. Patrzmy, ów pobudzony 
do oj czy stój sztuki duch tak się nagle zerwał, tak mu pilno było so
bie samemu się objawić, że już wcześnie, bo w ostatnich latach ubieg
łego stulecia, rozpoczął pracę. Wówczas Stefani, uczeń szkoły włos
kiej, dał nam pierwsze dzieło polskie, którego to dzieła nic nie uspra
wiedliwia, jeno powszechny do rzeczy narodowych zapał. Opera 
o Krakowiakach i Góralach, to niby 'domowa chłopięcego talentu próbka. 
Niepomiernie wysoko wzniosły się utwory Szopena, który odrazu na nie
spożytą sławę, na podziw powszechny zarobił. Szopen już był uczniem 
Konserwatoryum Warszawskiego, a przecież i on biedził się niemało, 
że mu nic starczyło form stwargłych, urobionych, któreby mogły idei 
narodowej być najodpowiedniejszym wyrazem. Ztąd przymus i pewne 
rozdwojenie estetyczne. Owóż, każda treść ducha, o ile jest samodziel
ną, dąży do samodzielności w formie. Poczuwał się do odrębności 
geniusz germański, i dlatego nie przyjął narzuconych mu form sztuki 
włoskiej ani francuzkiej, jeno dopóty pracował, aż cały w oryginalnych 
pałacach zamieszkał. To tćż bezowocnie przemycającemu operę włos
ką Bernhardowi Keiserowi ani się śniło, że nie kantylena, jeno fuga 
stanie się zarodkiem stylu i formy i że z niej urośnie wspaniała, cał
kiem oryginalna budowa symfonicznćj muzyki. Jak wyglądać będą 
polskiego ducha pałace, nikt z pewnością orzec nie potrafi; tego wsze
lako nikt nie zaprzeczy, że o ile wielka odrębność cechuje go psycho
logicznie, o tyle mu nie miło i nie gospodarno w cudzem zamieszkiwać 
domostwie.

Zakrzątnienia się około rzeczy narodowych w bieżącćm stuleciu, 
ten był nieoceniony wynik, że spisywać poczęto literaturę ludową. 
Nieprzebrane okazało się tu bogactwo tworzywa. Ta artystyczna 
spowiedź ludu, już wiele tomów obejmująca, wejdzie zapewne w skład 
historyi i filozofii ojczystćj; jak na teraz, jest ona bez wątpienia jedy- 
nem życioroduem źródłem dla poezyi i muzyki. Jakoż poezya doko
nała zadania swego. Krusząc narzuconą formalność, odradzając się 
z ducha, przyjęła na się te same kształty i barwy, które jćj lud w kon
turowych wzorach podał. Od szczegółów językowych aż do głównych 
wymiarów, wszystko tu niemal przeistoczono. Dlatego tak żywotna,



dlatego tak ją każdy rozumie i uwielbia, że się odznacza harmonią 
treści i formy. Muzyce z kolei to samo przypada zadanie. Założone 
w 1821 r. i kierownictwu Elsnera poruczone Konserwatoryum w W ar
szawie, chlubnie, lubo nader krótko, przez lat dziewięć, służyło kra
jowi. Jego największą zasługą jest to, że w samą porę przyszło nau
czyć pacholęcą muzę naszą. Odtąd to głównie datuje owa muzyka 
polska, której znamiona coraz jawuićj występują. Styl jćj dość się już 
wyosabnia, iżby go nie poznać po melodyjnym toku, po rytmicznćj bu
dowie, a nawet po harmonicznej ekspresyi. Wszakże wiele w tćm jesz
cze niepewności i obczyzny. Formy sztuki z gruntu psychologiczne
go powstają. Jak dany gatunek ziemi właściwą sobie czarowność 
kwiatu wydaje, tak idea narodowa, skoro dojrzeje, we własną, orga
niczną krasę oblec się musi. To przyrodzona dążność sztuki, tak jak 
człowiekowi przyrodzonćm jest z młodzieńca, podobnego do wielu, 
uróść na osobę, do siebie samćj tylko podobną. Kto owój dążności 
sztuki nie uznaje, daje o sobie świadectwo niepełnoletności; kto zaś 
ją pragnie mieć dojrzałą, ten kształci rozum, zdobywa umiejętność, 
by w twórczych objawach swoich mógł być pewnym siebie, świadomym, 
wolnym i na niczyje, jeno na swoje własne podobieństwo całkiem na 
zewnątrz wydanym.

Godziż się przerywać z samego początku chwalebną robotę du
cha, który myśl narodową przez najszczytniejsze objawy, przez poe- 
zyą, malarstwo i muzykę przeprowadza? Cliłoszczą go za to domowi 
koryfeusze pozytywizmu, wmawiają że źle sobie radzi, że mu co ży
wo zaprzeczyć siebie samego wypada, by zdobyć królestwo rozumu 
1 ua ziemi polskiej trybunał wiedzy naukowćj ustanowić. Więc na
bawiają do gwałtu, do samobójstwa, nie pomni, że dedukcyjna natura 
inteligencyi polskićj, właśnie tę a nie inną drogę ku naukowym wy- 
zynom wskazuje. Bogactwo uczuć stanowi najczystszy skarb psy- 
sn 4 ° f CZny; ^ to =° n 'e posiada, jest bankrutem umysłowym, jest 
J  ,B ootem , fałszerzem, wytwarzającym wiedzę z suchych formułek 
ów l ^  *ecz n' e z żywego materyału. Uprawmy tedy rozumnie 
c łu ?, uasz> ów żywy materyał, ale gon ie wypierajmy się, nie 

w sobie sił wewnętrznych, które stanowią rdzenny przymiot 
Plemion słowiańskich.

II.

:a: n teraz do wnętrza szkoły i obaczmy czy urządzenie
nnw iarln i  or^fJa jczne jest, iżby poważnym zadaniom społecznym od- 
Średnic/Im b^ trzy u i rzeczy pięknych, powinna być szkoła po-

V* i ni ouędzy rzeczywistym a idealnym światem, zazdrosną 
o czost i nieziemskie pochodzenie sztuki, lecz zarazem wszechstron
ną i jak Aigus czujny na wszelkie pulsa żywota. Tak ją  pojmowali 
Grecy, uosabiający w swoim Parnasie tę samą organiczność a wielo- 
suoimoisc, jakiemi się odznaczało ich szkolnictwo. Oni nic dopusz



czali stanowczych rozdziałów w estetycznój uprawie, bo ich w istocie 
niema, bo wszystkie muzy wspomagają się wzajemnie ku złożeniu do- 
skonałćj pięknoty. We wszystkich sztukach jedno jest pochodzenie 
ideału, lubo wyraz w przestrzeni i czasie odmienny. Ztąd, o ile się 
dają z tćj wyższćj poznawać genezy, o tyle wiąże je spójnia nieprze- 
tamana; przeciwnie, ze strony wyrazu materyalnego pojmowane, wnet 
się oddzielają jedna od drugićj, zwierają ciasno granice swoje i m art
wieją zwolna w odosobnieniu. Taką martwotą porażoną została 
sztuka od czasu, jak na jćj czole osiadły chmury krytycznśj analizy. 
Krytyka, nie mocna dosięgnąć idealnćj, ję ła  się formalnćj strony pięk
na; więc zapanowała nad techniką, uregulowała wprawdzie umiejęt
ność, lecz że suchą i jałową, dlatego zamkniętą w sobie, jak każda 
wiedza doświadczalna. Trzeba być wtajemniczonym, iżby takową 
sztukę rozumićć; ogół jćj nigdy nie przyjmie do siebie.

Szkoła muzyczna, jako Konserwatoryum, zupełnie swój tytuł 
tradycyjny usprawiedliwia. Charakter zachowawczy przyjęła na się 
szkoła wówczas, gdy jćj przyszło bronić idei przeciw nieokiełznanćj 
swawoli czasu. W wiekach średnich była sztuka muzyczna jedynie 
przez kościół umiejętnie uprawianą. Że dbano o czystość i nieska
zitelną piękność religijnego ideału, że motłoch świecki szpecił i nieraz 
swym namiętnym oddechem zakłócał spokój sztuki, trzeba było ją  oto
czyć onym szańcem obronnym, który jedynie był w stanie zachować 
uprawę muzyki w granicach wzniosłości i powagi. Taki obronny cha
rakter miała szkoła rzymska, jaśniejąca nieporównanym blaskiem aż 
w najpóźniejsze czasy, właśnie gdy już inne, a zwłaszcza wenecka, 
do odstępstw skłonnemi się okazały. Wszakże czasy te bezpowrot
nie minęły. Odkąd Monteverde prawo harmonii złam ał w kancyonale, 
odkąd florenccy mistrze poczęli dramat wysnuwać muzyczny, już tem- 
samem zachowawczość szkoły naruszoną została. Przypadło jćj te
raz wielorakim odpowiedzieć psychologicznym i estetycznym zadaniom, 
a mniej ścisły zachowując rygor co do tradycyi, jąć się systematyczne
go urabiania tego, co napływało z życia, co podawała natura. Szkoła 
tymczasem, przyjmując biernie one napływy, usprawiedliwiała tćm- 
samćm czynność (lyletantyzmu, który skrzętną dla postępu sztuki pod
ją ł pracę i cenne dla nićj materyały zbierał. Dyletantyzm, lubo za
wsze w opozycyi ze szkołą, niezmiernie wiele w dziejach sztuki zawa
żył. Gdyby nie hrabia Vernio i jego wielce ukształcone otoczenie, 
dotąd zapewne wypadłoby jeszcze czekać na przedziwny wytwór no- 
woczesnćj cywilizacyi, jakim jest opera. A wszakże szkoła nie po
trafiła ująć to w karby prawidłowego rozwoju i opera aż dotąd nosi 
na sobie cechy dyletantyzmu, to jest chwiejność i sprzeczność co do 
zasad. Otóż, gdy szkoła pozostawała przy dawnym scholastycznym 
programie, a całą naukę ograniczała do suchych i ciasnych formułek 
technicznych, w obec takowćj jćj bierności, poczęła stawać inna, już 
nie dyletancka, lecz mistrzowska powaga, coraz większym otaczająca 
się urokiem, co właśnie ztąd pochodziło, żc nie zrywając z tradycyą,



uzupełniała ją  i rozszerzała. Toż jedynie z tej szkoły mistrzów wy
szła istotna piękność i żywotność sztuki. Najszczytniejsze dzieła uświet
niają epokę, którćj ostatnim arcymistrzem był Mozart. Atoli mogło 
się to dziać, dopóki nie przekroczono granic psychologicznego prawa 
w estetyce. Tak zwana klasyka muzyczna powstała przez scholasty
kę szkolną z jednćj, a przez postępowy geniusz mistrzów z drugićj 
strony. Ów dualizm koniecznym był do równowagi w umnictwie ltiu- 
zycznćm, bo jeśli tradycja ujarzmiała zbyt pochopną do niesforności 
fantazyę, to romantyczny geniusz tćj fantazyi ożywiał i humanitarnie 
uposażał technikę szkolną.

Beethoven stanowczo zerwał ugodę, jaka mistrzowstwo ztradycyą 
wiązała. Odtąd sztuka oprze się na niebezpiecznćm ltryteryum cste- 
tycznćm, wchodząc w dzielnice poezyi i usiłując przez muzyczną synte
zę wyrazić niezgłębioną treść ducha, ów rzadki poeta, co odcierpiał 
psychiczne rozdarcie nowożytnego człowieka, co tęsknił do wolności, 
a patrzał na męczarnie, umiał wywieszczyć w nieznanćj dotąd mowie 
całą epopeę ludzką. Owóż, dla olśnionego śmiałością pomysłów artyz
mu, stał się Beethoven wyrocznią, wzorem i szkołą. Cała pleada 
następców zapragnęła iść w ślady jego; owszem, rzec prawie można, że 
muzyka wciąż się obraca w zaczarowanćm kole beethovenizmu. Źe je 
dnak nie każdemu dano być wieszczem, że poeta własne krwawił serce 
i duchem aż do grobów starożytnego świata zstępował, by mógł wiel
kie, zalęgnione w myśli, wytworzyć poemata; że zgoła forma Beetho- 
venowska jest nienaruszoną własnością natchnionego mistrza, ztąd 
beethovenizm obecny niczćm innem nie jest, jak  niezmiernśm, niewy- 
ttómaczonein dziwactwem, jest kalectwem, w jakie z własnej nieopatrz- 
ności popadła sztuka.

Oceniając działalność szkoły w tćm poetycznćm przeobrażeniu 
muzyki, postrzegamy tśmbardzićj chwiejne i jednostronne zachowanie 
się jćj. Szkoła pozbyła się wprawdzie scholastycznego rygoru, nawet 
rozluźniła przepisy i do technicznego wykładu zaciągnęła niezmierny 
zasób formułek, poddając je coraz szerszym wolnościom teoryi. Ale, 
pozostając przy samćj technicznćj stronie nauki, nic nie wyjaśnia, nie 
sięga do źródeł, nie prowadzi umiejętnie i skończenie indukcyjnćj me
tody, a ztąd tćż wcale estetycznego nie posiada autorytetu. Przeci
wnie, postępując całkiem empirycznie i gruntując estetykę nie na ra- 
cyonalnćm, lecz na praktycznćm, częstokroć wcale indywidualnćni stu- 
dyowaniu mistrzów, stanęła pod sztandarem tych ostatnich i nosi ra- 
czćj charakter praktyczny, przygotowawczy, niż umiejętnościowy. 
Szkoła nie może sobie dać rady z romantyzmem nowoczesnym, tak  
wielkie przepaści techniczne przed nią otwićrają się codziennie. Więc 
uposażając uczucia w to jedynie, co szczupło zakreślona teorya dać mo
że, odsyła go po światło do mistrzów, lub do trzymających się na boku 
specyalnie uczonych profesorów. Lecz ani jedni, ani drudzy rzetelne
go światła mu nie udzielą. Zkądżeby im przyszło posiadać zasady, 
skoro ich szkoła wytworzyć nie była w stanie? Oplączą tedy młodego



adepta całą siecią, poglądów osobistych, subjektywnie oderwanych, a od
kryją mu tajemnice spekulacyjnego, niezmiernie zawiłego kunsztu two
rzenia. I jedno i drugie tak dobrze go obatamuci, że ani myślćć
0 swobodnym kierunku natchnienia. Mozół techniczny pognębi intui- 
cyą i sprawi to, że gdy się sądzi być poetą muzycznym, jest tylko odu
rzających łamigłówek twórcą. Tak się to utrwala ów circulus vi
tiosus, w który sztuka zapadłszy, błądzi coraz bardziój pomiędzy indy
widualizmem i realistyczną gmatwaniną formy.

Szkolnictwo muzyczne dotąd prawie na stopie elementarnśj zo
stawało. Roiły się szkoły we Włoszech, a wszystkie były osób po
bożnych fundacyami, nie rzadko ze szpitalami połączonemi. Paryzkie 
konserwatoryum, przed samą rewolucyą założone, słynęło przez wzorową 
uprawę muzyki wokalnśj i instrumentalnej, oraz deklamacyi. Tu się 
układały aż do najpóźniejszych czasów metody, obowiązujące cały 
świat muzykalny. Toż i lipskie, przez Mendelsohna założone konser
watoryum, wysoko w Niemczech cenią, że obszerniejszym niż inne
1 umiejętnie zakreślonym zajmuje się wykładem. Otóż te i kilka in
nych jeszcze instytucyi, zasługujących na miano konserwatoryów, 
w ogóle szczupło uposażone, powstawały nietyle w wyższych celach 
sztuki, ile w widoku dostarczenia wykonawców dla chóru kościelnego, 
dla sceny, dla orkiestr teatralnych i wojskowych. O kompozytorze 
mało w istocie pomyślano. Tu uprawiają głównie stronę reprodukcyj
ną; kompozytorstwo rozproszone pomiędzy mistrzami, zaś estetykę mu
zyki dyletanci zagarnęli. Wszystkie trzy obozy nic o sobie nie wiedzą 
i każdy, traktując sztukę wedle własnego pojmowania, rozczepia ją  
nielitościwie na pojedyncze, niepojednane cząstki. Jak tworzą mistrze, 
tego szkoła krytycznie nie jest w stanie oceniać; co piszą liczni estety
cy o muzyce, to nie dochodzi ani do szkoły ani do mistrzów. Gdy 
sztuka muzyczna coraz poważniejsze w cywilizacyi zajmuje stanowisko, 
gdy jćj olbrzymi wzrost jest naj wyraźniejszćm świadectwem psychicznych 
potrzeb w społeczności, słusznćm jest, iżby ta sama społeczność, znajdu
jąca w sztuce leczebną moc na wiele chorób swoich, pomyślała o lep
szym dla niej systemie szkolnym. Dwa stopnie powinny się składać 
na szkołę: w pierwszym, elementarnym, wyćwiczą się masy i najgłó
wniejsze praktyczne wiadomości otrzyma młodzieńczy talent; w dru
gim, po akademicku skupić się powinna cała umiejętność, by powoła
nym skończone przysposobienie i rzetelny autorytet udzielić mogła. 
Że muzyka wyłącznie na prawach psychologicznych się opićra, dlatego 
szkolnictwo z wyjątkową baczyć ma troskliwością na humanitarny roz
wój sztuki, dając uczniowi w umiejętności, obok praktycznćj uprawy, 
o ile można najobszerniejsze i koniecznie obowiązujące estetyczne 
zasady.

Obaczmy jakie są z tego względu naglące potrzeby. Najprzód 
w programie szkoły wielce ważne miejsce zająć powinien wykład Ogól- 
nśj Estetyki. Przecież tu idzie o wykształcenie artysty, więc o wpro
wadzenie jaźni jego w świat piękna. Nie każdy co patrzy, iimić pię
kno postrzegać; dziś pono tak  się dziwnie z nami stało, że gdy zjawi



ska zajęły nas ze strony pożytkowćj, to zwierciadła duszy, w ciemno
ściach pozostawione, przestały stronę wdzięków odbijać. Trzeba nas 
wieść za rękę i przy światłach do cudów natury. A jakież to nieoce
nione korzyści z tej wędrówki dla ducha wynikną! Podziwiając rzeź
bę i budownictwo, nieprzeliczone barwy, dźwięki i rytmy _ przyrodze
nia, uczysz się wymiarów, stosunków, oraz obramowywania zbyt roz- 
pierzchnionćj przedmiotowości kosmicznćj, by mogła skończenie i cało 
w źrenicy ułożyć się twojćj. Tu się uczysz jak  przestrzeń i czas za
pełniać rozmaitym i logicznym doborem, oraz największą przymioto- 
wością rzeczy. Więc stajesz się artystą, osiągasz ów rzadki dziś dar 
zestawiania nagromadzonych wrażeń pięknie, skończenie, doskonale.
W uczuciach twoich zagrają sympatyczne, milczące dotąd struny, bo 
poznałeś wdzięki i ukochałeś duszę natury; to tćż we władzach umy
słowych zazieleni urodzaj, że już nie same czcze figurki harmoniczne, 
lecz treść i natchnienie łatwo u siebie znajdziesz. Wielcy mistrze po
ślubiali sobie naturę i przez całe życie z nią obcując, zawsze młodymi 
się czuli. Beethoven codziennie porzucał pustą wrzawę miasta dla 
odczytania jakiegoś rozdziału z żywćj księgi świata. Ztąd ta  potężna 
mowa rytmiczna w jego utworach, taka prosta, naturalna, a jednak 
wspaniała i niezgłębiona. Schuman również chętnie z czarodziejstwa- 
mi porozumiewał się romantycznemi, a za przewodnika obrał najideal- 
niejszego z estetyków, Jean Paula. Toż jeśli w Pilnickićj kniei, oraz 
z ludowych Webera biesiad narodził się czysto germański Wolny 
Strzelec, to po utworach Szopena i Moniuszki poznasz odwieczną pol- 
sko-rusińską siedzibę.

Obeznawszy się z estetycznćm przedstawieniem zjawisk natury, 
uczeń przechodzi do działu, traktującego umnictwo i sztukę. Tu się 
dowić o siłach twórczych, więc czćm ważą uczucia, fantazya i rozum, 
jak  je pielęgnować w sobie, jak  najwłaściwićj używać. Ów dział Este
tyki wielce rozjaśniają najnowsze badania psychologiczne. Jeśli do
tychczasowe filozofie gmatwały sprawę umnictwa, opierając twórczość 
na jakiejś wyosobnionśj władzy, to dziś już wieść o tćm tak  stoi, że 
władze estetyczne są tćm samem psychologicznem rodzeństwem, obja- 
wiającćm się we wszelkich czynnościach inteligencyi. Odznacza je 
tylko pewien harmoniczny stosunek, oraz spotęgowanie, sprawiające, 
że jeśli w jednym człowieku ledwie na sprawy pożytkowe starczą, to 
u innego, że jest bogatszy, okażą zbytek, który tćż na twórczą obróci 
się dzielność. Otóż to harmonijne spotęgowanie władz, jedynie przez 
rzetelny kierunek umnictwa nastąpić może. Największą z tego działu 
uczeń odniesie korzyść, że się dowie czćm jest muzyka w stosunku do 
innych sztuk pięknych. Mówią o nićj, że jest w części budownictwem, 
że posiada malownicze barwy i cienie, a już najściślćj z poezyą się 
spoli. Wszakże trzeba jćj koniecznie właściwe w tćm wspólnictwie 
znaleźć granice, bo się zagubi w cudzych krajach i sobą być przesta
nie. Żadna sztuka w takićj nieświadomości co do siebie samćj nie jest, 
co muzyka. Gdyby estetycznych praw świadomi byli mistrze, nie wy-
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lęgałyby się tak dziwaczne utwory jak opera o Nibelungach i Wagner 
byłby stokroć większym, nie dając na pastwę spekulacyi swego geniu
szu, nie sprzedając wewnętrznej gry natchnień za wątpliwą sławę re
formatora. Estetyka obroni muzykę od realizmu, który, jeśli się daje 
usprawiedliwić w sztukach plastycznych, to jest zupełną zagładą ideal
nych. Realizmu nie powinien muzyczny sztukmistrz w znaczeniu su- 
rowćj przedmiotowości przyjmować. Jego duch tam się przeważnie 
kieruje, gdzie się przedmiotowość przetapia, wytwarzając w człowieku 
wdzięk ruchu, szał pieśni i cud poezyi. Z tych dopiero wytworów lu
dzkich zaczerpuje sztuka muzyczna, która tćż dlatego, ze wszystkich 
najidealniejsza, jawi się i rozwija jak kwiat majowy, w najpiękniejszćj 
dobie cywilizacyi.

Tyle co do ogólnego umnictwa. Jednakowy z tćm wzgląd nale
ży się Estetyce Szczególnćj czyli Muzycznćj. Niepodobna, iżby szkoła 
jedynie na praktycznym wykładzie kompozycyi poprzestawała, ile że 
praktyczne ćwiczenia, choć wielce pożyteczne, nie dają jeszcze zasad 
uczniowi. W uprawie muzyki nie ustalił się jeszcze stosunek idei do 
formy. Gdzie treść, gdzie forma, nikt dobrze nie wić. Dyletanccy 
estetycy, prawiąc o idealnych kryteryach sztuki, przesądzają je aż do 
niedorzeczności, w tćm mniemaniu, że muzyka posiada moc przedmio
towego obrazowania, a nawet poetycznego myślenia. Owszem, ta 
z przeświadczeń rozumowych mająca wynikać treść, góruje nad uczu
ciową, zwłaszcza u niemieckich estetyków, o ile ci dają się zwieść przez 
łudzącą harmonicznych figur ekspresyą. O Beethovenie, podobnie jak 
o Szekspirze, ba, o samćj Dziewiątej Symfonii, napisano już wiele ro
zumowanych komentarzy, tak sprzecznych dla czytelnika, jak  sprzecz- 
nemi w obec myślenia wydają się tajne sprawy uczucia. Otóż, jeśli tu 
przesada, za to w szkole zupełna pod tym względem ciemnota. Ucznio
wi nikt nie mówi o treści idealnćj. Że jednak kompozycye muszą ja 
kąś zawartość posiadać, przeto u professyjnego muzyka najdziwaczniej
sze wylęgają się w tćj materyi pojęcia. Jedyną treścią dla niego są 
figury melodyjne i harmoniczne, zaś formą jakaś abstrakcya, jakiś 
niby układ całości, czego on sam nie jest w stanie dobrze określić. 
Bierze tedy artystyczne formuły za treść sarnę, nie troszcząc się wcale, 
lub jedynie w chwilach natchnienia, więc niejako bezwiednie, o ideę 
wewnętrzną. Estetyka szczególna okazać ma, że idealną treścią m u
zyki jest przepaść uczuć w człowieku, oraz dramata żywota, w jego 
duszy odbite. Najpierwszą formą, objawiającą treść tę, jest melodya. 
Więc piękno melodyi przedstawić należy żywotnie, to jest w stosunku 
do psychicznych poruszeń. Potćm nastąpi piękno harmonii, jako wy
tworu tćj samćj, lecz już spotęgowanćj i w rozliczne agregata grupują
cej się treści. Budowa się wzmaga, przybiera proporcye i kształty 
coraz mnożniejsze, aż do złożenia działów i całości, których pięknem 
osobny trak ta t zająć się powinien. Gdy utwór całkiem zawrze w so
bie ideę wewnętrzną, gdy zapalone w mistrzu miłości wyłonią się we 
formie i stężeją w artystycznćm opracowaniu, wówczas dopiero przy



stoi o treści formalnśj mówić. Wszakże niepodobna tćj treści formal- 
nćj wyróżniać od jakićjś formy, bo ona to właśnie jest formą, od naj
drobniejszych szczegółów aż do ostatecznych granic obramowania. Ta
kowe sprostowanie pojęcia, na mocy którego uczeń bierze szczegóły 
i całość za treść i formę, niezmiernie ważnśm jest w sprawie wybawie
nia sztuki od przeciążającej ją  technicznćj roboty. W ten sposób wy
jaśni się wartość głosów i rytmów, znaczenie dysonansu i modulacyi, 
układ peryodów, oraz stosunek działów do całości. Znając źródła, 
z których wychodzą owe piękności, estetyka nie dopuści nadużywania 
potężnych środków muzyki i unicestwiania ich przez fałszywy układ, 
nie licujący ze stanami wewnętrznćmi słuchacza.

Z rozstrzygnięcia tćj głównćj wątpliwości muzycznćj, wyniknąć 
niezawodnie musi rzetelna ocena rodzajów i stylów. Każdy rodzaj 
jes t wyrazem osobliwego, przez inteligencyą ludzką wyrobionego idea
łu. Nie wolno mu nadawać innych, jeno te cechy formalne, które są 
najwłaściwszą jego charakterystyką. Nie godzi się mieszać ze sobą li
rycznych, dramatycznych i opisowych pierwiastków, skoro sztuka czystość 
swą pragnie zachować w kościele, na scenie i na koncercie. A przecież to 
mieszanie rodzajów coraz jawnićj w dzisiejszśj występuje sztuce, bo 
młody kompozytor wstydziłby się nie użyć w swym utworze, niejako 
abstrakcyjnie, wszystkich kombinacyi harmonii i wszystkich efektów 
instrumentacyi, na jakie stać obecną szkołę. Wszak muzyka kościelna 
już na dramat zeszła, a symfoniczny rodzaj opanował pieśń i operę, 
więc znieważył śpiewaka, gwałcąc naturę głosu ludzkiego i wciągając 
dramatyczną osobę w skład rzeszy instrumentalnćj. Co do rodzajów 
i stylów, rzecz tak się ma, że muzycy najczęściej jedno za drugie biorą. 
W istocie, granica trudną jest do praktycznego ustalenia, ile że w mi
nionych epokach sztuka nader słabo, lub wcale się na nićj nie opie
rała. Przepis tak dalece obowiązywał, że pomiędzy jednorodnćmi 
utworami kilku mistrzów tćj samćj epoki, nie znajdziesz prawie znacz
niejszej różnicy. W epoce, gdzie jeden był kierunek sztuki, to jest 
religijny, stylem  mianowano ów wielki sposób tworzenia, który właśnie 
o całą przepaść różnił się od tak zwanego nieco pogardliwie genre , 
to jest od poczynającćj dopiero wykluwać się sztuki świeckićj. W szak
że, od czasu rozwinięcia się i równouprawnienia rozlicznych rodzajów, 
zaszła potrzeba dokładniejszego obojga nazw określenia. Styl, jako 
osobisty przymiot sztukmistrza, jawi się z romantyczną wolnością two
rzenia i stanowi bezspornie znakomitą zdobycz dzisiejszego umnictwa. 
Styl, to osoba: to dojrzałość artystyczna kompozytora lub wykonawcy. 
Nietylko mu wolno, lecz nawet należy starać się o oryginalność, niko
mu innemu, tylko jemu właściwą; lecz tę oryginalność w granicach 
estetycznych zachować powinien. Styl jest sposobem zewnętrznego 
opracowania gotowych natchnień, jest niejako wykończeniem rzeczy, 
a to podług takićj miary rozsądkowćj, jaką sobie artysta wyrobił! 
Rodzaj zaś ma nierównie obszerniejsze znaczenie, bo sięga samćj kry
nicy natchnień, skierowując całą jaźń twórcy w tę lub inną sferę



idealności. O ile styl przez praktyczną nabywa się wprawę, o tyle 
o rodzajach muzyki ma estetyka głębszą, humaniczną podać wia
domość. (Dokończenie nastąpi).

KROMKA PARYZKA,
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 .

P osiedzen ie  do roczne A kadem ii F rim ouzkiej. D zieła uw ieńczone: K a ro l W ie l
k i  p . V e ta u lt .— H istorya pow szechna W ęgier p . S ayons.— M in is ter T urgot 
z czasów Ludw ika  X V I  p . F o u c in .— Ilewolucya Term idorowa: Robespierre  
i kom ite t bezpieczeństwa publicznego  p. d ’H c rica u lt.— M a lień stw o  H enryka  I V  
z M a ryą  M edyceuszką  p. B e rto ld a  Z e lle r .— P o czą tk i monarchii p ru sk ie j, czyli 
M arch ia  B randeburska  p . L av issc .— M a rya  S tu a r t , j e j  proces i  egzekucya  p. 
C kautelauze.— B retan ia  w A kadem ii F rancuzk ić j p . K e rv ille r .— P astor J a -  
rousseau, ustęp z  czasów reform acyi p . P e l le ta n .— O sta tn ie  w ydanie L istó w  p a n i  
Seoigne p , Capm as.—  W ielcy pisarze  F rancyi, w ydawnictwo pod k ierunkion  p. 
R e g n e r.— D ram ata  S zeksp ira  p rzek ład  p . M o nta igu .— D zie ła  E razm a  z  R o t
terdamu  p rzek ład  p . D evelay .— R ozbiór F ilozofii M aine de B ira n  p ro f. G e ra rd . 
— N iew olnicy chrześciańscy od początków  K o ścio ła , do końca panow ania  rzym 
skiego na Zachodzie  p. A lla rd .— N ow e po k ło s ie , zb ió r poezyi panny L udw iki 
B e r tin .—  Podróż po Ameryce p . L . B ia rd .— S tu d ya  n a d  f ilo zo fią  we F rancyi 
w X I X  wieku  p . F e rra z .— P ogadanki naukowe  p. H . P a rv ille .— M ia sta  umar
łe nad  za to ką  lio te ką  p . L onteric . K o n k u rs poetyczny: A n d rze j Chenier p . 
du  L ocie .— Sully P ru d h o ram e.— M owa A le k san d ra  D um asa, z pow odu n agród  
M onthyona za zasługę.—  W spomnienia p a n i d ’A g o u lt (D an iel S te rn ) .— Sephora, 
m ysteryum  b ib lijn e  p . A lek san d ra  P a ro d i.— O brona  tezy  w S orbon ie  p . A u- 
ta rd : Poeta w ło sk i L eo p a rd i.— P an teo n  lite rack i: M uza  historyczna. Ubodzy 
i żebracy, pow ieść p . L an d c llo .— Sztuka czy tan ia .— P om niki historyczne we 
F ra n cyi,— Czarni ży d zi w A b issyn ii p . H a lev y .— K arczm y od czasów n a jd a 
w niejszych .—  O stosunku zbytków , do fo rm y  rządu; rozpraw a p ro f. B aud rilla rd . 
— W ystaw a obrazów  konkursow ych: N a p a d  Gallów  na R zym .— Sprostow an ie .

Zwyczajna stagnacya literacka w ciągu miesięcy letnich, dała 
się uczuć w tym roku silnićj niż kiedykolwiek. Dzienniki zajęte wy
łącznie sprawami wojennemi, z okiem wlepionćm we Wschód, nie mia
ły w kolumnach swoich dosyć miejsca, na prostą nawet wzmiankę 
o świeżo pojawionych utworach, których liczba, jak  zwykle w tćj po
rze, była nadzwyczaj małą. Śtagnacyą tę przerwało nakoniec do
roczne posiedzenie w Akademii francuzkićj. Wiadomo jak skwapli
wie Paryż garnie się na podobne uczty duchowe. W tym roku oprócz



zajęcia jakie budzi wiadomość o uwieńczonych dziełach, dwie jeszcze 
ponęty przyciągnęły liczną publiczność: pan Legouiś, stawny propa
gator nauki czytania, miał powtórzyć konkursowy poemat pana Locie 
o Andrzeju Chenier, Aleksander Dumas miał zdawać sprawę z nagród 
Monlhyona za cnotliwe uczynki. Dumas, który odkrył przed światem 
tyle chorobliwych narośli na biśdnych ludzkich sercach, miał z tych
że serc dobywać szczere złoto i ukazać je na pociechę ludzkości! Nie 
dziwić się więc, że mimo sierpniowego skwaru, tłumy napełniły wiel
ką salę pałacu Mazariniego.

Posiedzenie rozpoczęło się sprawozdaniem p. Doucet, stałego se
kretarza Akademii. Wśród uwieńczonych dzieł, przeważają prace hi
storyczne. Okoliczność ta  na szczególną zasługuje uwagę, widać 
ztąd bowiem, jak  dzielnie Francya literacka opiera się prądom szko
ły nihilistycznej, która usiłuje własnym rozumem zbudować przysz
łość na zgliszczach przeszłości, uświęconej wiekową tradycyą. W osta
tnich czasach, do dawnych fundacyi, przybyło kilka nowych, przezna
czonych wyłącznie za prace treści historycznćj, a w miarę mnożących 
się nagród, widzimy zarazem rosnącą liczbę młodych współzawodni
ków konkursowych. Niechaj poświadczy o tern długi szereg prac wy
konanych na polu dziejowćm, szereg przechodzący nawet liczbę nagród, 
jakiem! rozporządza Akademia.

Wielką nagrodę Gobert w ilości 20,000 franków, otrzymał 
w tym roku pan Alfons Vetault, za pomnikowe dzieło o Karolu W iel
kim. Kilka miesięcy temu, wspominaliśmy już o tćj pysznćj publi- 
kacyi. Wartość jej tćm większa, że pan Vetault pierwszy z history
ków francuzkich, odmalował w najdokładniejszych zarysach tego ol
brzyma wieków, na tle właściwej mu epoki. Wielu znakomitych pi
sarzy, jak Monteskiusz, Guizot, Michelet, Henri Martin, że pominie
my kronikarzy średniowiecznych, podniosło już tę wielką postać histo
ryczną, ale pan Vetault pierwszy obrał Karola za przedmiot wyłącz
nych swych studyów i zbudował mu pomnik, godny nieśmiertelnćj je 
go chwały.

Nie pierwsza to praca autora. Rozpoczął on historyczny zawód 
monografią Godfryda z Bouillonu. Praca o Karolu Wielkim posta
wiła go w rzędzie znakomitych historyków dzisiejszych.

Nagrodę fundacyi T/iiersa, przysądziła Akademia panu Edwar
dowi Sayons, za dwutomowe dzieło: Historya powszechna Węgier. 
Wstęp do tój wielkićj pracy, dwa lata temu osobno ogłoszony drukiem, 
obejmował pierwotne dziejów Madziarów, ich etnografią, osiedlenie 
ich w Panonii pod Arpadami, najazdy na Niemcy i Francyą. O tym 
prologu mówiliśmy szczegółowo w swoim czasie. Po nim następuje 
historya domu andegaweńskiego, tak ściśle połączona z naszą, przez 
Elżbietę Piastównę, Ludwika i Jadwigę; a po niej epoka elekcyjnych 
królów, niemnićj błizko dotycząca naszój przez trzech Jagiellończyków, 
z których pierwszy wytoczył krew pod W arną, ostatni pod Mohaczem! 
Autor w żywy i dramatyczny sposob maluje bohatćrskie wysilenia na



rodu węgierskiego, zawzięte zapasy przeciw Turkom, opór stawiany 
wytrwale Austryi. Dociąga rzecz do czasów obecnego odrodzenia, 
kiedy Węgry, w skutek rozumnćj polityki przewódzców swoich, a bar- 
dzićj jeszcze w skutek dziejowych przemian, stały się główną podporą 
potęgi austryackićj. P. Sayons doprowadził pracę swoję do r. 1867, 
to jest do koronacyi w Peszcie cesarza Franciszka Józefa. Historya 
ta jest owocem dwudziestoletnich trudów. Autor długi czas przeby
wał w Węgrzech, zbadał tam mnóstwo historycznych dokumentów, jak 
niemnićj zaczerpnął w bogatym zdroju miejscowych tradycyi.

Nagrodę Therouanne, skutkiem wielkiego napływu kandydatów, 
Akademia zmuszoną była rozdzielić pomiędzy czterech historyków, 
pp. Foucin, d’Hericault, Zeller, Lavisse.

Pierwszy z nich p. Foucin napisał ważne studyum o ministe- 
ryum Turgota, z czasów Ludwika XVI: wykrył w nićm mnóstwo no
wych, nieznanych dotąd szczegółów, świadczących o wielkićj działal
ności tego ministra, którego geniusz nie mógł ocalić upadającćj mo
narchii.

Pan Karol d’Hericault wykonał niemnićj ważne dzieło p. t.: Re- 
wolucya tcrmidorowa, Robespierre i komitet, bezpieczeństwa publicz
nego w roku ll-gim , według oryginalnych źródeł i niewydanych doku
mentów. W przeciągu roku, od połowy 1793, do połowy 1794 r., au
tor idzie krok w krok za Robespierrem, nie spuszcza go z oka na je- 
dnę chwilę; pokazuje wypadki, zestawia je z sobą najściślej, wyprowa
dza z nich ostateczne rozwiązanie dramatu. Robespierre pada w chwi
li, gdy pewien zwycięztwa, gdy jako wszechwładny pan Konwencyi, 
m iał do gruntu wstrząsnąć społeczeństwem francuzkićm. Rzecz cała 
poprowadzona jasno, poparta nieznanemi dotąd dowodami, a co naj
ważniejsza, autor trzyma się na stanowisku ściśle bezstronnćm, nie 
pozwala sobie namiętnych sądów, ani próżnych deklamacyi. Fakta 
mówią same za siebie.

Pan Bertold Zeller, syn uczonego historyka, niegdyś rektora 
uniwersytetu strasburskiego, obrał za przedmiot badań, małżeństwo 
Henryka IV z Maryą Medyceuszką. Archiwa florenckie dostarczyły 
młodemu autorowi nowych materyałów do historycznego studyum. 
Wyświetla on całą sieć intryg włoskich, które zawichrzyły panowa
niem wielkiego króla, w ostatnich zwłaszcza latach i doprowadziły go 
do zguby, w chwili kiedy zamierzał związać państwa europejskie wę
złem solidarnćj jedności, a tym sposobem zabezpieczyć na długo spo
kój świata!

Czwarty z laureatów pan Lavisse wykonał pracowite dzieło p.t.: 
Elude sur l'une des origines dc La monarchie prussienne , on la Mar
chie de Brandebourg sous la dynastie Ascanienne. Historya domu 
brandeburskiego ścisły ma związek z dziejami naszemi; margrabiowie 
ci jak wiadomo, odziedziczywszy Prusy po Krzyżakach i wyłamawszy 
się z pod zwierzchnictwa polskiego, położyli kamień węgielny dzisiej- 
szćj pruskićj monarchii. Nie miejsce tu ani pora zastanawiać się



szczegółowo nad tą  pracą; poświęcimy jśj wkrótce obszerniejsze sp ra
wozdanie. Autor przedstawia krwawe wojny margrabiów brandebur- 
skich i bezustanne ich podboje, które Mirabeau określił jednym rzu
tem pióra, w dziele o monarchii Fryderyka II: wojna je s t dla Prus 
przemysłem narodowym. Smutny to przemysł dla sąsiadów: doświad
czyła tego Francya, doświadczyli inni stokroć jeszcze dotkliwićj!

Nagrodę Bordin, w ilości 3000 fr. przeznaczoną za pracę treści 
historycznej, otrzymał pan Chautelauze, autor dzieła Marya Stuart, 
j e j  proces i egzekueya. Przygody tćj nieszczęśliwćj królowćj, zajmo
wały już wielu erudytów, tak we Francyi jak  w Anglii, dotąd jednak 
postać ta nie wystąpiła jasno w dziejach. Podczas gdy jedni potę
piali ją  zbyt surowo, inni znów podnosili ją niemal do apoteozy. Pan 
Chautelauze nie kreśli życiorysu Maryi Stuart; pokazuje on tylko osta
tni akt smutnego dramatu: siedmiomiesięczną niewolę i ostatnie chwi
le królowćj. Materyałów do historycznego obrazu dostarczył mu 
dziennik naocznego świadka, lekarza Bourgoing, świeżo wynaleziony 
w mieście Cluny.

Znajdujemy tu wiele ustępów prawdziwie dramatycznych. Do 
najokropniejszych należy scena, kiedy dostojnicy dworscy urągają 
w oczy tćj, przed którą zginali niedawno kolano. Tłumaczenie obwi- 
nionćj pełne godności: pozostawiona sama sobie, bez obrońcy, bez r a 
dy, umiała jednak upokorzyć zawziętych prześladowców. Niekiedy 
autor cofa się w dawne lata, ukazuje Maryą w chwilach najwyższego 
blasku, przyjmującą hołdy poety Ronsarda i historyka Brantome. 
Opowieść tryska życiem; styl płynny, częstokroć poetyczny podnosi 
wartość dzieła.

Do historycznych policzymy uwieńczoną pracę p. Kerviller p. t.: 
Bretania w Akademii Franeuzkiej. Autor rodowity Bretończyk, jak  
świadczy samo nazwisko, chciał podnieść znaczenie swego gniazda, po
mawianego częstokroć o zastój umysłowy i nieuctwo, przypominając za
sługi sześciu mężów, którzy nauką i pracą zdobyli akademickie palmy. 
Byli nimi trzej książęta Coislin, dwaj bracia du Chastelet i Chapelin 
krytyk XVII-go wieku, zawzięty przeciwnik sławnego Boileau. Nie 
rozumiemy dlaczego autor nie dołączył do tego szeregu zmarłego 
w roku zeszłym akademika pana Carnć, nieodrodnego także Bretona, 
który wysnuł kilka ważnych prac z dziejów swój macierzystćj pro- 
wincyi.

Nagrodę Guerin (2500 fr.) przysądziła Akademia panu Pelletan, 
za ustęp z czasów reformacyi. Autor skreślił życiorys pastora Jarous- 
seau, rodzonego swego dziada; w pierwszćj części maluje tę charakte
rystyczną postać, w drugićj opisuje liczne jego przygody. Rzecz roz
poczyna się w ostatnich latach panowania Ludwika XV, kończy za 
rządów następnych. Niektóre rodziny protestanckie, mimo ciążącego 
nad niemi edyktu nantejskiego, mieszkały w zapad łój okolicy Saintonge. 
Pastor Jarousseau, człowiek prostego serca, pełen odwagi, niedość że 
podtrzymywał je na duchu, co więcej, postanowił wywalczyć dla nich



prawa. Dnia jednego, na chudćj klaczce Misere, puszcza się sam je
den w daleką drogę do stolicy. Po trzytygodniowśj podróży, przepla
tanej mnóstwem przygód, staje nakoniec w Paryżu. Tam poznaje się 
z Franklinem, jedna sobie względy ministra Malheserba. Dostaje się 
wreszcie do Ludwika XVI. Król pozwala mu zbierać gromadkę współ
wyznawców, przemawiać do nich, modlić się z nimi razem, pod osłoną 
głębokićj tajemnicy. W siedm lat potćrn, roku 1787, wydany edykt 
tolerancyi, potwierdza prawa protestantów. Książka pana Pelletan, 
napisana spokojnie z umiarkowaniem, bez poruszenia drażliwych pytań 
religijnych i politycznych, a do tego pięknym stylem w żywy i zajmu
jący sposób, zjednała sobie uznanie Akademii.

Od historyi przejdźmy na pole filologicznych badań. Tu jedną 
z pierwszych nagród, przyznano p. Capmas za nowe, pomnożone wyda
nie Listów sławnej margrabiny de Sevignć. Wspomnieliśmy w swoim 
czasie, że uczony ten erudyta, profesor literatury w fakultecie dyżoń- 
skim, odkrył przypadkiem w sklepiku tandeciarza, sześciotomowy rę 
kopisie, obejmujący oprócz znanych powszechnie listów, dwadzieścia 
jeden wcale nie wydanych, jak  niemniej liczne ustępy, opuszczone 
w dawniejszych publikacyach. Tym sposobem Francy a posiada dziś 
zapewne w całości, drogocenny pomnik, do którego przywiązuje tak 
wielką wagę. Oprócz pięknego stylu, jakim te listy celują śród współ
czesnych utworów, stanowią one jeszcze najwierniejszą kronikę z epoki 
Ludwika XIV. Fani Sevigne pisywała je po większej części z zapa
dłej Bretanii, gdzie przepędzała wiosnę, lato i jesień, a przecież nie 
pomija najdrobniejszej przygody, wydarzonej w Paryżu lub Wersalu. 
Ma ona tam swoich poufnych korrespondentów, którzy donoszą jćj 
o wszystkióm co zaszło. Nudne ich listy przerabia po swojemu, dra
matyzuje wypadki, przeplata je źywcmi obrazami, swobodnym nieraz 
żartem; do słów cudzych przypina skrzydełka; półmartwe chryzalidy 
przeistacza w barwne motyle. Zestawienie listów sławnej k o resp o n 
dentki, z tćmi, które służyły jćj za wątek, pokazuje czóm jest piękny 
styl, daje uczuć całą jego potęgę!

Wynalezienie rękopismu było raczej szczęśliwym trafem niż lite
racką zasługą. Akademia wynagrodziła nietyle przypadkowe jego od
krycie, ale co więcej krytyczny wstęp i pełne erudycyi komentarze zna
komitego filologa.

Inną nagrodę w ilości 4,000 fr. przysądziła Akademia, p. Re
gner, kierującemu olbrzymiem wydawnictwem Wielkich pisarzów Fran- 
cyi. Firma Hachette od lat szesnastu zajmuje się tą ważną publikacyą. 
Dotąd wyszło tomów pięćdziesiąt, na czele ich stoją Pamiętniki St. Si
mona, wydane według własnoręcznego rękopismu, za który wydawcy 
zapłacili 75,000 fr. Wyszły niemniej dzieła Kornela i Rasyna, oczy
szczone zupełnie z dawnych błędów, dopełnione komentarzami. 
P. Regner zrzekł się nagrody na rzecz młodszych współpracowników 
swoich.



Wiadomo, jak  wielką, wagę Francya przywiązuje dziś do przekła
dów. Czytaliśmy niedawno rozprawę p. Latour, w lctórćj uczony ten 
filolog dowodzi, że w czasach dzisiejszych, kiedy ludy aryo-europejskie 
dążą tak silnie do zespolenia się w jednćj myśli, kiedy para i elektry
czność tak  ułatwiają to duchowe ich połączenie, zdolni tłómacze 
dzielnie pracują na rzecz przyszłej federacyi jednoplemiennych ludów. 
Utwór, nacechowany geniuszem narodowym, lepićj objaśnia etnografią 
niż suche erudycyjne wywody. Tą myślą powodowany filolog Lang- 
lois ustanowił coroczną nagrodę, w ilości 3,000 fr., za najlepićj dokona
ny przekład, czyto genialnego utworu z obcych pisarzy, czy tćż zbioro
wego dzieła, jakićm są np. pieśni ludowe. Na konkurs tegoroczny na
desłano mnóstwo prac, do tych należy: przekład Wirgiliusza p. Wikto- 
la  St. Maur, Boska komedya Dania p. Mongis, Pieśni serbskie i buł
garskie p. Dozon, Dramatu Szekspira  p. Montaigu, Colloquia Eraz
ma z Rolerdamu p. Develay. Wszystkie te prace Akademia zaszczy
ciła pochwałą, za dwie ostatnie przysądziła nagrodę utalentowanym 
Momaczom.

Do dziewięciu nagród, fundacyi sławnego filantropa Monthyon, 
ptzeznaczonych za dzieła, które odpowiadając wymaganiom sztuki, mo
gą przynieść prawdziwy pożytek społeczeństwu, zgłosiło się stu dzie
sięciu kandydatów. Akademia zmuszoną była, jak  wyznaje z żalem, 
c z e n ^  0(* ^on^ursu tych wszystkich, którzy dawnićj zostali uwień-

Pierwszą nagrodę w ilości 3,000 fr. otrzymał w tym roku profe- 
nr Gerard, za rozbiór filozofii słynnego spirytualisty Maine de Biran, 

p !  7 Prze,d czterdziestu laty stworzył dzisiejszą szkołę psychologiczną. 
!? _sor Gerard ożywił pamięć znakomitego myśliciela. Do luytycz- 
J/"czprawy dodał liczne ustępy z niewydanych dzieł Birana, w któ- 

lóżnic °Z0̂ tCB ^ te m a ty z u je  wiarę i wiedzę, pokazując zupełną ich

p na8V0(tę przysądziła Akademia p. Allard, autorowi dzieła
ł • • Niewolnicy chrześciańscy od pierwszych czasów Kościoła do koA- 

panowania na Zachodzie. Autor w tćj znakomitćj pracy, podejmu- 
WpUaJ7 a-ŻUiejsze zaSa(tnienia, tak religijne, jak filozoficzne, tak dziejo- 

i Jak i społeczne. Wykazuje Chrześcianizm pracujący wytrwale od 
1 ci wszych początków istnienia swego, nad obaleniem niewolnictwa, tćj 

.aszn,ći gangreny, toczącćj starożytną cywilizacyę. O dziele tćm 
wiliśmy obszernie w innćm miejscu, zaczćin doniosłość jego poświad- 

z°ną została jednomyślnym sądem Akademii *).
Nagrody M onthyona obejmują wszystkie działy literatury: poe- 

filozofią, powieść, obrazy historyczne, podróże i t. d. z wyłącze- 
lcm tylko dzieł sprzecznych z zasadami wysokićj moralności, choćby 

gcnialnćm skreślonych piórem. Co rok widzieliśmy dwie lub trzy za
szczycone niemi powieści; w tym roku, rzecz dziwna, nie dostrzegamy

')  K ron ika  R odzinna  r .  1 8 7 6 .
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ani jednćj. Z poezyi znajdujemy tylko zbiór ulotnych pieśni panny L u 
dwiki Bertin, p. t. Nowe pokłosie. Należało go raczćj nazwać ostatnićm 
pokłosiem, autorka bowiem umarła, równocześnie z pojawieniem się 
zbioru. Akademia położyła zaszczytny wieniec na jćj grobie.

Z pomiędzy podróżopisarzy otrzymał nagrodę p. Lucyan Biard, 
za pełen życia opis przejażdżki po Ameryce (a traners VAvierique). 
Z lodowisk Labradoru, autor prowadzi czytelnika do Kanady, przebie
ga z nim miasta: Montreal, Kwcbec, tak prawdziwie fraucuzkie w du
chu. Po drodze wstępuje do chat i dworków, daje poznać życie wie
śniaków różnych okolic przy ognisku domowćm. W Ilawannie poka
zuje biesiadujących Murzynów; kończy na ciekawym obrazie, burzliwe
go Meksyku.

Inną nagrodę Monthyon, przysądzono p. Ferraz, profesorowi fa
kultetu Lyońskiego, za ważną pracę p. t. „Studya nad filozofią we F ran
cy! w XIX wieku. Autor przedstawia poprostu, bez namiętnych unie
sień, rozmaite filozoficzne teorye, -nurtujące dziś w łonie społeczeń
stwa. Z całą ścisłością logiczną zbija niebezpieczne ich strony, wska
zuje przepaść, do którćj doprowadzą, jeśli umysły nie spostrzegą się 
w porę i nie przyjdą do zdrowych pojęć.

P. Henryk Parville, zdolny inżynier, otrzymał także nagrodę 
Monthion, za naukowe pogadanki, drukowane stale w Debatach, któ
rych zbiór tworzy 15 tomów. Pogadanki te, według sądu specyali- 
stów, zalecają się gruntowną nauką i samodzielnym poglądem. Co wię- 
cśj, autor umić popularyzować naukę, przedstawiać jćj ostatnie wyniki, 
w sposób jasny i dostępny dla wszystkich. Akademia nagrodziła jego 
pracę, jako prawdziwie pożyteczną.

Dostąpił tegoż zaszczytu inny inżynier p. Lenteric, autor cieka
wego dzieła: Miasta umarłe nad zatoką Liońską. Przedmiotem szcze
gółowych badań są tu wybrzeża Francyi od strony morza Śródziemne
go. Wybrzeża się zmieniły zupełnie i miejscowość w paśmie wieków. 
Ubogie miasteczka, rozrzucone dziś po głuchćj i jałowćj okolicy, były 
niegdyś kwitnącymi portami. Tam gdzie dawnićj okręta kołysały się 
swobodnie na falach, piasek naniesiony prądem Rodanu, tworzy dziś 
rozległe trzęsawiska.

Skreśliwszy dokładnie historyą geologicznych przewrotów, pan 
Lenteric opowiada dzieje zubożałych miast i ludzi, którzy w nich prze
bywali, podejmuje wszystkie tradycye i legendy, krążące do dziśdnia 
po tćm szerokićm cmentarzysku. Cały ten ustęp nacechowany praw
dziwą poezyą.

Ostatni rozdział w końcu dzieła, poświęcony stronie czysto prak- 
tycznćj. Biegły inżynier wskazuje sposoby, jak  spożytkować te bagna, 
zasadzając je  gęstym lasem.

Z prac dwu wyżćj pomienionych inżynierów, pokazuje się, że 
Ocean nie spoczywa tak stale w obrębie swoim, jakto niegdyś mniema
no. Podczas gdy morze Śródziemne ucieka coraz dalćj od południo
wych brzegów Francyi, Atlantyk przeciwnie, pochłania coraz bardzićj,



zachodnie jćj wybrzeża. W piętnastym tomie Parvilla, znajdujemy 
hypotezę żc za jakie dziesięć wieków, Paryż może się stać portowćm 
miastem, a za trzydzieści, może z całą Francyą podzielić losy przedhis
torycznej Atlantydy! . ■

W tym roku przypadał właśnie dwuletni konkurs poetyczny, na
przedmiot zadany przez Akademią. Wspomnieliśmy rok temu, żc tym 
zadanym przedmiotem było uczczenie pamięci Andrzeja Chemer, słyń- 
nego poety którego głowa spadła pod gilotyną za czasów konwencyi 
narodowej.’ Stu dwudziestu trzech kandydatów nadesłało na konkurs 
utwory swoje. Otrzymał nagrodę p. du Locie. Poemat odczytany 
świetnie przez Legouvćgo, wywołał najgorętsze oklaski; skoro tylko 
wyjdzie z druku, zdamy z niego sprawę szczegółową. Powiedzmy tu 
jednak, żc utwór ten, doskonały pod względem formy, z pierwszego 
wrażenia, wydał nam się zbyt sztucznym. Brak w nim tego żaru, 
co bucha z żywej piersi i pochwycą za serce czytelnika. Poeta w pro
logu przedstawia grono muz na Parnasie, jak  ubolewając nad smutnym 
losem poczyi, zsyłają na ziemię wypiastowanego przez siebie ulubieńca. 
W epilogu też muzy płaczą nad jego skonem. Gdzie prawda sama 
przez się tak wymowpa, tak dramatyczna, poco szukać muz i parnasu?

Inny poeta Sully Prudhomme otrzymał nagrodę 4,500 franków, 
już nie za pojedynczy utwór, ale za kilkuletnią pracę na polu poety- 
cznem. Znany dwutomowy zbiór jego ulotnych poezyi; forma w nich 
prawdziwie wytworna: niektóre tchną gorącą miłością kraju. Akade
mia uwieńczyła w nim nictylko zdolnego poetę, ale młodzieńca z czy
stą myślą i wvższóm uczuciem, który sam o własnych sitach, wyrobił 
sobie w literaturze zaszczytne stanowisko, a życiem pełnćm powagi 
i godności zjednał sobie powszechny szacunek. To chlubne świadec
two, oddał mu publicznie sprawozdawca z nagród akademickich.

Zakończył posiedzenie Aleksander Dumas, przedstawiając publi
czności paryzlcićj, innego rodzaju laureatów, mniejszego rozgłosu, ale 
wyższśj niewątpliwie zasługi, do których można tak trafnie zastosować 
dwuwiersz Mickiewicza:

W  słow ach ty lko  chęć widzim , w dz ia łan iu  potęgę;
T ru d n ić j dzień dobrze  przeżyć, niż nap isać  księgę!

Aleksander Dumas wywiązał się wybornie z zadania. Z właści
wym sobie talentem dramatycznym, a przytćm z prostotą godną przed
miotu tak wzniosłego, przedstawił życie tych prostaczków, ich codzien
ne walki i czyny miłości, podniesione nieraz do bohatćrskich poświę
ceń. Przyszedł wreszcie do pięknćj konkluzyi; oto ostatnie jego 
słowa:

„Ktokolwiek jak ja  przeżył kilka dni w towarzystwie tych za
cnych dusz, nietylko że się staje lepszym, ale czuje w sobie więcćj od
wagi, więcćj światła i wiary, niż po przeczytaniu najmędrszych przepi
sów, najdoskonalszych traktatów filozoficznych; czemu? bo geniusz nie 
wytłómaczy Boga, a dobroć oddaje Mu żywe świadectwo!



Zapowiedziane od roku wspomnienia pani Agoult, znanćj pod 
pseudonimem Daniel Stern, ukazały się w obszernym tomie przed kil
ku miesiącami. Paryż oczekiwał ich niecierpliwie: jedni spodziewali 
się znaleźć w tych wspomnieniach, nowe źródła do psychicznych ba
dań nad ludzkićm sercem, inni cieszyli się nadzieją maleńkich skanda- 
lików. Demokraci przyklaskiwali najprzód zdemokratyzowanćj arys- 
tokratce, które tak świetnćm piórem skreśliła obraz rewolucyi 1848 
roku, którą Lammenais obrał za powiernicę swych filantropijno-mistycz- 
nych mrzonek, Mazzini za poufną korrespodentkę. Przedmowa ogło
szona w dziennikach przed ukazaniem się dzieła, bardzićj jeszcze zao
strzyła ciekawość powszechną. Autorka wylicza w niój najsłynniejsze 
autobiografie, określa ich wady i zalety: żadna nie odpowiada jak wi
dać jćj pojęciom: każda pociąga ją, a zarazem budzi w nićj szczególną 
odrazę. Dwaj tylko: Goete i Alfieri znaleźli u nićj względy.

„Pierwszy ze znanych autobiografów Św. Augustyn, mówi pani 
d’Agoult, mięszając do wyznań swoich skrupuły kazuistyczne, rozrzew
niał mnie i zmuszał do uśmiechu; książka Jana Jakoba Rousseau, cudo
wna i nikczemna zarazem, zdumiewała mnie i oburzała. W wyznaniach 
jego szlachetnej zwolenniczki (Georges Sand), U j niewiasty cnoty staro
żytnej, która nieznata trwogi ani kłamstrwa, radabym wymazać wiele 
stronnic, zbyt przypominających wzór mistrza. Wielki styl Chateau- 
brianda, doprowadzał mnie czasami do zachwytu, ale mój zapał gasł 
prędko, zmrożony powiewem wygórowanćj próżności.“

Z tak ostrego zdania o pracach poprzedników, można było wno
sić, że autorka równie surowo sądzić będzie swoje własne wyznania. 
Ale snadnićj dopatrzeć źdźbło w cudzćm oku, miżeli belkę w swojćin: 
ktokolwiek przeczytał dzieło pani dVAgoult, znalazł w nićm nowy do
wód, owćj ewangelicznćj prawdy. Próżność jćj nie ustępuje bynaj- 
mnićj przed próżnością Chateaubrianda; rodowa pycha z zasług sta
rych praojców jćj Flavinich, nie mniejsza od dumy Georges Sand 
z tryumfów dziada po kądzieli, Maurycego Saskiego, zwycięzcy pod 
Rocroy.

Wyobrażamy sobie z jakićm zgorszeniem, demokraci na samym 
wstępie dzieła, spotkali ten szereg feudalnych protoplastów, którym 
autorka hojną ręką posypuje wieńce i kadzidło. Pierwsi z nich toną 
w pomroku średnich wieków, ostatni oblewają krwią gilotynę, lub z ki
jem pielgrzymim, depczą ścieszki wygnania. Wszyscy równie dziel
nie szermierza piórem jak  i mieczem. Jeżeli zardzewiał miecz Fla
vinich, pióro za to prawem krwi, przeszło na praprawnuczkę. Ale 
potrzeba było innych jeszcze żywiołów, aby ukrzepić arystokratyczną 
płonkę, i doprowadzić ją do wyższćj ewolucyi. Te żywioły znalazły 
się w niemieckićj rodzinie z Frankfurtu. Ojciec autorki emigrant, 
przebywając za Renem, pojął w małżeństwo córkę Hetmanów, pysz
nych reprezentantów staro-germańskiego mieszczaństwa, którzy ze wzgar
dą pomiatali dorobkowiczem Rotszyldem. Ale i wpływ germański 
nie wystarczał; potrzeba by to zrównoważyć go szlachetniejszym żywio



łem włoskim. Otóż więc Betmanowie mieli w rodzie swoim po ką- 
dzieli jakiegoś Włocha Adami. „Temu to macierzystemu naddziado- 
wi, mówi autorka, zawdzięczam może wrodzony smak estetyczny, i go
rącą miłość ziemi włoskićj.“

" Oprócz tych fizycznych wpływów, były inne nadprzyrodzone, 
które uczyniły z Maryi Flavigny istotę wyjątkową. Do tych należy 
godzina urodzenia. Przyszła na świat w chwili, gdy zegar na wieży 
frankfurckiej uderzał samą północ. W Niemczech panuje zakorze
niony przesąd. Dzieci zrodzone o północy ( MiUernaclitldnder) w mnie
maniu powszeclinćm, są natury mistycznej, pozostają w związkach 
z duchami, mają we śnie cudowne objawienia. Autorka nie odrzuca 
tój wiary, poświadcza ją mnóstwem faktów z życia własnego; opowia
da jak we śnie magnetycznym przepisywała sobie skuteczne leki, jak 
w każdym stanowczym wypadku, czuła przy sobie niewidzialnego de
mona. W życiu jśj widoczna predestijnacyu; frenologowie podziwiają 
na głowie jśj guz sprawiedliwości, który naraża ją na wiele cierpień. 
Panna Lenormand przepowiada, że imię jćj słynąć będzie, nietylko 
we Francyi, lecz w Europie ca łój. Wszystko to przypisuje autorka 
szczęśliwćj godzinie urodzenia. Opiera się w tćm na powadze Goete- 
go, który tćż swoje losy wyprowadzał ze szczęśliwego zbiegu konstel- 
lacyi, w chwili gdy przyszedł na świat.

Goete był dla pani d’Agoult prawdziwem bożyszczem. Z reli
gijną czcią opisuje pierwsze i jedyne z nim spotkanie. Było to w F rank
furcie w r. 1813, miała wtedy lat ośm. „Bawiłam się, mówi, w ogro
dzie, z towarzyszkami, kiedy ujrzałam nagle w długićj alei na pra
wo, starca zbliżającego się ku nam. Cała nasza rodzina, z wielkićm 
poszanowaniem, tworzyła przy nim orszak. Pilnie wlepiłam oczy.

„Es ist. der Uerr eon Goete!—zawołała jedna z dziewcząt— 
i w tejże chwili usłyszałam imię moje. Chciałam uciekać, nie było 
sposobu; orszak zanadto się przybliżył. Postąpiłam nieśmiało kilka 
kroków.

— To siostrzenica moja, mała Flavigny,—rzekł wuj Betman 
wskazując mnie Goetemu.

, „Starzec uśmiechnął się, wziął mnie za rękę, idąc wyszeptał kil
ka słów niewyraźnych, a potćm usiadł na ławce, zatrzymał mnie przy 
boku całą drżącą. Przyszłam jednak do siebie: podczas gdy prowa
dził rozmowę z obecnymi, spojrzałam nań ukradkiem. I w tćjże 
chwili, jak gdyby uczuł wzrok mój, obrócił ku mnie oczy. Te dwie 
płomieniste źrenice, przeszyły mnie na wskroś; blask tryskający 
z czoła, oślepił mnie niejako. Żegnając krewnych moich Goete po
łożył mi rękę na głowie, zostawił ją  długo, pieścił nią jasne moje wło
sy: nie śmiałam odetchnąć. O mało nie uklękłam. Czuła-żem ja  
w dotkięciu tój dłoni magnetycznćj, błogosławieństwo, wróżbę przysz- 
łój opieki? Nie wiem! To jednak wyznać mogę, że ilekroć w życiu 
ukorzyłam się duchem pod tą  ręką błogosławiącą, powstawałam zaw
sze ukrzepiona!“



Szczegółowo autorka przebiega swoje lata dziecinne, pokazuje 
dwa prądy: francuzki i germański, które zbiegły się wnićj szczęśliwym 
trafem i roztliły iskrę geniuszu. Wprawdzie wyraz ten zatrzymał się 
na jćj ustach, łatwo go przecież zgadnąć. Z powrotem Burbonów, ro
dzice wrócili do Francy i, osiedli w zamku wiejskim, opodal od Paryża. 
Tu zaczęło się wychowanie dziesięcioletnićj córki, wychowanie łączą
ce według nićj wszelkie warunki doskonałości.

Matka i bona rozmawiały z nią po niemiecku. Przy nich czyty
wała powieści Grimma, powtarzała bajki Gcllerta, i monologi Szylle- 
rowskic; uczyła się muzyki z sonat Hajdena i Mozarta; z książek i lu s 
trowanych opowiadano jćj cuda Kosmosa. Nad tym germańsko-miesz- 
czańskim wpływem, przemagał wpływ ojca, starego francuzkiego arys
tokraty. Zobaczmy jak córka maluje ową typową postać.

„Mój ojciec żartował zawsze z Niemców. Był to nieodrodny 
Francuz, nie lubił muzyki ani metafizycznych mrzonek. Religia by
ła  mu rzeczą całkiem obojętną. Z autorów cenił najwięcćj Horacego, 
Owidyusza, Rabelais’a, Lafontain’a, a przedewszystkiem Woltaira. 
Z ich-to dzieł, a nie z Pisma Świętego, dyktował mi całe ustępy. Na 
bajkach mytologicznych zaprawiałam rękę do pisania. Znałam por
wanie Prozerpiny, podziwiałam kolebkę Herkulesa, ale nie słysza
łam nigdy o Żłobku Betlejemskim. I tak rosłam pod wpływem dwu 
odmiennych narodowości. Urok Szyllera i Mozarta, zarówno oddzia
ływał na mnie, jak geniusz Moliera i Woltera; przechylałam się to 
ku jednćj, to znów ku drugiej stronie, a w rzeczy samćj nie byłam ani 
zupełną Francuzką, ani tćż stanowczo Niemką. Czułam się obcą tak 
w jednym jak i w drugim kraju, a co więcćj w wielu wypadkach, obcą 
dla najbliższych osób, obcą dla siebie samćj!"

Dziwny to stan psychiczny. Jeśli z jednej strony, pod wpływem 
takiego dualizmu, talent autorki wyrobił się racyonalnie; z drugićj 
strony musimy przypisać tak anormalnemu oddziaływaniu, szczególny 
chłód wiejący ze wszystkich jćj prac czy to historycznych czy literac
kich. Do nićj nikt nie zastosuje słów ewangelii: „\yiele przebaczonćm 
jćj będzie, bo wiele ukochała."

W przykry sposób razi uczucia nasze, wstręt jćj do własnćj mat
ki, i cynizm, jakim przyznaje się do tćj mimowolnćj niechęci. Ojciec 
umarł; matka zawiozła ją  do Paryża, pomieściła w Sacrć Coeur, samazaś 
wyjechała do Frankfurtu. Córka miała naówczas rok szesnasty. Ł a
two pojąć jak  atmosfera klasztorna, obcą była dla młodćj Wolteryan- 
ki; przywykła jednak do nićj, a nawet z widoczną odrazą powróciła 
w progi domowe.

Zamieszkały w Paryżu. Matka dumna z pięknćj jasnowłosćj 
córki „przypominającćj wiotką postawę bohatćrki Szyllerowskich bal
lad, (tak pani d Agoult mówi o sobie), dobra matka otaczała ją  najt- 
kliwszćm staraniem, kochała ją  nad wszystko. Jak córka odpłacała 
tę miłość? Powtarzamy jćj słowa.



Nadzwyczajny pociąg czułam do ojca mego, wszystko w nim 
zachwycało mnie, uderzało oczy nieporównanym wdziękiem; matka 
przeciwnie wcale mnie się nie podobała. Nie brakło jćj przecie po
wabu zachowała ślady dawnćj piękności, ubierała się z wielkiem sta 
raniem. A przecież obecność jćj, nigdy mi nie była przyjemną; roz
mowa z nią nie potrąciła we mnie żadnćj myśli. Mimo jćj wielkiej 
dobroci i słodyczy, nigdy nie otworzyłam przed nią serca. Mówiłyś
my tylko o rzeczach obojętnych." .

Co mogło spowodować tę niechęć? Zarozumiałość córki, prze- 
wyższającćj matkę nauką i pozornćm ukształceniem. Sita uczucia za
gładza zwykle tego rodzaju nierówności; ale córka nie miała serca. 
Zimno przyjmowała ona hołdy młodzieży znęconćj urokiem jćj wdzię
ku, a więc jak mówi sama, ogromnym jćj posagiem. Ku jednemu 
tylko uczuła żywy pociąg. Był to człowiek blizlco pięćdziesięcioletni, 
wytrawnego umysłu. Oddalił się czując niestosowność podobnych 
związków. Upokorzona w miłości własnćj panienka, rzuca się szale
nie w romanse Chateaubrianda i Goetego: Werter, Rene, Faust, do 
reszty kłócą ją  z życiem, zrozpaczona chce umrzeć, ale śmierć nie przy
chodzi. Trzeba skończyć rzecz w inny sposób, w myśl wielkiego poety:

G dy n a  k o b lźtę  zaw ołają „żono!"
Ju ż  ją  żywcem pogrzeb iono ."

Panna Flavigny oddaje rękę hrabiemu d’Agoult. Małżeństwo 
to czysto konwencyonalue. Mąż nie dorówna żonie pod względem ma
jątkowym, ale nosi imię wysoko arystokratyczne, należy do dworu, jest 
pierwszym koniuszym delfinowćj: jak odrzucić tak świetny związek?

Czy hrabina d’Agoult uważała się w rzeczy samćj za pogrzebio- 
ną, odkąd dano jćj nazwę żony? nie do nas o tćm sądzić. Nie mamy 
prawa uchylać zasłony, którą autorka rzuca na życie własne, od chwili 
rozpoczęcia autorskiego zawodu. Nie wiemy zkąd czerpała natchnie
nie do romansu Nelidy, w jakiśm usposobieniu ducha kreśliła studya 
nad Goetem, nad sztuką i literaturą włoską. Dostrzegamy zaledwie 
pierwszy brzask, zapowiadający wschód słońca. Ten brzask zaświtał 
w listach. Przebywała czas jakiś w potudniowćj Fraucyi; ztamtąd 
pisywała do krewnych i przyjaciół, malowała piękne brzegi morza 
Śródziemnego i alpejskie podgórza. Te listy przebiegały z rąk do rąk 
po salonach paryzkich; nazwano ją  nową Seiignć. Za powrotem hra
bina d’Agoult otworzyła także swój salon. Z dumą opisuje ten salon 
postępowy, łamiący zastarzałe przesądy, do którego, ktokolwiek błysz
czał intelligencyą, znajdował łatwy przystęp, gdzie Lelia pani Sand, 
świeciła na stole z wielkićm zgorszeniem m atron arystokratycznego 
przedmieścia.

Autorka kreśli tu  własny obraz; przytaczamy dla osobliwości 
całą tę apoteozę:

„Jak niegdyś słynna pani Roland, mogłam wiedzieć, że szczebel, 
na którym stoję, niedostępny dla tłumów. Rozum mój niepospolity’



wraz z wyobraźnią i uczuciem mojem, nadaje mi odrębny temperament, 
łączący w sobie zalety francuzkie z niemieckiemi. Słodka z natury, 
mam humor jednostajny, charakter prawy, obejście ujmujące. Nie 
dojrzeć we mnie pedantyzmu, aui próżności, ani pretensyonalnćj prze
sady. Mogę być wymowną, lecz nie zawsze; wówczas tylko, gdy serce 
moje poruszone uczuciem. To uczucie głęboko ukryte w duszy, nie
kiedy wybucha błyskawicą. Niecierpię komunałów; nie pożyczam ro
zumu od nikogo, nie umiem czczą rozmową zabawiać gości moich. 
Pragnę się przypodobać, ale tym tylko, którzy mnie się tćż podobają. 
Głupcy, samochwały, pleciuchy, nudzą mnie śmiertelnie. Słucham 
ich z roztargnieniem; odchodzą obrażeni: mam w nich zawziętych nie
przyjaciół."

Pochwały te skróciliśmy o połowę. Sam nawet Chateaubriand, 
tak surowo pomawiany o próżność, wydaje się skromnym w obec ta 
kiego samochwalstwa.

Obrazy społeczeństwa francuzkiego za restauracyi, jak niemnićj 
w początkach monarchii lipcowćj, stanowią najciekawszą stronę Wspo
mnień hrabiny cPAgoult. Niektóre typy wybornie odszkicowaue w kil
ku śmiałych zarysach. Oto z nich jeden:

„Po 1830 roku, między młodemi kobićtami powstał typ nowy, 
ekscentryczny, typ lwicy. Na wzór bohatćrek Georges Sand, lwica 
odtrąca pogardliwie zwykły niewieści urok. Nie pragnie ująć wdzię
kiem za serce, ani rozumem oczarować umysłu; chce raczćj zadziwić 
zuchwałością. Konna jazda, polowanie, to ulubione pole jćj popisów. 
Z podniesioną szpicrózgą, z ostrogami przy butach, strzelbą na ramie
niu, cygarem w ustach, pełnym kielichem w dłoni, wrzaskliwa i zawadya- 
cka lwica, wyzywa śmiało mężczyznę do zapasu."

Ów typ, mówi pani d’Agoult, zanadto mącił harmonią arystokra
tycznych salonów, opuścił je  tćż wkrótce i w inne przewędrował sfe
ry.... " Późnićj przestrojony po amerykańsku, wrócił tryumfalnie i znów 
rozgościł się po domach pierwszych paryzkich elegantek.

W obec tego typu, którego genezę wyprowadza autorka, jak  wi
dzimy, od bohatćrek Georges Sand, stawia nam przed oczy inny, cał
kiem odrębny, w postaci genialnćj kobiety z pierwszych początków 
tego wieku. Mówimy tu o sławnćj pani de Stael. Pani d’Agoult opi
suje spotkanie jćj w domu Betmanów, z matką Goetego, ciekawym 
również typem staro-germańskiego mieszczaństwa.

„Pani radczyna  Goete (Frau Rath) miała na głowie trzy s tru 
sie pióra: białe, czerwone i błękitne, według francuzkićj mody. Poli
czki jćj mocno były pociągnięte karminem. Na piersi, suto zagarni- 
rowane drogocenną koronką, spadał sławny łańcuch, upominek królo- 
wćj pruskićj. Lewą ręką w białćj rękawiczce poruszała ogromny wa
chlarz, prawą, błyszczącą od mnóstwa pierścieni, sięgała co chwila do 
złotćj tabakierki, ozdobionój portretem syna.

Strojne matrony obsiadły w półkole pyszny salon Betmanów, 
kiedy ukazała się w nim długo oczekiwana [die Langerwarlele). To



warzyszył jćj Beniamin Constant. Ubrana była jak  Ko rynna w sław
nym romansie. Miała na głowie turban koloru zorzy, takąż sarnę 
tunikę atłasowę. Z czarnych jćj oczu sypały się płomienie; usta przy
świecały koralem: w ręku trzymała, jak zwykle, gałązkę laurową.

Dziwnie wyglądała ta  wielka postać w stroju wschodnim, wobec 
sztywnych matron frankfurckich. Nastąpiły prezentacye. Pani de 
Stael patrzała zdumionśm okiem na francuzki strój pani radczyny, 
na trójkolorowe jćj pióra. Pani radczyna powstała z miejsca, dumnie 
podniosła głowę, lewą ręką poprawiła fałdy sukni, prawą schyliła kil
kakrotnie wachlarz na znak powitania. „Jestem matką Goetego!“ 
rzekła donośnym głosem.

— Jakżem uszczęśliwiona—odparła autorka Korynny, i głuche 
milczenie zapanowało w sali.

W wiele lat późnićj, pani d'Agoult pragnęła napisać rozprawę 
o życiu i pracach pani de Stael. Rozprawa ta była właśnie przedmio
tem akademickiego konkursu na rok 1849. W tym celu autorka zbie
ra ła skrzętnie materyały. Inne zajęcia literackie odwiodły ją  jednak 
od powziętego zamiaru. Nastąpił tymczasem sąd konkursowy. Wśród 
kilkudziesięciu rozpraw, akademicy odróżnili jednę znakomitszą od 
innych. Alfred de Yigny poszepnął kolegom, że to rozprawa Daniela 
Sterna. Słowa te zmroziły zapał nieśmiertelnych. Odrzucili piękną 
pracę; wieniec otzymał ktoś mnićj zasłużony, lecz szczęśliwszy. Roz
prawa odrzucona skreśloną była świetnćm piórem profesora Caro.

Takie to uprzedzenia przeciw niewieścim pracom panowały przed 
trzydziestu laty w Akademii francuzkićj.

Aleksander Parodi, zachęcony powodzeniem Rzymu zwycięione- 
go, wydał nowy dramat wierszem, p. t.: Sephora. Dramat ten, przy- 
przypominający formą dawne Mysterya średniowieczne, nie odpowiada 
wymaganiom dzisiejszej sceny. Autor u kolebki rodu ludzkiego, wpro
wadza w grę dwa prądy, które od wieków wstrząsają społeczeństwem, 
a dziś groźniój niż kiedykolwiek wystąpiły wzajem do zapasu. Jest 
to walka materyalizmu ze spirytualizmem, walka rozumu, przeczącego 
uporczywie,—z duszą, rozmiłowaną w tradycyi.

Rzecz dzieje się w 900 lat po stworzeniu świata. Adam nie 
umarł jeszcze. Rozbił obecnie namiot w pobliżu miasta Henochii, 
dźwigniętego ręką synów Kainowych. Czując się bliskim skonu, prag
nie zdjąć klątwę z czoła bratobójcy, ale Kain nie przebywa w tych 
murach. Gnany rozpaczą przebiega wciąż ciemne jary i dzikie knieje. 
Wzywa śmierci.... napróżno!... Głodne lwy brzydzą się kośćmi prze
klętego.

W mieście rozsiadło gię plemię Kaina. Szalona pycha zaślepiła 
oczy bezbożnym. Urągają Bogu, czczą tylko własny rozum i siłę pię
ści własnśj.

Akt pierwszy rozpoczyna się o brzasku dziennym. W pomroku 
sterczą potworne mury miasta. Adam wychodzi z namiotu, stoi wspar-
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ty o kosztur. Dźwięki gędźby dają się słyszeć. Stróż nocny budzi 
mieszkańców, zwołuje ich do dziennćj pracy.

Syny Jabela, wstańcie co żywo!
Syny Tubala, powstać wam czas!
Spiż kipi w kotle, znoście łuczywo;
Wół ryczy w polu: pług czeka was!
Ujmij Nahamo w rękę wrzeciono,
Podsyć Henochu rolę spaloną;
A ty, Lamechu, łowcze wytrwały,
Zwołaj psy gończe, weź łuk i strzały.
Powstań do pracy dzielne ty miasto,
Praca twćm życiem, bogactwem czas;
Zbudźże się mężu, zbudź się niewiasto:

Kanity, budzę was!

Słyszy to Adam i łzą wzbiera mu oko. Czemże, pyta, owa pra
ca, nie uświęcona modlitwą, nie spełniona w myśl Stwórcy? Zgrozą 
przejmuje go zasłyszany okrzyk, mieniący człowieka równym Bogu. 
Wygnaniec z raju, spotyka oko w oko zaślepionych pychą prawnuków. 
Z pomiędzy tych występuje najprzód krzepki Tubal, który olbrzymim 
młotem wykuwa miecze i topory. Ciekawym wzrokiem pogląda na 
Adama.

t u b a l . On-źe tu przybywa,
Co wyrósł pierwszy z ziemi, niby palma żywa;
Gdy twórczy płomień słońca potęgą swych grotów,
Skrę życia z jćj wirowych wydobył obrotów? 

a d a m . O, nie! Adam nie wyrósł jakby drzewo ziarna,
Słońce go nie zrodziło, ani ziemia czarna:
W nichżeby tchu zaczerpnął?... on słońce i ziemię 
Zna, mierzy, on je sądzi, oblicza ich brzemię.
Przez Twe usta, o Boże! Twą przedwieczną siłą,
Twe tchnienie, w martwą glinę, skrę życia złożyło! 

t u b a l . Czuł-źe Boski początek duch ledwie zbudzony?
a d a m . Żar miłości rodziera tajemnic zasłony,

Myśl upragniona światła, gdy ją  nicość trwoży,
Czuła, jak  na nią spływał z niebiosów Duch Boży!

Lam ech, straszny myśliwiec, boleśnićj jeszcze rani serce praojca, 
oznajmiając mu, źe pyszna Henochia obchodzi corocznie chlubny dzień, 
w którym pierwszy człowiek rzucił wyzwanie wbrew Jehowie, i zawo
łał: „jam wolny!11

Myśliwcy zbrojni w łuki i oszczepy wychodzą tłumnie na łów. 
Chór zawodzi hymn na cześć spiżu, który czyni człowieka panem ży
cia i śmierci.



PIERWSZY CHÓR.
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Spiż, ognia syn dzielny!
Zawładnąć mu wszędzie,
On-z piersi śmiertelnćj 
Skrę twórczą dobędzie.
Kowane zeń pługi 
Nakarmią plemiona;
Szablica krwi strugi 
Wytoczy z ich łona.
Wre coraz zuchwalśj,
Kto wstrzymać go może?
On lasy powali,
Opoki rozorze;
On złoto z ich wnętrzy 
Dobędzie przeczyste,
Na murach upiętrzy 
Wieżyce strzeliste!
Bez skrzydeł uleci 
W powietrzne lazury,
Nim piorun zaświeci,
Spiż wydrze go z chmury!
Człek będzie zatratą 
Niesytej lwów tłuszczy,
Łby z grzywą kudłatą 
Powali na puszczy!
Przygniecie kolanem,
Rozszarpie na ćwierci.
Przy spiżu, człek panem 
Żywota i śmierci!
Tygrysy, lamparty,
Z krwawemi pazury,
Lwów pomiot zażarty,
Kudłacze i tury;
Ta chmara straszliwa.
Co w morzu się plemi,
Co skacze, co pływa,
Co pełza po ziemi,
Moc uzna człowieka:
Zatrata je czeka!

Na widok tych mieczów i toporów, Adam zalćwa się łzami. Przy. 
biega ku niemu Sephora, czysta gołąbka, cudem zrodzona w sępićm 
gnieździe Kanitów; przynosi mu słodką pociechę. Jćj ojciec, Jubal, 
pierwszy gędźbiarz, nawiązał struny harfy, i przy dźwięku ich opiewał 
ludzką boleść. Pod urokiem pieśni ojcowskiśj dusza dziewczęcia ubie
ga co dnia z modlitwą ku niebiosom. Aniół Zacyel, nieodstępny jćj 
stróż, podejmuje na skrzydła tę modlitwę, zanosi ją  do stóp Jehowy.
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Pyszny Tubal, narzeczony Sephory, staje pomiędzy nią a białym ze
słańcem niebios. W rozmowie jego z aniołem, poeta wyraził żywo 
walkę dwu prądów miotających światem przez wieki. Tubal prze
chwala się z dzieł, jakie wymyślił twórczym geniuszem i krzepkiemi 
wykonał rękoma.

ZACTEL.
TUBAL.

ZACTEL.

TUBAL.

ZACTEL.
TUBAL.

ZACTEL.
TUBAL.

ZACTEL.

TUBAL.
ZACTEL.

Coś spełnił?
Byłem nagi, i przędzą lnu białą,

U tkaną w miękki rąbek, skryłem drżące ciało.
Nad lniane twoje włókno, jedwab cudniój świeci,
A robaczki go przędą.

W dnie chłodnćj zamieci 
Śnieg padał mi na głowę: ze złomów opoki 
Wzniosłem gród, co tam czołem sięga pod obłoki.
Dawniśj pszczoły i bobry domy budowały.
Ścisnąłem lwa za paszczę, aż mu ozór cały 
Żygnął krwią....

Małoż kości ludzkich w paszcz tę wpadło? 
Jaki zwierz, jaki robak wymyślił kowadło,
I  wali w nie potężnie z krwawym czoła potem,
Aż się spłaszczy i zmięknie twardy spiż pod młotem?
Kto śmiał rzec do potoku: kręć-że młyńskie koła?
Sokół z gniazda się zerwał: dosięgam sokoła!
Słońce zgasło; żar słońca w mym kagańcu płonie!
W onyks górom wydarty, stroję dziewic skronie,
Na ich piersi błyszczące zawieszam klejnoty:
Rychło na wszystkich gwiazdach rozbiję namioty! 
Olbrzymia twoja pycha, lecz mądrości wątek 
Jak słaby! Wiesz-li, pytam, zkąd światła początek?
Gdzie ognisko, co wiecznie podsyca te żary?
Zkąd rzeka, co szerokie przebiega obszary,
Wciąż zdroje czerpie nowe? Ile słońc w przestrzeni,
Ilu ciałom użycza blasku swych promieni?
Jaki łańcuch te gwiazdy skuł tajemną mocą,
Że się w próżni eteru w proch nie podruzgocą?
Nie wićm, lecz wiedzićć będę.

W oceanu łonie 
Zliczył-źeś żartkie wały, zgruntował-żeś tonie?
Wiesz-li co tak porusza wściekły szał olbrzyma?
Jaka siła go wiecznie na uwięzi trzyma?
Ty, przyrosły do ziemi, poznałźeś jój prawo?
Kto z wnętrza jój pchnął góry? Któż odział je trawą? 
Zkąd on wół, co cierpliwie ciągnie pług po roli 
I tygrys co wprządz w jarzmo karku nie pozwoli? 
Poznał-źeś i obliczył wszystkie twory świata?
Wićsz jak z jajka się kluje ptaszyna skrzydlata?



T u b a l . Poznam to! . . . . . .
Zacybl Czyż twe myśli w odmęcie me zgrzęzły,

Gdyś badał życia twego tajemnicze węzły;
Wiesz-li czemu, gdy serce twe silnićj uderzy,
W zbudzonćj wyobraźni błyska obraz świeży?
Z włókien twojego mózgu, wiśsz-li jaka władza,
Jaśniejszy coraz wątek cudem wyprowadza?
Odkrył-żeś twoję przyszłość? brzask-li zorzy złoty,
Jeszcze za grobowćmi zabłyśnie ci wroty?
Kiedy śmierć kruche z gliny roztrąci naczynie,
W cóż obróci się płomień, czy we mgłę rozpłynie? 
Wszystkoż na dno przepaści razem się potoczy?
Naciągnij łuk twój myśli!

T u b a l  (rozpaczliw ie). Ach! kiedyż me oczy
Przenikną nieskończoność!

Widok Sephory jak słodki balsam koi rozpacz Tubala. Wpływ 
niewiasty, w którćj piersi przechowuje się promień ideału, na którćj 
ustach nie skonała modlitwa, wpływ niewiasty odrodzi społeczeństwo, 
zagrzebane w grubym materyalizmie. Taka jest myśl poety.

Drugi akt odbywa się o zmroku, w puszczy przedpotopowćj. Kain 
odwieczny tułacz z krwawą plamą przyrosłą do czoła, pojawia się na 
scenie. Przekleństwo bucha z ust bratobójcy, niby lawa z paszczy 
wulkanu. W chwili, gdy rozpaczliwie wzywa śmierci, przebiega strza
ła , godzi go w samo serce. Tę strzałę wypuścił z łuku Lamech, 
w mniemaniu, że dziki zwierz przemknął leśną gęstwiną. Sephora 
ostrzeżona przez anioła, staje przy konającym, objawia mu ojcowskie 
przebaczenie. Nadchodzi Adam, zdejmuje klątwę z bratobójcy i w tśj- 
że chwili krwawa plama znika na potępionćm czole. Skruszony syn ko
na w objęciach ojca. Adam płacze nad trupem pierworodnego; wraz 
z Sephorą i młodym synem Gadem, niesie zwłoki na macierzyńskie ło
no Ewy; oblane jćj łzami, pogrzebie obok Abla. Kainici powracają 
do dziennćj pracy.

Mimo zawiłych ustępów i bladój nieco postaci głównćj bohatćrki, 
piękny to jednak dramat. Barwa biblijna wiernie w nim zachowana, 
wiersz każdy brzmi dźwiękiem metalicznym. Francuzi nie pojęli go 
dosyć: „Co nam dziś po mglistój i mystycznśj filozofii?11 rzekł jeden 
z poważniejszych krytyków. Przekonani jesteśmy, że jeśli jakiś zdol
ny niemiecki poeta przełoży ten utwór i jeśli uprzedzenie przeciw 
wszystkiemu, co z francuzkich pochodzi źródeł, nie oddziała na sąd 
czytelników, dramat ten znajdzie w Niemczech niemałe powodzenie.

Kilka miesięcy temu, odbyła się w sali sorbońskićj, gorąca dys
puta, przypominająca czasy świetnych turniejów literackich. W obec 
sądu przysięgłych, pod prezydencyą profesora Meziera, p. Aulard, kan
dydat na doktora w wydziale literatury, bronił tezy swojśj, którćj 
przedmiotem było ocenienie prac włoskiego poety Leopardego. Zimny



racyonalista nowćj szkoły, p. Aulard, usiłował dowieść, że dla, rozwi
nięcia skrzydeł geniuszom, nie potrzeba ani wiary, ani miłości, ani pa- 
tryotyzmu, lecz myśl filozoficzna, ściśle sformułowana, stać się może 
dostateczną pobudką. Przeciw takiemu dowodzeniu, silnie wystąpił 
prezes sądu Mezićres: wsparło go całe grono Akademickie.

Aby zrozumićć wielką doniosłość sporu, rzućmy okiem na życie 
Leopardego, najzaciętszego z pesymistów tćj epoki, która wydała By
rona, Hejnego, że pominiemy tylu innych. Urodzony w r. 1798, 
w miasteczku Recanati, odrażający powierzchownością, dziki umysłem, 
Leopardi od dziecka, przedmiotem był wstrętu, nietylko dla obcych, 
lecz dla własnój nawet rodziny. Matka zimna i słaba nie wsparła go 
nigdy kochającśm sercem; ojciec, hrabia Monaldo, ubogi, lecz pełen 
arystokratycznych przesądów, chcąc złamać niepodległy umysł syna, 
upokarzał go bezustanku. Samotny w pośród swoich, chłopiec umiło
wał naukę. Obdarzony wielką zdolnością, wyuczył się od plebana ła 
ciny i greczczyzny; tłumaczył z upodobaniem starożytnych klasyków, 
przejął ich piękną formę. Wychowany w zasadach wiary chrześciań- 
skićj, napisał rozprawę przeciw pogańskim błędom; wkrótce jednak 
zwątpienie powstało w jego sercu: wyziębła w nim tradycyjna wiara; 
ztąd nowe nieporozumienia z rodziną. Leopardi znienawidził dom, 
pragnął go czćmprędzćj opuścić; zawzięty ojciec stawiał mu twardy 
opór. W takichto warunkach, samotny zawsze i ponury, przyszedł 
wreszcie do lat młodzieńczych. Ale nie dla niego wesołe pieśni i swo
bodne pląsy z towarzyszami. Świadomy szpetnśj powierzchowności 
swojćj, ucieka jak  może od ludzi; dziewczęta mijają go z pogardą: żad
na nie poda mu kwiatka, żadna nie spojrzy nań z uśmiechem. Mimo 
tak powszechnśj obojętności, serce młodzieńca przemówiło. Spostrze
ga w okienku piękną dzieweczkę, odtąd ściga ją myślą i okiem, marzy
0 niój we śnie i na jawie. Niestety! dziewczyna opuściła miasteczko
1 niebawem umarła, nie zgadując nawet, jak gorąco była kochaną.

Inne uczucie zapala jeszcze pierś poety: kocha on ziemię ojczy
stą. I  tu spotyka niemnićj gorzki zawód. "Włochy z jarzm a francuz- 
kiego, przeszły pod panowanie Austryi. Umysły w ciężkim pogrążone 
śnie, nie czuły nawet własnego upokorzenia. Leopardi pragnął je  roz
budzić. Nastraja lirę, wydobywa z piersi potężne dźwięki, przyzywa 
z przeszłości wielkich poetów: Dantego i Petrarkę. Wyżćj jeszcze za
sięga myślą, wola w pomoc Scypionów, Brutusów, Fabrycyuszów rzym
skich. Ale wyrodzone plemię nie rozumió go nawet! Pieśń jego nie 
znajduje oddźwięku w sercach. Wówczasto słowo miłości staje się 
piorunem przekleństwa. Włochy umarły! on nićma już ojczyzny; 
pierzchła ułuda senna! Poeta nową potrąca strunę. Opićwa roz
pacz i nicestwo!

Skończył lat dwadzieścia trzy. Jego poezye drukowane po pis
mach, przeszły niepostrzeżone. Wreszcie za zgodą ojca, opuszcza nie
nawistne Recanati, otrząsa proch z obuwia swego, pośpiesza do Rzymu. 
Uszczęśliwiony zrazu, wkrótce niezłomne napotyka zapory. Nie wić,



jak sobie radzić z ludźmi, wszystko zamknięte przed nim, a jednak żyć 
potrzeba Pracuje więc nad gramatyką i filologią, pisze artykuły do 
przeglądów tłómaczy, zbićranotaty. Uczeni zwracają wreszcie uwagę na 
pracowitego młodzieńca. Niebuhr i Bunsen biorą go pod opiekę, oda- 
ruja katedry w Niemczech, ale wątły stan zdrowia me pozwala mu 
przyjąć stałego obowiązku. Po dwuletnich wysileniach wraca do Re-
canati, ubogi, smutny i zniechęcony.

Oddala się znów do Medyolanu, ślęczy w drukarni nad wyda
wnictwem Cycerona; drukuje własne poezye, których nikt czytać nie 
chce Aby nie umrzćć z głodu, daje lekcye łacińskiego języka. Po 
kilkóletnich mozołach, zagrożony utratą wzroku, wraca powtórnie do 
wstrętnego mu domu. Tu, złamany chorobą, z upragnieniem wygląda 
śmierci Dźwignął się jednak na siłach, ale krańcowe opinie polity
czne, jakie wyznawał, zerwały do reszty węzły łączące go z rodziną. 
Opuścił dom nazawsze. . . . . . .

Ostatnie lata przezył pod Neapolem, obok przyjaciela Antonio 
Ramos, otoczony opieką siostry swój Pauliny. Na ręku ich skonał 
w 1841 roku.

Pod wpływem takichto udręczeń, zbiegł krótki żywot sławnego 
poety. Wszyscy dotąd krytycy znajdowali w tćm nieprzerwanćm pa
śmie cierpień, powód rozpaczliwego pesymizmu. P. Aulard odrzuca 
śmiało to twierdzenie. Nicią przewodnią są dlań utwory Leopardego, 
w części ogłoszone drukiem, w większćj części pozostałe w rękopis- 
mach, a złożone niedawno do Biblioteki fiorenckiśj. Według tych 
danych, nowy krytyk utrzymuje, że Leopardi od młodu, pogodził się ze 
swoją niedolą (infelicita), przystroił ją  w cudne klejnoty poezyi, a co 
więcój wysnuł z niój teoryą filozoficzną, którćj zawdzięcza samodziel
ność swych natchnień.

P. Aulard dzieli utwory włoskiego mistrza na dwie części: na na- 
śladownicze i oryginalne. Według niego wszystkie poezye patryotycz- 
ne i uczuciowe, należą do pierwszśj części, t. j. są prostćm naślado
wnictwem Danta, Petrarki, lub starożytnych poetów. Tu Leopardi 
nie jest sobą; brak mu twórczego polotu: wszystko tu  tchnie konwen- 
cyonalizmem. Chłodno opićwa miłość, bo jćj nie znał, bo nie kochał 
i nie był kochany. Patryotyzm jego niemnićj sztuczny: Włochy, to 
prosta abstrakcya! Podczas gdy Dante i Petrarka w obecnćm upoko
rzeniu, widzą promienie przyszłćj chwały, Leopardi przewiduje śmierć 
ojczyzny, patrzy na jćj grób okiem zimnego filozofa.

W drugim dziale utworów poeta zrywa stanowczo z wszelką tra- 
dycyą, toruje sobie nowe drogi. „Odpocznij serce moje, woła on, nic 
cię już poruszyć nie zdoła! Ziemia niegodna twoich westchnień; odpocz
nij, zagłusz w sobie nadziej.ęl nam dano tylko umrzćć!" W tych sło
wach z poematu Miłość i Śmierć, krytyk widzi ostateczny przełom. 
Odtąd geniusz poety rozwija czarne skrzydła, krąży nieustraszony po 
pustym życia stepie, zdziera wszelkie zasłony; widzi tylko, opićwa tyl
ko nicość! Czciciel Nirwany przenosi ją  do kolśbki Homera, burzy



Olimp, spędza z Parnasu Muzy, z ust Safony wydobywa dźwięk pieśni 
buddyjskiej. Kiedy Chateaubriand i Byron opiewali żałobę serc 
własnych, pysznili się nią, jakoby stanem wyjątkowym, jakoby arysto
kratyczną pieczęcią geniuszu; Leopardi demokratyzuje boleść, poddając 
ludzkość całą pod fatalne jćj prawa.

Tak p. Aulard przedstawił w swćj tezie geniusz Leopardego. 
Łatwo zgadnąć, jak silny spotkał opór w sądzie przysięgłych. Prezy- 
dujący Mezićres wystąpił z zapałem, z głęboką siłą przekonania, za 
poetą, którego krytyk skrępował w formuły filozofii wtasnćj. Wymow
ny akademik rozwiązuje cierpliwie wszystkie węzły sztucznie upląta- 
ne. Z książką Leopardego w ręku, ukazuje poetę, zgiętego pod gra
dem bijących weń pocisków. Daje poznać wielką jego boleść, w chwili 
gdy zerwał z tradycyjną wiarą ojców swoich! Odpiera silnie zarzut 
naśladownictwa, w poezyach na cześć ziemi ojczystśj. „I któż w tych 
słowach, pyta Mezićres, nie odczuje samoistnego tętna? Posłuchajmy 
poety:

„Widzę mury i arkady, widzę kolumny, posągi i powalone baszty 
ojców naszych, ale chwały ich nie widzi oko moje! Nie widzę wawrzy
nu, co oplatał dumne czoło, ani żelaznych pancerzy, co obciskały krzep
ką pierś tych starożytnych naddziadów! Italio! matko moja! dziś roz- 
trojona, okazujesz nagie czoło, pierś nagą! Niestety! jak  głębokie 
twe rany, jaka bladość lic twoich, ileż krwi z żył twych wytoczonćjl"

Zapytuje poeta niebios i ziemi, kto ją  przywiódł do tak opłaka
nego stanu. Ręce jćj skrępowane; z rozwianym włosem siadła na zie
mi, w niemćj rozpaczy i żałobie! Schyliła oblicze do kolan, roni łzy...

„Płacz Italio moja—wota z zapałem—oh! bo masz za czem pła
kać! Gdyby twe oczy rozpłynąć się miały w żywe zdroje, wszystkie 
łzy jakie zronisz, nie dorówają twój nędzy i rozpaczy!"

•— Jakto?—zapytuje Mezićres—czyżby takie słowa nie miały źród
ła  w sercu?

Autor tezy bronił się, ale słabo. Przyszła kolćj na miłość. 
Nigdy o starożytne mury Sorbony, nie rozległ się potężnićj głos uświę
cający jćj prawo, nad ten co wybiegł z piersi akademika.

—  „Leopardi nie miał-że znać miłości? pyta z podziwieniem; 
opiewał-że ją  tylko jako erudyta i zimny retor? Odczytaj-źe pan te 
stronnice zwilżone jeszcze łzami, drżące od poruszenia! To rzekłszy 
podał książkę: Aulard ją ł  czytać zimno, głosem jednostajnym.

— Jak pan czytasz nieśmiało! chcesz jak widzę zatrzeć całą poe- 
zyą tego prześlicznego ustępu—wota Mezićres—i odbiera książkę z rąk 
kandydata: czyta sam silnie wzruszonym głosem.

„Sylwio! pamiętasz-li czasy ziemskiego życia twego! Kiedy pięk
ność połyskała w pogodnćm twojćm oku, kiedy radosna i zadumana 
wstąpiłaś w progi młodości. Spokojne ściany domu brzmiały odgło
sem twćj pieśni bezustannćj, gdy z robotą siadałaś przy okienku 
i myślą uganiałaś przyszłość tajemniczą! Było to w kwiecistym m a
ju!... Tak ubiegał tobie dzień cały. Ja przerywałem niekiedy miłą



naukę zgarniałem papiery w których kryła się najlepsza cząstka isto
ty mojćj; z ganku domu rodzicielskiego chwytałem uchem dźwięki 
twojćj piosenki, a okiem ścigałem wprawną rączkę snującą rozpoczęty 
wątek I  patrzałem w pogodne niebo, i na drogi słonecznym uzło- 
cone promieniem, i na zielone sady, i na dalekie brzegi morza, i na 
góry upowite rąbkiem mgły sinej. Język śmiertelny nie wypowie co 
czułem wtedy w sercu. O Sylwio! jakże dla nas pięknćm było życie
w tćj chwili!" , ,  ,. , j ,

Poważni sędziowie przyklasnęli, wzruszeni tym obrazem, snac
prace naukowe nie zmroziły w nich serca. Jeden zawołał w unie-

SlemU Może łudzi mnie urok młodzieńczych wspomnień, ale gotów- 
bym odwołać s ię  do uczucia wszystkich tu obecnych, niech powiedzą sło
wo za poetą, który najszczerzój cierpiał i najszczerzój kochał."

Cichy szept rozległ się po sali, oczy wszystkich zabłysły; powa
ga miejsca wstrzymała ręce od gorącego poklasku.

Kandydat jakkolwiek pobity, otrzymał jednak stopień doktora. 
Spór co do Leopardego, nie został roztrzygniętym ostatecznie, ocenio
no niemniój w p. Aulard, niepospolitą zdolność krytyczną, jak  nie- 
mnićj głęboką erudycyą. Co do filozoficznych jego teoryi, prawa sor- 
bońskie zostawiają w tym względzie wszelką wolność. Fakultet lite 
ratury zdobył więc nowego doktora: wkrótce może doktryna Nirwany, 
zdobędzie nowych adeptów, wśród młodzieży goniącśj za nowością. 
Bądź co bądź prawda zwycięży. Nie brak w Paryżu pełnych zapału 
profesorów, którzy jak  Mezieres potrafią krzepką ręką utrzymać nie
skażony jć j sztandar, którzy jak on wzięli za godło: patrzm y w przysz
łość., nie spuszczając z oka przeszłości!

Towarzystwo bibliografów, kierując wydawnictwem Biblioteki 
Elzewirskićj, odgrzebuje wytrwale z prochu niepamięci stare dzieła 
i wzbogaca niemi tak historyą jak literaturę. Do najważniejszych 
przedsiębierstw należy Panteon literacki złożony z czterdziestu dwu 
wielkich tomów w ósemce, drukowanych dwoma kolumnami. Główny 
dział zajmuje w nim historyą.

W tych dniach zwrócił uwagę naszą oddrulc gazety z połowy 
XVII wieku, pod tytułem Muza historyczna. Dwa wydane już tomy, 
obejmują kolekcyą z ośmiu lat 1650— 1658. Zbiór cały składać się 
będzie z pięciu tomów. Owa gazeta pisana była ośmiozgłoskowym 
wierszem. Wydawał ją Loret, sam jeden, bez pomocy współpracow
ników. Nie był on zapewne pierwszorzędnym poetą, ale wiersz jego 
lekki, żywy, zaprawny barwą czasu, nie nuży bynajinnićj uwagi czytel
nika. Buletyny sobotnie zdają sprawę z prywatnego życia Paryżan, 
za czasów Ludwika X IV .

Niewyczerpany Loret nakreślił 250,000 wierszy. Podzielił je 
na 750 listów do publiczności, czyli tak zwanych epitrów. Każdy 
z nich osobnym oznaczony tytułem; stosownie do przedmiotu jak i 
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traktuje, do wypadków lub stanu zdrowia wydawcy. Widzimy z ko
lei listy ekonomiczne, zuchwale, zakaszlane, kłopotliwe i t. p. Ta ga
zeta wielką miała wziętość w swoim czasie. Pierwsi panowie dworscy 
nie wyłączając ministrów, starali się o względy autora. Kilkanaście 
wierszy skreślonych trafnie jego ręką, nie jedno imię podniosły z po
między tłumu, nie jednemu dały popularność: są to właściwie mówiąc 
rymowane pamiętniki. Wagę pod względem historycznym nadaje im 
bezstronny sąd autora, nie uwikłanego w żadne partye polityczne.

Pod tytułem: Ubodzy i Żebracy ( Pauvres et Mendiants), p. Lau- 
delle podjął w powieści jedno z najważniejszych dziś zagadnień spó- 
łecznych, przeprowadził życie robotnika przez ciąg lat piętnastu, naj
przód w Paryżu, następnie w rodzinnej wiosce. Ubogi ten robotnik, 
zamiłowany w pracy, uczciwości nieposzlakowanćj, przybywa do Pa
ryża z młodą żoną. Znęciła ich nadzieja łatwiejszego zarobku. Zra
zu bićdacy budują zamki na lodzie, obiecują sobie złote góry; pomału 
jednak w miejsce ułudy stawa im w oczy najsmutniejsza rzeczywistość. 
Walka trwa uporczywa; długo robotnik nie ustępuje na krok, zmor
dowany wreszcie rzuca pole zapasów, z dwojgiem małych dzieci. Żona 
nie przetrwała ciężkich prób, umarła, dwoje starszych dziatek poszło 
za matką. Złamany na duszy i na ciele, wraca bićdak do rodzinnćj 
wioski, żebrze o kęs chleba po drodze. Przybywa nakoniec do gniaz
da. Gdzie rzuć okiem spotyka twarz znaną, bratnią rękę gotową nieść 
mu pomoć. Znajduje pracę i powszeczny szacunek.

Autor wprowadził do wsi, człowieka zamożnego z wielkióm ser
cem. Ten umiał wpłynąć na mieszkańców, i własnym przykładem 
wydobyć z nich ducha ofiary. Wszystko tam idzie jak Bóg przyka
zał, jedni wspierają drugich; umilkły stare niechęci, dobrobyt wzra
sta, bogaty nie gardzi ubogim, ubogi nie zazdrości bogatemu. Zgoda, 
miłość, pokój, oto piękne owoce zrodzone z posiewu rzuconego poczci
wą ręką.

Powieść p. Laudelle pełna życia i ruchu. Autor unika czczćj 
moralizacyi, prowadzi rzecz w sposób dramatyczny i bardzo zajmujący.

Słowo Legouvego rzucone w porę, zakiełkowało już i bogate 
zapowiada plony. Mówiliśmy w przeszłćj kronice o konferencyach 
i książce uczonego akademika. Sztuka pięknego czytania, zajmuje 
dziś nietylko Paryż, ale całą Francyą. Kobićty podjęły z zapałem 
piękny i pożyteczny pomysł. Inspektorowie szkół zasypali autora 
dziękczynnemi listami; książka jego znajduje się we wszystkich biblio
tekach szkolnych. Słynny artysta dramatyczny Renier, emeryt od lat 
kilku usunięty ze sceny, wziął szczególnićj do serca tę sprawę. „Dzieł
ko pańskie, pisze do Legouvego, poruszyło umysły wszystkich; każdy 
pragnie uczyć się czytać." W skutek tak powszechnego popędu, Re
nier oznajmia, że postanowił rozpocząć publiczny kurs czytania w jednćj 
ze szkół paryzkich. Wkrótce zapewne zajdzie on naśladowców.



Kilka tygodni temu, wyszedł na widok publiczny, pierwszy tom 
pomnikowego wydawnictwa, którśm Francya ma prawo się pochlubić. 
Będzie to w ogromnych rozmiarach, inwentarz wszystkich dzieł sztuki, 
stworzonych przez geniusz narodowy, przez ciąg dwudziestu z górą wie
ków Myśl do tćj wielkićj publikacyi, podjął w r. 1874, dyrektor 
sztuk pięknych Chenevi&re. Na przedstawienie jego, minister Four- 
tou rozesłał po kraju odezwę, powołując do współudziału w pracy 
wszystkich konserwatorów i archiwistów, jak niemnićj Towarzystwa 
naukowe i artystyczne, rozrzucone po prowincyach.

Olbrzymie to prawdziwie przedsiębiorstwo. Potrzeba było wy
znaczyć specyalne komisye do spisywania wszystkich pomników histo
rycznych, rozsianych po miastach i miasteczkach, do ocenienia licznych 
zabytków sztuki, nagromadzonych po muzeach publicznych i po zam
kach prywatnych właścicieli.

Myśl jak widać była na dobie. Trzy lata temu zabrano się do 
pracy z wielką skwapliwością; pierwszym jśj owocem jest tom świeżo 
wydany. Obejmuje on pomniki religijne Paryża, oddane w wiernych 
reprodukcyach, opisane z najściślejszą dokładnością. Dalsze tomy 
następować będą wślad po sobie, w miarę zebranych materyałów; wy
dawcy obiecują po dwa na rok. Ile tomów obejmie cała publikacya, 
nie wiadomo. Bogactwa artystyczne Francyi, znane były miejsco
wym archeologom, ale ogół nie domyślał się nawet ich doniosłości. 
Popęd do wydobycia ich na jaw, zawdzięcza kraj naukowym Towa
rzystwom, przed laty kilkunastu zawiązanym po prowincyach. One 
to rozpoczęły wielkie dzieło decentralizacyi naukowćj, główny waru
nek normalnego postępu.

Józef Halevi, uczony oryentalista, oddany głównie nauce etyops- 
kich języków, wydał w hebrajskim przekładzie modlitwy iydów czar
nych z Abisynii, zwanych Falashas. Przed laty dziesięciu, p. Hale
vi, w skutek otrzymanćj misyi, zwiedził ten kraj, zbadał ową mało 
znaną odrośl czarnego szczepu, pod względem religii, obyczajów i etno
grafii. Świeżo wydana książka jest sprawozdaniem z tćjże misyi nau
ko wśj.

Autor wyjaśnia rodowód czarnych żydów. Za czasów proroka 
Mahometa, przebywała w Arabii południowćj, znaczna liczba niepodleg
łych i zamożnych izraelitów. Posiadali oni warowne zamki, mieli 
niewolników i poddanych. Pomiędzy tymi znajdowali się Etyopczycy. 
Panowie wychowali dziatwę tych niewolników w zasadach religii izra- 
elskićj. Tym sposobem utworzyła się ludność czarna wyznająca 
Mozaizm. Po zwycięztwie Mahometa, owa ludność powróciła do 
Etyupii, i przetrwała tam do czasów dzisiejszych.

„Co zamiera w rzeczywistości, niechaj odżyje w pieśni/' Myśl 
ta  uwieńczona rymem Szyllera i zamieniona w przysłowie, dała pobud
kę Francuzom do apoteozy karczem, w chwili, gdy wyrok ministra



sprawiedliwości nakazał zamykać wiele z nich po prowincyach, jako 
miejsca niebezpieczne dla publicznego porządku.

W ciekawćj rozprawie znajdujemy rodowód karczmy, sięgający 
początków rodu ludzkiego. Widzimy tu, jak lud izraelski pod namio
tem, lub w cieniu palm zielonych, rozprawia o rzeczach wiary, o pla
nach wodzów, o trzodach swoich, popijając mlśko glinianym dzbanem. 
Mijają wieki, i oto w stawnym grodzie Mincrwy, karczma staje się 
miejscem zebrania mędrców i filozofów ateńskich. Sławną pozostała 
w dziejach karczma zwana Pnix, gdzie Sokrates zwykł jadać kiszkę 
i pić wino zaprawne miodem. Czy wielki filozof chronił się do tśj 
oazy przed zrzędną i krzykliwą Ksantypą, czy tóż owe zadomowe śnia
dania obrażały godność Ksantypy i pobudzały ją  do gniewu?—milczy 
o tern historya. Brzemię winy zaciężyło na niewieście: kroniki ateń
skie kreślono wyłącznie męzkićm piórem.

Rzymskie karczmy lepiój jeszcze znane światu. Jednę z nich 
w początkach cesarstwa utrzymuje Coranus. Tu w gronie najświe
tniejszych patrycyuszów, Horacy czyta uszczypliwe satyry lub ody, wy
sławiające złotą mierność (aurea mediocritas). Tu ulubieniec Rzymu 
Owidyusz, zapala umysły cudnie harmonijnym wierszem, w którym 
z kielicha kwiatów wybucha jad trujący społeczeństwo. Cezar August 
nie zamyka edyktem karczmy, lecz wygania poetę na dalekie nieznane 
stepy, gdzie ostatnie dźwięki wieszczćj liry konają w szumie Dniestru.

Na Kampanii rzymskićj widzimy znów ustroń pokrytą winogra- 
dem. Tu przed amforą pełną wina z albańskich wybrzeży, zasiada 
Wergiliusz i kreśli nieśmiertelne eklogi swoje.

"W nowożytnych społeczeństwach, pamięć karczmy ściśle połą
czona ze wspomnieniem wielkich reprezentantów geniuszu ludzkiego. 
W Londynie pod Łabędziem Szekspir napisał Zycie i śmierć Henry/ca 
IV-go. W kilkadziesiąt lat późnićj, w karczmie londyńskiej Wall's- 
Tawern, najznakomitsi krytycy, publicyści i poeci, Swift, Sheridan, 
Adisson, Pope i Dryden, utworzyli „mały senat;11 posiedzenia odbywa
ły się nocą, ztąd zwano je noctes cenaeque deorum. Wyroki ich kry
tyczne miały nieodwołalną powagę.

W Paryżu pod Szyszką sosnową, w XV jeszcze wieku, sypał pa
lące jak  pieprz rymy sławny Villon, protoplasta przyszłych cyganii 
literackich. Pod ową Szyszką w sto lat późnićj, Rabelais napisał Gar- 
gantuę. W karczmie pod Sabotem na przedmieściu Św. Iionoryusza, 
króluje Ronsard ze sławną swą Pleadą. Snadno przypuścić, że Jan 
Kochanowski, związany, jak wiadomo, przyjaźnią z księciem poetów 
francuzkich, nie jednę czaszę wina spełnił tu na cześć Horacego z ko
ryfeuszami odrodzonćj literatury.

W XVII wieku, w tak zwanćj Lwiej jaskin i zbierali się najpier- 
wsi poeci tych czasów: Voiture, Saint-Amand i inni. Nieśmiertelni 
z Akademii Francuzkićj wiedli rej w tćm arystokratycznćm kole. Pod 
Białym Baranem  przebywał Boileau w towarzystwie Rasyna. Pod drew■



nianą szpadą Marivaux zbierał grono pisarzy i artystów dramaty- 
cznvch

Ogniska te w XVIII wieku mnożą się w zadziwiający sposób. 
Nazwa karczmy, przyjęta dotąd, zaciera się i znika. Powstają wytwor
ne tawerny i kawiarnie. Historya ich ściśle spleciona z życiem pi
sarzy i publicystów francuzkich, może zapełnić liczne tomy. W cza
sach przewrotu romantycznego, paryzka kawiarnia odgrywa wielką 
rolę. Tu rodzi się owa pamiętna Cygania literacka, którćj Henryk 
Murger głównym był twórcą i wiernym historiografem.

Ciekawą byłaby historya starych gospod i kawiarni warszawskich, 
wzięta ze stanowiska literackiego. Ważną inicyatywę w tym kierun
ku dał zasłużony nasz badacz, K. Wł. Wójcicki w Społeczności war
szawskiej. Mamy nadzieję, że czcigodny autor nie ograniczy się na 
tój pracy, tak ciekawćj i nauczającćj. W tego-to rodzaju obrazach 
drga niejako dusza przeszłości. Taka żywa historya wybornśm jest 
dopełnieniem badań teoretycznych: ona prostuje najlepićj ich ogól
nikowe a częstokroć błędne wywody.

W Akademii Napisów, słynny ekonomista Baudrillard czytał 
ciekawą rozprawę o zbytkach, w stosunku do rozmaitych form rządu. 
Najsamprzód scharakteryzował grubiańskie zbytki ludów całkiem ob
cych cywilizacyi; określa potem zbytek wyrafinowany, ale skażony 
w gruncie i prowadzący do zepsucia w monarchiach absolutnych. Za
pytuje z kolei profesor, pod jaką formą objawia się zbytek w rządzie 
oligarchicznym? Arystokracya każda, mówi on, surową była w począt
kach swoich, późnićj dopiero, w miarę jak się chyliła do upadku, za
czynała zbytkować. Fcodalni panowie żyli hulaszczo, stroili się w bła
waty, otaczali świetnym i licznym dworem, wyprawiali łowy, biesiady 
i turnieje. Arystokracya finansowa przeciwnie, szuka z upodobaniem 
komfortu, lubi wszystko co błyszczy; używa Spiesznie nagromadzonych 
bogactw, widząc jak fortuna kapryśną bywa i zmienną.

Demokracya, jak  mówi p. Baudrillard, nie stawia bynajmnićj za
pory zbytkom, ani posiadaniu wielkich dostatków; ale przez rozdziele
nie własności ziemskich, stworzyła mnóstwo średnich majątków, rosną
cych w miarę mnożącego się bogactwa ogólnego, dzięki postępom 
w nauce, przemyśle i handlu. W górze zbytek pozostał czćm był 
niegdyś, przybrawszy tylko formy odpowiednie dzisiejszym pojęciom 
estetycznym; obok niego zaś powstał zbytek średni, polegający głów
nie na pozorze i naśladownictwie, zastosowany do smaku i potrzeby 
każdego.

Jako przezorny moralista, p. Baudrillard pokazuje niebezpieczeń
stwo zbytku w państwie demokratycznem. Z jednćj strony, zmienia 
częstokroć sztukę w rzemiosło, aby uczynić ją  dostępną dla ogółu, 
z drugićj, podsyca nienawiść i zazdrość ubogich. Próżność i chęć 
błyszczenia popychają do upadku ludzi średnićj zamożności, a żądza bo
gactw rozbudza niczem nienasyconą chciwość. Ztąd u jednych gorz



kie rozczarowanie, u drugich tłumiony gniew na losy, u innych szalona 
chęć użycia; ztąd wreszcie krzewienie się idei socyalistycznych, ztąd 
owe powtarzane zbyt często ruchy konwulsyjne, które bez pożytku dla 
nikogo, zagrażają dziś społeczeństwu.

W Pałacu Sztuk Pięknych wystawiono na widok publiczny obra
zy i rzeźby kandydatów, ubiegających się o stypendyum do szkoły rzym- 
skićj. W roku tym młodzi artyści dłużćj siedzieli w loży, niż to 
zazwyczaj bywa. Niewola ich przeciągnęła się do dwu miesięcy. 
Z dziesięciu olejnych obrazów, wykonanych na jeden temat, uderzył 
nas szczególnićj utwór młodego Chartrau, ucznia Cabanela. Przed
miotem obrazu, opanowanie Rzymu przez Gallów, według opowieści 
Liwiusza. Starcy zgromadzeni na Forum, rozeszli się do domów, 
i tam czekają śmierci. Każdy z nich oblekł szatę godową jakby na 
tryumf, i zasiadł w krześle kurulnśm w przedsionku domu swego. 
Barbarzyńcy na widok ich czują religijny przestrach, stają osłupieni. 
Jeden tylko zbliża rękę do białćj brody Papiryusza. Oburzony tą 
zniewagą Rzymianin, uderza Galla w głowę laską z kości stoniowćj. 
Było to hasłem rzezi. Pan Chartrau z wielkim talentem przedstawił 
Galla w chwili, kiedy kładzie rękę na brodzie senatora rzymskiego. 
Wybornie oddał gniew starca, jak  nieinnićj wyzywającą postawę bar
barzyńcy. Przysądzono mu złoty medal. Z pomiędzy 10-ciu uczniów, 
trzech zyskało nagrodę konkursową.

Konkurs rzeźby niemuiśj piękne przyniósł owoce. Zadano jako 
przedmiot płaskorzeźbę, przedstawiającą pasterzy greckich w chwili, 
gdy wynaleźli głowę i lirę Orfeusza, rozszarpanego przez bachantki. 
Wielką nagrodę otrzymał p. Cordonnier, uczeń p. Dumont. Dwu 
innych laureatów pośpieszy z nim do Rzymu.

Przez kilka miesięcy nie mieliśmy w ręku Biblioteki Warszaw
skiej, z tego powodu dziś dopiero podejmujemy przedmiot nieco już 
zadawniony. W zeszycie lipcowym znajdujemy w Rozmaitościach, 
jakoby  dopełnienie imion artystek polskich, których prace wystawione 
były w tegorocznym Salonie paryzkim, a które my, mieliśmy nibylo 
pominąć, zajmując się jedną  tylko panną Izydorą Mikulską. Nie umie
my w żaden sposób wytłumaczyć sobie tój niewczesnój reklamy, na 
rzecz rodaczek naszych. W poprzednim bowiem, czerwcowym zeszy
cie, kronika nasza wyliczyła wszystkie te imiona nietylko w kolum
nach swoich, ale nawet w naczelnym spisie przedmiotów. Nie prze
milczeliśmy ani o miniaturze pani Amplewskiój, ani o porcelanach pan
ny Prusinowskiśj i Płuźańskićj, ani o pięknćj akwareli! pani Przepiór- 
skiój, ani o emaljach panny Stryjeńskićj, tern mnićj o kopii z obrazu 
Matejki: Posłowie przed Batorym, pani Konstancy! Boulard, o którćj 
nawet nie wspominają nasi redaktorowie. Jeśli nie mówiliśmy o pra
cy panny Bryckićj, to dlatego jedynie, że nie będąc pewni jćj narodo
wości, lękaliśmy się, czy przy złój woli, nie podniesie kto naszego błę



du. Wprawdzie obraz panny Izydory Mikulskićj, więcćj nad inne 
utwory zwrócił uwagę naszą, co wypływa z samego przedmiotu. Któż 
nie wić, że są w rodzajach sztuki pewne stopniowania, i że obraz olej
ny wielkich rozmiarów, wyższe ma znaczenie od miniatury lub udatnśj 
nawet kopii na miedzi, albo porcelanie?

Uważamy za obowiązek sprostować pomyłkę bardzo dla nas do
tkliwą: przepomnienie podobne znaszśj strony, byłoby wielkim błędem.

WJAZD TRYUMFALNY

K R Ó L A  S O B I E S K I E G O
DO WARSZAWY, W 1G77 ROKU.

PRZEZ

oAleksandra Wejnerta.

II  *).

Po tylu bojach, niebezpieczeństwach i zwycięztwach, jakie prze
był i odniósł Sobieski od wstąpienia na tron, imię jego po całćj Euro
pie rozgłośnie brzmiało, jako bohatćra wielkiego i zdumiało nawet za
granicznych monarchów. Nie było zakątka w Rzplitćj, gdzieby nie 
uwielbiano owego monarchy, jako prawdziwego zbawcy kraju. Obacz- 
my teraz czy i mieszkańcy stolicy tym samym duchem byli przejęci. 
Magistrat Starćj Warszawy, jako przedstawiający wówczas na zgroma
dzeniach publicznych, czyli publikach, dążności i kierunek życzeń 
swych mieszkańców, podzielał w zupełności uznanie zasług króla dla 
Rzplitćj i chęć okazania mu przez lud warszawski najwyższego poważa
nia. Księgi obrad publicznych tej władzy miasta lepićj o tern nas 
pouczą, jak wszelkie inne dowody.

Przekonywamy się bowiem z uchwały tegoż magistratu pod d. 13 
stycznia r. 1676, iż na koronacyą Sobieskiego do Krakowa wydelego
wał trzech swoich plenipotentów, jako to: Sebastyana Szelerta wójta 
ówczesnego i dwu rajców: Karola Zabrzeckiego i Macieja Klimkiewi
cza, sekretarza zarazem królewskiego. Mieli oni sobie poleconćm, aby 
przysięgę wierności w imieniu miasta całego złożyli, a przytćm wyje

*) D okończenie - -  p a trz  zeszyt za wrzesień z r .  b.



dnali zatwierdzenie wszystkich przywilejów przez poprzednich królów 
udzielonych. Jakoż spełnili ci obywatele żądania miasta i Jan III, 
dyplomem z d. 4 marca 1676 r., danym w Krakowie, sankcyonował 
wszystkie swobody, jakie poprzedni królowie Polscy Warszawie nadali. 
Dyplom ten przechował się dotąd w aktach dawnych tego miasta. Je
żeli zaś obywatelską tę przysługę spełnili wyż mianowani urzędnicy, 
podług życzeń magistratu, zaledwo można wierzyć podaniom o ubóstwie 
ówczesnćm kasy miejskiój, gdyż jednocześnie na publice, co do ich wybra
nia, każdemu z nich wyznaczono na koszta podróży i pobytu w Krako
wie tylko po zip. 100! Drobna ta kwota dowodzi jednak, jak wysokie 
było poświęcenie obywateli Warszawy, gdy szło o przysługę względem 
monarchy, życie i cały majątek poświęcającego dla Rzplitćj.

Prócz tego, ciź deputowani wyjednali jeszcze u króla roz
kaz z d. 29 lutego r. 1676, aby sądy grodzkie odtąd uieważyły się po
ciągać mieszczan we wszelakich sprawach do swego sądu, bo cala lu
dność Warszawy jednćj tylko juryzdykcyi i to miejskiój, miała być od
tąd podległa. Tysiączne spory, jakie o to samo prowadzi! poprzednio 
magistrat z starostami grodowymi, przez mandat ten królewski raz na 
zawsze ustały. Była to więc wielka łaska Jana III.

Następnie dowiadujemy się z uchwały z d. 27 lipca 1676 r., że 
Sobieski udzielił jeszcze jeden przywilćj dla konfraterni kupieckiśj, za
braniający kupcom nieosiadłym w Warszawie sprzedaży wszelkich to
warów. Rozkaz ten królewski, magistrat w dniu powyższym oznajmił 
ludowi zgromadzonemu i natychmiast polecił wykonać.

Takićmi to łaskami uszczęśliwione miasto z ludem zebranym na 
publice, niemogąc się doczekać przybycia króla do stolicy, dla ciągłych 
przysposobień do wyprawy przeciw Turkom, uchwaliło w tymże samym 
dniu: „Ponieważ szczęśliwego przyjazdu Króla Im ci Pana Naszego Miło
ściwego wyglądamy, tedy postanowiono przyzwoicie Królowę Jćjmość 
witać i onej sto czerwonych złotych in specie konoraryum oddać."

Prócz tego, uchwałą z tegoż samego dnia z racyi spodziewanego 
przyjazdu Jana III przez Krakowskie Przedmieście, taż władza rozka
zała mieszkańcom, aby wszelkie budy z wiktuałami i towarami, jakie 
w tćj ulicy rozgościły się w nadzwyczajnćj liczbie, usunąć i znieść, a to 
w ciągu jednego miesiąca.

Z powodu odnowienia się kroków nieprzyjacielskich z Turcyą, 
przyjazd króla do Warszawy wstrzymany, a cały dramat straszny na 
polach Żórawińskich odbywający się, wszystkich mieszkańców wraz 
z królową i senatem w największćj trwodze utrzymywał.

Skoro tylko wieść nadeszła o zawartym pokoju, który po trzy
dziestu latach wojen, zapewniał przynajmniej na pewien przeciąg cza
su, ustanie kroków nieprzyjacielskich, Sobieski dla zatwierdzenia ukła
dów Żórawińskich i dla załatwienia wielu potrzeb Rzplitćj zwołał do 
Warszawy sejm na miesiąc styczeń 1677 r. Stolica więc Wazów miała 
objąć w swoich murach wszystkich reprezentantów Rzplitćj i ujrzćć bo- 
hatćra króla, pogromcę Turków z tylu wypraw! Magistrat powodowany



wolą mieszkańców i ludu warszawskiego, na obradach publicznych 
w d. 9 listopada r. 1676 postanowił „list do Jaśnie Wielmożnego pana 
koniuszego koronnego ') posłać, wyrozumieją myśl Jego Królewskićj 
Mości, jakim sposobem każe się Jego Królewska Mość, Pan Nasz Miło
ściwy witać, ponieważ w krótkim czasie spodziewane jest przybycie Je
go Królewskićj Mości." Niemogła władza miasta lepszego wyboru zro
bić co do osoby, jak  odnieść się do Marka Matczyńskiego, który jako 
nieodstępny towarzysz króla we wszystkich dotąd staczanych bitwach, 
niejednokrotnie ocalił mu życie.

Zanim jednakże koniuszy odpisał magistratowi, zarząd ten, aby 
miasto, o ile dochody jego i zamożność dozwalały, uporządkować i za
pewnić wygodę dla całego rycerstwa i senatu, zgromadzić się mają
cych, zwoławszy dzwonem cały lud na obrady w d. 23 listopada roku 
1676 do ratusza, postanowił: „Ponieważ w krótkim czasie sejm walny 
koronny następuje, który się w styczniu w r. blizko następującym od- 
prawować będzie, także i komisya teraz niedawnego czasu w Krakowie 
zaczęta, tu  do Warszawy odroczona i tu  się ma podczas sejmu odpra- 
wować, gdzie wielkiego konkursu ludzi spodziewać się potrzeba; tedy 
wszyscy mieszczanie Warszawy surowo napominają się, ażeby izby, 
mieszkania ex officio gościowi należące i z dawnego czasu wydzielone, 
jako najprędzój restaurowali, i okna, piece w nich, uchodząc wszelakićj 
turbacyi, poprawić kazali. Gnoje i błota tak z domów, jak  i przed do
mami swemi jakuajprędzćj wywieźć kazali."

Po odebraniu od koniuszego koronnego życzenia jego, iż należa
łoby króla uczcić wystawieniem bram tryumfalnych, magistrat Starśj 
Warszawy podzielając natychmiast to życzenie, zwoławszy lud na obra
dy dnia 30 listopada r. 1676, postanowił „uskutecznić na budowę 
składkę odpowiednią, przez wszystkich obywateli i mieszkańców W ar
szawy, nie wyłączając nikogo, dozbićrania którćj sławetni Marcin Mar- 
tenson i Daniel Zacharyaszewicz, ławnicy Starćj Warszawy wyznaczają 
się, do struktury zaś tychże bram tryumfalnych, przezacni: Marcin Mar- 
tenson, Jan Hofman i Andrzćj Knabe ławnicy i sławetni: Mikołaj Bade 
z Stefanem Losackim, z kota 20 mężów Starćj Warszawy są delegowani.”

Ponieważ z opisu dowodu, jaki na początku tśj pracy przytoczy
liśmy przekonywamy się, że podpisał go tylko spółcześnie Stanisław 
Kleczyński stolnik; ztąd wnioskować można, że on głównie reprezen
tując stan rycerski, abrysy i kierunek tych budowli podawał, a w po
moc jemu dopiero wyż wyrażeni urzędnicy miasta w liczbie siedmiu do
dani, dopomagali w uskutecznieniu tak szacownćj pamiątki dla Jana III. 
i całćj Rzplitćj.

Z powyższśj uchwały druga wątpliwość nasuwa się do rozwiązania.
Mowa w nićj jes t o bramach tryumfalnych, a zatćm nie o jednśj 

tylko; ztąd wyradza się myśl, że pierwotnie Matczyński życzył sobie 
aby kilka bram wystawiono. Że zaś od 30 listopada, jako dnia zapa-

*) B ył nim  M arek  M atczyńsk i.
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dłćj uchwały, upływać miał niecały miesiąc czasu do wjazdu króla; 
ztąd nagłość była tak wielką, iż niemożna było ani myślćć o budowie 
kilku łuków tryumfalnych. Ze szczegółów atoli opisu tćj budowy, po- 
niżćj przytoczonego, nabióramy przekonania, iż dowcipną myśl powziął 
prawdopodobnie IĆleczyński dyrygujący, aby wystawić jednę tylko bra
mę, ale środek jćj i wszystkie części tak urządzić, żeby i przy wjeździe 
do zamku koto kościoła Bernardynów i przy wyjeździe króla z sali 
obrad, brama ta we wszystkich swoich szczegółach malowniczych je 
dnakowo się przedstawiała patrzącemu królowi i publiczności. Było 
to więc zadanie dosyć trudne do rozwiązania pod względem architekto
nicznym, zwłaszcza że główną ozdobą tćj pamiątki był posąg rzeźbio
ny samego króla w całej postaci. Mimo tego udało się to stawiające
mu spełnić, jak obszernićj jeszcze przy opisie szczegółowym wykażemy.

Kiedy zaś już stanowczo Jan III miał przybyć do Warszawy dnia 
22 grudnia r. 1676, magistrat po zwołaniu w przeddzień ludu na pu
blikę, ogłosił mu uchwałę, jaką w spolszczeniu z łaciny przytaczamy 
w osnowie następującćj:

„Szlachetny i Przezacny prezydent w przytomności Szlachetnych 
i Przczacnyck rajców, ławników i 20 mężów całą gminę miasta Starój 
Warszawy przedstawiających i zebranych w ratuszu Starój Warszawy 
dla obrad względem spraw miejskich, surowo ludowi do ratusza zwoła
nemu przez dzwon staromiejski, przykazał, aby wszyscy w ogóle 
i w szczególe kupcy, obywatele i rzemieślnicy, oraz wszyscy jakimkol
wiek sposobem szukający zarobków w tćm mieście, a do juryzdykcyi 
niniejszego miasta należący, ju tro  w czasie przybycia JKMości Pana 
Naszego Miłościwego z Krakowa do Warszawy, po szczęśliwćj korona- 
cyi na sejm walny, wkrótce daj Boże pomyślnie mający się odbywać, 
jak  najlicznićj zebrali się z swą czeladzią i towarzyszami swych rzemiosł 
i aby każdy osobiście z bronią i w paradnym muuderunku zgromadził 
się przy swojej choręgwi pod karą 14 grzywien polskich (dziś około 40 
złp.), którą, każdy tćj uchwale sprzeciwiający się, obowiązany zapłacić 
będzie musiał, a to pod sroższćmi jeszcze karami według uznania obe
cnego magistratu.”

Na tćjże sesyi rzeczonemu ludowi surowo także rozkazano, aby 
składkę na koronacyą uchwaloną jak  najprędzćj zbierano i do ratusza 
składano pod wojskową egzekucyą.

Że wybór dnia wjazdu tryumfalnego do Warszawy, jako poprze
dzający gwiazdkę, która zwiastowała narodom przybycie Boga Chry
stusa na tę ziemię, byt przez samego króla oznaczony, wątpliwości nie 
ulega. Znamy bowiem z całego przebiegu jego panowania, jak bogo
bojnym był, i we wszystkich szczegółach jego żywota, o tćm przekony
wamy się wielokrotnie.

Nadszedł wreszcie dzień tyle upragniony dla Warszawy i Rzplitćj 
a Kleczyński owoc swoich starań i pomysłów, chcąc przekazać potom
ności, uskutecznił opis tćj budowli w osnowie następującej:



Na samym wierzchu bramy dwaj aniołowie attollunt (unoszą) na 
tablicy wielkićj wymalowane arma gentilitia (herby rodowe) JKMości, 
we środku insigne (herb) Ezplitśj z podwójnych Orłów i Pogoni '), wy- 
żćj wkoło instrumenta belli in specie (godła wojenne w szczególe) wy
robione, niżój trochę jakoby perspektywa na wylot do miasta, gdzie 
w pośrodku osoba króla JMości rżnięta snycerską robotą w koronie, 
trzymająca w ręku berło i świat, przybrana w szatę królewską, na wo
zie tryumfalnym na dwu kołach, na obie strony obrotnym siedząca, 
twarzą od miasta w pole albo Przedmieście-Krakowskie obrócona, wóz 
dwa orłowie ciągną, Kupido z łukiem ich kieruje. Na podniesieniu 
tego tam miejsca wewnątrz przy malowaniu, dwa wiersze takie 2):

P en n ig ero s  tu tu s scan d at rex  m agne ju g a le s  
T e  duce qu i nobis tem p o ra  ta n ta  vehun t.

„Królu wielki! pod Twoją wodzą bezpieczny jest, kto czasy takie 
w pierzastym zaprzęgu prowadzi.“

To pierwsze najwyższe piętro na obiedwie strony jednakowe. 
Trochę niżój nad w roty ganek z hałasów rzniętych we środku, a po 
rogach Syreny (czćm miasto tutejsze pieczętuje się) z trąbami, które- 
m fte  słowa na chorągiewkach przyprawnych wyrażone wytrębują: Vi
vat R ex  (niech żyje król), w drugićj ręce na drzewcu w laurze imię 
albo litery JKMości wyrobione trzymają. Pod tern i Syrenami pod 
pierwszą od kościoła takie wiersze:

C ern ere t u t  L eck ic i trab ea ta  tro p h a e a  M onarokae 
S iren  Y istu le i p ro d it ab  am ne vadi.
O tius u t venias P r in c ep s  du lced ine  vocis 
V an dala  te  S iren  in m ea c a s tra  trah o .

„Syrena wychodzi z brodu Wisły, ażeby ujrzała wspaniałe trofea 
króla lechickiego. Wodzu: ja Syrena wandalska, wabię Cię słodkim 
głosem, abyś prędzćj przybył do mojego grodu."

Pod drugą zaś Syreną od boku brąmy ku domom przedmiejskim 
napis taki:

O ccine v ic to ri Syren  P aean a  serenum  
Q ui tib i p a lm ari gaud ia  p ace  vehit 
F in is  ad es t b e lli , lau ros da te  lae ta  ju v en tu s  
E t  b acca ta  sac ras  c ing ite  se r ta  com as.

„Syreno! wesoły hymn zaśpiewaj zwycięzcy, który przywozi 
tobie uciechy w pokoju zwycięzkim, bo koniec nastąpił wojny a weso
ła  młodzieży! otocz laurem głowę pomazańca wieńcem perłami sa
dzonym.“

1) N a  tarczy  cztero  polo w ćj.
2) W szystk ie  następ n ie  w iersze są tw orzone w jed n y m  sposobie, obej

m ując w pierwszym  h ek sam e te r a w drugim  p en tam eter.



Nad środkiem bramy albo wrót aniół, leżący z laurem, jakoby 
podawający na głowę JKMości przyjeżdżającego. Samo corpus bramy 
na płótnie w marmur czerwony malowany, z boków po dwa słupy błę
kitno malowane okrągłe, przy nich osoby królewskie jako ex fisi (z po
dobieństwa) poznać się daje: Zygmunta, Władysława, królów polskich; 
nad temi konterfekty obrazy zawieszone z jednćj strony króla JMości 
teraźniejszego od domów, z drugićj od kościoła królowćj JMości z kró- 
lewicem JMością. Zaś pod osobami królewskiemi jako Władysława od 
kościoła wiersze takie:

B isto n iis  p lan ta s  te rr is  M ars incly te  taxos 
H o stilem q u e  co lit m oesta  cu pressus hum um  
E rg o  ducem  Lechico v irid i P a rn asid e  c in g an t 
C ondeeoren tque  sac ra s  v irg in es fro n te  comas.
In g red ia ro  tuam  re x  m axim e v ic to r in  urbem  
Cui p lau d u n t vo tis  m oenia p an d a  suis 
Illiu s  G eth ico  dum  m unis ab  ense  P en a te s  
T e  p a triae  p lacidum  dicim us osse p a trem .

„Słynny Marsie! zatykasz włócznie w Trackich ziemiach a smutny 
cyprys ocienia nieprzyjacielską niwę; więc dziewice lechickie niech wień
czą wodza parnasyjską zielenią i niech zdobią, dziewiczą gałązką 
namaszczoną głowę. Królu najpotężniejszy! przybywaj do Twego 
miasta, w którćm przyklaskują swemi życzeniami mury okoliste. 
Gdy zaś jego ogniska zasłaniasz od miecza getyckiego, nazywamy 
Cię więc -łaskawym ojcem ojczyzny."

Na dole z boku wewnątrz bramy napis z wymalowaną ręką z pis
toletem z góry do żółwia strzelającą, taki: hic videt lela fera  Gradivi 
(ten widzi okrutne pociski Marsa). Pod drugim królem Zygmuntem, 
od domów wiersze takie:

B ellig e ro  P rin c ep s  ca tap h ra c tu s  M arte  P e lasgos 
V ulnifica m o rti  fundere  caede duces 
M ars su p e rea t v incendus adhuc s te rn is  u t alm ae 
P ac is  m u n erib u s L echica  sc e p tra  bees.
L ech ica  sub lim es ja c iu n t cap ito lia  pom pas 
In c ly te  dum  fuso T h raco  M onarcha  red is 
S a rm atiae  quoniam  fro n d en tia  saecla  red u cis  
H inc tib i b e lla b it pacis o liva capu t.

„Monarcho, odwagą marsową uzbrojony! prowadź na śmierć wo
dzów tureckich w krwawćj rzezi. Pozostaje Mars do zwyciężenia, 
tego zgromisz, abyś uszczęśliwił polskie berła darami pokoju błogiego. 
Twierdza Lechicka (Warszawa) wyprawia Ci pochód tryumfalny, gdy 
słynny królu po pogromie Traków powracasz. Ponieważ zaś Sarmacyi 
przywracasz kwitnące czasy, dlatego gałązka oliwna będzie Ci zdobiła 
skronie."



Wewnątrz bramy od rogu ozdoba z napisem takim: sub aegide- 
tuta quiesce (tarczą pokoju zabezpieczona odpoczywaj); miasto wymalo
wane; nad nićm ręka z nieba rószczkę trzymająca. Przy bramie skrzydło 
przyprawione na kształt essu do góry się ciągnące, u którego na dole 
orzeł wymalowany, na którego wiatry dmą z napisem: Furiis non ces
simus ullis (wszystkim burzom oparliśmy się). Dalój od bramy bala- 
sy po ścianie wierzchem ku forcie, jakoby po murze. Nad samą fortą 
dwie osoby większe, między niemi na wierzchu forty dwaj mali anio
łowie, zawsze napis trzymają taki: Joanni III Triumphatori pacifico 
Augusto, Optimo, Maximo orbe Lechico, pace donato urbe adventu re
creata; votis publicis, votis aeternis, hanc laureum dedicant Magistratus 
Fopulusque Varsaviensis.

„Janowi III zwycięzcy łaskawemu, najwaleczniejszemu i najwięk
szemu” sprawcy na całym obszarze Polski pokoju wzmocnionego po je
go zawarciu przybyciem do miasta, magistrat i lud warszawski z mocy 
uchwał publicznych i utrwalonych wieczyście tę pamiątkę ofiarują.”

Z boków zaś tych aniołków dwaj więksi: jeden z trąbą i rószcz- 
ką, pod nim ozdoba z napisem: Habuit praesagia pomi. Miał prze
powiednie jabłka ')• Buława do góry. Anioł drugi większy, w jed
nej chorągiew z ki taj ki białój i czerw onćj zrobioną, w drugiój ręce na
pis taki trzymający: Divi divaeque Poloniae Indigetes! Joannem II I  
pace triumphantem diu Sceptris Lechicis, diu huic urbi superstitem , 
velitis impetretis, vovemus. Magistratus populusque Varsaviensis. 
(Patronowie i patronki Polski: Składamy życzenia, abyście raczyli Ja 
na III długo utrzymywać przy życiu, zwycięzcę w panowaniu nad Pols
ką i długo nad tćm miastem. Magistrat z ludem warszawskim).

Pod tym aniołem napis taki: Jam spernet, luta procellas (bezpie
czna Warszawa już pogardza burzami). Syrena z tarczą rószczkę trzy
ma, dalój hałasy po ścianie, in extremitate (w końcu) Kolos na czte
rech orłach białych wsparty, na wierzchu jego tarcza w laurze uko
ronowana, niżćj ozdoba z napisem: Sereni prodroma coeli (posłanka 
nieba pogodnego), tarcza, z którćj światłość promieniami wynika. Po 
drugim boku bramy od kościoła, u skrzydła bramy napis: Tutius hoc 
recubat volucris Lechea cubili (Lechia skrzydlata bezpieczniej spoczy
wa w tćm gnieździe), orzeł z trzema dziećmi na gnieździe. Dalój ha
łasy po murze albo ścianie do forty, nad którą także cztery osoby, dwie 
większe; jeden cataphractus (rycerz uzbrojony), na drzewcu zbroję 
i przyłbicę albo szyszak w jednej, w drugiój ręce chorągiew trzymają
cy, pod tym ozdoba świat z napisem: Carpent tua poma nepotes (zbie
rać będą następcy twoje owoce). Drugi anioł większy, w laurze napis

*) Ja k o  god ła  k ró lew skiego . T o  się ściąga do buław y he tm ańsk ićj 
S obiesk iego , k tó ra  ja k  wiadom o w górnym  końcu  by ła  zakończoną k u lą  
w k sz ta łc ie  jab łk a .



taki trzyma: Paci victricibus armis Serenissimi Joannis III felici ope
ra, assiduis laboribus fundatae aeternum perennaturae hanc lauream  
sacravere Magistratus Populusque Varsaviensis (na pamiątkę pokoju 
utrwalonego z wy ciężkim orężem Najjaśniejszego Jana III, szczęśliwemi 
trudami, usilnemi staraniam i wieczyście mającego trwać, ofiarowali 
magistrat i lud warszawski). Pod tym drugim aniołem, orzeł tarczę 
i berło trzymający z napisem: et te git. et regit (zasłania i rządzi). Nad 
fortą środkiem dwaj aniołowie, napis taki trzymają w laurze:

Joanni / / /  Otlhomanico victori, Musurmanico domitori orientis 
solis patriam terrore, occidentis fam a nominis adimplenti, beatae quie
tis fundatori.

„Janowi III, zwycięzcy Ottomanów, pogromcy Muzułmanów; oj
czyznę Wschodu przestrachem, a Zachodu sławą imienia napełniające
mu, twórcy blogiój spokojności.”

Dalśj ad extremitatem  (na końcu) ku kościołowi hałasy po murze 
od forty. Na końcu kolos na orłach czterech, pod kolosem ozdoba 
z napisem: Durabit in aeternum  (trwać będzie na wieki), dwie ręce 
z obłoków koronę nad tarczą trzymające. Tu prima facies (pierwsza 
strona) bramy od pola albo przedmieścia.

Druga strona bramy od samego miasta od wierzchu do spodu 
per omnia (we wszystkićm) jedna każ z pierwszą, oprócz napisów 
i ozdób różnych. Osoba tćż królewska na wozie tyłem do miasta, 
w tyle woza na tarczy herb J. K. Mci wymalowano. Za przyjazdem 
J. K. Mci do miasta, albo z zamku do miasta, twarzą ta osoba obróco
na, bo wóz volubiliter (potoczysto) sporządzony.

Pod pierwszą syreną, na rogu bramy przy ganku siedzącą, wier
sze takie cernuntur (spostrzegają się) od kościoła z tój strony, albo 
boku:

I p e te  cor L eck iae  tib i cern u a  cu lm ina  flectit,
In c ly te  rex  u rb is  m oenia v ic to r adi 
T e r ra  triu m p h a les  d a te  reg i n o stra  colossos,
Cui s te rn a t celsos D edala  fam a th ro n o s.

„Serce Lechii (Warszawa) skłania przed Tobą schylone wieże, 
sławny Królu, wchodź do miasta jako zwycięzca. Kraju nasz! święć 
posągi tryumfalne Królowi, któremu Dedalska sława niech ściele wy
niosłe trony!”

Pod drugą syreną w tejże linii nad bramą na rogu siedzącą, ta
ki napis:

R ex  tib i diva can u n t A ch illeae  v o ta  puellae,
In c ly te  Sarm atic i vive M onarcha  soli 
R ex  salve n o stri dum  te  sen se re  T rio n es,
M ox h ila ri sy ren  p lauso  choreum a pede.

„Najjaśniejszy Królu! Tobie śpiewają boskie pieśni dziewice Achi- 
lejskie. Żyj monarcho dla ziemi Sarmackićj, Królu, witaj! gdy Cię spo



strzegły nasze gwiazdy, ja Syrena natychmiast wyskoczę w tańcach 
ze śpiewami.11

Królowie także dwaj przy słupach z boków bramy: Jan Kazimierz 
i Michał cx phisi notali (podobieństwem odznaczający się); pod jed
nym z nich od kościoła napis taki:

A uri com as rev o ca t tu a  v ic to r ado rea  lau ros 
T u a  figis L ochicis lae ta  tro p h ea  p lag is,
H inc t ib i celsa  suos p and it V arsovia clivos,
A onioque  novum  carm ina d ic it ave.
L au rig e ro  T h racu m  ca lcasti co lla  co th u rn o  
E t  licu it G othicos p e rd ere  caede duces 
S u b d ita  n unc  calca  rex  p e c to ra  cern u a  vu ltu  
U rb s  tib i jam  sacros s te rn itu r  an te  pedes.

„Zwycięzco! twoja sława przywołuje złotowłose wieńce, Twoje 
szczęśliwe łupy zatykasz w stronach polskich; dlatego roztacza przed 
Tobą wzniosła Warszawa swoje wzgórza i aońskićm pieniem głosi no
we pozdrowienie. Królu! zgniotłeś karki trackie w wyprawie uwień- 
czonćj laurem, i słusznem było gubić w bojach wodzów getyckich; 
teraz, Królu, depcz po korzących się piersiach Twoich poddanych, już 
Ci miasto ściele się do Twych świętych stóp.”

Wewnątrz bramy z kraju ozdoba z napisem: vel in Hectora (sic) 
solus Achilles (jak na Hektora tylko Achilles), osoba z tarczą Turków 
pędząca. Pod drugim królem od domów przedmiejskich takie wiersze:

E j a T riu m p h a les v ic to ri su rg ite  pom pae,
S urg ite  lau rig ero  fixa tro p h ea  pode, 
l te x  invicte su b i p lau d en tia  cap ita  quan d o ,
T o t  tib i s te rn u n tu r  co rd a  q u o t o ra  vides.
A ffusas A ug u ste  tib i rex  cerne  P h a lan g es,
Q uas fu nd it p a tu lo  L ech ica  p o rta  sinu ,
I lla e  fro n d en ti trab o a n t tu a  tem p o ra  lau ro  
C astaliaque  can u n t voce triu m p h i JO .

„Hejże! powstańcie orszaki tryumfalne, powstańcie łupy zatknięte 
w zwycięzkim pochodzie. Królu niezwyciężony! zbliż się do narodu 
witającego Cię oklaskami, kiedy tyle serc korzy się przed Tobą, ile 
widzisz twarzy. Królu łaskawy! spojrzyj na cisnące się do Ciebie tłu 
my, które brama lechicka wysypuje z szerokiego łona, one-to przykry
wają zielonym laurem twoje skronie i wydają okrzyk radosny kastal- 
skićm pieniem."

Wewnątrz bramy nisko z rogu Atlas na ramieniu świat trzyma
jący z napisem: nunquam lassabitur hic Atlas (nigdy nie będzie stru 
dzony ten Atlas). Fort tychże pobocznych eadem facies (taż sama po
stać), z tćj strony jako z pierwszśj. Od kościoła kolos nad fortą, oso
by takież, anioł większy trzyma taki napis:



Lege ligaque (sic) felicis aeci laureas, decola Principi Var socia 
cingetur cietor oleis. Qui ipsum coelum in luna Othomanica stellasque 
in fa tu is Tartarorum ditionibus triumphavit.

„Poświęcona Monarsze Warszawa otaczać się będzie wieńcami 
złotego wieku przez zwycięzcę, który samo niebo w księżycu tureckim 
i gwiazdy w nieznośnych prowincyach tatarskich pokonał."

Pod tym aniołem ozdoba z napisem: per laurum ad aurum  
(przez zwycięztwo do złota), kopia przez Iaur i koronę grotem do góry. 
Nad forta środkiem dwaj aniołkowie napis trzymają taki:

Augustissime regum plausus admitte vectigales. D ignus trophae- 
is qui salutem publicam aegide protexisti (sic), nemo aequius trium 
phos premit quam armis Majestas paludata.

„Najłaskawszy z królów, dopuść do się z oklasków daniny. Go
dzien jest pomników, kto dobro publiczne powagą osłania. Nikt nie 
nabywa sprawiedliwićj sławy, jak orężem monarcha-wódz.”

Druga osoba większa, równa z owym aniołem calafraetus (ry
cerz uzbrojony), pod nią chorągiew czerwona, na niej tarcza z napi
sem: H is patriam tegimus Bessos et sternimus armis (Pod terni go
dłami ojczyznę zasłaniamy i ścielemy pogromem tiesów '); dalćj ku 
bramie, albo na skrzydle bramy esistyin, nizko osoba z chorągwią 
i tarczą z napisem: belli pacisque peritus (w wojnie i pokoju biegły). 
Z drugiego boku od domów przy bramie na skrzydle, osoba zbrojna, 
w ręce rószczkę trzymająca, pod nogami granat z napisem: te regna
tore quiescet (za Twoich rządów spoczywać będzie).

Nad fortą anieli więksi, jeden trąbę i rószczkę trzyma, pod nim 
orzeł biały, w jednćj nodze tarczę, w drugićj pioruny trzymający, z na
pisem: et fe r it et, munit (i unosi i broni). Drugi anioł w laurze trzy
ma napis taki:

Victorum fortunatissimo Augusto Joanni III ubi meritos inter 
Majestati triumphos aether arcum pacis attollit, hoc tropheum in amo
ris tribulum dedicant Magistratus Populusque Varsociensis.

„Ze zwycięzców najszczęśliwszemu łaskawemu Janowi III, tam 
gdzie niebo dla zasłużonych zwycięztw przez Króla odniesionych wzno
si łuk pokoju, tę pamiątkę jako hołd uwielbienia ofiarują Magistrat 
i lud Warszawski.”

Pod tym aniołem niżćj ozdoba z napisem: visum cunctis (widzia
ne od wszystkich). Tarcza zasłania miasto wymalowane. Nad samą 
fortą we środku między temi dwiema, aniołkowie dwaj mniejsi trzyma
ją  w laurze napis w te słowa:

Joanni pacifico, pio, felici, augusto , patri patriae exercitus ab 
hoste circumsessi conservatori, regni /ines pace beanti, publicam lae-

' )  B esow ie, wiolki naród  T rack i, zam ieszkały na gó rach  H em us, g ra n i
czył na  południe i po łudn io -zachód  z g ó ram i R odope i Peończykam i. P o db ic i 
zostali o sta teczn ie  przez R zym ian w I I  w ieku po  C hrystusie, i sk ład a li o d d z ie l
ne nam iestn ictw o rzym skie, zwano B esyką.



litiam  suo adventu re fe ren ti , optimo P rin c ip i , M agistratus Populusque  
V arsotiensis.

„Janowi pokojodawcy, pobożnemu, szczęśliwemu, łaskawemu, 
zbawcy wojska otoczonego przez nieprzyjaciół, uszczęśliwiającemu 
pokojem granice Rzplitćj, przypominającemu radość publiczną swojćm 
przybyciem, najlepszemu Monarsze, Magistrat i lud Warszawski."

Dalćj balasy po murze albo ścianie rznięte. In  ex trem ita te  (na 
końcu) słup albo kolos na czterech orłach, pod nim napis z ozdobą de 
iuo fo rtiss im o  (przez ciebie najmocniejszy), świat wymalowany.

To już druga fac ies  (strona) bramy z fortami od miasta. Koszt 
tćj bramy 40,000 fl. In fidcm  (za wiarogodność podpisano) St. Kle- 
czyński D a p ife r  otim capitancus m. p .  ręką własną."

Z powyższych szczegółów przekonywamy się, jak  okazałą była 
ta budowla i jak  na owe czasy kosztowną dla miasta. Żeby ocenić ile 
ofiar z swej zamożności uczynili mieszkańcy Warszawy, dosyć przyto
czyć całoroczne dochody, jakie kasa miasta w przybliżeniu posiadała. 
W r. 1G91, zatem w lat 14 następnych, obejmowały dochody zaledwie 
złp. 31,044. Przypuszczając że przez lat 14 dla wzrostu ludności 
zwiększyły się o złp. 1,044 rocznie, całe więc uposażenie kasy miasta 
r. 1676, śmiało można oznaczyć na złp. 30,000. Czyli, że nietylko 
lud warszawski poświęcił dla króla całoroczne dochody miejskie, ale 
jeszcze wyżćj nad to dodał ze składek złp. 10,000. Szacowne jeszcze 
ułamki, pozostały dotąd w aktach dawnych Warszawy o tych skład
kach. Ze trzech zeszytów spólcześnie spisanych, od dnia 3 lutego r. 
1076 przekonywamy się, że wówczas burmistrzem miasta był Daniel 
Hennik, i że dla szybszego zbierania tych ofiar, rozdzielono się na dwie 
Partye. Jedna w Starśj Warszawie składała zebrane pieniądze na 

■ ręce Szalerta, druga zaś z okolic przedmiejskich i jurydyk na ręce Au
gustyna Orlemusa. W zebraniu ogólnćm przedstawia się nam bardzo 
skromna suma złp. 3201 gr. 25, która w porównaniu z brakującą resz
tą  złp. 10,000 do budowy bramy tryumfalnćj przekonywa, że urzęd
nicy lub obywatele zamożniejsi miasta, pożyczyli jeszcze z własnych za
sobów na budowę złp. 6798 gr. 5. Szacowne spisy tych składek, jak 
z jednćj strony dowodzą małśj zamożności mieszkańców, tak z dru
giej dają wiadomość pewną, o osobach stale zamieszkałych, które 
w chwilach tak uroczystych dla całego miasta i Rzplitśj znajdowały 
się w stolicy Wazów.

Dzieje Warszawy pouczają, że w r. 1676, po raz pierwszy miasto 
w dowód wdzięczności, wystawiło swemu Monarsze, pogromcy Turków 
taką bramę tryumfalną. Wypadek ten jeszcze dwa razy powtarzał się za 
rządów Sobieskiego. Raz przy obchodzie zaślubin w r. 1691 królewi
en Jakóba syna jego z Jadwigą Elżbićtą księżniczką nejburgską, sios
trą  cesarzowśj niemieckićj *), i w r. 1694 przy połączeniu węzłem m ał

*) O pis szczegółow y tćj uroczystości ogłosiliśm y w Starożytnościach 
W arszaw y  w tom ie I I I .
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żeńskim, królewiczowśj Kunegundy Teresy z elektorem bawarskim 
Maksymilianem Emmanuelem.

Co do położenia topograficznego, jakie zajmowała Warszawa 
przy powyższych uroczystościach, to je przedstawia nam, bardzo zbli
żony do prawdy widok tego miasta z r. 1669, na miedzi ryty w Rzy
mie przez Franciszka Colignon '). Rysował go z natury z wysokości 
lotu ptaka Jan Chrzciciel Gisleni w czasie elekcyi Michała Korybuta. 
Odległość lat siedmiu do r. 1676, nie wiele mogła zmienić fizyogno- 
mii stolicy i okolic. Widzimy więc na nim Starą Warszawę w m a
rach obronnych, z kierunkiem ich bardzo widocznym wokoło całego 
miasta; czego nie spostrzegamy na żadnych następnych panoramach 
stolicy bądź sztychowanych, bądź tylko rysowanych lub malowanych. 
Następnie przedstawia się oku widza Nowa Warszawa w całćm znisz
czeniu, jakiemu po spaleniu przez Szwedów w r. 1656 i 1657 uległa 
wraz z innemi jurydykami i miasteczkami. Szczególną jednak i bar
dzo wielką ma wartość ten zabytek, bo na nim tylko jednym jako zdję
tym z lotu ptaka, przedstawia się nam Wisła, okolająca całą dzisiejszą 
Saską Kępę dwoma korytami, jednćm dawniejszóm od strony Pragi, 
drugiem jak  dziś płynie od strony Warszawy. Zatćm pod tym wzglę
dem widok ten stwierdza stanowczo, że kierunek Wisły dzisiejszy na
stąpił dopiero w XV wieku, jak przywileje z tego czasu bliżćj udowadnia
ją  2). Wiele innych ważnych jeszcze dla miasta i kraju szczegółów, 
mieści w sobie ten zabytek jako to: most na Wiśle wprost Mostowćj 
ulicy, szopę elekcyjną z wszelkiemi budowlami, folwark Faworyta, gdzie 
dziś cytadela Aleksandryjska; ale ramy dzisiejszej pracy nie dozwalają 
nam rozszerzać się dłużćj. Tymczasem zajrzyjmy we wnętrze samej 
stolicy, tylokrotnie niedawno zniszczonśj przez Szwedów w latach 1656 
i 1657. Lustracya Warszawy z r. 1660 przedstawia nam, że po tych 
pożogach wojennych pozostało w całym obrębie murami okolonym kamie
nic i domów tylko 184. Nowa W arszawa domów 93 liczyła, placów 
zaś pustych zupełnie w samym rynku 36 i tyleż przy spalonych uli
cach. Folwark warszawski już był odbudowany przez Jana z Pias- 
kowćj Skały Wielopolskiego. Na całym Grzybowie tylko budynków 
25, reszta place opustoszałe. Że od r. 1660—1676 mogła się była 
Warszawa odbudować, wątpliwości nie ulega. Ale stan dochodów 
z kasy miejskićj, jakeśmy wyżej przytoczyli, dotykalnie poucza, że o za
możności mieszkańców jeszcze nie było można marzyć; zwłaszcza, że 
często powtarzający się mór po tych wojnach, rozpraszał ludność 
miejską na cały kraj i utrudniał stałe sadowienie się mieszkańców.

Porównywając więc obraz miasta topograficzny i finansowy, 
z kosztami w sumie złp. 40,000, jakie Warszawa poniosła na wysta
wienie bramy tryumfalnćj, musimy koniecznie przyznać wielkie ofiary,

*) Z n ajd u je  się w B ib lio tece  U n iw ersy tetu  W arszaw skiego.
2) O głosiliśm y je  w Staro lytnościach  W artzaw y  w tom ie I I I ,  s tr .  IG.



jakie dla pogromcy Turków lud stolicy wówczas poniósł, a jakie uwy
datniają się dotykalnie, gdy odczytujemy szczegóły opisu bramy.

Że nagromadzenie rycerstwa z całćj Rzplitój, musiało w r. 1677 
nadzwyczaj zwiększyć ogólny ruch ludności Warszawy, wątpliwości nie 
ulega. Trzy bowiem zdarzenia wielkie polityczne, jakie wówczas w jćj 
murach odbywały się, nadawały jćj postać pierwszych stolic Europy. 
Obchód jakiśmy opisali, sejm walny który się zaraz rozpoczął w sto
licy po wjeździe Sobieskiego, wreszcie po zakończonych obradach, zło
żenie publiczne hołdu przez Księcia Kurlandyi i Semigalii Jakóba Ket- 
tlera, który przez swych posłów jako wazal Polski, odbył takowy w sali 
tronowój w zamku królewskim dnia 27 kwietnia r. 1677 '), mogą tyl
ko dać dokładne wyobrażenie o epoce którą przedstawiliśmy.

Przebiegając nakoniec dzieje Warszawy aż do tćj epoki, śmiało 
rzec można, że rok 1677 pierwszy raz przedstawiał w jćj murach tylu 
zebranych senatorów, dygnitarzy i całego rycerstwa, oraz tyle ważnych 
dla kraju i całćj Rzplitój uroczystości. Czyliby zaś koszta i trudy 
nadmierne, jakie mieszkańcy Warszawy ponieśli wówczas dla Jana III, 
hyły odpowiednie do zasług króla, o tćm z pierwszśj części naszój pra- 
ey, choć treściwie przekonać się można.

Pozostaje nam jeszcze ujawnić, jakie wrażenia z tych hołdów, 
ofiar, uniesień i okazałości miasta i Rzplitój, odbiły się w duszy bogo
bojnego bohatera Europy. Że go nawet na chwilę nie oszołomiły ani 
zaślepiły, jak to co do wielu zwycięzców po innych narodach w dzie
jach ogólnych spotykamy, dowód na to jest następujący. Już Zygmunt 
III i następni królowie, przeniknieni ważnością reguły najostrzejszój 
zakonu św. Franciszka 0 0 . Kapucynów, jaka w całćj Europie rozgłoś
ną się wówczas stała, kilkakrotnie starali się w Rzymie o zaprowadze
nie tego zakonu w Polsce. Usiłowania jednak monarsze wciąż dotąd 
rozbijały się o to, iż generałowie tego zakonu uważali za niepodobień
stwo zastosowanie najostrzejszćj reguły do srogiego klimatu w Pols
ce. Dzieje Rzplitój jednak w przeszłości okazują, że Jan Zamoyski 
wśród najtęższych mrozów prowadził kampanią w Inflantach za Bato
rego, jak również Jan III w r. 1675, całą zimę przepędził w obo
zach nad Dniestrem. Odwdzięczając się więc Sobieski, za tak wielką 
oznakę hołdów i okazałości, jaką mu Rzplita przy wjeździe do W ar
szawy ujawniła, nie zapominając przytćm na chwilę, że nie kłam a
na radość całego narodu pochodziła nie z nakazów, ale z prawdziwych 
uczuć mieszkańców przejętych ważnością zwycięztw; tćm przenikniony 
do głębi duszy, postanowił upamiętnić ten wjazd założeniem zakonu 
i klasztoru 0 0 . Kapucynów w Warszawie. Bo tym sposobem chciał 
owoc swoich zwycięztw połączyć z powiększeniem chwały Bożćj w całćj 
Rzplitój, i bliżój ludności Warszawy okazać, że wszelkie tryumfy świato
we są przemijające, a tylko służba i duch bogobojności, stanowią głów
ną podstawę szczęścia narodów.

' )  Szczegółow o ogłosiliśm y w Staroiytnościach Warszawy w tom ie 
IV od s tr .  2 8 1 .



W miejsce przytaczać dyplomów erekcyjnych, posłuchajmy co 
nam Michał Baliński, sumienny badacz, który miał w ręku te pargami- 
ny (w tomie IV str. 10) przytacza:

„Król ten uczyniwszy ślub ufundowania zakonu Kapucynów 
w kraju polskim, w zawdzięczeniu się niebu za błogosławieństwo orę
żowi jego w tylu wyprawach na Turków i Tatarów, szczęśliwie dotąd 
odbytych, starał się zaraz, prawie od wstąpienia swego (bitwa pod 
Chocimem) na tron, wyjednać na to w Rzymie pozwolenie. Ale gdy się 
to zawsze przeciągało, król Jan znajdując się w r. 1677 w Gdańsku, 
pisał do kardynała Rospigliosi protektora zakonu Kapucynów w Rzy
mie (list pisany po włosku i datowany z Gdańska 3 grudnia r. 1677), 
a wprzód jeszcze  do kardynałów Cibo i Vidoni, prosząc o przyspiesze
nie sprowadzenia ich do Polski. Nakłonieni wreszcie żarliwą i stałą 
chęcią Jana III rzeczeni dwaj kardynałowie, za porozumieniem się 
z protektorem i generałem zakonu, wysłali Ojca Jakóba z Rawenny, 
kapłana prowincyi Bonońskićj, dla rozpoznania kraju, w którym nowa 
latorośl zakonu miała być zasadzoną."

Lecz zaprowadzenie tak ważnej instytucyi duchownej w Polsce, 
nie zaspokajało jeszcze duszy Sobieskiego, przejętćj wdzięcznością ku 
Stwórcy. Jużeśmy wspomnieli w I ustępie tej pracy, że dnia 11 listopa
da r. 1673 odniósł Jan III świetne zwycięztwo pod Chocimem, jak rów
nież, że przed samą bitwą dnia 24 sierpnia r. 1675 pod Lwowem, wez
wał pomocy Pana Zastępów, przez orędownictwo biskupa Stanisława 
Kostki, dla pokonania nieprzyjaciół potężnych. Po wygraniu tych dwu 
batalii, które zdumiewały całą Europę, Jan III już dnia 7 grudnia r. 
1674, napisał w obozie pod Kalnikiem do Ojca S. Klemensa X list ‘) 
z pokorną prośbą, aby patron rzeczony Polski, mógł być kanonizowany 
na świętego. Gdy jednak z powodu licznych formalności do tak waż
nego aktu, sprawa ta przeciągała się w Rzymie, Sobieski chcąc jak  naj- 
prędzśj przywieść do skutku swój zamiar, który miał oddziaływać nie- 
tylko na Polskę, ale nawet i na całe chrześciaństwo, napisał powtórny 
list dnia 17 marca r. 1677 w tym samym przedmiocie 2), już nietylko 
od siebie, ale i od całego senatu Rzplitćj, obecnego wówczas w Warsza
wie. Ostatnie przedstawienie, jak wiemy, wysłuchane zostało.

Wreszcie za wpływem króla, upamiętniony także został ten rok 
w dziejach stolicy Wazów, przez konsekracyą kościoła 0 0 . Reforma
tów pod tytułem św. Antoniego Padewskiego; o czćm bliżćj napis na fron
tonie tćj świątyni dotąd przekonywa.

Tak więc trzema wiekuistemi pamiątkami, Sobieski utrwalił swój 
objaw wdzięczności ku Stwórcy: dla chwały Jego w całćm chrześciań- 
stwie, dla pożytku całśj Rzplitćj i dla dobra mieszkańców Warszawy.

P isa łem  dnia 13 czerw ca r .  187 7.

')  T h e in e r, I I I ,  s tr . 6 3 2 . 2) T am że, s tr . 6 5 1 .



PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Najpierwsze prace w dziedzinie mowoznawstwa  
polskiego.

Gramatyka porównawcza mowy polskiej} w zcstaicieniu jej z nie
miecką i hebrajską d-ra  J. M. Rabbinowicza. Paryż , 1877. (Ver- 
ffleichende Grammatik der polnischen Sprache, vergliclien mit 

der deutschen und hebraeischen) sir. X L  i 432.

W skutek zastosowania metody filozoficznśj do mowoznawstwa, 
?l‘az w skutek ustalenia się trzeźwiejszych poglądów na pokrewieństwo 
J§zyków, w obecnym wieku znakomite zrobiła postępy i gramatyka— 
w ściślejszśm znaczeniu tego wyrazu. Ku wielkiemu zaszczytowi piś
miennictwa krajowego wypowiedzićć winniśmy, szczególniśj co do pier
wszego działu pracy, że nasi badacze mowy, pod wielu względami wy
przedzali poglądy swojego wieku.

Już Linde w wybornym wstępie do Słownika, a Kopczyński w ró
wnych miejscach swojśj Gramatyki, postawili (pierwszy w nauce źródło- 
słowu, drugi w prawidłach gramatycznych) tak znaczące fakta i teorye, 
ze dziś jeszcze stać one mogą na równi z najnowszćmi tego rodzaju od
kryciami.

Ale ogólne podwyższenie nastroju w mowoznawstwie, jest właści
wie dziełem czasów najnowszych. Monografie poświęcone pewnym sze
regom zjawisk mowniczych, rozprawy o słowie polskićm, o zdaniu,
0 imionach, o zasadach zmiękczania głosek, i t. p. wycieczki filologicz- 
ne* były to stopniowe przygotowania, które tćż rychło wywołały zmia- 
n§ zwrotową w nauce języka.

. Po pracach ks. Malinowskiego i dr. Małeckiego ukazuje się, jako or-e 
ganiczne ich następstwo, dzieło p. Rabbinowicza, bynajmniśj nieustępu- 
J%ce poprzednim, ani co do powagi stanowiska, ani co do ścisłości w wy
czerpaniu szczegółów. Jakkolwiek nie podaje on składni, uważanej 
zwykle, za właściwy grunt do filozoficznego rozważania mowy, jednakże 
? miuka o formach gramatycznych, prowadzi go niejednokrotnie do po
jęciowych tajników mowy naszój. W przedmowie do dzieła, p. Rabbi- 
P°wicz z naleźnóm uznaniem odzywa się, mianowicie: o dr. Małeckim
1 ks. Malinowskim. Następnie okrśśla stosunek swojśj Gramatyki do 
Prac wymienionych poprzedników, wskazuje różnice i usprawiedliwia je; 
wreszcie zapowiada nową pracę: Naukę składni, do której już zebrał 
Pewne materyały, a nateraz w interesie prawdy, oczekuje sądu czytel-



ników, z zapewnieniem, ,-,że bezstronna krytyka będzie dla niego tak 
pożądaną, jak  głos uznania najżyczliwszych jego przyjaciół."

Jak sama nazwa zapowiada, p. Rabbi no wicz podaje nam grama
tykę języka polskiego, porównawczo z hebrajskim i niemieckim. Nie 
jestto jednak proste zestawienie trzech indywidualności z naciąganiem 
cech, w skutek którego te trzy języki byłyby w końcu zmuszone przy
znać się do pokrewieństwa; przeciwnie idą tu, równolegle do siebie, 
wszystkie szczegółowe formy i własności mownicze, zebrane jaknajsta- 
rannićj, tak że czytelnikowi mimo woli uznać przychodzi coś więcćj, ani
żeli przypadkową analogią. Słowem, nie są to trzy gramatyki w jednój, 
ale raczćj obraz harmonii organicznej trzech języków, w którćj tło głó
wne stanowi rodowita mowa autora (bo tćm imieniem nazywa on język 
polski).

W ogólnym układzie, autor zachował metodę analityczną; rozpo
czyna tedy nie od zdania, lecz od jednostki fonctycznćj, od dźwięku. 
W języku naszym upatruje on długość i krótkość samogłosek (tak np. 
długie a widzi on tam, gdzie w mowie ludu słychać o, pan, pon, mia
łem, miołem). W zmiękczeniu spółgłosek odróżnia brzmienie pieszczo
ne i przyciskowe. Akcentu dotyka tylko pobieżnie.

Dalćj idą z kolei części mowy przypadkujące się (dcklinacyjnę). 
Panującego u nas podziału na trzy formy, podług trzech rodzajów, au
tor nie uznaje za stosowny, ponieważ w nim pominięto ten główny cha
rakter deklinacyi polskićj (wspólny z niemieckim), że po największćj 
części zakończenia przypadków liczby mnogićj są w trzech rodzajach też 
same. Przeto, uważa za stosowniejszy, podział na dwie deklinacye:

1) Obejmuje rzeczowniki, mające w ostatnićj zgłosce twardą spół
głoskę, już to osłonioną samogłoską a lub o (stado, ryba), jużto od
słoniętą (tytuł).

2) Rzeczowniki, w których ostatnia spółgłoska jest miękka (np. 
metal, wesele, sala), albo takie, w których a ma przed sobą samogłoskę 
(statua, Genua).

Z powodu odróżnienia przypadków ubocznych, autor przypomina, 
że przypadek 1-szy, jako niezależny, nićma zakończenia przypadkowe
go i że tćm się wyróżnia od ubocznych. Ale za to ulega on często 

e zmiękczeniu (kwietnia, kwiecień; dnia, dzień). Dowodzi to, zdaniem 
* naszóm, iż przypadek 1-szy, jako oznaczenie podmiotu działającego, 

wytwarzał się późnićj.
W tymże dziale podaje deklinacyą przymiotników, zaimków, li

czebników.
Równie obszerną, jak  poprzednia, jest nauka o słowie. I tu za 

zasadę podziału wzięty jest tryb bezokoliczny, z dołączeniem słów nie
prawidłowych. Następuje nauka czasów, najważniejsza i najpowaźniśj 
tśż przeprowadzona • W końcu autor, w krótkości przebiega części mo
wy nieodmienne.

W uiniejszćj ocenie tćj obszernśj i ze wszeckmiar ważnćj pracy, do
tkniemy przedewszystkićm strony pojęciowćj, w niej bowiem głównie



tkwi dusza systematu, rzucająca światło na szczegóły; a przytćm, dot
kniemy i szczegółów o tyle, o ile w ich tłómaczeniu nie zgadzamy się 
z autorem.

Otóż stronę pojęciową autor wypowiedział na wstępie (XI do XL), 
jakkolwiek nieraz spotkamy się z jej zastosowaniem w ciągu nauki
0 formach. Przypatrzmy się najprzód jak p. Rabbinowicz poprowadził
najżywotniejszą kwestyą: organizacyi języka naszego.

„Jak  wszystkie gałęzie badań umysłu ludzkiego, tak również
1 badanie dotyczące języka, zdaniem autora czerpie swoje kierunki 
w trzech czynnikach, a mianowicie: we wpływie historycznym, w rozwo
ju własnym, samodzielnym, powodującym nieraz zboczenia od drogi 
historycznej, nakoniec we wpływie współczesnych, wypowiadającym się 
jużto przez bezpośrednie wrażenie na ducha języków sąsiednich, jużto 
pośrednio, skoro każdy lud dopomaga duchowi czasu do wytworzenia 
sobie pewnego kierunku, a tern samśm oddziaływa także pośrednio na 
język innych ludów."

Otóż (zdaniem autora) z pomiędzy tych trzech czynników, dwa 
tylko pierwsze uwzględnionemi zostały przez ludzi, stojących dziś na 
czele mowoznawstwa polskiego. Postanowił przeto zwrócić swoje po
szukiwania na tę „dotąd przez poprzedników nieupatrzoną drogę." 
«Zamierzyłem, powiada (str. XIII), rozważać gramatykę polską z nowe- 
8° stanowiska, pracując nad wytłumaczeniem jćj zjawisk przez sam ję- 
z!/k, t. j. nastręczające się w różnych dziedzinach mowy polskiśj fakta 
porównywać z sobą i tein samem uczynić je łatwiejszymi do pojęcia, 
fhzedewszystkićm zaś starałem się o zestawienie rozlicznych prawideł 
mowy polskićj z zasadami upatrzonćmi w innych językach z całkiem 
odmiennego źródła.”

Następuje poczet faktów (str. XIV—XVI), dowodzących, że histo
ryczne wywody dotychczasowych mowoznawców nie wystarczają na wy- 
tłómaczanie wszystkich zjawisk. Powtarzamy niektóre z nich za auto
r a 11) szczegółuiśj z uwagi, iż przy tej sposobności usłyszymy ważny dog- 
mat, podcinający piórka wybrykom filologii porównawczej. Wprawdzie 
P- Rabbinowicz w zasadzie nie zrywa z tradycyą sanskry to logiczną.

Język polski (str. XV), mówi on, jestto zapewne nic innego, jak rozwi- 
uięta i zmodyfikowana mowa macierzyńska, a raczćj pramacierzyńska 
sanskry tu, ale nieinaczej, jedno tak, jak mąż pełnoletni a dojrzały,
2 Wysoko rozwiniętym duchem, uważanym być winien za rozwiniętą for- 
'Uę dziecka dwuletniego; kości i muskuły są (tu i tam) też same; nawet 
barwa oczu i włosów, pewne rysy twarzy, ba i nawet pewne wrodzone 
nieprawidłowości, pozostają takićmi, jakie dziecko odziedziczyło po ro
dzicach i na świat przyniosło; będą więc one znamieniem jego charakte- 
rystycznem, dopóki żyje. Ale jego ruchy, działania, jego duch, naleźćć 
będą prawie jedynie i wyłącznie do wieku dojrzalszego. Podobnież 
rzecz się ma i z mową polską; aż po dziśdzień jest ona niczćm innćm, 
jak spadkowym udziałem, pochodzącym od sanskrytu; lecz Polacy XIX 
stulecia używają tego skarbu dziedzicznego już w duchu języków nowoży
tnych chwili obecnćj." Z głębokićm uznaniem, acz z zastrzeżeniem po



dnosimy to hasło, tak skromnie, ale tak  wymownie protestujące prze
ciw wszechwładczym zachciankom filologii porównawczej. Porównywa
nie odkrycia mowy staroindyjskićj do odkrycia Ameryki i tym podobne 
hyperbole, powinny już przecież ucichnąć, a powaga źródeł sanskryc- 
kich wrócić do właściwych rozmiarów. Jeszcze jeden cios, zadany tak 
stanowczo marzycielstwu etymologów, jak go zadał p. Rabbinowicz, 
a sanskryt przestanie być ostateczną wyrocznią w rzeczach rozwoju mo
wy polskiśj i źywocięeia, jakie pozwalał sobie dokonywać Bopp na języ
kach słowiańskich, ponawiać się nie będą.

Z faktów, na jakie powołuje się p. Rabbinowicz w pokazaniu nie
dostateczności wywodów historycznych, przytaczamy następujące, wiel
kie, szczególnićj morfologiczne zmiany, które, jak  słusznie po części 
przypomina autor, dokonały się w naszym języku w czasach stosunko
wo najbliższych.

„Głównśm znaczeniem mowy słowiauskićj, przenikającóm wszys
tkie części mowoznawstwa, jest zmiękczenie głosek (str. XIV, XV). 
Otóż w starożytności nie spotykamy wcale śladów podobnego zmiękcze
nia i Malinowski (są to jeszcze słowa autora), który w każdym rozdzia
le potrąca o sanskrytę (Elwas tom Sanscrit zu erzachlen hal) w owym 
pierwojęzyku nie znajduje najmniejszej analogii ze słowiańską zasadą 
zmiękczania głosek, a tern bardziśj z rozlicznśmi prawidłami tśj zasa
dy. Zmiękczania tedy głosek należą do czasów nowszych i analogii na 
nie szukać należy w językach nowożytnych.”

Jeżeli dobrze wyrozumieliśmy autora co do znaczenia trzech czyn
ników wzrostu języka, w takim razie przytoczony dopiśroco ustęp ma 
znaczyć, że własność zmiękczania głosek mowa nasza winną jest nie 
wpływom historycznym, lecz samoistnemu rozwojowi (czyli swojśj natu
rze), oraz wpływom współczesnym (czyli analogii języków nowo
żytnych).

Otóż, przeciw tak postawionćj kwestyi, nastręczają się, podług 
nas, ważne trudności.

Pomimo olbrzymich prac, jakie dokonała filologia w nauce języków 
starożytnych, wyznać musimy, źe to, co się nazywa dźwiękiem ich mo
wy, jest dla nas, po większćj części, tajemnicą. Starożytność odsłania 
wprawdzie przed nami swoje oblicza, oddaje nam klucze od wszystkich 
czynników życia swego, odkrywamy ledwie że nie ślady jój stąpania, 
łzy, uśmiech i inne objawy psychiczne daje się odgrzać i wskrzesić. 
Ale dźwięk jestto fenomen, nicdający się odtworzyć. Walka Reuchlinis- 
tów z Erazmistami toczyć się będzie bez kresu, bo rysów tonicznych 
umićrającego plemienia żaden pędzel przekazać nie jest w stanie potom
ności.

Brzmienia tedy języków zamarłych z pod władzy ucha usunięte 
nazawsze, przechodzą pod słabą i arcy-jednostronną władzę oka.

Pomimo jednak ostatecznego zatracenia tajemnic dźwięku w staro- 
żytnychjęzykach, badania nasze nie są pozbawione pewnego gruntu. Jeżeli 
nie słyszymy, to widzimy, jeślinieczujemy, tedy przynajmniej rozumićmy



z grubszego, przypuszczalnie, dźwiękową naturę każdćj ich głoski. Z da
nych wiadomych dochodzimy do niewiadomćj, za pomocą instynktu 
mówniczego.

Otóż w granicach fonetyki, tak pojętych, natrafiamy na skazówki 
zmiękczania głosek w mowie greckićj. I  tak jeżeli pierwiastek fronlid  
(troska), przechodzi w wyraz frontidzo; jeżeli pierwiastek: hęd (siadać), 
przechodzi w hedzo, nie jestże to najdotykalniejsza analogia z polskićm 
nad i sadzam? Jeżeli łacińskie viteus przechodzi w vicinus-, nie jest
że to analogia z polskićm córka i córce? a gdyby nawet zachodził pe
wien odcień pomiędzy polskim a łacińskim sposobem zmiękczania 
półgłoski (co niewątpliwe), to prawdopodobnie nie sięga on dalćj, 
jak różnica np. w wymawianiu polskićm, francuzkićm i angielskićm 
wyrazu jednego i tegożsamego, np. pensyon. Sam autor wska
zuje nam, że i w języku hebrajskim zachodzi pomiędzy innemi zmięk
czenie ck na s.

Ale przestrone pole, już nie dla hypotezy, lecz dla naocznego 
pokazania systemu zmiękczania spółgłosek, mamy w sanskrycie. I  tak: 
znanym jest faktem, że wiele wyrazów sanskryckich, mających w swo
im składzie brzmienie cz, powstało z pierwiastku mającego brzmie
nie k; tak np. wyraz wacz (głos, vox, vocare), w swoim źródłosłowie 
brzmi: wali, i dlatego 7-my przypadek liczby mn. jest: waksu. Zacho
dzi więc tu zupełnie tażsama zamiana dźwiękowa, jak  i w polskim 
(człowiek, człowiecze). Przytćm zdarza się, iż pewne wyrazy sans- 
kryckie, mające w składzie swoim cz (np. czatur-cztery) w innych ję
zykach, zamiast niego mają brzmienie k  w łacińskim i litewskim, 
a znowu w zendzkim: cz (czatwaro).

Tak więc, co do własności zmiękczania głosek, bynajmnićj nie 
braknie analogii pomiędzy językiem polskim a starożytnemu Nie idzie 
ztąd wszakże, aby to osłabiać miało wypowiedzianą przez autora zasa
dę, że „czynniki historyczne nie wystarczają na wytłómaczenie wszy
stkich zjawisk mówniczych w języku polskim." Pozostanie ona nie
zachwianą. Ale zachodzi pytanie: gdzież tedy upatruje autor źródło 
tej postaci graniatycznćj? Na odpowiedź pozostają dwa następne 
czynniki rozwoju języka: jego potęga własna i wpływy współczesnych. 
Autor nie pozostawia nas w wątpliwości pod tym względem. Zdaniem 
jego, jeżyk nasz urabiał się pod tym względem, jak  i pod wielu innemi, 
w duchu i pod wpływem współczesnych. Poczet faktów przytoczonych 
w dalszym ciągu, pokazuje wyraźnie, co mamy rozumieć przez wpływy 
współczesnych. Jest to poprostu modelowanie się języka na sposoby cu
dzoziemskie. Autor snąć czuł szlachetny brak odwagi do wypowiedzenia 
się w jasnćj, otwartej formule, (chociaż głos przekonania nigdy jesz
cze nie zaciemnił aureoli żadnego myśliciela). Posłuchajmyż historycz
nych spostrzeżeń autora: „Aż do wieku XVI w języku polskim istniały 
samogłoski długie, jak  to ma miejsce w językach starożytnych. Dziś 
język polski idzie za analogią języków  nowożytnych, francuzkie‘"o nie
mieckiego i t. d.“ °  ’

Tom IV. Październik 1877.



„Jeszcze w wieku XVII oprócz liczby mnogićj, miał on jeszcze 
podwójną, jak  język sanskrycki i mnićj starożyty od niego, grecki, 
Dziś język polski idzie za duchem języków nowożytnych, francuz kiego, 
niemieckiego i t. d.

„W przypadkowaniu rzeczowników, zakończenie owie było ogól
ną cechą przypadku I-go liczby mnogićj." Źe dziś zakończenie owie, 
zostawiono wyłącznie dla imion męzkich, osobowych, pan Rabbinowicz 
tłumaczy i to również wpływem współczesnym. Ograniczenie formy 
owie (synowie, bohatćrowie), przypisuje on wpływowi etykiety francuz- 
kićj ( Vous), nicmicckićj (Sie) i t. p.

„Czasowanie, jeszcze w XV wieku miało aoryst, przeszły niedo
konany, z zupełnie odmiennerni od dzisiejszych zakończeniami osobowe- 
mi, np. mołwich (mówiłem), mołwi (mówiłeś), mołwi (mówił); w liczbie 
mnogićj: mołwickom, mołwiście, mołwichą (mówili); w liczbie podwój- 
ućj: mołwichwa, mołwista (wy i oni oba mówili)."

W końcu wreszcie tego dzieła czytamy: „w obecnćj gramatyce 
przytoczyłem wiele nowych prawideł, które więcćj pokazują podobień
stwa z duchem języków nowożytnych, aniżeli z sanskryckim."

Zgoła główny nacisk wszędzie prawie kładzie pan Rabbinowicz 
na ducha języków nowożytnych.

A cóż się stało z trzecim, podług nas, n aj walniej szym czynnikiem 
wzrostu mowy, to jest z potęgą samodzielnego rozwoju? Dla czego 
autor postawiwszy na czele swoich badań tak prawdziwą, trójjedyną 
całość sił działających w języku naszym, zrzekł się następnie naj- 
ważniejszćj?

Podnosimy niektóre z wyżej wspomnianych spostrzeżeń autora, 
na dowód, że daleko snadnićj i słusznićj podobne fakta (jak zaniecha
nie liczby podwójnćj, zmiękczanie głosek i t. p ), wytłómaczyć się dają 
przez własnotwórczą naturę języka, aniżeli przez tak zwane u autora 
wpływy współczesne. Weźmy np. pod rozwagę zmiękczanie głosek 
lub zaniechanie pewnych zmian formowych.

Zmiękczanie spółgłoski wjęzyku polskim sięga epoki naj odleglejszćj, 
nie jest więc skutkiem modelowania się jego na wzór mowy francuzkićj; 
przeciwnie jest owocem wypracowania się języka z własnych i we włas
nych żywiołach. W którymżeto z języków nowożytnych spółgłoska 
r  zmiękczała się w tym kierunku fonetycznym, i zmiękczyła do takićj 
subtelności, że jćj różnicy od i  opisać nawet niepodobna, a jednak 
uznać potrzeba? Czy pan Rabbinowicz tak głęboko wnikający w na
turę języków, czuje jakąśkolwiek analogią pomiędzy wymawianiem 
zgłoski biu w wyrazie francuzkim biuste i polskim biust? czy Francuzi 
zmiękczają spółgłoskę? bynajmnićj. Cały proces zbiega się tam w na
stępującą po uićj samogłoskę. Jest tu różnica prawie fizyologiczna. 
W wyrazie np. bierny, my antycypujemy wrażenie zmiękczenia, to jest 
jeszcze przed wymówieniem pierwszćj sylaby usposabiamy organ mow- 
ny do zmodyfikowania dźwięku 6, i to w sposób, nie powtarzający się 
w żadnym języku, nawet słowiańskim.



Ależ, odpowiedzą nam, nie idzie tu o sposób zmiękczania dźwię
ków: idzie o podanie do niego hasła z języka sąsiadów, o modę okrze
sywania dźwięków, z pozostawieniem języka własnemu jego mechaniz
mowi. Na to odpowiemy: olbrzymią starożytnością naszego języka; 
dowodami dziejowćj kolejności w okrzesywaniu dźwięków; postawie
niem zabytków picrwotnćj, grubej formacyi (chody-że, idy-że, kto to 
widal), obok zmiękczonćj (chodź, idź, widział), ale również starożytnćj. 
Odpowiemy pieśniami ludu, sięgającemi wieku, w którym, jak mówi Sis- 
mondi, na zachodzie Europy mowy łacińskićj już nie było, a języków 
romańskich jeszcze nie było: i w tych właśnie zabytkach pokażemy 
doskonale już wyrobiony system dźwiękowy. Wszak sam autor zwra
ca uwagę na istniejące dotąd zabytki starego ukształtowania: widomy, 
ruchomy (od nie zmiękczonego jeszcze: ruchać).

Zaniechanie pewnych odmian także przypisałbym wcale innćj 
przyczynie, aniżeli wpływom obcym. Dowieść można tego i historycz
nie i pojęciowo, porównywając nasz język np. z romaóskicmi. Horda 
najezdnicza, rzucając się na kraje cywilizacyi i języka rzymskiego, ja 
ko dzika i nieskończenie niższa duchowo od zwyciężonych, traciła stop
niowo przyniesioną z sobą gwarę, i wytwarzała na oślep, w spo
sób czysto-mechauiczny, nową gwarę z pierwiastków mowy podbitych. 
Było to istne wznowienie chaosu świata, a jeszcze lepfój, że użyjemy 
dosadnćj metafory podaniowćj, było to spadanie wyrazów do piekła, 
w którćm na wieki pozostać miały w takićj postawie, w jakiśj, zrzą
dzeniem trafu, zapadły. I  tak, rzeczownik łaciński, pochwycony 
w przypadku ti-ym liczby pojedynczśj, i w tćj formie znieruchomiony 
na zawsźe, stał się wyrazem włoskim; z przypadku 4 liczby mn. powsta
wały rzeczowniki hiszpańskie, z 2 rumuńskie. O mowie naszćj nic po
dobnego pomyślćć się nie da. Nie tworzyła się ona przez absorbowa
nie obcych żywiołów* a zatracanie swoich, ale raczej wzrastała przez 
ich asymilowanie w dzielnym organizmie swoim. Łacińskie castellum 
(zkąd nasze: kościół) jest przepolszczonyin do niepoznania, w grunt 
wrośniętym; włoskie pielade, jest surowym materyałem, który leży we 
wnętrznościach obcych, niestrawiony, z zachowaniem na zawsze tego po
łożenia, w jakićm został połknięty. Łacińskie factum  było najprzód 
faiot, a następnie fa il, czyli że, i wewnątrz wyrazów nie zachodziła 
asymilacya, ale tylko, mechanicznie wydzieranie dźwięków, bez wszel- 
kićj organicznćj ich przeróbki.

Zwóćmyż uwagę i na pojęciowy stosunek mowy polskićj do oto
czenia europejskiego. Jako język fleksyjny, snuł on tćm samćm swoje 
pojęcia w zupełnie odmiennym porządku logicznym, aniżeli francuzki. 
Końcówkowa ruchliwość wyrazu odbijała się w układzie zdania, płod
ność znowu w wytwarzaniu form odsłownych, ułatwiając skracanie zdań 
wpłynęła zupełnie odmienniej na budowę okresu. Myśl tedy, powtarzamy’ 
w skutek korzystniejszych warunków gramatycznych, snuje się tu ina- 
czćj, swobodnićj. Sam nawet język niemiecki, bliższy do polskiego co



do układu fleksyjnego, nie może dotąd jeszcze wyzuć się z nierucho
mości składniowśj. Pytanie więc, co tu mogły położyć na szalę tak 
zwane przez autora wpływy zewnętrzne, to jest analogią języków, albo 
z odrębną budową, ale nieskończenie niższą? Zaniechanie przeto pew
nych odmian (jako to, liczby podwójnćj, imiesłowów biernych czasu te
raźniejszego, czynnych przeszłych i t. p.) nie nastąpiło w skutek zapa
trzenia się na inne języki, ale raczej wypadło z kolei naturalnego roz
woju. Liczby podwójnćj zaniechano, skoro stała się już niepotrzebną, 
to jest skoro po dojrzałćm ustaleniu się pojęcia ilości okazało się zby- 
tecznśm cieniowania liczebne wyobrażać w formie słownćj. To samo 
zaszło i w mowie greckićj. Użycie stałe liczby podwójnćj ciągnie się 
nie dalćj, jak  do czasów staro-attyckich. W epoce aleksandryjskićj zni
kała ona stopniowo, i nakoniec znikła z żyjącego języka.

Tak więc pierwszą wybitną barwą stanowiska pana Rabbinowi- 
cza jest sprostowanie granic pomiędzy gramatyką języka polskiego 
a mowoznawstwem porównawczem.

Drugą cechą jego obecnej pracy, jest całkowite usunięcie badań 
źródłosłowowych. Uznaje on zasługi p. Małeckiego i K. Malinowskie
go, w tym obrębie nauki położone; ale docieranie do tćj pierwszej ma- 
teryi języka, którą zowićmy pierwiastkami, zostawia raczćj słownikar- 
stwu. Głownem tedy jego polem jest forma (czasy, przypadki i t. d.), 
na tćm tćź polu głównie wytyka on skutki przesady w podstawianiu 
wszystkich faktów pod zasadę historyczną.

Wyjątkowo oryginalną jest praca p. Rabbinowicza i z tego wzglę
du, że gramatykę polską prowadzi porównawczo z niemiecką i hebraj
ską. Usprawiedliwiać zestawienie mowy polskićj z niemiecką, jest pra
wie zbytecznćm. Zastanawia nas jednak, że p. Rabbinowicz szuka 
wspólności pomiędzy językiem germanów a naszym, poza dziedziną ich 
rzeczywistćj natury, t. j. nie w pierwiastkach, ale w formach (na co je
szcze się godzimy), a co ważniejsza—w zwrotach. Posłuchajmy samego 
autora: „Jeżeli więc język polski (str. XVII) posiada tyle słów wspól
nych z niemieckim, tedy tćm bardzićj, musi on posiadać i zasady gra
matyczne (grammatische Principien), wspólne z językiem niemieckim.”

Zdawałoby się, że autor ma tu na myśli coś daleko ogólniejszego, 
aniżeli pokrewieństwo dźwiękowe, zdawałoby się, że mówi o jednym 
z tych typów umysłowych, jakiemi bezwątpienia cechuje się szczep in- 
do-europejskich, wobec semickiego. I w takim razie bez namysłu po
stawilibyśmy zgodnie z autorem język niemiecki obok polskiego, jako 
zbudowane na jednorodnej podstawie pojęciowćj, a wtedy pośrednićm 
ogniwem porównania, byłyby języki starożytne.

Tymczasem autor inaczćj tu rozumić pokrewność, rozumie on 
przez nią owe naleciałości składniowe (zwroty, frazesa), których bynaj- 
mnićj uważać nie należy za prawowite żywioły w budowie języka, ale 
raczćj za żywioły najazdowe, za źdźbła, uwięzłe w organizmie, które



przyrodzonym biegiem rzeczy muszą z niego wypłynąć, albo skruszeć 
i w końcu, zniknąć. „Wiadomo, powiada p. Rabbinowicz, że łatwićj 
się przejmuje z obcego języka jego zwroty, aniżeli jego pierwiastki (t. j. 
wyrazy). Choćby np. Polak, przez długie obcowanie z Niemcami 
i przeniknął się głęboko duchem ich mowy, przecież rozmawiając 
z ziomkami, nie użyje wyrazu niemieckiego, ale w formach gramatycz
nych (?) i zwrotach dopuszczać się będzie germanizmów.

Tak bezwątpienia, odpowiśmy autorowi, ale te chwilowe znaro- 
wienia rozbiją się z czasem o tarczę ducha mowy, który właśnie, jako
duch, skażonym być niemoże.

Co się tyczy języka hebrajskiego, p. Rabbinowicz przyjmuje, jako 
fakt, że zachodzi rzeczywiście uderzająca wspólność wielu praw grama
tycznych w obu językach." polskim i hebrajskim. Co ważniejsza, uzna
je  on, że język hebrajski posłużyc nam może do wytłómaczenia sobie 
albo ułatwienia pewnych prawideł naszego języka, szczególniej czasowa- 
nia. Wpływ języka hebrajskiego na ducha języków nowożytnych pan 
Rabbinowicz przypisuje ') tej okoliczności, że „najznakomitsi mężowie, 
którzy pierwsi urobili języki nowożytne przez swoje wiekopomne dzieła, 
wszyscy przejęci byli duchem Biblii, że najcelniejszymi pomnikami, jakie 
ci ludzie zostawili po sobie, są przekłady ksiąg Starego i Nowego zako
nu a te przekłady sa pełne hebraizmów. Mrongowiusz, jeden z na j
sławniejszych słowmkarzy polskich, przytacza w swoim słowniku pol
skim pod każdym prawie wyrazem, miejsca biblijne dlatego, że za najcel
niejsze utwory piśmiennictwa polskiego, uważa przekłady Biblii, któ
re tćż zaleca jako wzór do naśladowania, każdemu Polakowi."

Zrobilibyśmy autorowi uwagę, że wpływ Biblii niezaprzeczenie 
wielki, jednak dla nas, niebyłto wpływ tego rodzaju, jak on pojmuje go, 
względnie innych języków. Zresztą i p. Rabbinowicz, pewne uderzające 
analogie zdaje się odnosić raczej do rzędu przyczyn ogólnie-pojęciowych, 
aniżeli do jakiegoś wpływu historycznego.

Najdzielniej ze wszystkich części p. Rabbinowicz opracował nau
kę o słowie, t. j. o czasowniku. Z trak tatu  o czasowniku na szczegól
ną uwa^ę zasługuje dział, dotyczący rodzajów słowa i jego czasów. 
Jestto dział, w którym autor nnjudatniej przeprowadził zasadę pojęcio
wą wyrazów, wykazując odpowiadające jćj w języku, zmiany fone
tyczne.

Przytaczamy tu, jako wzór poglądu autora na słowo polskie, jego 
naukę , o rozmaitych czasach słowa,” a to z uwagi, że w tym ustępie 
szcze-mlniśj, autor zapuszcza się w dziedzinę filozoficznego rozważania 
mowy z właściwą sobie bacznością na fakta. Autor stwierdza tu ową 
ni"dy niezaprzeczoną zasadę, że wszelkie ruchy fonetyczne w języku 
(t. j zmiany dźwięków jednych na drugie), są niczćm innćm, jedno ska- 
zówkami pochodu myśli ludzkićj, że w języku ostatecznie przerabia się
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myśl i rozsnuwa na pasma coraz subtelniejsze, a dźwięki są farbą po
wlekającą te pasma.

„Co się tyczy czasów, mówi p. Rabbinowicz (sir. 344) powszech
nie twierdzą, że słowa wyrażają trzy czasy, t. j. teraźniejszy, prze
szły i przyszły. Rzeczywiście jednak w największśj liczbie języków, 
tylko dwa czasy mają dla siebie wyrażenie we właściwćj formie czaso
wnika (robię, robiłem; zrobię, zrobiłem). Inne czasy (nieistotowe, lecz 
sztuczne) wytwarzają się przez przybrane słowo (np. będę czytał); że 
zaś język hebrajski podobnych złączeń nie posiada, przeto liczba cza
sów redukuje się w nim do dwu: przeszłego i przyszłego; teraźniej
szość zaś wyrazić się nie daje."

Tym sposobem, według słusznćj uwagi autora, norma gramaty
czna zupełnie nie odpowiada normie logiczućj, bo każda czynność za
chodzić może w trzech czasach. W przeszłości lub przyszłości mogą 
nawet zachodzić jeszcze bardziśj szczegółowe podziałki czasu (dawno, 
dopićro co i t. p.), na które w wielu językach nióma form odpowiednich.

Z tego tedy faktu, t. j. z braku drobniejszych form słownych, któ- 
reby odpowiadały cieniowaniom pojęć o bliższej lub odległejszój prze
szłości lub przyszłości, p. Rabbinowicz wyprowadza bardzo śmiały 
wniosek. Powiada on, że istniejące w językach (polskim, niemieckim 
i hebrajskim) dwie formy czasowe, bynajmnićj nie są przeznaczone do 
wyrażenia pojęcia czasu; bo czas „w istotę czynności bynajmnićj nie 
wchodzi, owszem jest on czćmś zewnętrznem dla niój." Słowem wyra
zy: robię, zrobię, robiłem , nie wyrażają bynajmnićj czasowych podzia- 
łek czasu; wyrażają one owszem „zmiany w samćj istocie działania." 
Odróżnia on tedy działanie spełnione (geschehene), np. robiłem, zrobi
łem i działanie niespełnione (ungeschene Handlung), np. robię, 
zrobię.”

Wniosek ten, oceniony filozoficznie, znaczy, że autor podnosi sło
wo na stanowisko czysto objektywne; ma ono w swoich, tak zwanych 
odmianach czasowych, wyrażać przedewszystkićm czynność, z jedynym 
względem na to, czy się spełnia, lub niespełnia.

Takie usamodzielnienie słowa, takie postawienie go objektywnie 
(t. j. w niezależności od czasu) nie wątpimy, że razić będzie rutynistów. 
Nigdy nie zgodzą się oni na to, aby pojęcie uznanśj od wieków różnicy 
czasowej w słowie, miało być pojęciem tylko przyczepionćm do pojęcia 
czynności, a jednakże autor formułuje to w sposób wcale niedwuznacz
ny; powiada on w końcu rozumowania swojego (str. 345): „Tak więc 
forma słowna dla oznaczenia czasu działania, jest zupełnie zbyteczną.”

Na poparcie tego nowego poglądu, p. Rabbinowicz przytacza do
wody, czerpane z budowy trzech języków, obranych przez siebie za 
przedmiot badania, t. j. polskiego, niemieckiego i hebrajskiego, powołu
jąc się, pomiędzy innćmi i na ten szczegół, że jeden czas (np. przyszły) 
może w zupełności zastąpić inne (rzeczywiście, zamiast wyrażenia: „jak 
zaczął śpiśwać,” powiedzićć można „jak zacznie śpiewać, jak  zacznie 
płakać i t. p.).“



Zrobilibyśmy jednak uwagę autorowi, że podobną zmianę w poję
ciach gramatycznych, jako stanowczą, należało mocnićj osadzić i uspra
wiedliwić ją  na gruncie bardzićj teoretycznym. Zdawałoby się bo
wiem, że jedynie pierwotne ubóstwo języka (np. polskiego) spowodować 
mogło potrzebę pominięcia względów czasu w organizacyi słowa. Że 
te względy są późniejszemi, czyli innćmi słowy: że z czasem dopiśro, 
i to w skutek arcy-zwikłanych procesów logicznych, przyszło dopićro do 
upatrzenia jakiejś odpowiedniości pomiędzy odmianą słowa, zwaną cza
sem, a istotnćm pojęciem czasu; na tę myśl wpadali już starożytni, jak 
kolwiek, nawet Arystoteles nie związał jćj w wyraźną formułę. W jed
nym ze swoich pism logicznych, napomyka on „o niezmiennćj tożsamo
ści istoty działania, bezwzględnie, czy ona jest, była lub będzie.” Ży
jący, za czasów cesarza Justyniana, Pryscyan podaje ') nadzwyczaj 
subtelne rozumowania o czasie (gramatycznym) i prawdopodobnie za 
jego to hasłem przyjętą została w nauce języka, a przyjętą mylnie spój
ność pojęcia czasu z pojęciem działania. Podług Beckera, którego zda
nie stanowi najwyższą dotąd powagę w filozofii mowy, formy słowa, 
zwane czasami, wyrażają wprawdzie czasowy stosunek działania, ale 
stosunek ten nietyle wyraża objektywnie wzięte doby samego działa
nia, ale raczćj: jego postawę względem mówiącego. Jeżeli np. mówię: 
„grzmi, pali i t. p.,” wyraża to fakt jednolity z obecnością mówiącego; 
przeciwnie, inne formy słowa (mówił, palił, grzmiało), wyrażają coś 
odrębnego, dziejącego się zewnątrz osoby mówiącćj, „czyto w kierunku 
przyszłości, czy przeszłości.”

Pogląd ten Beckera (w dziele jego Organizm mowy), pokazujący 
najwyraźnićj zastosowanie teoryi Kanta do badań językowych, wywarł 
w swoim czasie stanowczy wpływ, jak w ogóle tenże myśliciel mo woźna w- 
stwo posunął w kierunku filozoficznym. Przypomnijmy sobie, że Kant wa
gę pojęć czasu i przestrzeni ograniczył w ten sposób, iż je uznaje jedynie 
za formy naszych wyobrażeń. Widzieliśmy dopićro co, teoryą Beckera 
czasu w dziedzinie mowy ludzkiśj; nie pominął on i drugićj formy, t. j. 
przestrzeni i postawił ją , również jak  i pierwszą (t. j. czas), podług 
brzmienia nauki Kanta; pojęciu przestrzeni w języku ma odpowiadać 
osoba słowa.

Tak więc, podług Beckera, czas i osoba w słowie, wypowiadają 
jedynie stosunek mówiącego do działania; są więc natury wyłącznie 
względnćj i bynajmnićj nie dotyczą objektywnćj strony działania; na 
to bowiem, zdaniem Beckera, język ma oddzielne oznaczenia, jakoto 
przysłówki czasowe: dziś, Jutro, dawno i t. d. Tę ostatnią myśl wpro
wadził do swojćj teoryi i nasz autor.

Zdaje się nam jednak, że zamiast występowania przeciw dotych
czasowemu podziałowi czasów na trzy, zamiast sprowadzania ich do 
dwu, może właściwićj byłoby wziąść za podstawę czas teraźniejszy, 
to i filozoficznie dałoby się uzasadnić i —co w gramatyce najważniejsze—
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posłużyłoby do rozświetlenia wielu zadziwiających zjawisk w nauce
0 słowie polskićm. Przytem na tej drodze możeby autorowi pewne fak- 
ta  w prawdziwszym pokazały się świetle, i tak:

1. Przyjęcie czasu teraźniejszego za główne ognisko formacyi 
słównśj posłużyłoby autorowi do silnego poparcia jego zasady, wyżćj 
przytoczonej, o względnim  tylko znaczeniu czasu w odmianach słowa. 
Tak zwany bowiem czas teraźniejszy wyraża właśnie ową działalność 
czystą, nie zawisłą od pojęcia czasu, jaką autor miał na względzie. 
Bo (tak zwany) czas teraźniejszy (np. słońce oświeca ziemię), oznacza 
nie fakt, w jakićjś danćj chwili, zachodzący, lub zaszły, ale czynność 
bezwzględnie samoistną; pojmowaną nie w toku, ale w spokoju jćj isto
ty. Jest to forma przystająca Bóstwu, które mówi „pierwćj, nim był 
Abraham, lub Izaak, Ja  jestem." Pomijamy inne własności logiczne, 
dowodzące takićj natury czasu teraźniejszego.

2. Czas teraźniejszy i pod względem fonetycznym uważanym 
być powinien za podstawę, albowiem odmiany we wszystkich czasach 
zbudowane są na jego normie, ta zaś norma streszczoną jest najogól
niej i najwyraźnićj w staropolskićm słowie cm-jesm-jestem. Niesłusz
nie więc pan Rabbinowicz nazywa ten pierwiastek zatraconym w naszćj 
mowie (str. 242). Ależ pierwiastek ten istnieje; na dowodzenie czego, 
dosyć jest przytoczyć ludową formę: on je .  Niesłusznie tćż nazywa au
tor wyraz by (on przyszedł by): partykułą; jest to bowiem najwyraźnićj 
zabytek słowa być, które u autora wziętćm zostało za jedno z pierwia
stkiem: będę.

W tabeli słowa posiłkowego (str. 249) czytamy: „Zakończenia 
osobowe czasu teraźniejszego; jest-em, jeste-ś, jeste-ście, nazywają się 
ruchome mi, ponieważ dają się oddzielić od słowa i przyczepionemi być 
mogą do innego wyrazu zdania."

Uwaga, jak  widzimy, sprawiedliwa; ale gdyby nasz autor, tra k 
tujący rzecz tak naukowo, i tę, szczególną w swoim rodzaju, własność na
szego języka, postawił był teoretycznie, przekonałby się dowodnie, że 
czas teraźniejszy jest rzeczywiście ogniskiem kształtowania się słowa,
1 że mniemane zakończenia osobowe, są właśnie owym pierwo-czasow- 
nikiem, o którym mówiliśmy.

Słowo, jestem , ma tylko czas teraźniejszy, i to, podług nas, dowo
dzi ostatecznie, że ono jest słowem w bezwzględnćin znaczeniu wyrazu, 
z pełnym przywilejem niezależności od pojęcia czasu. Innych czasów 
słowo to nićma i mieć nie mogło, jako wytworzone w tćj niezależności, 
ale za to, samo ono jest we wszystkich czasach każdego słowa, jakkol
wiek nie tak  mechanicznie przyczepione, jak  np. w języku angielskim, 
gdzie się mówi: jestem piszący, jestem chodzący i t. p. ( /  am doing).

Słusznie po części zauważył pan Rabbinowicz, że Polacy niechęt
nie używają formy słowa, złożonćj ze słowa posiłkowego. Od wieku 
XVI dostrzegamy rzeczywiście w języku naszym zwrot syntetyczny, to 
jest żywioły składające wyraz poczynają się osadzać w całość. Wy
raz: jestem, który w starożytnym jego kroju nazwaliśmy pierwosło-



wem, do niepoznania prawie rozpływa się dziś w danym czasowniku 
(zrobił-em), tak  iż niekiedy przypomina się tylko w kształcie końcówki 
(zrobiła-m). Ale w dawniejszych zabytkach i w mowie ludu natrafia
my jeszcze wyraźnie na ślady mechanicznego składania: i tak w psał
terzu z XIV wieku mamy jeszcze czas przeszły: „porodziła jeś, posz
ła  jest."

Z tego tćż względu nie zgadzamy się na sposób tłómaczenia fak
tów, o których autor mówi na str. 353; „w słowach, kończących się 
w trybie bezokolicznym na ać (badać, czytać), przy utworzeniu czasu 
teraźniejszego (kocha-m), spółgłoski m nie usunięto, a raczśj nie zlano jćj 
w nosowe brzmienie ę (jak to bywa w słowach: czynię i t. d.), a to dla
tego, iż chciano zatrzymać ją, jako cechę trybu bezokolicznego. Po
dobnież i w osobie 3 liczby mnogićj, przez wtrąconą pomiędzy dwie sa
mogłoski jotę, z bada-ą powstało: badaj-ą.” Tak rozumuje autor.

Jest to wprawdzie szczegół, odnoszący się do genezy głosek, wy
bornie opracowanćj przez pana Rabbinowicza; z tćm wszystkićm mu
simy dotknąć tego szczegółu w celu wykazania nadużyć nowoczesnćj 
filologii porównawczćj. Od niejakiego czasu stoi u nas na porządku 
dziennym, prawie co krok, tak zwane dygainma, to jest, osłanianie sa
mogłoski. Za szczególniejszą sprężynę tćj funkcyi obrano sobie jotę. 
W wielu razach rzeczywiście odgrywa ona taką rolę; ze słowa np. spoź- 
rzeć powstało: spojrzeć (ogrodzieć ogrojec, nalepszy z najlepszy). Ale 
znowu nie zgadzamy się na to, aby wszędzie a wszędzie widzieć tylko 
sprawkę dygammy. Przedewszyskićm oględność zachować należy tam, 
gdzie się ma do czynienia z końcówkami wyrazów i końcówki uważać 
nie za jakąś materyą kosmiczną, przyczepiającą się mechanicznie do 
wyrazu, ale za jego część organiczną. Niśma więc najmniejszćj wąt
pliwości, że taką częścią organiczną w słowach na am, jest pierwosłów. 
I dlatego niesłusznie występuje autor przeciw hypotezie Malinowskiego, 
przypuszczaj ącśj pierwotną formę: kocha-jem (kocham). Jeżeli bowiem 
postawimy obok siebie formy: dam, daję; zna, znaje (w psałterzu: znaje 
Gospodyń drogę sprawiedliwych); jeżeli przypomnimy sobie słowa: śmiem, 
umiem; wówczas hypoteza Malinowskiego nie okaże się bezzasadną.

Powoływanie się na tryb bezokoliczny przy tworzeniu czasów 
uważamy za mnićj stosowne. Jak w imionach, przypadek pierwszy, tak 
w słowach, tryb bezokoliczny jest najpóźniejszym wytworem w rozwi
janiu się słowa; wskazuje to sama jego forma, niekiedy więcój wyrobio
na, aniżeli wszystkie czasy słowa. Prawdopodobnie wyrobił się on z rze
czownika słownego, a raczćj był nim pierwotnie, czego dowodzi supi
num słowiańskie, zakończone na t (czytat czytać, dla czytania). Język 
bułgarski zupełnie go nie posiada.

Teorya czasów naprowadziła autora na podział słów, w pewnych 
względach odmienny od dotychczasowego: przypuszczając tylko dwa 
czasy, starał się on w innćm pojęciu odszukać zasadę owćj rozmaitości, 
jaka panuje w naszśj konjugacyi.



Oprócz odróżnienia słów czynnych (chwali), i biernych (jest chwa
lony), przechodnich i nieprzechodnich, i t. d., przyjmuje on jeszcze podział 
na: określone i nieokreślone, chwilowe czyli aorysty (dokonane), nie- 
chwilowe, ciągłe, częstotliwe, doraźne. Przeciw temu podziałowi nic nie 
mamy do zarzucenia, wyczerpuje on empirycznie całą rozmaitość w za
kresie słowa; ale ma tćż i swoje niedogodności.

Określonemi nazywa słowa z przydawką początkową (prze-czy- 
tać), modyfikującą lub określającą działanie. Naturalnie, że słowa 
nieopatrzone przydawką, wszystkie będą nieokreślonemi, co ściśle bio
rąc żadnćj grupy nie stanowi.

Ciągłemi nazywa słowa z taką formą, która wyraża trwanie działa
nia, jużto nieprzerwane, juźto przerywane (powtarzanie), które jeszcze 
nazwaćby można częstotliwemi; autor porównywa je z łacińskiemi częs- 
totliwemi zwracając uwagę i na to, że w obydwu językach mają one 
za wspólne znamię, wstawną samogłoskę a (ire, itare, wypaść, wypasać).

Chwilowemi albo aorystami nazywa słowa dokonane. Nazwa 
polskiego aorystu obejmuje rzeczywiście to samo pojęcie, jakie przy
wiązane jest do nićj i w języku greckim, to jest czyn dokonany, ale nic 
wyraża jeszcze całego pojęcia. Aoryst grecki oznacza przy tern i abso
lutne pojęcie działania, w niezawisłości od czasu. I tak odpowiada on 
naszemu teraźniejszemu, np. w zdaniach przysłowiowych i prawidłach 
moralnych „ręka rękę umywa." Również i nazwy chwilowe i dokonane 
nie odpowiadają sobie ściśle: bo „przeżył sto lat” jest to czynność do
konana, ale nie chwilowa.

Natomiast za bardzo trafne uważamy odcieniowanie pojęcia czyn
ności doraźnćj (jśj cechą jest nąć błysnąć), naprzeciw czynności ciąg- 
łój (jśj cechą jest ać błyskać).

Do rzędu ustępów zasadniczych policzyć należy bardzo ważne 
spostrzeżenie dotyczące osoby trzecićj. Autor nie zapuszcza się wpraw
dzie w logiczne uzasadnienie pojęcia osoby, jak  to widzieliśmy np. u Bek- 
kera, stosującego do słów pojęcia czasu i przestrzeni. Ale za to nawia
sem rzuca myśl, głębokićj doniosłości mowniczćj. Osoba 3, zdaniem je
go, w języku polskim uważaną być winna za podstawę. Jest ona najważ
niejszą tak ze względu na swoje najrozleglejsze użycie w mowie, jak 
i ze względu na to, że stanowi widoczne źródło wytwarzania innych 
form. Autor upatruje tu znowu ścisłe podobieństwo pomiędzy językiem 
polskim a hebrajskim. W hebrajskim osoba 3 (rozumiemy tu zawsze 
liczbę pojedynczą) nićina wcale końcówki osobowćj: halah-ti (szedłem), 
hylak-ta (szedłeś), halak (szedł). I dlatego hebreologowie w gramaty
ce kładą osobę trzecią na czele. W polskim również nióma ona końców
ki osobowćj: czyta-m, czyta-sz, czyta.

„Jako dowód (str. 355), że lud polski osobę 3 rzeczywiście uważa 
za podstawę dla dwu następnych osób, służyć może czasownik być. Za 
pierwiastek dla czasu teraźniejszego służy właściwie: jesm, druga oso
ba: jeś (zamiast jes-ś), gdzie głoska t jest zakończeniem osoby trzecićj;’’ 
Otóż od tćj trzecićj osoby, zdaniem naszego badacza wytworzyło się



nowe ugrupowanie, druga formacya: a zatem jes-tem, jes-teś, jest. 
Przytóm samogłoskę przedostatnią, (e) uważa on, jedynie za wstawkę 
związkową.

Co się tyczy drugićj formacyi nic nie mamy do zarzucenia przeciw 
wywodom autora; ale stanowczo twierdzimy, że jest ona późniejszą i że 
za właściwy pierwiastek uważać należy, jakeśmy to już mówili, słowo je , 
zachowane u ludu dotąd. Naturalnie, postawionćj przez autora zasady
0 znaczeniu osoby trzeciśj, jako podstawy, nasz pogląd bynajmniśj nie 
obala, owszem popićra ją  jeszcze z uwagi, że nasze ludowe je ,  najwyda- 
tniój o tćm świadczy. Niezbytecznćm przytóm będzie nadmienić, iż 
mniemany spójnik by, jest również niczćm iunćm, jak  osobą trzecią, 
służącą za podstawę innych osób słowa być, które odmienia się zupełnie 
na wzor słowa jestem.

Dział o częściach mowy nieodmiennych obrobiony jest treściwie, 
a po największój części, empirycznie. Niekiedy spotykamy się tu  i z ry
sami ogólniejszemi; żałujemy wszakże, iż p. Rabbinowicz tych rysów nie 
przedłuża dalój w kierunku wyższego mowoznawstwa.

I tak, niedając pojęciowego określenia części mowy nieodmien
nych, rozpoczyna wprost od podziału przysłówków na pojedyncze i zło
żone i t. d.

„Ponieważ, mówi on (str. 416), przymiotniki odmieniały się kie
dyś tak samo, jak rzeczowniki, przeto przysłówki od nich utworzone, 
zatrzymały dawne zakończenie. Tak np. mamy przysłówki utworzone 
z 2-go przypadku liczby pojedyńczśj i te kończą się na a lub m.”

Dlaczego nasz badacz nazywa je utworzonemi od przymiotników? 
wszak to są właśnie same przymiotniki, tylko odmieniające się podług 
dawnój formy.

Podobny sposób określenia przypomniałby nam tę filozoficzną za
sadę naszśj mowy, iż na pewnych punktach, prawidłowy jój rozwój za
trzymuje się, a pewne formy znieruchomieją się, w tym celu, iżby wyłą
cznie służyły jako sprężyny poważniejszych już funkcyi logicznych. 
Znieruchomienia takie odbywają się w języku naszym na wielką skalę.
1 tak spójnik bowiem, jest znieruchomieniem ze dwu, albowiem, trzech 
wyrazów; również znieruchomieniem całego zdania jest spójnik jeżeli.

Naukę o akcencie polskim p. Rabbinowicz podał zanadto ogólnie. 
Zasada stereotypowa, jakoby w języku polskim akcent padał na zgłos
kę przedostatnią, zdaje nam się co najmniój bardzo chwiejną. Mówi 
np. autor (na str, 42), że tój zasady nie ograniczają nawet ruchome 
końcówki (byli-śmy, kochali-ście), ani cząstki mowy (chcecie-li, kochali
by); ale w takim razie, albo słowo: kochali-ście jest jednym tylko wyra
zem i wtedy akcent leży nie na przedostatnićj, lecz na trzecićj od końca 
(wbrew ogólnemu prawu, przyjętemu przez autora), albo są w nićm 
dwa wyrazy (kochali-jeśmy) i wtedy druga połowa (jeśmy) niemoże 
być uważaną za ruchomą końcówkę, jak  to wyżćj nadmieniliśmy. W ła- 
ściwiśj przeto jest uważać akcent za granicę koócowćj organizacyi wy



razu, a przy tak pojętćm znaczeniu jego, można dopićro oznaczyć jego 
miejsce na zgłosce wyrazu.

Fakta przytoczone przez autora, np. ,,w ogóle,szczegóły, “nie będą 
tym sposobem wyjątkami (autor znowu myli się co do natury spójnika 

jeżeli, kładąc w nim akcent na pierwszćj zgłosce).
Na ostatnich stronnicach książki, podanym jest skazownik wyrażeń 

gramatycznych, użytych w niniejszćm dziele.

Z powyższego sprawozdania, czytelnik, nie wątpimy, przeświad
czył się o wysokićj wartości dzieła p. Rabbinowicza. Odpowiada ono 
nietylko wymaganiom technicznym, wskazując cudzoziemcowi pewną 
i niezawodną drogę do poznania mowy polskiśj, ale zarazem i wyższym 
wymaganiom pojęciowym, jako oparte z jednćj strony na filozoficznćm 
rozważaniu treści, a z drugiój na poważnych studyach gramatyki poró
wnawczej. Pochwalamy p. Rabbinowiczowi surową oględność w wypro
wadzaniu na arenę swoich zasobów porównawczo-filologicznych i ogra
niczanie się pod tym względem na głównych tylko skazówkach. Masy 
faktów szczegółowych, z niesłychaną skrzętnością pozbieranych, umie
szczane tu są zwykle w odsyłaczach, więc nie rujnują nigdzie ogólnój 
ciągłości nauki.

Oto są główne zalety pracy autora, ocenionego już należycie przez 
prasę francuzką, niemiecką i angielską. Ale na nas dzieło p. Rabbino
wicza wywarło jeszcze inne wrażenie, nader pochlebne dla autora, wra
żenie czysto subjektywne. P. Rabbinowicz, będąc autorem gramatyki 
hebrajskićj (Grammaire hebraique, wydanój w Lipsku, a następnie 
przełożonej na język francuzki przez Cl. MuUet), poświęconśj Aleksan
drowi Humboldtowi; autorem Religii narodowćj starożytnych Hebraj
czyków, Cywilnego prawodawstwa Talmudu, Kryminalnego prawa 
Talmudu (dzieła, ogłoszonego nakładem rządu francuzkiego); zgoła, 
zyskawszy sobie uznanie europejskie, w zakresie tćj specyalności, z jaką 
go łączy wyznanie jego religijne, nie spoczął na laurach obcych, na sta
nowisku kosmopolity. Dzieło niniejsze nazywa on pracą, poświęconą ba
daniu swojego rodowego języka, hebrajskie zaś studya uważa za dodat
kowe, za porównawcze tylko. Podobne przekonania wypowiada autor na 
samym wstępie, odzywając się o swoich współwyznawcach, „że od czasu 
osiedlenia się tu swojego, wprawdzie bardzo wiele zrobili dla piśmien
nictwa hebrajskiego, cokolwiek tćż i dla niemieckiego, ale dla krajowe
go, nic! aż do czasów najnowszych.”

F. Jezierski.



Starodawne dum y i pieśni. Z ebrał Zygm unt Gloger. W ar
szaw a. N a k ła d  księgarni Gebethnera i W olffa 1 8 7 7 . (W  8-ce

str. 1 5 2 ).

W licznych zbiorach ludowych pieśni, odbijają szczególniej roz
miarami swemi i układem tak zwane Dumy i pieśni. Odznaczają się 
tern głównie, że osnową ich jest zawsze jakiś dramatyczny wypadek, 
przechowany w pamięci pokoleń. Wyraźnie historycznej barwy nie 
mają, rzadko jakiś słaby w nich odzew, walki, zwycięztwa lub klęski. 
I nie dziw temu. Lud w życiu historycznem w przeszłości żadnego 
nie brał udziału, nic też w jego wspomnieniach przechowaó się z tej 
sfery nie mogło. Nie braknie nam wszakże pieśni historycznych, i ma
my ich piękny zbiorek zaczynając od bitwy pod Dąbrowęm 1410 roku, 
niewątpliwie przez uczestnika w tym krwawym boju ułożonej, ale jest to 
utwór szlachecki, wcale nie ludowy, człowieka już wykształconego 
i oznajomionego z formą wierszopisarską. Też same cechy noszą i pieśni 
z późniejszych okresów: lubo są pomiędzy niemi takie, które noszą cha
rakter czysto ludowy, przez żołnierzy, z pod chat wiejskich wyszłych 
i na wzór znanych pieśni od kolebki układanych. Łatwo je rozróżnić 
nieudatnością formy i rymami nieodpowiedniemi sobie. Do takich na
leży pieśń o Pułaskim, o bitwach w Hiszpanii, o walce pod Pułtuskiem 
1807 r. i wiele innych.

W zbiorze, o którym chcemy mówić, autor zebrał ze wszystkich 
zbiorów poprzedników swoich, dumy i pieśni większych rozmiarów 
w jednę książkę, i dał nam najpiękniejsze rzec można kwiaty poezyi 
ludowćj. Są między niemi niewątpliwie zabytki z bardzo odległych 
czasów.

Mamy tu 112 pieśni razem, nie wszystkie są wypisane z daw
niejszych już znanych, a drukiem ogłoszonych zbiorów; bo znajdujemy 
jednakże i takie, które po raz pierwszy, sam wydawca potrafił wydobyć 
z ust ludu, i razem pomieścił.

Jeden z dramatów, jaki widać wstrząsnął wyobraźnią i uczuciem 
ludu, był wypadek, że z dalekich stron przybysz, potrafił namówić 
młode, piękne a niedoświadczone dziewczę, które przez miłość dla nie
go zabrało matce drogie klejnoty, a posłuszne namowie, opuściło dom 
rodzicielski i skrycie z nim uciekło. Łotr uprowadziwszy ją, przywiódł 
nad głęboką rzekę, i z wysokości wybrzeża strącił w przepaść wodną. 
A gdy się ratowała nieszczęsna, zbrodzień, z zimną krwią, odejmował 
jćj wszelkie środki pomocy. Nic rzewniejszego, jak opis tćj walki bez- 
bronnćj dziewicy, która tylko miała słowa miłości, dla swego mordercy.

R zu cił-c i ją ,  rzucił, w ten  D unaj g łęb o k i.
I  zaw iesił się j ć j ,  fa rtu szek  n a  kole.
—  „R atu jże  m nie, r a tu j,  Ja sicń k u  sokole!
J a ś  rozcią ł szabolką fa rtu szek  na  dw oje,
—  „Do dna  K asiu , do dna, do dna dziewczę m oje.



N ic  na tom  cię w rzucił, bym  cię m iał ra tow ać  
M usisz ty  K asieńku  ten  D unaj zg ru n to w ać .”

I  zaw iesił się  jć j  w arkoczyk na ko le,
J a ś  rozcią ł szabelką, w arkoczyk na dw oje.
—  „O j nie toóże, n ie to ń , mój w arkoczku do dna,
Bo ja  od Ja s ie ó k a  tćj śm ierci nie godna;
N ad  w szystko na św iccie, ja m  cię ukochała ,
O d o jca , od m atk i z to b ą  od jech a ła .”

P ływ a K asia pływ a, a lądu  się tr z y m a ..
—  „Oj! ra tu j m nie Ja s iu , pókim  jeszcze  żyw a.”
Pływ a K asia  pływa, i brzegu  się im a,
A Jasio n k o  zd ra jca , rączk i jć j  obcina!

Tak ginie niewinne dziewczę, ufające słodkim słowom uwodzi
ciela. W dalszym ciągu tśj dumy, widzimy jak rybacy zarzuciwszy 
sieci, dobyli jśj martwe zwłoki. Źc zdarzenie to silnie odbijało się 
w wyobraźni naszego ludu, który je w pieśni uwiecznił, dowodzi jśj roz
powszechnienie po obszarach Polski. W zbiorze Z. Glogera znajduje
my ją  z waryantami, pokilkakroć co do samćj treści powtórzoną. 
Znaną jest w Krakowskiśm, w całśm Mazowszu, zkąd się rozeszła 
i w dalsze okolice. Niektóre wspominają i o karze zbrodniarza, gdy 
przez rodzinę zamordowanej schwytany, żywcem został rozszarpany 
końmi.

Rozpatrując ten zbiór szacowny uważniśj, znajdujemy w wielu 
dumach zabytki jeszcze z pierwszych wieków najbliższych pogaństwa, 
gdy wierzono w przemianę ludzi w drzewa lub zwierzęta. Taką, wedle 
naszego zdania jest duma oznaczona nr. 7, gdy dziewczyna przemienia 
się w topól. Mąż jśj czy kochanek, uderza w tę topol siekierą, ale 
drzewo ludzkiemi słowy przemawia:

„N ie rą b a j m nie, Jasieńku! ja  tw oja k o chana ."

Jest tu i pieśń o żołnierzu:
„Idzie żołn ierz b o rem , lasem ,
P rzy m iera jąc  g ło d u  czasem .”

o którśj Mickiewicz wspomina.
Są i dumy, w których się błąkają wspomnienia historyczne 

z owych czasów, gdy Tatarzyn dziki wpadał do Polski, rozpuszczał 
swoje zagony, znacząc drogę pożarem dymów, i pędzeniem w jassyr 
ludu bezbronnego, jak pieśń (nr. 29) pod napisem Jaś w niewoli tatar shiij:

Siedzi sokół na topoli 
P łacze Jasio w niewoli,
J  tak sob ie kuka,
Jako kukułka, jako kukułka,
W zielonym  gaiku kuka!

A  jakże go  serce boli,
Żyć w ta ta rsk ić j n iew oli.



M usi o chleb  prosić ,
W odę koniom  nosić:
P lącze Ja s io  że żyje,
A  czarnem u T ataro w i,
Choć n ie m atce , n ie ojcow i,

C zarne nog i m yje .
O j I czem uś m nie m atko  m oja , m atko m ila,

W  W iśle  nie utopiła!
Żebyś w W iśle  u to p iła ,
M oje w wodzie u top ien ie,
Ja k b y  z K asią  ożenienie:

M oje d ru żb ię ta , w wodzie ry b ię ta ,
M oje  czarne oczy, b ia ły  p iasek  toczy,
M oje czarne  w łosy, W isła  ju ż  unosi.

Oj! bo  lep ić j pó jść  na  m ary,
J a k  w niew olę n a  T atary !

Zielony dzban, pieśń co do słowa znaną jest u Słowaków w Wę
grzech i pomiędzy ludem serbskim. Raz tylko nazwisko znane woja
ka przechowało się w tym zbiorze: jest to duma o Sawie. Imię to nie 
stosuje się wszakże do bohatćrskiego konfederata Barskiego, współto
warzysza broni Kazimierza Pułaskiego, ale maluje przygodę Sawy haj
damaka; drugi raz starosty Kaniowskiego (Mikołaja Potockiego) 
możno władzcy słynnego z okrucieństw i szalonych wybryków. Mamy 
i znaną dumę:

„S tała  się  nam  now ina,
P an i pana  zab iła ."

którą Mickiewicz odtworzył, a wielu z badaczy odnosi do cza
sów Bolesława Śmiałego, gdy bawiącego w Kijowie rycerstwo opuściło 
i wróciwszy do kraju, przeniewiercze żony surowo karali. Treść wielce 
się zbliża do owój epoki smutnćj: pytanie czy zachowała się nam 
w ustach ludu, w pierwotnym swoim układzie?

Nie uważamy za stosowne, że szanowny zbieracz, w ten wieniec 
Dum i  slaroiylnyc/i pieśni, włączył weselne i obrzędowe. To dział 
wyłączny, w poezyi ludowćj.

Zaprawdę, pieśni weselne stanowią poemat oddzielny obchodu 
weselnego, i w najwięcśj przybliźonćj czystości doszedł naszych cza
sów od najstarożytniejszych wieków. Przechowały się one w pierw- 
szćj swój myśli i układzie dla tego, że cały ten obchód, właśnie we 
wszystkich szczegółach swoich odbywa się wedle tych pieśni: a wiado
mo jak  do tradycyjnych zwyczajów, lud nasz przywiązany.

Toż mówić i opieśniach obrzędowych przy paleniu ognisk Sobót
kowych, przy puszczaniu wianków w dzień św. Jana, przy zabawie 
to królewnę, jak przy dożynkach; wreszcie pieśni pobożne, jak  o obra
zie Najświętszćj Maryi Panny Częstochowskiej. Wszystkie te utwory 
nie mają żadnego związku z dumami, których treścią główną i osnową



miłość i wypadki dramatyczne. Wydawca niezwrócił na to bacznśj 
uwagi: ten jeden zarzut główny mieliśmy zrobić.

We wstępnćm słowie czytamy:
„Nićmasz narodu, któryby nie miał pieśni swoich. „Nie samym 

chlebem żyje człowiek" rzekł Chrystus. Ciało żyje chlebem innym, 
a duch chlebem innym; chlebem ducha jest: wiara, mądrość, wiedza, 
wszelakie piękno, i jest pieśń jako przedstawienie uczucia, które przej
muje duszę.

„Pieśń na skrzydłach orła porywa ducha w błękity nieba a na 
skrzydłach anioła unosi w świątyniach Pańskich myśl pobożną ku Bo
gu. Płomień pieśni zagrzewa serca i bywa potęgą ubogich. Pieśń by
wa nieraz historyą."

Co do ostatniego wyrażenia najmniój się to stosuje do pieśni na
szego ludu, gdyż w nich zaledwie słabe echo wspomnień z przeszłości, 
jak  już wspomnieliśmy, przechować się mogło. Nie biorąc udziału 
w życiu politycznćm, świat duchowy jego, ograniczać się musiał do 
szczupłych rozmiarów, w promieniu głównie domowego ogniska i ro
dzinnych przygód. Nie braknie nam pomimo to pieśni historycznych, 
jak  powyżćj nadmieniliśmy, ale te są utworem rycerskićj szlachty, 
która brała w życiu narodu przeważny udział. Śpiewywał je i lud 
sam, gdy „onego czasu chodzili starcy z gęślą, lirą lub teorbanem, 
śpiewając pieśni na cześć sławnych ludzi, i głośnych wydarzeń." Ale 
gdy ci wędrowni śpiewacy położyli się w mogiłach bez następców, i his
toryczna pieśń uleciała bez śladu z pod strzechy słomianćj: lud zacho
wał tylko w pamięci, dumy, których treść dramatyczna uderzała wię- 
cćj jego wyobraźnią; i jasno powiedzmy, nie lud, ale niewiasty wiejskie, 
które są najpierwszemi strażnikami tak pieśni, jak wszystkich obcho
dów i obrzędów dawnych wieków tradycyą od ojców podanych. Nie 
dziw przeto, źe pieśni których osnową uczucia serca, lepićj przylgnęły 
do ich pamięci.

Pan Z. Gloger, już drugi zbiorek ludowych pieśni wydaje, a po 
cenie tak umiarkowanćj, ażeby dostać się mogły pod strzechę wiejską, 
i tym sposobem sam lud przyjrzał się bliżćj tak pięknym kwiatom 
własnćj poezyi. Ula uzupełnienia całości wydawnictwa, brak pieśni 
miłosnych, i wyboru weselnych, w których taka rzewność i głos serca 
wydatuieje. Nie wątpimy, że pracowity badacz ziści i te nadzieje.

K. W/. W.



Zagadki zebrane ze ivsi Dymin, Kostomlot, Maslowa, Sakowa, 
Zagórza (w gubernii K ieleckiej). Przez Ks. W ład ysław a  Siar

ko w skiego.
Słowniczek prowincyonalizmów w okolicach Krakowa, Bochni 
i Wadowic. Z ebrał dr. W ład . K osiński, nauczyciel gim nazyal- 

ny w W adow icach. K raków , 1 8 7 7  (w 8-ce).

Są. to odbitki z I-go toinu: Wiadomości do antropologii krajowej. 
Wydawnictwo Akademii Umiejętności w Krakowie.

Obiedwie prace dorzucają niemało szczegółów do charakterystyki 
ludu polskiego. W zeszycie za marzec r. b. naszego pisma, jużeśmy 
złożyli sprawozdanie o Zagadkach i łamigłówkach Górali Beskido- 
wyeh, z którymi zapoznał nas dr. J. Kopernicki; dziś te badania swego 
poprzednika uzupełnia pracowity etnograf ks. Wład. Siarkowski. Sło
wniczek ważnym jest przyczynkiem do ogólnego słownika języka pol
skiego, do którego zbióra Akademia Umiejętności w Krakowie bogate 
materyały. Autor wychowany we wsi Jurkowie obok Czechowa, 
pierwsze nauki pobićrał w Bochni, tam więc nasłuchał się tych wszys
tkich wyrazów, które w pomienionym słowniczku spisał. Bawiąc po- 
tćm przez czas długi w Krakowie, a obecnie w Wadowicach, przekonał 
się, że niemal wszystkie na całym obszarze są znane i niemal używane. 
Zbiorek swój porównywał z wyrazami, zawartemi w Słowniku Lindego, 
owym skarbcu mowy polskiej, i tylko takie w swoim słowniczku zacho
wał, których Linde, albo wcale nićma, albo chociaż je przytacza, to 
w innem znaczeniu, albo w innych zwrotach. Przywiedziemy tu nie
które wzory.

Bajdalt, człowiek niezgrabny, nieruchawy; w tćm samóra znacze
niu używa się częścićj Bajtała.

Bąk: 1) dziecko nieprawego łoża, chłopiec, bączka w rodzaju żeń
skim; 2) owad (gaslrus equi) ślipeć.

Baniacz, baniak, 1) człowiek mający wielki brzuch; 2) naczynie 
wypukłe, zwłaszcza garnek.

Beltak , mały dołeczek z wodą, maleńki stawek.
Borczuk, borsuk.
Cąbrzyć, targać za włosy.
Chabie, chwasty różnego rodzaju, gałęzie lub korzenie powikłane.
Chodak, chłopiec, chłopak (chodaki, kurpie, postoły na Podlasiu, 

obuwie z lipowćj kory na nogi, u Górali tatrzańskich kierpce).
Cierpota, cierpienie.
Ciupaga, siekiera, toporek.
Cychtaó, deptać, mówi się o licznych i gęstych śladach zostawio

nych przez1 niektóre zwierzęta, np. owce, świnie, zające. „Jak  tu na- 
cychtano! musiał tu być zając, pies....”



Czul/ca, kawałek płótna do owijania nóg, inaczćj onuczka, onyc/ca.
Dapka, miejsce w żarnach, gdzie leży zboże i zkąd się takowe po 

trosze do kamienia wsypuje.
Dziopa, dziewczyna, dzieweczka zdrob. Dziopka.
Jaś, tak nazywają często zająca.
Jedynak, stodoła, mająca tylko jeden sąsiek.
Kiezarka, mały snopek słomy, jakiem! dachy wiejskie pokrywają.
Krypeć, obuwie, którego Górale używają. W ogóle obuwie każde, 

zwłaszcza niezgrabne Równiaki. Włościanie krakowscy na dolinach za
mieszkali z przekąsem śpiewają: ,

, , G óralu  ze Ż yw ca,
Pożycz-że ml krypcia:
J a  ci go n iozepsu je,
T y lk o  tro ch ę  p o taó cu je .”

Mówią tśż pogardliwie o ludziach: „a to stary krypiec.’’
Krzypota, kaszel.
Laslówka, jaskółka.
Maciek, obżartuch,
Męiacz, człowiek żonaty.
Mlodzialc, młody człowiek, młode drzewo, młode bydlę.
Nadolek, dolna część u koszuli kobićcćj, zrobiona dla oszczędno

ści z grubszego płótna.
Niema/c, człowiek niemy.l
Ociepka, m ała wiązka słomy, siana, gałęzi.
Pańka, ziemba (ptak).
Patronka , owad, biedrunka; dzieci, biorąc ten owad na rękę i do

zwalając mu wzlecićć, powtarzają:

„P a tro n eczk o ! idź do n ieba ,
P rzyn ieś mi krom eczkę oh lóba.”

Po gródka, podsypane miejsce do koła domu i niziutkim płotem 
ogrodzone, służące do siedzenia, suszenia drzewa i t. p.

Przysiad/ca, przyrząd służący do przędzenia. Jestto prosta las
ka, osadzona pod kątem prostym, w cienkićj i wązkićj, przeszło łokieć 
deszczułce. Tę deszczułkę przysiada się, a na laskę, sterczącą w gó
rę prostopadle, nawdziewa się krątel. (Krążel jestto mniójwięcćj pół 
łokcia mający walec drewniany, z jednego końca grubszy i wydrążony, 
na który kobićty wiejskie obwijają i przywiązują len lub konopie, do 
przędzenia przygotowane, co się potśm nawdzićwa na powyższą przy- 
siadkę).

Siata, siutka , krowa, która ma jeden róg utrącony.
Skarucha, kawałek kory z drzewa już zdjętćj.
Ślipka, kawałek chlćba skrojony z kraj a ze skórką (inaczćj pięt

ka, przylepka, całuszka).
Sparnia, upał, gorąco, zwłaszcza jeżeli jes t duszne powietrze.



Szcza/c, szcza/ci, piórze twarde.
Irzepaczka, splot kłaków lub włosieni na końcu bata służący do 

lepszego i głośniejszego trzaskania z bata.
Wierzbowy ojciec., nów księżyca; np. na wietku zażyć lekarstwa.
Wojtuś, nazwa bociana; niekiedy zwą go Stasiem.
Zaskalować, zachodzić okolicznościami do rzeczy, zalecać się do

czego.
Zbutka , drzewo zbutwiałe, zbutwiałka.
O zagadkach ludowych, których zbiór pierwszy dał nam dr. J. 

Kopernicki, mówiliśmy już w zeszycie za marzec r. b. naszego pisma.
Praca ks. W ład. Karkowskiego jest niejako dalszym ciągiem 

tamtój i jój wzbogaceniem,
Rzecz godna uwagi, źe wiele zagadek powszechnych u Górali 

beskidowych, znajdujemy i w okolicach Kielc; wymowny dowód pobra- 
tymstwa duchowego, jakkolwiek rozdzielonych pokoleń niemałą prze
strzenią ziemi. Dla przykładu podamy tu niektóre, jakich nie znaleźli
śmy w zbiorku dr. J. Kopernickiego.

Kusy panie, podpasaniec, goni kozy z łasa {Grzebień).
Jedno prosi o dzień, drugie o noc,
A trzecie mówi: jak  mi we dnie, tak i w nocy
Zawsze patrzą moje ocy {Łóżko, drzwi, okno).
W lesie ucięte, w domu nagięte;
Wziąść go na rękę, to płacze {Skrzypce).
Ni korzeni, ni kwiatu,
Potrzebne całemu światu {Sól).
Co to za zwierze? cztery nogi i pierze {Łóżko).
Rycy wół o sto gór, o milion go słychać {Grzmot piorunowy).
Pójdźmy spać, kudły na kudły kłaść {Zamknąć oczy).
Który z pomiędzy świętych jest najtłuściejszy? {Ś-ty Jan w oleju).
Jak chłop przyjdzie do lasu, co wpierw rąbie? {Korę z drzewa).
Cerwony koral po piecu orał. {Ogień).
Co to za zwierz, co ma usy, a niesłysy? {Cebrzyk).
Biała rola, carne zboze {Pismo).
Na wielkiój łące, owiecek tysiące, a pośród łąki rozstajne drogi 

a pasterz łysy, casem ma rogi {Księżyc).
Wieprz leży, a połeć bieży

{Próg leży ciągle, a drzw i się otwierają).
Stoi dąb, na dębie lipa (słot); na lipie kunop {nakrycie, obrus)-, 

na kunopie glina {talerz, miska)-, na glinie Świnia {ryby).
Ni jś  ni pije, a przecie tyje {Bania, dynia).
Stoi na drodze na jednćj nodze, kto go tchnie, to go źgnie {Oset).
Tak powoli z czasem, przy staranności badaczy etnograficznych, 

uzupełnia się całe bogactwo literatury niepiśmiennćj, ludowój. Już po
siadamy obfite zbiory pieśni, podań, przysłów z pod strzechy wiejskićj; 
teraz przybywają i zagadki, owe przebłyski dowcipu ludowego. Bra
knie nam jeszcze zaklęć i zumawiań, jakie są w użyciu powszechnćm,



a chowane w głębokićj tajemnicy. Ale i tych zbiór znaczny uzbierany 
troskliwie przez ks. Wład. Siarkowskiego, przesłanym już został Aka
demii Umiejętności w Krakowie, która w oddzielnćj swojój publikacyi: 
'Wiadomości do antropologii krajowej, nie zaniedba je drukiem ogłosić. 
Będzie to wypełnieniem luki, jaka się dotąd okazywała przy badaniu 
strony duchowćj naszego ludu. K. Wl. W.

Widoki Częstoclioicy i Jasnej Góry z opisem. W arszaw a. N a
kładem  D . Lange. W idoki rysow ał z natury W ład ysław  Dm o
chowski. Opis u ło ży ł B ronisław  Grabowski. B ytow ano w D rze- 
worytni w arszaw skiej. W ykonano w zakładzie Typo-litografi
cznym W il. Kohna i A . A derfelda w Częstochow ie. (W  formie

podłużnej: str . 2 0  tek stu  i rycin drzew orytow ych 2 0 ).

Lubo nam niebrak monografii tak samćj Częstochowy jak i Jas- 
nogóry, wymagała potrzeba krótkiego opisu tćj miejscowości tak 
wsławionćj w dziejach panowania ostatniego Wazy, i tak czczonego 
przez mieszkańców nietylko naszego kraju, ale i sąsiednich Szlązka 
i Morawy.

Jeżeli liczne kompanie pobożnych ciągną rok rocznie na dnie 
odpustowe w Częstochowie, z najzapadlejszych zakątków Królestwa, 
Szlązacy i Morawiacy nie ustępują ludowi naszemu w tćj pielgrzymce 
pobożnej.

Częstochowa zasługuje przeto na odpowiednie album, nietylko 
jako otoczona czcią powszechną, ale jako wydatniejąca na kartach 
wspomnień przeszłości XVII stulecia. Skarbiec jśj klasztorny bogaty 
w pamiątki historyczne, sam mógłby dostarczyć materyału do zajmują
cego album, gdyż w nim namy jakby drogocenne muzeum zabytków, 
zgromadzonych przez lat dwieście z górą.

Publikacya taka potrzebowałaby równie wielkich nakładów jak 
Zabytki, sztuki wydane przez Al. hr. Przezdzieckiego i Edwarda Ras
ta wieckiego; ale podobnych mecenasów literatury i sztuki polskićj 
dziś nie łatwo znaleźć. Pomysł godny uznania, należało w skrom
niejszych rozmiarach urzeczywistnić, i podjął po temu nakład pan 
U. Lange.

Nie odpowiada ta publikacya wymaganiom już dzisiejszych czytel
ników, których pragnienia i żądania są rozleglejsze, przyzwyczajonych 
do artystycznych ntworów ołówka i rylca w dwu naszych illustracyach 
jak  Tygodnik /ilustrowany i Kłosy, nie wspominając już o Albumie 
Jana Matejki; przyjąć wszelako z uwzględnieniem musimy dar zacnśj 
myśli, że „czćm chata bogatą, tern i rada."



W sprawozdaniu przeto naszem o tćj książce szczupłej w rozmia
rach, skromnćj w illustracyach nie występujemy z krytyką, ale przyjmu
jemy zawsze dar cenny, bo dostępny dla mniej zamożniejszych rodzin, 
które z nićj chociaż przybliżone mogą mieć wyobrażenie, tak co do sa- 
mćj miejscowości jak  i wspomnień historycznych, które ją  opromieniają.

Nie dotykając już strony artystyczćj, zbyt słabo reprezentowanćj, 
nie cofniemy zarzutu, źe tekst sam jest zbyt szczupły, i jakby tylko 
dorywczo kreślony. Kilka przecież kartek dodanych niepowiększyło- 
by kosztów zbytecznie, a rzecz sama o wiele skorzystać mogła. Ma- 
teryału, gładkiemu pióru pana Br. Grabowskiego nie braknie, miał ich 
obfity zasób: to w pielgrzymce Michała Balińskiego, to w opisie same
go A. Kordeckiego, który dał nam bliżej poznać w polskim przekładzie 
dr. prof. Józef Łepkowski. Należało silnićj uwydatnić obronę klasztoru, 
która oddziałała tak przeważnie na ówczesną spółeczność, na podniesienie 
ducha upadłego i tak świetne wywołała następstwa. Opis skarbca często
chowskiego zbyt dorywczo skreślony, a i przy opisie biblioteki miejscowćj 
znalazłoby się coś więcćj powiedzieć, niż w pomienionćm dziele znaj
dujemy. Szkice to lekkie, ale niedające wyobrażenia właściwego ile 
się tak w skarbcu, jak  bibliotece znajduje cennych pamiątek starożyt
ności, jakotśż z zabytków z dawnśj literatury. Żądania te uważamy za tein 
słuszniejsze, źe gdy dzieło sarno dojdzie do rąk  takich, co nigdy się 
tych pamiątek nie dotykali, pragnienie będzie większe a niezaspokojone 
poznania więcćj szczegółów o miejscowości tak wsławionej, o celu setek 
tysięcy pielgrzymek pobożnych.

Autor pomimo lekkiego w swoim opisie tylko szkicowania, daje 
przynajmnićj zajmujące wiadomości, tak o mieście Częstochowie, któ
re powstało dopiero w r. 1825, jak samego kościoła z klasztorem na 
Jasnćjgórzc. Opis za to wnętrza kaplicy Najświętszćj Panny Maryi, 
jest dokładny i w obszerniejszych rozmiarach podany. Zatrzymuje 
dłużćj, a słusznie, autor uwagę czytelnika przy wspomnieniu o Kaplicy 
Pana Jezusa Nazareńshiego. Kaplica ta zbudowana była w r. 1625 za Zyg
munta III, gdy zaczęła się rujnować, Stanisław książę Jabłonowski wo
jewoda ruski, kazał dziś istniejącą wymurować i pięknie marmurami 
przyozdobić. Postawiono w nićj w ołtarzu figurę Jezusa Nazareńskie- 
go związanego powrozami. W r. 1875 przywieziono do Częstochowy 
obraz Najświętszćj Maryi Panny Kodeńskićj, który to obraz będący 
kopią starożytnego pierwotworu hiszpańskiego znanego „de Guadalupe,” 
wykradł w r. 1633 Mikołaj Sapieha chorąży litewski i w mieście Kodniu 
na Podlasiu umieścił. W Rzymie oburzano się na to świętokradztwo, 
skazano Sapiehę na rok więzienia i zwrot obrazu, ale papież Urban VIII 
dał się przebłagać, i obraz Sapieże darował. Przez dwa z górą wieki 
pozostawał on w kościele Karnym w Kodniu, słynąc daleko w około 
i ściągając tłumy pobożnych, aż wreszcie w r. 1875 przeniesiono go 
na Jasnągórę, i tu znalazł odpowiednie sobie miejsce.

Po zarysie wnętrza refektarza, sali rycerskićj, w którćj obrazy 
przedstawiają dzieje klasztorne od r. 1382, jak i portrety prowincya-



łów i przeorów zakonu, daje nam autor opisy pomnika Kordeckiego 
wzniesionego w r. 1859, (dłuta Henryka Stattlera), kościoła św. Bar
bary, i studni przy nim, kościoła św. Rocha, Parnego, Klasztoru i koś
cioła Maryawitek (dziś zniesiony, a w gmachu mieści się progimnazyum 
i biuro naczelnika powiatu). Zamyka tekst cały wspomnieniem o ra 
tuszu miejskim, dworcu kolei żelaznśj i fabryki papieru Ginsberga 
i Kohna.

Wydanie pod wzglgdem typograficznym staranne, zarówno jak 
odbicie słabego rylca drzeworytów. W.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE,

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

" W ^ B .S Z .A /W .A .-

Wrzcsień 18 7 7.—Prasa warszawska żywo i gorliwie, a serdecz
nie zajęła się nadchodzącym 50-letnim jubileuszem w zawodzie pisarskim 
J. I. Kraszewskiego. Przeważnie głosy zgodziły się na książkę zbioro
wą i medal, dla uczczenia należycie zasług nieocenionych dostojnego ju 
bilata. Gdy upłynęło lat 40, Karol Estreicher wydał w Krakowie bro
szurę: Józef Ignacy Kraszewski, 'przypomnienie czlerdziestulecia zasług  
piśmienniczych i pracy  (Kraków. Czcionkami drukarni kraju. 1871 r. 
w 4-ce, str. 12). W niój wspomniawszy pokrótce o zasługach J. I. K ra
szewskiego, daje spis bibliograficzny wszystkich prac jego, oddzielnie 
wydanych. Obejmuje on 163, nie tomów, ale dzieł i kończy tym pięk
nym wierszem Edmunda Wasilewskiego:

K iedy  wszyscy w św iat b ieg li d ro g am i w szystkićm i,
T y  p rzy k u ty  m agnesem  do o jczystó j ziem i,
D uchy św iata  w codzienndj zak linałeś m owie,
D la  b rac i sw ych na sław ę, na  życie, na  zdrow ie.
N ie  w cielone, wezwano twćm  słow em  potęg i,
W  te , co w ieki zadziw ią, zam knąłeś nam  księg i.
R o b o tn ik u  bez czasu, czy z czasem  p o tró jnym ,
N ie  czujesz, ja k  na po lu  p racow ałeś znojnym ,
N ie  czujesz g ó r, coś twem i podżw ignąl ram iony;
O bejrzy j się , a stan iesz  nad sobą zdum iony.
N iodarom nio  tw e siły  zaczęły się  nużyć,
Że dzisiaj ledw ie m ożesz za dziesięciu  służyć.11

— Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich parlyach. Przez 
Augusta Helcina. Warszawa. Nakładem A. Kowalskiego 1877 r. 
(w 8-ce, str. 127), z drzeworytami. W długićm szeregu najznakomit



szych szachistów, mamy kilka imion naszych rodaków. Przed dwu
dziestą przeszło laty, wydał ś. p. Krupski, redaktor Gazety codziennej, 
Slrategikę szachową, która doczekała się kilku wydań. Niebraknie 
i dziś zwolenników tśj gry szlachetnój, dla których wydanie powyższćj 
pracy p. A. Helcina będzie pożądaną.

— Biblioteki najcelniejszych utworów literatury europejskiej, 
wyszedł tom XLIV za miesiąc sierpień r. b. i obejmuje koniec tomu 
pierwszego dzieł Fr. Zabłockiego i dalszy ciąg monografii Ferd. Grego- 
roviusa: Lukrecya Borgia. Tom pierwszy Fr. Zabłockiego, zawióra naj
celniejsze jego komedye wierszem, jak: Zabobonnik, Fircyk w zalotach 
i Sarmatyzm, oraz komedye prozą: Doktor lubelski i dwie opery: B allk  
gospodarski i Żółtą szlafmycę. Ostatnią cenił wysoko ś. p, St. Mo
niuszko i zamyślał do nićj napisać muzykę. Zgon przedwcześny niedo- 
zwolił ziścić tśj myśli pięknśj, gdyż wówczas na scenie odżyłaby pamięć 
znakomitego komedyo-pisarza.

— Zeszyt IV części rusko-polskićj, dzieła: Dokładny słownik j ę 
zyka ruskiego i polskiego, ułożony przez P. Dubrowskiego, członka 
cesarskiśj Akademii Nauk, wyszedł z pod prasy, nakładem Ferdynanda 
Hósick, księgarza.

—  W Gazecie Polskiej w korrespondencyi z Odessy czytamy: 
„Administrator kościoła ks. Rejchert zażądał książeczek do nabożeń
stwa w języku polskim, dla rannych żołnierzy Polaków. Brak księ
garni polskićj w Odessie, dał się czuć teraz dotkliwie. Kika dam z na
szego towarzystwa, przyjęło na siebie obowiązek dostarczania książek 
żądanych.”

— W roku bieżącym przypada setna rocznica przyjścia na świat 
znakomitego malarza polskiego Aleksandra Orłowskiego, urodzonego 
w Warszawie w r. 1777. Był on najcelniejszym przodownikiem szkoły na- 
rodowśj malarstwa, bo starszy od niego Smuglewicz, lubo do swoich utwo
rów brał przedmioty krajowe, stroił przecie swoich Bolesławów Wielkich 
i Śmiałych w suknie rzymskie, a największy i najpłodniejszy z dawnych 
mistrzów Czechowicz, zamykał się wyłącznie w dziedzinie malarstwa 
religijnego. Już więc dlatego samego, że Orłowski był jednym z naj- 
pierwszych, a w rzędzie prawdziwie utalentowanych, nawet pierwszym 
pomiędzy tymi, którzy naturę polską chwytali na gorącym uczynku 
i żywcem przenosili na karton lub płótno, rocznica jego zasługuje na 
przypomnienie i upamiętnienie. Przypomniał ją  Tygodnik Illustrowa- 
ny, dając piękny wizerunek Orłowskiego i kilka jego szkiców; upamię
tnić zaś ją  może wydawnictwo celniejszych utworów Orłowskiego w repro- 
dukcyi artystycznśj, projektowane przez autora wspomnienia w powyżśj 
wymienionćm czasopiśmie. Prac Orłowskiego, zwłaszcza szkiców ołów
kowych, jest liczba nieprzebrana; trudność zachodziłaby jedynie w ze
braniu i wyborze. Niezbyt dawno oglądaliśmy w Warszawie wcale bo
gatą tych utworów kollekcyą, o którśj dzisiejszych losach niewićmy; to 
jednak tylko cząstka, bo nićma prawie żadnego bogatszego zbioru pry
watnego, w którymby się prace Orłowskiego nieznajdowały. Jak je



tworzył i pod jakiemi wpływami, widzieć można z urywka pam iętni
ków M. Malinowskiego, opisującego powstanie illustracyi podróży P ar- 
rego do bieguna, oraz chwilę złożenia Zygmuntowi III Statutu litew
skiego przez Lwa Sapiehę. Jedno i drugie powstało wśród uczt wy
prawianych na cześć Mickiewicza, których treść tylko zwięzłą prozą za
pisał Malinowski. Urywek jego pamiętnika, o którym tu mowa, dru
kowała przed lat parą Kronika Rodzinna i ztamtąd możnaby mićć 
wskazówkę do poszukiwań owych rysunków, tein cenniejszych, iż tekst 
do nich zaginął. Rysunek wręczenia Statutu, wykonany w dzień imie
nin Mickiewicza, 25-go grudnia 1827 roku, wręczony został obecnemu 
na uczcie Leonowi księciu Sapieże, nawówczas młodzieńcowi, którego 
przymiotów umysłowych i towarzyskich Malinowski nachwalić się nie- 
może. W zbiorach więc jego, o ile te ocalały, moźeby się znalazła owa 
praca Orłowskiego. Jeżeli projekt Tygodnika /Ilustrowanego przyj
dzie do skutku, może tćż w Album Orłowskiego powitamy i owe illu- 
stracye do przebrzmiałych poematów autora Grażyny.

Do tćj wiadomości Gazety W arszawski6j my dodamy, że obszerny 
i wyczerpujący życiorys Orłowskiego znajduje się w Albumie Warszaw
skim  pod redakcyą K. Wł. Wójcickiego, wydanćm w drukarni St. Strąb- 
skiego i jego nakładem. Biografią tę napisał Wincenty Smokowski, 
znakomity rysownik, który znał osobiście Orłowskiego i oceniał jego 
wzniosły talent. Wiele rysunków tego artysty, litografie warszawskie 
zachowały w odbitkach starannych. Znaleźć je można u mieszkańców 
tego grodu. Słynną akwarelę Orłowskiego, przedstawiającą odpust 
w kościele na Ujazdowie (gdzie dziś pałac Belwedcrski), skopiował 
wiernie Korwin i tę przechowywał Lelowski redaktor Izydy. Oryginał 
zakupił minister Tayllerand, za czasów Księztwa Warszawskiego.

— Przed kilku laty Akademia nauk w Petersburgu wysłała do
ktora Hermana Hildebrandta do Inflant, celem poszukiwania w archi
wach: ryzkićm i rewelskićm dokumentów, mających jakikolwiek zwią
zek z historyą. Obecnie dr. Hildebrandt złożył Akademii sprawozda
nie, z którego się okazuje, że znalazło się mnóstwo ciekawych, a nie
znanych materyałów do dziejów Inflant, Kurlandyi, Litwy, Podola 
i Wołynia.

—  Podczas prac przygotowawczych około osuszenia Polesia, zrobio
no odkrycie, które może mieć niepospolite znaczenie w przyszłości. 
Nieopodal miasta powiatowego Mozyrza, badając grunt za pomocą 
świdra, trafiono w niewielkiój głębokości na brunatny węgiel kamien
ny, czyli tak  zwany antracyt. Przymioty tego węgla nie są wysokie 
ale samo odkrycie pozwala mieć nadzieję znalezienia lepszych pokła
dów. Podczas wiercenia gruntu w innćin miejscu pod miasteczkiem 
Lubaziem, znalezono bursztyn, co zapewne przyczyni się do wzmoc
nienia wiary, że na miejscu dzisiejszego Polesia było niegdyś morze. 
Bursztyn zresztą w tamtych stronach, podobnie jak w okolich Brześcia 
i Białegostoku, dawnićj już znajdowano.



— Cesarz austryacki zatwierdził statut szkoły sztuk pięknych 
w Krakowie, który z początkiem roku szkolnego 1877/8 wchodzi w ży
cie. Zadaniem tćj szkoły jest z jednśj strony dać sposobność do wy
kształcenia się w rysunku, z drugiej zaś do samoistnćj artystycznój 
działalności w malarstwie. W szkole tćj uczyć będą rysunku i m alar
stwa, anatomii, perspektywy i nauki stylu (w połączeniu z ćwiczenia
mi praktycznemi), historyi powszechnćj, historyi cywilizacyi i historyi 
sztuki. Dla głównych przedmiotów istnieć będą przy szkole sztuk pięk
nych: ogólna szkoła rysunkowa i ogólna szkoła malarska. W przed
miotach pomienionych odbywać się będą osobne wykłady. W razie 
potrzeby i możności, będzie otworzona specyalna szkoła malarstwa his
torycznego, która kształcić będzie wychowańców w samodzielnćj pracy 
w tćj gałęzi sztuki. Przy szkole istnieć będą dla wykształcenia artys
tycznego i stypendya. Szkoła ma urządzać co rok wystawy, a oprócz 
tego obowiązaną jest wysyłać swoje roboty na większe wystawy peryo- 
dyczne, urządzane przez państwo wspólnie z akademią wiedeńską. Gro
no nauczycielskie składa się z dyrektora i czterech profesorów. Do 
przedmiotów pomocniczych powołani będą docenci płatni. Ciało nau
czycielskie szkoły sztuk pięknych składa się z profesorów ogólnćj szko
ły rysunkowćj i rnalarskićj. Zadaniem jego jest brać pod obrady wszys
tkie wewnętrzne sprawy szkoły, i wygotowanie wniosków w tym kie
runku. Zbiera się ono na wezwanie dyrektora przynajmnićj raz na 
miesiąc. Protokuły posiedzeń przedstawiane być mają ministeryum.

— W Krakowie wydaną została pieśń trzecia Don Znana  Byro
na, w przekładzie wierszem, przez Wiktora z Baworowa. (Wiktora hr. 
Baworowskiego, w 8-ce str. 25).

— W dniu 1 wrześcia r. b. została otwarta doroczna Wystawa 
sztuk pięknych we Lwowie, a w dniu 4 t. m. Wystawa rolniczo-prze
mysłowa. Przemawiał na jćj otwarciu Włodzimierz hr. Dzieduszycki, 
jako prezes tćj wystawy i główny sprawca tego popisu rolno-przemys
łowego Galicyi. Obszerne o nićj sprawozdanie podamy późnićj we 
właściwym dziale naszego pisma. Zakład Imienia Ossolińskich we Lwo
wie, polecił jednemu z rzeźbiarzy krakowskich wykonać odlew gipsowy 
w naturalnćj wielkości, posągu Światowida, który zdobi Muzeum Aka
demii Umiejętności w starym grodzie Krakusa,

— Dnia 4 sierpnia r. b. Towarzystwo archeologiczne lwowskie 
odbyło zwyczajne posiedzenie wydziałowe, na lctórćm członek, pan 
Schneider, przedstawił okazy wykopalisk: popielnice, łzawnice i narzę
dzia kamienne, znalezione przez niego w Lubieniu na Gorozczyznie, 
oraz kilka wykopalisk krzemiennych toporków z Rozpuciu w Stryj- 
skićm.—Prezes Towarzystwa, dr. Stanisław Krzyżanowski zawiadomił, 
że p. F. de Daugnou, dyrektor archiwum heraldycznego w Medyolanie, 
listownie prosił Towarzystwo o nadesłanie biografii znakomitości pol
skich potrzebnych mu do jego dzieła. Towarzystwo postanowiło takowe 
mu przesłać i mianowało go członkiem swoim.



— Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu, zapowiedziała wy
dawnictwo wielce zajmujące, bo zbiór listów Jana Śniadeckiego. Sta
nowisko jego w pierwszej połowie naszego stulecia i stosunki ze wszys- 
tkiśini znakomitościami owoczesnómi, zbiorowi temu niemałą nadają 
wartość. Prócz tego zamierza wydać przekład dzieła Injlant polskich 
barona Manteufla, które wyszło w Rydze przed kilku laty. Wydał zaś 
trzeci tom Dziejów Polski Fr. hr. Skarbka, który obejmuje okres po 
roku 1830.

— Dnia 13 września r. b. o godzinie 10 rano odbytćm zostało 
w kościele Josefsdorf pod Wiedniem, przez kapelana Urbana Loritza, 
uroczyste nabożeństwo, na pamiątkę odsieczy Wiednia i zwycięztwa 
króla Sobieskiego nad Turkami. Liczna publiczność, a między innymi 
wielu Polaków towarzyszyło temu obrzędowi, poczśm wszyscy udali się 
na górę Leopoldsberg, na towarzyską ucztę. Tak przypomniano sławny 
pogrom i oswobodzenie stolicy Habsburgów po upływie lat 194.

— Sprawozdanie z czynności i sianu kasy Towarzystwa Drat- 
n i i j  pomocy Akademików Polaków w Lipsku za polrocze letnie 1877 r. 
Towarzystwo liczyło w ubiegłćm półroczu 36 członków zwyczajnych. 
Zarząd składali pp. Roman Kruszewski, jako prezes i Stanisław Ni- 
klans, jako sekretarz. Kasa wykazuje następujące pozycye: 1) Dochód, 
Remanent z półrocza zimowego 1876/7 r. 65 marek 87 fen.; ze składek 
członków 27 marek, razem 95 marek 87 fen. 2) Rozchód: Pożyczka 
bezprocentowa stypendyalua 95 marek: koszta biurowe i portorya 
3 marek 14 fen., razem 98 marek 14 fen. 3) Majątek Towarzystwa 
wynosi: w wekslach 52 marek 50 fen.; w zaległych składkach 916 ma
rek 75 fen.; w długach stypendystów 1,265 marek, ogółem 2,284 mar
ki 25 fen. Na ostatnióm wahićm zebraniu, Towarzystwo postanowiło 
wykreślić z listy członków pp. Adolfa Wiesiołowskiego, Kolischera, Wil- 
dena i Dębińskiego, którzy z zaległych składek pomimo kilkorazowego 
napomnienia nie uiścili się. W skład zarządu na półrocze zimowe 
1877/8 r. weszli pp. Roman Kruszewski, jako prezes i Józef Liszkow
ski jako sekretarz.

— Z Wiednia donoszą: „Na wystawie obrazów w Kunstlerhaus, 
otwartćj d. 15 lipca, górują znowu artyści polscy. J. Brandt z Mona
chium wystawił, ukończony jeszcze w r. 1871 wyborny obraz: Przepra
wę wojsk p rzez rzekę. Lipiński nadesłał, jako pendant do cennego 
i znanego już Targu na Kle par zu, Targ na Szczepańskim placu , do
skonale schwycony i wybornie wykończony. Cała scenerya jest bardzo 
naturalną, chociaż krytyka tutejsza inaczćj sądzi. Silne promienie 
przedpołudniowego słońca oświecają trzy główne i bardzo charakterys
tyczne ustępy: w pośrodku grupa pań miejskich z dziewczynką, na p ra
wo garkuchnie z posilającymi się wieśniakami, włóczęgami i ulicznika
mi typowo oddanymi, na lewo targ owoców i kłótnia wieśniaków z ży- 
dowstwem. Koloryt i techniczne wykonanie stoi na równi z poprze- 
d nićmi pracami tego artysty.



— W Wiedniu wyszło nowe dzieło uczonego profesora Zeissberga: 
Kleinere Gesehicktsquellen Polens im Miltelalter, Wien 1877. Gerold. 
Zbiór ten obejmuje 11 dokumentów, które zapewne w wysokim stopniu 
zajmij, uwagę naszych historyków. Są tu bowiem nieznane jeszcze, lub 
po raz pierwszy z rękopismu wydane kroniki klasztorne a między temi 
jedna z pierwszćj połowy XII stulecia, akta przygotowywane do za
mierzonej kanonizacyi królowćj Jadwigi, listy Zbigniewa Oleśnickiego, 
Długosza, Kalimacha, tudzież znane już, ale po raz pierwszy w całości, 
wydane pismo pedagogiczne królowćj Elżbiety „matki Jagiellonów," 
o którćj w Szfcicac/i K. Szajnocha, tak piękne obudził wspomnienie.

—  W Paryżu wychodzi dzieło poszytowe pod napisem Meluzy- 
na. Treścią jego i osnową jest oznajamianie czytelników swoich, któ
rych ma poważną cyfrę, z mitologią, literaturą, podaniami oraz oby
czajami ludu francuzkiego. Podobnego pisma możemy pożądać i u sie
bie, gdyż pojedyncze usiłowania nie wystarczą tak olbrzymim rozmia
rom pracy. Organ taki może byłby zachętą dla obywateli ziemskich, 
z których nie jeden mógłby podawać więcćj wydatne obchody, zwy
czaje i podania ludowe, coby złożyły obfity materyał dla etnografii 
krajowćj.

— Towarzystwo naukowe Imienia książąt Jabłonowskich w Lip
sku, podaje dwa szeregi tematów historyczno-ekonomicznych i matema
tyczno-przyrodniczych. Prócz przepisów, odnoszących się do języka 
(francuzki, niemiecki lub łaciński), wyraźności pisma i zachowania me
tody paginacyi, oraz motta na rozprawie, a nazwiska w kopercie, czyta
my, że termin nadesłania w roku naznaczonym jest 30 listopada, na 
ręce sekretarza Towarzystwa Imienia książąt Jabłonowskich. Ocena 
nastąpi w miesiącu maju lub kwietniu następnego roku. Pisma uwień
czone stają się własnością Towarzystwa.

Na rok 1877 przeznaczono pytanie i źródłowe studyum nad za
stosowaniem nowoczesnych zasad wolności agrarnćj, przemysłowćj i han- 
dlowćj pod koniec wieków średnich w północnych i środkowych W ło
szech. Dopuszczono język włoski w rozprawach wyjątkowo. Nagroda 
700 marek.

Na rok 1878. W obec historycznćj ważności nazw topograficz
nych, jako dowodów zmiany w sadybach różnych ludów i plemion, To
warzystwo pragnie po starannśm użyciu dostępniejszego już teraz ma- 
teryału dokumentowego i sumiennem zużytkowaniu pewnych rezulta
tów badań językowych, otrzymać i systematyczny, z najlepszych dostę
pnych źródeł czerpany wykaz nazwisk topograficznych obecnego cesar
stwa niemieckiego, które są udowodnionego słowiańskiego pochodzenia. 
Z powodu wielkości materyału, przekraczającego rozmiarami ramy zwy- 
kłćj rozprawy, Towarzystwo dozwala, konkurującym o nagrodę, za taką 
pracę obrać sobie obręb geograficzny nie zaciasny, ale i nie nazbyt ob
szerny. Nagroda wynosi 700 marek.

Na rok 1879 źródłowe dzieje jarmarków od połowy XVII wieku 
do chwili obecnćj w jednćm z trzech miast: Lipsku, Frankfurcie nad 
Menem lub nad Odrą odbywanych. Nagroda także 700 marek.



Na rok 1880 temat dotyczy wykazania wpływu greckiśj oświaty 
na rzymską z pomocą alfabetycznego wykazu greckich wyrazów w ła 
cinie, a następnie rzeczowego opracowania tych danych w porządku hi
storycznym. Nagroda jak  wyżćj.

j  Dnia 9 września r. b., na Podlasiu w dobrach swoich Huszlew za
kończył życie w sędziwych latach J e r e m i a s z  książę K o r y b u t  W o -  
r o n i e ć k i .  Po ukończeniu szkół na Żoliborzu u Pijarów, oddał się 
pracy rolniczśj, i w gnieździe rodzitinćm zakończył dni swoje. Zwolen
nik historyi swojego kraju, zbierał zajmujące wiadomości, a zarazem 
zabytki i pamiątki z upłynionych wieków. Dobry rysownik zgroma
dził ich nie mało w swojćm Album, robiąc prawie co rok wycieczki 
w miejscowości słynniejsze w dziejach. Gdy go wiek sędziwy nacis
nął, zabrał się z zapałem do uporządkowania familijnego archiwum, 
w którćm wiele się szczegółów historycznych przechowało. Będzie to 
materyat zajmujący dla przyszłego badacza. W rękopiśmie pozosta
wił wiele cennych dla dziejów wiadomości. Zacny obywatel, wierny 
zasadom w młodych latach wszczepionym, został w nich niewzruszony 
do grobu. Zasłużył sobie na zaszczytne wspomnienie.

— Dnia 16 września r. b. w Warszawie um arł, w sędziwym wieku, 
bo licząc lat 81 M a r c in  Z a le s i l i  artysta malarz, b. profesor Sztuk 
pięknych w Warszawie, celujący w widokach perspektywicznych. Licz
ne jego prace są wysoko cenione przez znawców, niemałą tśż liczbę 
uczniów wykształcił.

SPROSTOW ANIE.
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O SZKOLE MUZYCZNEJ.

( s t u d y u m )  * ) .

PRZEZ

cBolesłaiva W ilciyńskiego.

Wykład historyi muzyki ważne powinien zająć miejsce w szkole. 
Ale nie chodzi tu o same życiorysy muzyków, o ów zlepek biograficznych 
wiadomości, pretensyonalnie historyą muzyki w szkole nazwany i ni
czego nienauczający. Nauka historyi podaje dziejowy rozwój sztuki, 
jak  się urabiały systemata, związki i formy, określa epoki blasku 
i upadku, wskazuje źródła i idealne kryterya tćj cudownćj umiejętnoś
ci, która, począwszy od greckiego Pitagorasa, najpoważniejszych mędrców 
głowy zaprzątała. Bez wiadomości historyi swój sztuki, artysta nie go
dzien być jćj pomazańcem, bo staje się podobnym jarmarcznemu grajko
wi, poszukującemu marnych oklasków i datku gawiedzi. Dziwną jest 
obojętność szkolnictwa w obec ruchu naukowego, jaki w przedmiocie 
historycznych badań objawił się poza szkołą. Dość wspomnieć z naj
nowszych, tak pod względem uzbieranego materyału, jak i usystema- 
tyzowanćj pracy, Coussemakera, Ambrosa i Fetisa '). Historyą nau
czy, źe w dziejach piękna, obok niezaprzeczonego postępu z jednój strony, 
jest jeszcze strona objawiającój się w oddzielnych epokach bezwzględnćj 
doskonałości. Wszak okoliczność ta podała właśnie myślicielom pytanie, 
czy sztuka postępuje, czyli tćż przeobraża się tylko. Patrz, piękność 
snycerska kończyła swój najwyższy okres, gdy malownicza na jćj miejs
cu rozkwitać poczęła; cykle poezyi i muzyki mieniają się i następują po 
sobie, niby przeobrażenia ducha, który tę lub inną symbolikę, wedle 
usposobienia, na mieszkanie sobie obiera. Toż samo w dziedzinie każ- 
dój sztuki z osobna, a więc i w muzyce uwagę uderza. Słuchając tćj, 
wedle gregoryaóskich tonacyj układanćj polifonii, nie zrozumiesz jćj 
zrazu, bo i zmysł odwykł i uczucie do wielbienia wzniosłości w prostocie 
nie zdolnćm się okazuje. Lecz niech historyą rzuci światło na pocho
dzenie tćj muzyki i jćj idealną zawartość wykryje, wnet usłyszysz wiel
ki głos przeszłości i rozmiłujesz się w tćj umarłćj mowie. Niechodzi 
tu bynajmnićj o powrót do przebrzmiałych rzeczy. Przecież sztuka

* )  D o k o ń czen ie— p atrz  ze sz y t  za październ ik  r. b .
' )  W ydaw nictw o ośm iotom owdj h is to ry i m uzyki F e tis a , n ie je s t  jeszcze 
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cofać się nie może, również jak i ideały społeczne nigdy nie powracają. 
Z licznych przykładów dość przytoczyć, że w pierwszćj połowie bieżą
cego stulecia, miłośnicy piękna, na czele których dwaj muzycy Nieder- 
mayer i d’Ortigues stanęli, usiłowali wskrzesić dawną muzykę kościelną. 
Usiłowanie okazało się ptonnćm—plenus cantus nie powrócił w tćj 
samój formie, nie wyrugował figuralnćj muzyki, bo nie znalazł w koś
ciele katolickim tćj samój egzaltacyi ducha, którćj był dziecięciem. 
Bezpośrednią korzyścią historycznych studyów jest to, że się sztuka 
oczyszcza z niesfornych naleciałości i nie ulega zbyt oderwanym popę
dom nowatorstwa. A potćm, nic tak nie uczy humanitarnie jak  his- 
torya powszechna, nic tak nie rozświeci arcy ważnych zadań piękna, 
jak  szeroki na sztukę historyczny pogląd. Dzieje muzyki wiążą się 
z dziejami cywilizacyi; toż gdzie duch ludzki swym rydwanem postę
pował, gdzie uczucia grały, tam wszędzie znajdziesz głos pieśni, jako 
świadectwo najtajniejszych pulsów, najistotniejszych spowiedzi człowie
ka. Zbierz te pieśni i odczytaj je umiejętnie, a przybędzie jedno jeszcze 
światło w ocenianiu niezliczonych objawów historyk Czćm podziemny 
kościół, walki i tryumfy chrystyanizmu, czćm reformacya, duch wol
ności i odrodzeń, a czćm znów był szał ludów rycerski i miłosny—wszy
stko to utkwiło w kancyonale, w chórałach, w pieśni, a tak żywo, iż 
zda się palcem dotykasz tych samych tęten, które były ukrytemi sprę
żynami żywota. W ustach ludu polskiego żyją po dziś dzień inelodye, 
wedle starogreckich systemów układane, a rozbrzmiewają tak, jak gdyby 
je świeżo kto utworzył. Jakiż to klejnot dziejowy, jaki klucz do zaklę- 
tćj skarbnicy, gdzie się znajdują psychologiczne pierwiastki cywilizacyi, 
niby pomarłe na wyżynach, a jednak w cieple chowane gdzieś na spo
dach żywota. Uczeń tedy rozszerza swój pogląd, nabiera wysokiego 
szacunku dla piękna, które nie od dziś istnieje, a że nigdy tak dobrze 
nie przeziera ideał spółeczny jak przez tę z oddalenia ocenianą sztukę, 
przeto kształci umysł i serce, staje się istotnie światłym artystą.

Wykład historyi muzyki pociąga za sobą systematyczne urzą
dzenie koncertów historycznych. Paryzkie i lipskie konserwatorya, 
godny naśladowania przykład dają. Całe gremium profesorów i naj
znakomitsze talenta biorą udział w stale urządzonych reprodukcyach, 
które powszechnie słynnemi się stały. By ułatwić środki, oraz rozsze
rzyć działalność swą spółecznie, wiązać się szkoły powinny stosunkiem 
artystycznym z filharmonicznemi towarzystwami. Dzieje się to w wie
lu miejscach, gdzie obydwie instytucye istnieją, owszem, we Lwowie sa
mo Towarzystwo Muzyczne chlubnie się odznaczyło peryodycznćm 
urządzaniem historycznych koncertów. Wszakże, o ile ze strony pu- 
blicznćj wymaga się tu gorącego poparcia, o tyle ze strony szkoły oczeki
wać należy bardzićj systematycznego i koniecznie wykładowego prowa
dzenia rzeczy.

Jako pomocniczą, a między estetyką, harmonią i instrumentacyą 
pośredniczącą naukę, należy uważać fizyologiczną teoryą muzyki. 
Istnieje wprawdzie w szkole wykład systemu tonów; wszakże podawa



na uczniom teorya muzyki jest ledwie elementarną, wiadomością, ile że 
akustyczne doświadczenia, bardzo niedawno na wielką skalę dokona
ne, znakomicie naukę naprzód posunęły. Co uczynili w tym przed
miocie dawniejsi uczeni, jak  Tartini, Rarneau, Euler i Encyklopedyści, 
już na dziś nie starczy. Dlatego tóż zakomity fizyk Helmkoltz przy
służył się sztuce nieocenionśj wartości dziełem, którego przeznacze
niem, jak  to sam autor w życzeniu swojóin wyraził, jest to, iżby jego 
fizyologiczna teorya muzyki w skład uinnictwa dzisiejszego wejść mog
ła. W istocie wielki czas na to. Dzisiejsza sztuka muzyczna opiera 
się nie na harmonii, lecz głównie na dysharmonii, to jest na zupełnćj 
negacyi tego, co wedle fizyologicznego prawa urobił sobie zmysł ludzki. 
Prawi psychologia, że zasadą piękna jest przyjemne wrażenie, niesione 
do duszy przez zewnętrze przewodniki. Odznaczają się one przewod
niki niezmiernie żywą działalnością w dostarczaniu uczuciom najwięk
szych rozkoszy i w ochranianiu ich od wrogich, porażających zjawisk. 
Uważ stosunek słuchu do dźwięków natury. Wszak wśród jćj niesfor
nej mowy, wśród ryku burzy, poświstu wiatru, rozlicznych szumów 
i wrzawy, doznajesz przykrego stanu, w jaki zwykle wprawiają ślepe, 
bezrozumne siły zjawiska. Co więcćj, czułbyś się boleśnie dotkniętym, 
nawet upokorzonym przez ów koncert swawolny, nie szanujący twego 
ustroju nerwowego, gdybyś w samym sobie nie miał siły ochronnćj, 
która do takowego nie dopuści pognębienia. Jakoż w rzeczy saraćj 
jesteś w stanie nad chaosem zapanować, nieprzyjąć go i dumnie ode
pchnąć od siebie. Zkąd to pochodzi? Oto ztąd, że twój zmysł wykształ
conym jest; że z pomiędzy tysiącznych fibrów słuchowych, odbijających 
rozliczne dźwięki zewnętrzne, wybrałeś co najpełniejsze, by ci szlachet
ne przynosiły tony, a zestroiłeś te tony w harmoniczny porządek, na
dałeś im barwy i piękne brzmienia. Jesteś tedy panem swój własnćj 
wrażliwości i możesz bezpiecznie stanąć wśród niepokojów natury; one 
duszy twój nie zamącą, okazując się li jako chaotyczne rozdźwięki, nie 
mające innój, tylko uogólnioną poetyczną wartość. Przeciwnie się dzieje 
z nieucywilizowanym człowiekiem. Zostając w niewolniczym do natu
ry stosunku, on nie potrafił wystroić strun zmysłu swego, nie umiał 
wyidealizować dźwięków i udoskonalić je przez narzędzia głosu. Ztąd 
poddaje się bezwzględnie rozpierzchnionćj muzyce przyrodzenia, a pe
łen trwogi, dosłyszy w tćj muzyce wszystkich bez różnicy głosów, które 
tćż wyobraźnia jego chętnie za mowę jestestw nadprzyrodzonych bie
rze. W jego rozwartćj duszy niesfornie osiadają wszystkie rytmy ży
wota, i ztąd ani jego taniec, ani poezya, ani muzyka, nie odznaczą się 
wyźszćm pięknem.

Otóż, jeśli w takim ma się stosunku wykształcenie zmysłu do 
jego surowości, to istnieje jeszcze trzeci stan fizyologiczny, a mianowi
cie stępienie zmysłu. Muzyka dzisiejsza zdaje się świadczyć, że fibry 
słuchu naszego paraliżem dotknięte zostały. Uważ jeno te dzikie 
następstwa akordów nierozwiązanych, owe sploty dysonansów, syczą
cych przeraźliwym chórem, owo systematyczne unikanie toniki i do



minanty, które są w budownictwie muzycznóm świetlanemi stacyami 
dla wrażenia i pamięci; uważ potćm to rozdzieranie instrumentu aż do 
ostatecznych granic wytrzymałości, to nieusprawiedliwione kojarzenie 
barw sprzecznych, wyradzających fałszywe kolizye koncertu: uważ to 
wszystko ze stanowiska osoby wolnćj, nie ulegającćj przymusowym są
dom, a niezawodnie przyznasz, że chyba sztuka, szatańskiśj mocy za
przedana, wygrywa sabat nocny. Krytyka naiwnie dowodzi, iż wiel- 
kićj muzyce nowoczesnój pracowicie przysłuchiwać się należy. W isto
cie, przez długie i mozolne wsłuchywanie się, zaczynamy nieco oswajać 
się z labiryntem kompozytora; wszakże dzieje się to jedynie dlatego, żeś
my sobie sztuczne potworzyli ostoje, że zmuszeni byliśmy wziąć za 
światło to, co li tylko najmniejszą wśród nocy odznacza się ciemnością. 
Tak samo wzrok przywyka do czarnych pieczar, gdzie wytężoną siłą 
źrenicy wynajduje punkta jaśniejsze, by mógł dogodzić naturalnćj 
potrzebie rozpoznawania przedmiotów. Lecz czy się nie osłabia zmysłu 
przez taki wysiłek? Czy nie marnieje ów cudowny jego przymiot, że 
bez trudu i w jednćj sekundzie zdolen przynosić do duszy, jakby na 
zawołanie, zaklęte skarby piękna? Bezwątpienia tak jest; zmysł mu
zyczny w nieuleczoną chorobę, w tak zwaną anestezyą zapaść może, 
jeśli sztuka nie przestanie wszechwładnych arkanów poezyi sobie przy
swajać. W muzyce poezya uczuć, nie zaś poezya wyobraźni prawomocnie 
panuje. Nie wyobraźnia, lecz uczucia wysłały na zwiady zmysł słuchu, 
iżby wynalazł owe bogate dźwięki, jakimi zasłynął głos ludzki i w ślad 
za nim idące muzyczne narzędzia; tylko nadzwyczajna zmysłu czułość 
mogła się zdobyć na zdumiewającą piękność naszój tonologii, która 
mędrców swą matematyczną prawidłowością zadziwia. Zdawałoby się, 
że jest owocem długoletniój pracy uczonych, gdy przeciwnie, uczeni przy
chodzą tylko sprawdzić i hołd złożyć intuicyjnćj zdobyczy człowieka. 
Słuszną tedy Helmholtz czyni uwagę, że zmysł muzyczny, jedynie 
w skutek zużycia, zgadza się na wprowadzenie do sztuki nadmiarów 
i niedomiarów, których naturalna i zdrowa wrażliwość nie jest w stanie 
wytrzymać. Tu się tćż jawnie okaże, jak wielki grzech popełnia sztuk
mistrz, usiłujący gwałtem tę zwichnioną umiejętność na obcym gruncie 
szczepić. Bo czego niemiecka szkoła dopuszcza się na rachunek wyo- 
braźniowćj natury słuchacza, tego nie zniesie bezkarnie słowiańska 
bezbronność uczucia.

Fizyologia muzyki, wyjaśniając budowę narzędzia słuchowego, 
oraz barwę brzmień w narzędziach głosu, nie powinna wtrącać sztuki 
w ów sensualizm, w którego pieszczotach nieraz już się gubiła pięk
ność muzyki, zwłaszcza we Włoszech. Ona nie może niewolić ducha 
prawem zjawiska, którego cechą jest zawsze fatalna konieczność. 
Wszakże, jako grunt, na którym estetyczna wolność wykształcić się 
może, nauka ta  niezmiernie ważne zajmuje stanowisko. Opierając się 
na analizie stosunków, jakie pomiędzy wrażliwością słuchacza a sys
temem tonów zachodzą, ona wskazuje granice muzyki, oraz ujmuje 
wiele z szalonćj pychy, z subjaktywnych pretensyi sztukmistrza.



Pomiędzy najbardzój obowiązującemi, nauka języka zajmie rów
nież zaszczytne miejsce w szkole. Wszak liryzm mowy jest muzyką; 
wszak poezya dawnych czasów na złotych skrzydłach melodyi z duszy 
do duszy przelatywała, a geniusz narodów nadawał te same rytmy 
i foniczne piękności swój mowie, na jakie stać go było w czystój homo- 
fonii. Melodya z mową tak ściśle się wiąże, tak dobrze odpowiadają 
obie psychologicznemu procesowi myślenia i czucia, że niepodobna, 
bez naruszenia estetycznćj jedności, skazywać je na odosobnienie. Me
lodya włoska, z obcą sobie mową wiązana, tak niewłaściwie dźwięczy, 
jak  ochrzypły pod północnćm niebem głos południowego śpiewaka. 
Niknie cała jędrność i usycha więź naturalna pieśni, którą rozćwiarto- 
wano, by chciwemu rozkoszy nieuctwu dogodzić. Toż niechaj nikt nie 
sądzi się być iście polskim muzykiem, kto nie zna piękności mowy 
polskićj. Jój budowa oryginalna a typowa, szerokim gościńcem wie
dzie ku poezyi narodowych uczuć. Więc nie będzie ta śpiewność pol
ską, która tym samym nie potoczy się ruchem, nie uwydatni malowidła 
i tćj siły poetyckiego czaru, jakiem! się odznacza słowo nasze. Dlate
go tćż umiejętne poznanie oj czystój mowy, tak ze strony gramatycznćj 
jak  poetyckiój, znacznie się przyczyni do ukształcenia śpiewaka i wo- 
kalnój muzyki kompozytora.

Tak się przedstawia, ze strony dopełniaj ącój, zarys pedagogicz
nego systemu w szkole muzycznśj. Chodzi tu o wszechstronne w sztu
ce wykształcenie ucznia, o wyrwanie go z otchłani stereotypów, 
o ustrzeżenie przed głuchotą ducha. Czćm jest obecna sztuka mu
zyczna? Romantyzm już się wyczerpał i pchnął muzykę na manowce, 
gdzie jój upadek aż nadto łatwo poznać się daje z potworności dzieł, 
z nagłych zwrotów ku mistrzom dawno minionój epoki. Romantyzm 
sam przez się nie jest doskonałością w tworzywie; on jest ideą, wno
szącą nowe pierwiastki do sztuki. Lecz skoro czynność odżywiania 
skończona, wnet musi nastąpić ferment samego pierwiastku, a potóm 
odrodzenie, nowy żywot dla piękna. Takowe przeistaczanie się jest 
wiecznćm prawem sztuki. Klasyka jój istotą—romantyzm li tylko po
karmową substancyą. Ale po każdćm odrodzeniu, owa klasyka sztuki, 
nowem życiem ciężarna, na nowych, nieznanych dotąd doskonałościach 
oprzeć się musi. Wszak do muzyki, podobnie jak do innych sztuk 
pięknych, wniósł romantyzm nieznany dotąd żywioł prawdy wewnętrz- 
nćj, ludzkićj. Ztąd niezmierne otworzyły się przepaści dramatyczne, 
którym trzeba wynaleźć formę, o tyle doskonałą, iżby dramat ludzki 
nie błądził wśród majaczących światełek i cały swój majestat w pełni 
tworzywa okazał. Szkoła o tóm wiedzieć powinna i tak się urządzić, 
iżby nowe żywioły opracowała i klasyczne odrodzenie sztuki ułatwić 
mogła.

Nadmienić wypada, że przedstawiony tu program nie jest wcale 
nowością. Krom estetyki muzycznój i teoryi fizyologicznej, cały zresz
tą  program znaleźć można w niektórych konserwatoryach. Jest to naj- 
wymowniejszćm potrzeb normalnych świadectwem. Atoli zmiana ta



wygląda raczćj na mało znaczące wymaganiom czasu ustępstwo, niż 
na rzeczywiste szkoły zreformowanie. Wykład wprowadzonych przed
miotów, nietylko się znajduje na stopie elementarnćj, lub tylko szki- 
cowćj, lecz nadto, nieobowiązuje uczniów, którym tćż niechodzi wcale
0 ów niepokaźny, po macoszemu przez szkołę chowany przyrostek.

ra.
Konserwatoryum warszawskie jest dziełem tego samego ducha, 

który już u schyłku minionego wieku począł na gruncie staropolskim 
nową budować społeczność. Hasło samopomocy okazało się jeszcze 
raz zbawiennym czynnikiem, tak jak  i w innych sprawach odrodzenia, 
gdzie wszystko znowa utworzyć i nielada bój z widmami dawnych cza
sów stoczyć przyszło. To tćż kto umić z oblicza społeczności odczytać 
już odniesione zwycięztwa, ten nie zaprzeczy, że zasada samopomocy, 
to najpotężniejsza dźwignia, przed którą żadna nie ostoi się zapora
1 która ku najświetniejszym zawieść może tryumfom moralnym. Otóż, 
jak wiele innych instytucyi, mających dobro ogółu na celu, tak tćż 
i szkoła muzyczna jedynie wolą publiczną i groszem publicznym stanę
ła. Śliczny to był obraz w kronikach dwóch lat, 1860 i 1861, przedstawia
jący owo zakrzątanie się około rzeczy dobrćj, owo stawienie się cheru
bów sztuki, którym powszechność kraju cywilizacyjną nad sobą opiekę 
porucza. Bo co wypadło postanowić kilku wybranym, więc ułożyć 
projekt i spisać ustawę, to już było w sumieniu publicznćm, niby w za
wiązku, jako skutek dawniejszćj pracy Bogusławskich, Kamińskich, 
Elsnerów i Kurpińskich; tym wybranym przystało teraz owoc wypielę
gnować i do spożycia przysposobić. Nie mała przecież ich w tćm 
zasługa, że dopatrzyli moralnego przygotowania, że mu zaufali i trud 
podjęli. Lecz jeśli owym projektodawcom wdzięczność się należy, to 
tćm większa bezwątpienia człowiekowi, który nie wahał się przyjąć na 
siebie obowiązki organizatora i głównego kierownika. Pan Kątski 
miał do rozporządzenia przyzwolenie władzy, pewność osobistćj woli 
i wiarę w pomoc publiczną. Na takim stanąwszy piedestale, zabrał 
głos, wzywający do ofiar, a dość było kilku słów gorętszych, iżby się 
poruszyły uczucia dla tćj bogini, która miała na ziemię naszą zstąpić 
i wedle zaręczeń mówcy, nauczyć nas własnej pieśni, uzacnić cześć re
ligijną, ukształcić domorosłą muzę. Po wszystkich ziemiach kraju urzą
dzano zbiorowe koncerta, widowiska i kwesty, a krom uzbieranego 
ztąd grosza, przybywał jeszcze znaczniejszy datek możnych, niby me
cenasów krajowćj kultury. Ci zaliczali się w poczet założycieli i pro
tektorów, że ofiarowali znaczne sumy na złożenie kapitału stypendyal- 
nego. Był tćż w istocie wielce budującym ów widok kraju rolniczego, 
który zadatki dawał na przyszłą artystyczną chwałę gwoję. Tegoby 
nie uczynił ani rycerski, wedle zasad Górnickiego chowany, dworzanin, 
ani późniejszy magnat, ani szlachcic zagrodowy, bo ten i ów odprawili
by rzecz po swojemu, dziwując się że ktoś na grajków  i homedyantów



śmić grosz publicznie wyłudzać. Tymczasem obywatelski zadatek nie 
poszedł na marne, skoro po kilku latach istnienia, szkoła obudziła ruch 
artystyczny w kraju. Szerzy się umnictwo, rozwija się działalność 
artystyczna i coraz zacnićj przedstawia się ta  strona życia, z którą 
piękno i moralność w harmonijny sojusz wchodzą. Takie zgroma
dzenie jak  Warszawskie Towarzystwo muzyczne, usiłujące wypracować 
organa własnćj sztuki, ukształcić smak publiczny i utorować drogi 
młodym talentom, jest wymownśm świadectwem pożyteczności szkoły.

Tak tedy Instytut muzyczny powstał obywatelskićm usiłowaniem 
i przyjął odrazu charakter protektorski, stypendyalny, rozwijając się 
pod opieką wybranćj z pomiędzy założycieli rady nadzorczśj. Jedyną 
rękojmią istnienia było niewielkie uposażenie, to jest kapitał 36,000 
rubli, mający na sześcioletni okres starczyć, oraz małoznacząca sub- 
wencya skarbu. Nie dziw, że w tym pierwszym okresie przyszło In
stytutowi walczyć z niedostatkiem i że nie mógł rozwinąć się na szero
ką skalę. Nie widać tu jeszcze pełnego programu, brakuje wielu klas 
muzyki specyalnćj, kompozycyi i estetyki, lubo i tak ograniczony pro
gram nie był pozbawionym sumiennćj ze strony nauczycieli pracy. Do
piero z ukończeniem sześcioletniego okresu, gdy się wyczerpał fundusz, 
a Instytut temsamćm skazanym został na zamknięcie, trzeba było 
i trwalsze środki obmyślćć i niezależniejszy byt mu zapewnić. Nie miał 
dyrektor innćj drogi, jak poddać instytucyę dostojnśj opiece Wielkiego 
Księcia Konstantego, wyjednać stałe uposażenie rządowe, oraz przyjąć 
system opłaty wpisowej. To uposażenie wynosi przeszło 7,000 rubli 
rocznie, zaś uczeń, płacąc 50 rubli za prawo korzystania z nauki, przy
czynia się o tyle do powiększenia dochodowego budżetu, o ile większą 
możność znajduje specyalnego uprawienia talentu. Gdy obecnie liczba 
uczniów płci obojćj wynosi 245, przeto roczny budżet dochodów stano
wi cyfrę przeszło 21,000 rubli, co wcale ubogo się przedstawia. Na 
najważniejszą pozycyą wydatku, na etat nauczycielski, przypada ztąd 
ledwie 12,000 rubli, a przecież szkoła opłacić musi 37 klasowych wy
kładów. Pomimo to, mnożyć się zaczęły klasy i nietylko urządzono 
wydziały pojedyńczych instrumentów orkiestralnych, lecz nadto powięk
szono liczbę klas solowych i ustanowiono brakujące dotąd wyższych 
nauk wykłady. Tu się kształci śpiewak i masa chóralna, wirtuoz 
i członek orkiestry, a wszyscy ci specyalnie kształceni uczniowie obowią
zani są uczęszczać na zbiorowe lekcye zasad elementarnych, harmonii, 
kontrapunktu, instrumentacyi i kompozycyi, estetyki i historyi muzyki. 
Nadto udzielają się wszystkim lekcye religii, dla organistów ma miejsce 
wykład rytuału, zaś dla innych lekcye włoskiego języka, deklamacyi 
i przygotowań scenicznych. Nauka podzieloną jest na wyższe i niższe 
kursa, a są tćż osobne dla płci każdćj. Niezmiernie pożytecznemi są 
godziny tak zwanych ćwiczeń zbiorowćj muzyki, gdzie zdolniejsi ucznio
wie wprawiani są w wykonywanie muzyki kameralnej, juźto a vieta, 
już w artystycznćm wykończeniu.



Takowy program przedstawia dość organiczną pełnią, iżby, przy 
stosownćm rozwinięciu metod i zakresu wykładowego, mógł najzupeł- 
niśj estetycznym wymaganiom odpowiedzićć. Zwrócono baczną uwagę 
i na to, że zbiorowych wykładów wszyscy bezwarunkowo słuchać i z ta 
kowych na patent kwalifikować się muszą, co nie we wszystkich szko
łach zagranicznych zachowywanóm bywa. W wiedeńskićm konserwa- 
toryum może specyalista nie uczęszczać na lekcye harmonii, za które 
osobna należy się opłata. Sprawdzićby potrzeba jednakże, jak dalece 
korzystają z tćj liceucyi Niemcy, którzy nie pojmują muzyki bez znajo
mości harmonii. Bo znać harmonią, to jedno, co posiadać wiedzę mo
wy muzycznćj. Jak  sobie wystawić artystę, nie posiadającego tój wie
dzy? Harmonia, nietylko kształci umysł muzyka, dozwalając mu zna- 
chodzić się świadomie wobec wielkich utworów sztuki; lecz jako nauka, 
na matematycznych prawdach oparta, odsłania integralne znamiona 
piękna, obdarza inteligencyą władzą oglądania ładu i doskonałości 
w przedmiotowym świecie.

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą szkoły ostoją jest dobrze 
przysposobiony i gorliwy przewodnik. Cała wartość artystycznego po
kolenia z jego światła się narodzi, cały gmach umiejętności tak się uło
ży, jak cegła do cegły stawianą była. Sławni na świat nauczyciele 
włoscy posiadali przez długi czas monopol, a raczćj tajemnicę dobrego 
nauczania. Więc kto chciał dosięgnąć szczytu, musiał sobie zjednać 
owych sybilióskich mędrców, by mu udzielić chcieli nigdzie nieznanych 
o muzyce wieści. Dziś przywilój nie istnieje, a przecież nie zawsze ła 
two o dobry skład nauczycielski. Bo nie dość jest wystawić na czoło 
jedno imię wsławione, by blaskiem swym zasłaniało nieudolności. 
W szkole mniśj olśniewających, więcćj cichych potrzeba pracowników, 
tych właśnie, co to od najpierwszej poczynając klasy, dobry grunt 
umieją dać uczniowi. Najtrudniejsze pono zadanie i najrzadszy taki 
przewodnik. Warszawskie Konserwatoryum natrafia w tym względzie 
na szkopuł niemały, że chwalebnie ma sobie za obowiązek na posady 
nauczycielskie jedynie krajowych powoływać muzyków i że nie jest 
w stanie dostatecznćm wynagrodzeniem ich pracę na wyłączny swój 
pożytek zapewniać. Wszakże zaszczytnie jest znaną nauczycielska 
w Szkole warszawskiój gorliwość. Wszyscy przewodnicy pracują we
dle sił, przyjmując na siebie odpowiedzialność i stanowiąc sami przez się 
tę, jaka jest, zasługę szkoły. Chlubnie się odznaczają w jój kronikach 
imiona ludzi, którzy nietylko codzienny obowiązek spełnić, lecz naukę 
ubogacić i młodym talentom z zapałem, z miłością się oddać usiłowali. 
Takim był nieodżałowanćj pamięci Moniuszko. Polska literatura mu
zyczna zna jego Podręóznik do nauki harmonii. August Freyer wy
dał tćż Zasady harmonii i cenniejsze od tych Preludya, Msze, oraz 
Studya na organy, które to wszystkie, jako wielce pięknego i czystego 
stylu kompozycye, do nauki w Konserwatoryum przyjętemi zostały. 
Pan Studziński wydał książkę, traktującą O zasadach m uzyki i naukę 
czytania nut głosem , co wielką korzyść przynieść może nawet w domo-



wćj uprawie sztuki. Panowie Żeleński i Eoguski wydają Kurs harmo
n ii— dzieło, którego okazana publicznie część pierwsza, zapowiada 
rzadką ścisłość pod względem wykładu, a odznacza się bogactwem ma- 
teryału, jasnćin i wyczerpującym przedstawieniem rzeczy. Chlubnie 
wreszcie zaświadczyli o sobie panowie Strobl i Kątski, pierwszy jako 
nauczyciel fortepianu, drugi skrzypiec, obadwa na krajowe estrady 
dość często swych uczniów wyprowadzający.

Obaczmy jakie wypadły zbiory z tój killcunastoletniśj siejby, jaką 
Konserwatoryum Warszawskie od r. 1861 do 1876 prowadzi. W tym 
przeciągu czasu otrzymało patenta z ukończenia całkowitego kursu na
uk osób 94, z tej liczby 48 uczniów i 46 uczennic. Nadto szkoła miłą 
przechowuje sobie w aktach pamiątkę o posadach rządowych i artysty
cznych stanowiskach, jakie zajęli w świecie muzycznym jćj wychowań- 
cy. Wymienia tedy ośmnastu członków orkiestry teatralnój, gdzie 
Władysław Górski jako pierwszy skrzypek celuje; w chórach opery po
mieszczono osób czternaście; w szkołach rządowych nauczycielami i na
uczycielkami osób dziesięć; w Konserwatoryum Warszawskićm nauczy
cielami i adjunktami osób czternaście. W operze polskićj próbowało 
sił róźnemi czasy kilku solistów, z pomiędzy których pan Wasilewski, 
jako pierwszy bas pozostał. Toż nie mały zastęp uczniów po zagrani
cznym rozsypał się świecie, szukając odpowiedniego pola dla artystycz- 
nój działalności. Z tych kilku używa niepośledniego rozgłosu, jak pa
ni Jalcowicka (Frideriei), pierwsza śpiewaczka i Zygmunt Noskowski, 
kompozytor i dyrektor Towarzystwa Muzycznego w Konstancyi. In
nym wypadło również zająć posady wykonawców, dyrektorów i nau
czycieli. Trzydziestu organistów wydała szkoła, a lubo na muzykę 
kościelną szczególną uwagę zwróciła, przecież nie słychać wcale, iżby 
po świątyniach kraju, piękniejszy kant, umiejętniejsze harmonie rozle
gać się" miały. To samo karygodne nieuctwo muzyczne aż nadto ja 
wnie świadczy, że tam nie dosięgła umiejętność. Nie dość jest bowiem, 
że szkoła organistę wykwalifikuje; trzeba iżby kto inny zapewnił mu 
pocześniejsze stanowisko, godne imienia artysty i wolne od poniżających 
obowiązków posługacza. Zato Warszawa cieszy się szlachetnym dźwię
kiem muzyki w świątyniach swoich, a zwłaszcza w katedralnśj, gdzie 
pan Kątski główne kierownictwo obejmuje. Do jego zasług i ta nale
ży, że jest niezmordowanym pracownikiem w urządzaniu koncertów na 
korzyść i własnemi siłami instytucyi. Z uroczystości muzycznych, pa
miętnie się odznaczyły doroczne msze na cześć ś. Cecylii, oraz trzy 
pierwsze koncerty symfoniczne, w których pięknie przedstawiając mło
dą orkiestrę, dyrektor żywą ku sobie obudził wdzięczność za ten tro
skliwie chowany i z własnych żywiołów złożony artystyczny organ.

Tak się przedstawia z dodatnićj strony wizerunek Szkoły muzy- 
cznćj warszawskićj. Ale czy jest ów wizerunek ze wszech miar zada- 
walniającym i nie pozostawia nic do życzenia? Czy na dobre urzą
dzenie instytucyi wyczerpano możliwe‘środki, albo li złożono wygodnie 
winę na te lub owe nieprzyjazne okoliczności? Gdyby wątpliwość nie



nasuwała się z tćj strony, szkoła nie potrzebowałaby zapewne, iżby kto 
jćj zasługi piórem ogłaszał, lecz sama o sobie potrafiłaby własną po
wagą zaświadczyć, przekonywająco i stanowczo. Doświadczenie uczy, 
źe największym nieprzyjacielem samopomocy jest brak wiary w siebie 
samego. Jak  wąż galwanicznym wzrokiem swą ofiarę czaruje, tak 
owa słabość psychiczna strasznie oczynia wolę, odejmując intuicyą 
i dzielność człowiekowi. A ileż razy owym czarem porażonemu, uka
zał się gdzieś z boku szyderczy uśmiech satyry, bo rzekoma niemożność 
była jedynie zleniwiałego ducha wymówką, a istotna niepowodzeń przy
czyna w nim samym tkwiła. Że pomyślny rozwój każdćj szkoły nie- 
tylko od jćj bezpośrednich kierowników, lecz zależy także od oto
czenia w którćm się znajduje, wypada przeto koniecznie mićć na wzglę
dzie tę jśj żywotną naturę. Warszawska Szkoła muzyczna powinna 
się starać o współdziałanie, o sympatyą, o dobrą opinią, zgoła o naj
lepszy stosunek z tymi, których stanowisko stawia w możności publicz
nego jćj szkodzenia lub wspierania. Chcę mówić o prywatnych kołach 
muzyków. Ich opinia ważną jest, bo mają za sobą powagę znawstwa, 
a przynosząc do ucha publicznego niechętne wieści o szkole, nieobliczo- 
ne wyrządzić jćj mogą szkody. Podobnież i onym zoilom należy pa
miętać, że osobiste niechęci i zawiści ustąpić powinny przed tym sza
cunkiem, jakim bezwarunkowo szkoła otoczoną być winna. Bo o ile 
rozumna i jawna krytyka wiele złego naprawi, o tyle pokątna intryga 
rozstroi i sparaliżuje społeczną instytucyą. Wiele naszćj szkole mu- 
zycznćj na tćm zależy, iżby pozyskała sobie bezwarunkowo zaufanie 
publiczne, pamiętając, że się znajduje w kraju, gdzie sztuka ledwie 
zdaleka poznanym jest gościem, gdzie więcśj jćj używanie, niż umiejętną 
uprawę rozpowszechniono. Pozyskana ufność wnet zmieni postać szko
ły, bo się ku niśj skieruje prawdziwy talent, uzdolnienie i czoło inteli- 
gencyi krajowej. Przecież to podstawa, niby najszlachetniejszy kru
szec, o który dbać należy przedewszystkiem, nie dając go wywozić"za 
granicę. W braku takowego kruszcu, szkoła zawsze przedstawi wi
dok żebraczy, zawsze wyciągnie rękę po drobny datek, przyjmując na 
się charakter bezpośrednio pożytkowy, niejako wyrobny; nigdy zaś wyż- 
szćj, artystyczućj nie posiędzie cechy. Talent, to dusza szkoły, to jćj 
skarb, bez którego na śmierć, na omdlenie skazanym jest cały jej or
ganizm kierowniczy. Nie masz nauczyciela, gdzie ucznia nie ma. 
A przecież, dopóki wspólne usiłowania muzycznego areopagu nie ugrun
tują powagi szkoły, dopóty nikt nie powstrzyma owćj ku cudzoziem
skim świecznikom emigracyi talentu.

Z kolei zwróćmy uwagę na inny stosunek szkoły do publiczności. 
Wszak tu  nauczyciel staje wobec ucznia, więc organa naukowe w obec 
domowego wychowania. Uczeń, wnosząc ze sobą taki lub inny pier
wiastek wychowawczy, wpływa psychologicznie na stan szkoły. Bo ja 
kie pierwiastki, taki wzrost; jaki domowy kierunek inteligencyi, taki 
kierunek w szkolnictwie objawić się musi, nieuchronnie, niejako fa
talnie. W polskićj społeczności, uczeń wnosi ze sobą do szkoły szczerą



dobroć uczucia, który to pierwiastek, jak  kopalny dyament, zawsze na 
spodzie narodu błyszczał. Lecz to bogactwo duszy, przez macierzyń
ską, troskę w zbytnim idealizmie utrzymywane, rzadko pielęgnowanśm 
bywa praktycznie, rozumnie i dlatego nie dosięga wszystkich władz in- 
teligencyi, nie udziela się rozsądkowi i woli. Jakieś liryczne usposobie
nie owłada zawczasu duszę wychowanka, a tak go osłabia, tak przej
muje do szpiku, że mu nazawsze odbierze moc trzeźwego rządzenia so
bą. Ztąd to pochodzi owo niedołęztwo szkolne, ów brak pojęcia o obo
wiązku, ów niedostatek wytrwałości w pracy, ów pierzchliwy stan 
uzdolnień przyrodzonych wobec trudności, jakie zdobywanie wiedzy 
przedstawia. Znanym jest powszechny matek polskich aksyomat, we
dle którego zawsze winien nauczyciel, nigdy uczeń. To tćż omdlały na 
widok kamiennój Minerwy wychowanek, puszcza wodze lekkonogim Pe
gazom, a uchwyciwszy mocą wyobraźni, co się jeno lekko uchwycić da
ło, kłamać będzie przed sobą i przed światem. Patrzmy ile to łamania 
odcierpieć, jak ciężkie wtajemniczanie w arkana sztuki odbyć potrzeba, 
dla posięścia chociaż specyalnśj kwalifikacyi artysty. Harmonia, kom- 
pozycya, estetyka, to nie na żarty opancerzone boginie; trzeba je sztur
mem zdobywać, Tymczasem młodemu uczniowi uśmiecha się zawcza
su popis i tryumf. On upatruje w sztuce łatwe kochanki, nie zaś sa
kramentalne węzły; jemu co żywo potrzeba narzędzia muzycznego, by 
mógł płochym zachciankom dogodzić. Nic, że z jego sztuki ledwie ja 
ka rutyna zostanie, on przecież w kraju zacne imię artysty nosi. Tćm 
gorzćj wypadnie dla szkoły, gdy uczeń odznacza się zupełną apatyą, co 
również jest skutkiem psychicznego upieszczenia serca i zaniedbania ro
zumu. Otóż Warszawskie Konserwa tory urn, na rzecz takowego uspo
sobienia, znaczne z rygoru czynić musi ustępstwa, tak w żądaniu kwali
fikacyi wstępnych od ucznia, jak w ułatwianiu programowych obowiąz
ków, jak również w folgach przy ostatecznym egzaminie.

Atoli baczyć należy, że w posłannictwie szkoły spoczywa to naj
ważniejsze zadanie, że jest oddziaływającym czynnikiem. Jćj obowiąz
kiem bronić siebie i ucznia od ujemnych wpływów wychowania, postę
pując w tym względzie, jak lekarz z chorym zwykł postępować, t. j. 
opićrając się ostrożnie na usposobieniu, jakie zastała, rozwijać niedo
miary, przywracać zdrowie w organizmie psychicznym. Szkole muzy- 
cznćj godzi się największe zwrócić baczenie na dozór. Uczeń ani je- 
dnćj chwili nie może być pozbawionym światłego i wszystkie jego czyn
ności śledzącego oka. Dlatego główny kierownik codziennie skontrolu
je jego moralne zachowanie się i pilność, wejdzie sprawiedliwie i grun
townie w jego stosunki do nauczyciela, oceni zdolności, zgoła rozciągnie 
nad nim wpływ swój po ojcowsku, cierpliwie i bez gwałtu, nie zrażając 
się oporem i działając zawsze w widokach postępu a godności szkolnćj. 
Niech szkoła artystów nie będzie podobną do bakalarni, gdzie wiele 
swawoli i poniżającego przymusu: niech się stanie uczczonym przez ucz
nia przybytkiem zgody, wyższćj moralności i podniosłćj pracy, zgoła 
miejscem, gdzie się piękność duszy ukształca. Wielki takt, wielce roz



ważna opieka należy się szkole, w którćj oboje płci zbliżają się ku so
bie. A przecież z tego zbliżenia, zarówno ujemne jak i najlepsze, przy 
stosownćm postępowaniu, wyniknąć mogą skutki. Miłość dla sztuki 
powinna być uczniowi pobudką do pracy. Ale, chcąc w nim ten świę
ty ogień rozniecić, potrzeba, iżby go posiadał w sobie nauczyciel, a już 
najbardzićj przełożony. W nim się skupić powinna owa siła artyzmu, 
co nie zna materyalnych przeszkód, co nie umiś ulegać słabościom, lecz 
je  w imię wolności ducha zawsze zwycięża. Takim przełożonym był 
Mendelsohn, którego lipska szkoła na długie lata stała się środko
wym punktem olbrzymićj działalności muzycznej i któremu uniwersy
tet, dla wielkich zasług, ofiarował stopień doktora filozofii i sztuki.

Badzie szkolnćj przystoi nietylko wybrać i postanowić podręczniki, 
wedle których mają profesorowie wykładać; lecz nadto do nićj należy 
krytyczne sprawdzanie, uchwalanie zmian, zachęta do jaknajlepszćj 
autorskićj działalności tych, od których zależćć ma umiejętny i dokła
dny kierunek nauki. Wszak szkoła nie posiada dobrćj, do wykładów 
zastosowanćj estetyki ani historyi muzyki. Dlaczegoby o tćm niepo- 
myślść? dlaczego zbywać rzecz powierzchownie, gdy właśnie uprawa este- 
tycznćj wiedzy stanowi jednę z najbardzićj naglących potrzeb w szkol
nictwie krajowćm. W istocie, jak zaszczepić sztukę narodowi, któ
remu od kolćbki aż do grobu tylko ideały moralne okazują, lecz nikt 
tajników piękna nie odsłania? Sama etyczna egzaltacya tak spowiła 
umysł, że gdy ojcowie nasi czuli wstręt do sztuki, jako do sprawy po- 
gańskićj, my nie posiadamy innego, jak  tylko nader jednostronne i nie
pewne o nićj pojęcie. A jednak trzeba polską naukę piękna oprzćć na 
owćm właśnie uczuciu narodowćm, oddzielając starannie plewę pozyty
wizmu, którą zagraniczni pisarze za dobre ziarno do estetyki wmieszali. 
Co do trudnych, zajmujących się techniką muzyczną przedmiotów, musi 
szkoła cierpliwie ale stanowczo lenistwo ucznia pokonywać. Jeśli kur- 
sa wyższe obowiązywać mają tego, który do artystycznego podąża Par
nasu, to kursa niższe obejmują tylko skromniejszą czeladź chóru i orkie
stry. A komuż potrzebniejsza znajomość harmonii, kontrapunktu 
i kompozycyi, jeśli nie organiście? Wszak on jest z powołania kościelnćj 
muzyki dyrektorem, ile że przewodzi nietylko wiejskiemu chórowi, lecz 
również w wiejskich kościołach ludowemu śpiewowi. On powinien piękny 
zwyczaj ludu uszanować i przez sztukę podnieść to rzewne, liryczne, ui- 
gdzieindzićj w tak natchnionćj śpiewności niesłyszane nabożeństwo.

Nikt nie zaprzeczy, że wielce pomocnym w działaniu szkoły środ
kiem, jest udzielana uczniom zachęta, przez nagradzanie ich pilności. 
Szkoła, która tego środka zaniedbuje, skazuje siebie na apatyą, na wiecz
ną mierność, za to że nie uwzględnia psychicznćj natury wieku młodego. 
Nagroda jest oznaką tćj chwały, która przez całe życie ma zdobić i ja 
ko uwieńczenie rzetelnej zasługi, tytuł artysty stanowić. Rozumnie 
praktykowana, ogromny ruch w szkole zagaja. Serca biją szybcićj, 
ambicye rosną, współzawodnictwo szykuje się w szranki, bo ma się to
czyć wzniosła walka w sferach artyzmu. Niejeden uczeń był wówczas



chociaż przez chwilę Apollinem, tak w jego duszy zagrała radość, owa 
pełna, ognista i twórcza, którą bogom Grecyi i tylko młodzieńczemu 
wiekowi osiągnąć dano. Nic tak nie ożywi instytucyi muzycznćj, jak  
konkurs, nie ów w płochśj myśli podziwienia słuchaczy, lecz z wyższćm 
urządzony przygotowaniem pedagogicznem, gdzie przedewszystkićm 
zamiar odznaczenia pracowitego talentu i zawstydzenia opieszałych 
przewodniczyć powinien. Dlatego konkurs najwłaściwićj się odbędzie 
w obce asystencyi znawców, miłośników i powag artystycznych, który 
to areopag najsumiennićj osądzi, orzecze tytuły, wręczy nagrody i któ
rego światła a bezstronna ocena prawdziwym stanie się bodźcem ucz
niowi. Toż nietylko wykonawcom muzyki ta  uroczystość się należy. 
Skoro do ruchu szkoła pobudzoną zostanie, odkryje się w nićj niejedno 
twórcze uzdolnienie, nic niewiedzące o sobie i marniejące bez przeświad
czenia, bez przewodnictwa. Zachęta do małych kompozytorskich prób, 
uwydatniając wyższe powołania, ustanowi przytćm młodą muzę, którćj 
działalność, pod okiem profesora, znakomite korzyści krajowi przynieść 
może. Właśnie p. Studziński powziął uczciwą myśl, zachęcania do ta 
kich próbek wokalnój muzyki. Wszak one się przydadzą wzrastające
mu na prowincyi popędowi do zbiorowego śpiewu, którą to chęć dobrą 
godzi się wesprzćć, a nadto podać jej swojskie, nie obce utwory. Ta 
mrówcza biblioteka małych kartek do śpiewu, którą Niemcy słusznie 
się chlubią, jest właśnie młodocianómi siłami zbićrana, bo w Niemczech 
każdy muzyk swej fantazyi próbuje, będąc przedewszystkićm zasad 
harmonii i kompozycyi świadom. W Słowiańszczyznie, od brzegów 
Dniepru aż do Wełtawy, z każdego łokcia ziemi tryska muzyka, jak  
woda źródlana. Czy ma być szkoła muzyczna dla onych zdrojów obo
jętną? Czy niepowinna to czerpanie zachęcać? Wszak to warunek ży
cia dla niej; bo niemoże na długotrwałe istnienie rachować instytucya, 
która swych uczniów nie dla kraju chowa.

Otóż taki pogląd i takie wnioski przedstawiają się na widok in
stytucyi, która jedną gałęź pnia społecznego stanowi. Miło jest spoj- 
rzćć na ów pień, jak raźnie w naszym kraju wzrasta; miło wypowic- 
dzićć słowo uznania ludziom, którzy zacny trud w podźwignieniu 
i utrzymaniu rozlicznych instytucyi podejmują. Wszakże niegodzi się 
unikać sprawiedliwćj opinii o sobie, skoro się ma własny wzrost na 
względzie, skoro prawdziwa rzeczy oj czy stój miłość ma naszym czynom 
przewodniczyć.
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Spraw a p ru sk a .— D rugie  poselstw o E razm a do Rzymu w r. 1 5 0 5 .

Już od kilku lat była Polska sprawą pruską zaprzątniętą. Kłopo
ta ł się już poprzednik Aleksandra oporem w. mistrza pruskiego w zło
żeniu mu winnego hołdu; układał się z nim: w tym celu zjechał do To
runia, gdzie tćż, paraliżem tknięty, życie zakończył. Aleksander sam 
już rok piąty siedział na tronie, a mistrz pruski ani myślał o wykonaniu 
warunków, do których ówczesnego mistrza i jego następców pokój toruń
ski z r. 1466 był zobowiązał. Wiedzieć zaś należy, że trak ta t ten po
koju, jeden niekorzystny dla Polski zawierał warunek. Jakkolwiek 
przy zawarciu pokoju był obecny, umyślnie na ten cel przez kuryą wy
słany, legat papiezki, to jednak postanowiły w nim układające się stro
ny postarać się, dla lepszego jego utrwalenia, jeszcze o potwierdzenie 
go przez stolicę apostolską. Warunek ten był najniekorzystniejszy dla 
Polski, albowiem sprawę już ubitą czynił, przynajmniśj w mniemaniu za
konu, zależną od bardzo wątpliwćj sankcyi kuryi rzymskiśj, otwierając 
przez to zakonowi na oścież drzwi do intryg i knowań, które, jak to w na
turze rzeczy leżało, musiały dążyć głównie do tego, ażeby papież pokoju 
nie potwierdził. I dotychczas przynajmniśj potrafili przy pomocy cesar
skich, a często i węgierskich posłów (których im w pomoc słał, nad 
miarę niedołężny, dobra swego rodu i szczepu zgoła nie rozumiejący, 
król węgiersko -  czeski Władysław), przeszkodzić temu potwierdzeniu.

Atoli pod świeźćm wrażeniem klęsk wojennych i bezprzykładnego 
zniszczenia, jakie trzynastoletnia wojna na kraje zakonne przyniosła, 
pierwsi następcy Ludwika von Ehrlichshausen, ostatniego niezależnego 
mistrza, składali, acz niechętnie, hołd Polsce. Ten i ów wprawdzie 
opierał się temu, wiązał się z wrogami Polski, przysięgał w zapale, że 
prędzśj we krwi własnśj się skąpie, niźli do hołdu uklęknie '); ale gdy 
go przyparto, poddał się sprawiedliwśj konieczności i uznał się lenni
kiem Polski. Jan Tieffen zaś, który od 1489 do 1497 r. przewodził

*) D alszy c iąg — p a trz  zeszyt za październ ik  r. b. 
ł) H isto ryczne , porów naj J .  V o ig ta  Geschichte Freussens , tom  IX  (K ró 

lew iec, 1 8 » 9 ) , s tr . 1 1 1 .



zakonowi, człek według powszechnego zdania zacny i szlachetny, nie- 
tylko że hołd Polsce złożył, ale dopełniając innych warunków pokoju z r. 
146G, wyruszył jej z pomocą na nieszczęsnćj pamięci wołoską Olbra
chta wyprawę, na którćj go też, będącego w podeszłym wieku, śmierć 
zaskoczyła. 'W ielkie straty, jakie poniósł na tśj wyprawie ubogi teraz 
pod każdym względem zakon, lekceważące obejście się króla polskiego 
z w. mistrzem, bardzo niekorzystnie usposobiły dostojników zakonu dla 
Polski. Znowu obudziły się tylokrotnie już porzucane myśli o zerwa
niu wieczystego pokoju, o wyłamaniu się z pod zwierzchnictwa Polski, 
a wykonać miał je nowy mistrz w., następca Tieffena, książę saski Fry
deryk, którego głównie w tćj myśli na tę godność wyniesiono, ponieważ 
jako mający rozliczne, rodzinne i polityczne, z niemieckimi książętami 
i samym polskim królem stosunki, łatwićj obiecywał urzeczywistnić to, 
o co się tylokrotnie, a dotychczas nadaremnie ze strony zakonu ku
szono.

Jakoż już rok siódmy mijał, a jeszcze Fryderyk Polsce hołdu nie 
złożył. Na nic się nie przydały napomnienia królów polskich; nie od
mawiając stanowczo, dawał wymijające odpowiedzi i zwlekał tym spo
sobem z roku na rok sprawę. Nie było z nim rady: trzeba było albo 
użyć oręża, do którego powolność ówczesnego rządu polskiego, mającego 
nadto z innymi nieprzyjaciółmi do czynienia, nie była zbyt skorą, albo 
starać się wpłynąć na zakon przez cesarza i stolicę apostolską, z któ
rych pierwszy dawnićj, a druga i teraz jeszcze była jego zwierzchni
kiem. Ponieważ do cesarza, jako otwartego obrońcy interesów niemiec
kich, zwłaszcza gdzie one się z własną jego korzyścią schodziły, w isto
cie przystępu nie było, przeto pozostawało tylko pośrednictwo papiez- 
kie *) Już w r. 1502 rozpoczął tćź król Aleksandćr rokowania w Rzy
mie względem sprawy pruskićj2), ale te widocznie do niczego nie pro
wadziły, kiedy się okazała potrzeba wysłania osobnego poselstwa, 
z któróm się tćż w r. 1505 w Rzymie spotykamy. Na czele jego stał 
niedawny biskup płocki, a nasz Erazm, obok którego przydani mu za 
towarzyszów: Wiktoryu z Sienna i Mikołaj Czepiel, proboszcz wrocław
ski, doktor dekretów i sekretarz królewski, zapewne tylko podrzędne 
zajmowali stanowiska 3).

) Cało to  przedstaw ien ie  o p a rte  je s t  głów nie na  dr. K saw erego L is -  
kego Z jeźd zie  w P oznaniu w r. 15 1 0  (K raków , 1 8 7 5 , od b itk a  z I i i - g o  tom u  
R ozpraw  i spraw ozdań z  posiedzeń w yd zia łu  h istoryczno-filozoficznego A kadem ii 
Um iejętności w K rakow ie), s tr .  3 6 — 3 8 .

2) V o ig t, t. IX , s tr . 80 9, uw. 5.
3) O tych  tow arzyszach E razm a dow iadujem y się z T h e in e ra , tom  I I ,  

n r . C C C LII, s t r .  3 2 0 . Co do C zepiela, zobacz także n r. C C C X X X V I, str! 
3 0 8 , gdzie go papież 18 czerw ca m ianuje „ h ra b ią  palatynem  la te ra n e ń sk im “ 
(comes pa la tino  L a teranensis). Co do tć j godnośc i, zobacz d r . A lek san d ra  
Ilirsch b o rg a : O iyc iu  t pism ach J u s ta  Ludw ika  D ecyusza , 148 5 — 15 4 5  (Lwów 
1 8 7 4 , odb itk a  z Przew odnika naukowego i literackiego, r .  1 8 7 3 , t. I I  i 1 8 7 4 ,



Sprawa bynajmnićj nie była łatwą. Polska miała tylko słusz
ność po swojśj stronie, a to bardzo słaba była pomoc w czasach jak te, 
gdzie przede wszy stkiem interes, wzgląd na osobiste dobro rozstrzygał. 
Przymierza zawierano, łamano wedle potrzeby, wedle korzyści lub nie
korzyści z nich wypływających. Wprawdzie papież Juliusz II nie był 
zwyczajnym człowiekiem. Wódz wojsk raczćj niż duchowny, gorący 
miłośnik szarpanśj niezgodą swoich i obcych ojczyzny, uważał za głów
ne swego żywota zadanie: zjednoczenie jśj pod swojem i kościoła pa
nowaniem, a powtóre: wygnanie Turków z Europy. Bez osobistćj am- 
bicyi, ten starzec o młodćrn sercu i zapalonśj wyobraźni, chciał już 
w XVI w. dopiąć tego, czego ledwie XIX w części tylko i to na zupełnie 
innćj podstawie dokonał. Przed tymi celami ustępowało na dalszy plan 
Juliuszowi II wszystko, a dla dopięcia ich trzeba było idealną głowę 
chrześciaństwa, tradycyjnego pana Włoch, rzyrasko-niemieckiego cesa
rza, w dobrem utrzymywać porozumieniu, nie trzeba było obrażać inte
resów niemieckiego narodu. Obaj zaś sprzyjali Krzyżakom; sprzyjał im 
tedy, jak  właśni ich rzecznicy przyznają '), i Juliusz II, niepomny albo 
lekceważący usługi, jakie mu waleczność i oręż polski w drugićm jego 
życia zadaniu oddać mogły. Ale tą razą obok słuszności przyszły 
sprawie polskićj w pomoc dyplomatyczne zdolności Erazma, i Polska 
zyskała, przynajmnićj na razie to, czego potrzebowała. Pomijamy tu 
piękną mowę Erazma, którą 10 marca 1505 r. miał w zgromadzeniu 
kardynałów przed Juliuszem II, kiedy składał obedyencyą imieniem 
pana swego, króla Aleksandra. Politycznego znaczenia ona nie miała. 
Jakby umyślnie pomija w nićj Erazm sprawę pruską, gdyż wyliczając 
nieprzyjaciół Polski i prosząc o pomoc przeciwko nim, nie wymienia 
Krzyżaków, których przecie przyjaciółmi nie można było nazwać. Ale 
pięknie okazały się krasomówcze zdolności Erazma. Wystawiwszy 
opłakany stan chrześciaństwa, przełożywszy nadewszystko smutne po
łożenie oj czy stój ziemi, „nie pora teraz—woła—radzić; nie słów nam 
potrzeba: czynem i siłą trzeba działać. Nasi przodkowie, wszystkich 
sztuk pięknych i waleczności czciciele, koroną dębową wieńczyli wolno
ści obrońcę: Ty, który w herbie nosisz cały zielony dąb, złotą żołędzią 
i gwoździami św. Piotra zdobny, winieneś chrześciańskiej bronić wol
ności, żeby jćj bezbożna ręka niewiernych aż do zguby nie zgniotła, 
z czego będziesz miał nieśmiertelną chwałę wieczności i wiecznie trwa
łą  u Boga zasługę, bo jesteś sługą sług Bożych"2).

tom  I) , s tr .  2 6— 2 9. Z resztą  stw ierdza p o b y t C zepiela w R zym ie w r. 15 0 5 , 
także jeszcze te s tam en t Ł ask iego  (wydany niedaw no przez d r. Z eissberga: J o 
hannes Ł a s k i , E rzb isch o f von Gnesen und sein Testam ent, od b itk a  z S itzu n g s-  
berichte der philosophisch-historischen K lasse der W iener A kadem ie, 7 7 tom  
W iedeń, 1 8 7 4 ) , l l a ,  1 2 6 .

*) J a k  np . V o ig t, tom  I X , s tr . 3 2 6.
2) T h einor, tom  I I ,  n r. CCCXX 1V, s tr .  3 0 0 — 3 0 2 . W  treśc i poda

n ą  je s t  mowa E razm a w L . G ołębiow skiego D ziejach E o lski za  panow ania  K a 
zim ierza Jagiellończyka, Olbrachta i A leksandra , na s tr .  5 1 0 , uw. 66 .



Ale słowa same, acz wymowne, przebrzmiewają; Erazm trwalszą 
położył zasługę. Wprawdzie nie zdołał dokazać tego, iżby papież na
tychmiast potwierdził pokój z r. 1466, ale nakłonił go do udzielenia 
surowego napomnienia w. mistrzowi. W dwa miesiące po uroczystóm 
przyjęciu Erazma, 11 maja pisze Juliusz II, list do Aleksandra tćj tre 
ści, że nie uważał za stosowne potwierdzić pokój toruński, nie napo
mniawszy wprzódy w. mistrza; gdyby ten jednak napomnienia nie usłu
chał, natenczas papież bez ogródki spełni wolę królewską. Tegoż dnia 
wysłał papież i owo napomnienie do mistrza, nakazujące mu: „ażeby 
żadną miarą z złożeniem powinnego hołdu nie zwlekał, lecz tak jak  
inni w. mistrzowie, jego poprzednicy, w zupełności go wykonał; w prze
ciwnym bowiem razie groził, że wszelkich użyje środków, ażeby go zmu
sić do poszanowania zawartych z Polską przez zakon układów. Czy 
jednak, i jaki skutek te pisma odniosły, powiemy niżćj *).

Piócz tego zajęły Erazma w Rzymie inne, już mnićj ważne spra
wy. Wyjednał u papieża, że darował 12 maja królowi polskiemu na 
lat 10 wszystkie dochody, jakie zwyczajnie kurya z Polski pobiórała. 
Pieniędzy tych miano użyć na odbudowanie zburzonych przez Tatarów 
kościołów i zamków polskich, zwłaszcza zaś na obwarowanie Kamieńca, 
już wówczas przedmurza Polski. Wykonawcami woli papiezkiej miano
wani: biskup krakowski, kasztelan krakowski i biskup płocki Erazm a). 
Ta przez Erazma dla Polski wyjednana koncesya łączy się ściśle z inny
mi krokami, jakie Juliusz II za sprawą Erazma w interesach Polski 
przedsięwziął. Już mowy powitalnćj Erazma główną treść stanowiło nie
bezpieczeństwo tureckie; teraz, żeby uzyskać dla Polski pomoc przeciw 
coraz wzrastającćj nawale pogańskićj, nakłonił Erazm papieża do wy
słania listów najpierw 9 lipca do doży weneckiego 3), a potćm 30 sierp

•) L is ty  pap iesk ie  w T hcinorze , tom  I I ,  n r. C C C X X V , str . 3 0 2  i n r. 
C C C X X V I, s tr .  30  2 —  3 0 3 . Porów naj także K acp ra  Schiltza: H istoria  rerum  
P russicarum  o der w arhaften  Beschreibung des Landes P reussen, wyil, 1 5 9 9  
r. w G dańsku, s tr .  40 3 — 40 4. A cta  Tom iciana, t .  I ,  n r. L V II , s tr .  81 : Le- 
gatio a Sigism undo Rege ad papam  Ju liu m  I I  (należy  do r. 1 5 0 9 ) , oraz n r. 
X X X V II ,  s tr .  51 Sigism undus R ex  C ardinali P ro tectori, z 14 m arca  1 5 1 0  r. 
V o ig t, t. IX , s tr .  3 1 7 . l i r .  F ran c iszek  Czerny: Panow anie J a n a  Olbrachta
i  A leksandra  Jagiellończyków  (K raków , 1 8 7 1 ) , s tr . 12 1. D r. L iske: Z ja zd  
w P o znan iu , s t r .  39 , uw. 1, s tr .  1 4 6 , uw. a i s tr .  1 5 8 , uw. o.

2) R ękopism  Z ak ładu  O sso lińsk ich  p . t .  Liber legationum , n r. 1 5 3 , na  
s tr .  3 1 5  b ., 3 1 6  a. T o  sam o je s t  zresztą  i w T h ein erze , t .  I I ,  n r. C C C X X V II 
s tr . 3 0 3 — 3 0 4 . P o r. Ł .  G ołębiow skiego: D zieje P o lsk i za  panow ania  K a zi
m ierza, J .  Olbrachta i A leksandra , na  s tr .  5 1 3  uw. 6 9 i s tr .  53 4 , uw. 89 .

3) T h e in c r, t. I I ,  n r . CCCL, s tr .  3 1 9 , o raz  R aynaldus, tom  X X , pod 
r .  1 5 0 5 , n r . 3 7 . G ołębiow ski, m ówiąc o poselstw ie  do pap ieża , w spom ina 
także o ja k ić jś  w g ł. archiw um  koronnćm , zn a jdu jącćj się: L egatio  ad Venetos 
{Dzieje P o lsk i.... , s tr .  6 1 0 , uw. 6 6 ). B yć m oże, że poselstw o, na k tó reg o  
czole s ta ł E razm , m iało i w W onecyi o pom oc przeciw ko T u rk o m  ko ła tać .



nia do narodów Północy z wezwaniem do udzielenia Polsce moralnćj 
i materyalnćj pomocy przeciw wspólnemu wszystkich wrogowi *)• Ażeby 
zaś Polska ze strony Moskwy pokój miała, postarał się Erazm, że Juli
usz II pozwolił królowi polskiemu zatrzymać żonę i żyć z nią, choćby 
obstawała przy schizmatyckiem wyznaniu, znosząc tćin samćm zakaz 
odnośny, wydany przez swego poprzednika Aleksandra V I 2). Także 
w zuanćj sprawie Tomasza Jodoka z Fraumburga, wyjednał Erazm 
u papieża list napominalny do cesarza Maksymiliana, tej treści, ażeby 
zaprzestał wyrokami swoimi poddanych królewskich nagabywać, Jo
doka zaś samego z jego sprawą przed sąd królewski odesłał 3).

Dla siebie otrzymał Erazm od kuryi, opróżnioną po zmarłym Mi
kołaju Łęckim, kanonią przy katedrze krakowskiej, po dobrowolnćm 
zrzeczeniu się jćj ze strony niejakiego Alberta Baliszewskiego, kleryka 
gnieźnieńskiego, który już poprzednio otrzymał był na nią papiezką 
„prowizyą“ 4). Dla kościoła płockiego wyjednał bardzo korzystne 
uchwały.

Istniał w nim dotychczas szkodliwy zwyczaj, wedle którego każdy 
biskup, przed swojćm przez kapitułę przyjęciem, składał przysięgę, iż 
po pierwsze: dobrami kościelnemi i biskupiemi tylko przez kanoników 
i prałatów swego kościoła zawiadywać i rządzić będzie; a powtóre, że 
wszystkie darowizny czyto duchownym, czy świeckim, przez swych po
przedników uczynione, uzna i potwierdzi. Wychodziło to na oczywistą 
szkodę kościoła, ograniczało władzę biskupa, tyle do utrzymania kar
ności potrzebną; kanoników odrywało od ich zajęć duchownych, robiło 
z nich, jak mówi buła papiezka, burgrabiów, kasztelanów i rządzców 
miast i dóbr biskupich. Mnićj niesprawiedliwym był warunek drugi, 
chociaż pamiętać należy, że dobra kościelne nie były dobrami prywatue- 
mi, któreby wedle upodobania rozdarowywać można. Erazm podobnie 
jak inni biskupi, złożył przysięgę na te statuta; teraz 5 lipca na jego 
prośby Juliusz II zniósł i unieważnił ją  ł). Odtąd łatwiej i skutecznićj 
mógł biskup przestrzegać karności kościelnej, która snać nie musiała 
być zbyt chwalebną, kiedy Erazm już przedtćm 17 czerwca musiał

' )  T h o in er, t. II, n r. CCCLII, s tr .  3 2 0  — 3 2 2 ; R aynalilus, pod r.
150 5, n r . 3 5 i 3 6. Porów naj także: W iadomość o legatach i  nuncjuszach
apostolskich w dawnisj Polsce , przez ks. Paw ła W ładysław a Pabisza  (d ru g ie  
w ydanie r .  1 866 w O strow ie), s tr . 102 i Inven tarium  omnium et singulorum
p riv ileg iorum   a. d. 168 2  confectum , w ydane w Paryżu  ( r .  1 8 6 2 ) , s ta ran iem
B ib lio tek i p o lsk ić j, przez E . R ykaczew skiego, na  s tr .  7. T oż ju ż  dnwnićj 
z rękopism ów  B ib lio tek i poryck ićj Ł . G ołębiow ski z ćm ylną) d a tą  1 w rześnia 
( Dzieje P o lsk i....  s t r .  5 1 3 , uw. 6 9 ).

2) Tam że, t. II , n r. CCCLI, s tr .  3 1 9  —  3 2 0 . R aynald  pod r. 1 5 0 5 ,
n r. 3 1 . U  T h ein o ra  je s t  d a ta  2 2 sie rp n ia , u R aynalda 18 sie rp n ia .

4) T am że, t. I I ,  n r. C C C X X IX , s tr .  3 05 . D atura  16 m aja.
*) Tam że, t .  I I ,  n r. C C C X X V III, s tr .  3 0 4 — 3 0 5 . D atura  15 m aja .
J)  Tam że, t. II, nr. CCCXLVIII, s tr .  3 1 8 .



u papieża postarać się o pozwolenie zawieszania kar duchownych na swych 
wikaryuszów, którzy się wszystkićm, tylko nioporuczonemi im kościoła
mi zajmowali '). Dla króla swego wyjednał Erazm 3 czerwca na wiecz
ne czasy zwierzchnictwo nad probostwem plockiem, podobne do tego, 
jakie papież Sykstus IV-ty w r. 1484 Kazimierzowi Jagiellończykowi co 
do gnieźnieńskićj, krakowskićj i poznańskićj dyecezyi udzielił 2). 
Wreszcie na prośby króla i duchowieństwa polskiego, a zapewne za 
sprawą Erazma, przyzwolił 10 czerwca Juliusz II, ażeby kanclerze 
i podkanclerze koronni, którzy zwyczajnie byli ze stanu duchownego, 
jako świadomi praw Rzeczypospolitćj, weszli do rady, czyli sejmu pań
stwa i żeby im wolno było zupełnie swobodnie sądzić i karać tych, któ
rzy się dopuścili jakichś przestępstw względem duchowieństwa i dóbr do 
niego należących. Uchwała ta wzmogła bezwątpienia wpływ i znaczenie 
kancelaryi i miała się skutecznie przyczynić do większego bezpieczeń
stwa dóbr duchownych, łupionych bardzo często przez możnych napas
tników i najemnych żołnierzy, których biskupi, acz zasiadający na sej
mach z bojaźni przed tak zwaną niesposobnością kapłańską (incursus 
irregularitatis) sądzić nieśmieli 3).

Te i wiele innych, mniój ważnych uchwał, były plonem drugiego 
Erazmowego pobytu w Rzymie. Prócz tego, kiedy w niewiadomym 
czasie, prawdopodobnie na późnój jesieni wracał do Polski, wiózł ze so
bą, jak  dawniój, liczne bule papiezkie z licznemi odpustami, które dla 
różnych kościołów polskich w yjednał4), oraz pozwolenie dla całej Pol
ski jadania potraw mięsnych w środy całego roku, pozwolenie, zpod

1)  T h c in c r, t. I I ,  n r. C C C X L V II, str . 3 1 7 — 3 1 8 .
2) T h e in e r, t .  I I ,  n r . C C C X X X V II, s tr .  3 0 9 ; tudzież: Inven tarium

omnium et singulorum  priv ileg iorum   wydane przez E . R ykaczew skiego,
s tr .  7 —  8. Porów naj d ra . C zernego: P anow anie J .  O lbrachta i  A leksa n d ra , 
Jagiellończyków , s tr .  1 1 4 , uw. 2.

3) T h e in e r, t. I I ,  n r. C C C X L V I, s tr .  3 1 6 — 3 1 7 . P orów naj także 
w spom nione ju ż  k ilk ak ro tn ie  dzieło Ł . G ołębiow skiego, na  s tr .  5 31 , uw . 8 4 . 
J .  N . R om anow skiego: O tia Cornicensia  t. I  (Poznań , 1 8 6 1 ) , na  s tr . 2 1 3 , 
oraz  w ydane przez R ykaczew skiego: Inven ta riu m ....,  s t r .  7. O tak ich  g ra b ie 
żach d ó b r duchow nych, m ożna czytać u M iechow ity ( Chronicon Polonorum  
w tom ie I I  zb ioru  P isto ryusza , na s t r .  2 4 9  , c. L X X X I) ,  oraz u W apow skie- 
go ( S c r ip t. rerum Polon, tom  I I ,  w ydane przez Szu jsk iego , na  s tr .  5 3 ).

4) T a k  d la  kościo ła  p łock iego , T h e in e r, t. I I ,  n r. C C C X X X , s tr .  3 05 ; 
d la  o łta rza  św . E razm a w tym że kościele. T h e in e r, t .  I I ,  n r . C C C X 2 ^ tI, 
str . 306! d la  kościo ła  św. M ateusza w P u łtu sk u , n r. C C C X X X .II, s tr .  3 0 6 ; d la  
kap licy  św. K rzyża w tćmżo m ieście, n r. C C C X X X III, s tr .  3 0 7 ; d la  kap licy  
Św. M aryi przy kościele  św. Ja n a  C hrzciciela  w W arszaw ie, n r. C C C X X X IV , 
a tr . 3 0 7 ; d la  Pau liósk icgo  kościo ła  św. S tan isław a extra  muros Cracoviae, 
n r .  C C C X X X V . s tr .  3 0 8 ; d la  kap licy  św. J a n a  w kościele  św. K a tarzyny  na 
K azim ierzu , n r. C C C X L IV , s t r .  3 1 5 ; d la  kośc io ła  św. A nny w K rakow ie 
n r . CCCXLV, s tr . 3 1 5 .



którego tylko osoby zakonne i innemi ślubami związane, wyjęte zosta
ły  '). Do tego to pobytu Erazma w Rzymie zapewne należy odnićść 
owe liczne stosunki, które tu z pierwszymi dostojnikami kościoła i dwo
ru papiezkiego pozawiązywał, a które w późuiejszćm życiu niejedno
krotnie mu były pomocne 2).

IV.

L ata  15 0 6  — 1 5 1 8 .— D alszy c iąg  spraw y p ru sk ió j.— P oselstw o  na M azow
sze.— IComisya to ru ń sk a .— Ito n try b u cy a  duchow ieństw a.— M ałżeństw o Z yg

m unta  z B oną.

Przez długi czas nie mamy teraz bliższych wiadomości o życiu
1 działalności Erazma. Spotykamy go tylko na sejmie w Lublinie w lu
tym r. 1506 3), w roku zaś następnym, 24 stycznia na świetnój koronacyi 
nowego pana Polski, Zygmunta I, który po zmarłym 19 sierpnia r. 
1506 bracie swym, a dobrodzieju Erazma, Aleksandrze na tron wstą
pił 4). Stosunek Zygmunta do Erazma zapewne był różny od tego,

' )  T h e in e r, t. I I ,  n r. CCCXL, s tr .  3 1 1 — 3 1 2 ; także wydane przez 
E . R ykaczew skiego In ven tarium ...., na s t r .  6. Ł . G ołębiow ski ( Dzieje P o l
s k i . . . . )  na s tr .  5 3 1 , uw. 79 z rękopism dw  B ib lio tek i p o ry ck ić j. N iew ierny, 
zkąd się wzięła u  A d ryana  K rzyżanow skiego (D aw na P o lsk a , w ydal II . Skim - 
borow ioz, r .  1 8 5 7 , w W arszaw ie, c z ę ś c i ,  s tr .  8) w iadom ość, żc n ik t n ie  chciał 
k o rzystać  z togo pozw olenia.

2) Ś lady tak ich  stosunków  napotykam y w liście L eona  X , n astępcy  J u 
liusza I I ,  do E razm a, z 1 m aja r .  1 5 1 4 . E razm  winszował Leonow i w stąp ie
nia jeg o  n a  sto licę  A po sto lsk ą , papież dziękuje i w spom ina o daw nićj ju ż  m ię
dzy nim i zaw iązanćj przy jaźn i (T h e in e r, t. I I ,  n r. C C C L X X V , s tr . 3 4 9 ) . 
Podobnie  także w liście P io tra  ka rd y n ała  reg ińsk iego , p isanego  z B ononii
2 5 stycznia r .  1 5 0 7 , w k tórym  k a rd y n ał dzięku je  b iskupow i p łockiem u za m i
łą  w iadom ość o obran iu  Z ygm unta  I kró lem  po lsk im , w inszuje szczęśliwego
wyboru i p rosi, żeby E razm  w jogo  im ieniu złożył Z ygm untow i życzenia (A c ta
Tom iciana , tom  I, n r. IX , s tr .  1 9 — 2 0 ) .  Porów naj także lis t  tegoż k a rd y n a
ła  w spraw ie  publicznćj do E razm a pisany 7 s ie rpn ia  r .  1 5 0 9 . (A c ta  Tom i-
ciańa, t .  I, nr. X X X II ,  s t r .  4 8 ). N ieznaczne to n apozór św iadectw a, a j e 
dnak  dow odzą w ym ownie, że E razm , um iejąc  w ystąp ić, ja k  się  należało , we
W łoszech  nie p rzynosił hańby im ieniu po lskiem u.

8) 14 lu tego  podp isany  je s t  jak o  św iadek na dokum encie  k ró la  A lek -
saig lra , po tw ierdzającym  daw niejsze nadan ie  p rzez  L eszka Czarnego r .  1286  
k laszto row i Św ięto-K rzyzkicm u uczynione, (zobacz Codex diplom . Poloniae , 
t. I I I  w ydał B artoszew icz, n r. L X II ,  s tr .  13 8, w uw .); 19 lu tego  je s t  również 
podpisany  na po tw ierdzeniu  nadania  W ładysław a I I  z r .  1 4 3 2 . (A k ta  G rodz
kie i  ziemskie z czasów l l z p l i t i j  p o lsk ió j, w ydaje d r. K saw ery L iske  we Lwo
wie, t .  I I ,  s tr .  94 , n r . L V I).

4) Z obacz D ccyusza de rebus S ig ism undi p rim i (w  P isto ryuszu  t .  I I ,  
n a  s tr .  3 0 l ) ,  za k tó rym  tę w iadom ość pow tórzył S tanisław  G órsk i w kom en
tarzu  dodanym  do Tom icyanów  (t. I ,  n r. V I I I ,  s tr .  14).



w jakim biskup płocki (lo Aleksandra zostawał, atoli nie był on nie
korzystny dla Erazma. Widać bowiem że tenże nie małej powagi mu
siał dla swego rozumu zażywać u ceniącego podobny przymiot Zygmun
ta, skoro Juliusą II, którego o chęć schlebiania przecie pomówić nie mo
żna, mógł w kilka lat potćm wysławiać w liście do Erazma pisanym, 
znaczenie i wpływy, jakie tenże u króla i panów polskich posiadał *).

Nowy rząd polski, skoro się tylko uporał z najbardziśj naglące- 
mi potrzebami, zajął się natychmiast sprawą pruską. A była też te
go istotna potrzeba. Aleksander umarł, a nic doczekał się ugięcia ko
lan mistrza przed sobą. Znamy już owo brewe papiezkie, które E raz
ma zabiegli w ość w Rzymie dla Polski wyjednała. Nie skutkowało 
ono. Ponieważ (twierdzi historyk pruski) z papiezkiego pisma jasno 
wynikało, że papićż tylko bardzo niedostatecznie o przebiegu długo
letniego sporu, pomiędzy Koroną a zakonem został obznajomiony, i ponie
waż mistrz wielki podczas swój bytności w Niemczech przeświadczył 
się, że ani książęta, ani szlachta niemiecka, ani nawet sam król rzymski 
nie posiadali całkiem dokładnój znajomości stosunków, jakie między ko
roną polską a zakonem zachodziły, oraz znajomości właściwego po
wstania i istotnćj treści wieczystego pokoju, żeby módz wyrobić sobie 
sąd o ważności lub nieważności jego; przeto natychmiast po otrzyma
niu napomnienia papiezkiego, kazał wypracować pismo, w którćm do
wodnie wykazywał, iż zakon wcale nie jest obowiązany dochować wa
runków wiecznego pokoju 2). Pismo to 3), zwykła ucieczka Krzyżaków 
w podobnych razach, nie może nas tu szczegółowiej obchodzić; dość 
jeśli powiemy, że posłane na odbywający się właśnie podówczas w Ko
lonii sejm rzeszy niemieckiśj, (w lipcu r. 1505), najmocnićj przekonało 
stany niemieckie, a przedewszystkićm cesarza Maksymiliana, który tóż, 
w liście z Kolonii, 4 sierpnia do papieża i kolegium kardynałów pisanym, 
nieomieszkał gorąco się wstawić za wielkim mistrzem *). Podówczas 
był jeszcze, podług wszelkiego prawdopodobieństwa, Erazm obecny 
w Rzymie; atoli papież, do którego mocniejszy zakołatał, puścił w nie
pamięć świeżo wydane brewe i wszelkie zabiegi Erazma na nic się nie 
przydały; nie mógł dokazać, żeby Juliusz II wypełnił groźbę w owćm 
brewe zawartą 8). Być może jednak, że jego zasługą jest, iż rzecz

' )  A cta  1 omiciann  t. I ,  n r . X X X I , s tr .  48 . Ju lius p a p a  I I  E ra s - 
mo E p o  Plocensi, o to  słow a Ju liu sz a  I I . . .  qui a tamen m agna F ra tern ita tis  tuae 
apucl regem ipsum  (Sigism undum ) proceresque... est auctoritas, seorsum ad  
eandem Fraternita tem  suam  de hujusm odi expeditione  ( Turcica ) scribendum du
xim us... Romae sub annulo p isca toris I I  A u g sti a . 1 5 0 9 . T on  sam  lis t pa - 
p iczki znajdu je  się także w T heinorze (t. I I ,  n r. CCCLX1I, s tr .  8 3 0 ).

2) V o ig t, t. IX , s tr . 3 1 7 — 3 1 8 .
3)  P rzy tacza  je  Schtitz H istoria  rerum P russicarum  oder w ahrha/te  

Heschreibung... wyd. z r . 1 5 9 9  w G dańsku, fo l 4 0 4 — 4 0 9 .
4) Zobacz SchOtza fol. 4 0 9  b , do 4 1 0  b . V o ig t, t .  I X ,  s t r .  3 2 0 .
8) Sohdtz 4 1 0  b  do 411  a: D a der Pabst und  die Cardinel aus die-

>em Sclireiben vermerckten das es dem Kegser und  den F u rsten  und  den Reichsz



przynajmićj jak  dawniój w zawieszeniu pozostała. Widoczniej objawiły 
się skutki cesarskiego listu dopiero w r. 1509. Może ulegając nowym pod- 
bechtywaniom ze strony zakonu i cesarza, z którym go teraz bardziej 
niż kiedykolwiek wspólność interesów i celów łączyły,. (przypominamy, 
że 10 grudnia r. 1508 zawarto tak zwaną ligę kambrejską), wydał Ju 
liusz II 27 marca r. 1509 brewe do króla polskiego, w którćm napom
niał go, ażeby komisy! z 4 członków (2 Polaków i 2 Krzyżaków) złożo- 
nćj, sprawę hołdu pruskiego poruczył; w razie zaś, gdyby się na to zgo
dzić nie chciał, lub gdyby komisya także do zgody nie doprowadziła, 
żeby, podobnie jak  zakon, poselstwo do Rzymu wysłał, gdzieby tak 
zwani protektorowie Polski i zakonu (to jest obrońcy, jakich wszystkie 
narody chrześciańskie liczyły w Rzymie pomiędzy kardynałami) rzecz 
rozstrzygnęli. Gdyby zaś i ci nie byli szczęśliwsi, wtedy obiecywał papież 
sam sprawą się zająć. Na wszelki jednak wypadek przestrzegał króla, że
by wojny z mistrzem nie zaczynał. Jednocześnie nakazał osobnem pis
mem mistrzowi, żeby nic zważając na brewe z r. 1505, z złożeniem hołdu 
aż do dalszych postanowień w tćj mierze kuryi się wstrzymał ').

Tak w niwecz obróciło się to, co przed 4 laty Erazm w Rzymie dla 
Polski był wyjednał. Najgorszćm zaś było to, że Polska, czyto w skutek 
opóźnienia z powodu wojny, zwykłych korrespondencyi z Rzymu, 
czy tćż z innych przyczyn, zgoła niewiedziała, co się w sprawie dla 
niej tak ważnćj działo na dworze rzymskim. Kiedy król polski cie
sząc się, że starania pruskie o zyskanie od kuryi zakazu złożenia Pols
ce hołdu na nic się nieprzydały, słał do Rzymu w połowic lipca r. 
1509 Rafała Leszczyńskiego, swego sekretarza i starostę człuchowskie- 
go; już, jakeśmy widzieli, od 3 miesięcy znajdowało się wspomniane
brewe papiezkie w ręku wielkiego mistrza. Leszczyński przybywał 
za późno, prowadzić dalćj Erazmowe dzieło 2). Sam, wracając, przy

stenden so w iderig und  zu  entgegen w ar, das sie dem Ilochneister zu dem E n -  
de den des K ón ig  zu  Polen von ihnen f o r  der te f e r  ner nutigen oder drengen sol- 
ten , so namen sie sich der saclien auch weiters n icht an , und mócliten des K o n i• 
ges Procuratore, am H o fe zu  Rommehr nicht ausrechten. Z ob. V o g ta ,t .  II , e tr . 32 0.

l) B rew e Ju liu sz a  I I  do Z ygm unta  I ,  uw iadam iające go zarazom  
o w ysłaniu takiegoż brew e do m istrza, je s t  w T h ein crze , t. I I ,  n r. C C C L V III, 
s tr .  326  —  32 7. F ra g m en t lis tu  pap iesk iego  do w ielk iego  m istrza  je s t
w A cta  Tom iciana  ( t .  I ,  n r. X X X V I, Str. 5 0 — 5 l )  bez da ty . Porów naj także 
V o ig ta  t. IX , s tr .  364  i 3 7 3 , Itrasn o sie lsk icg o  T eofila  rozpraw ę dok to rsk ą
p . t .  De duce in  P ru ss ia  creato. (B cro lin i, 1 8 6 2  r .)  s t r .  5, i d r. L iskego:
Z ja zd  w P oznaniu , s t r .  4 5 , uw. 1 i 2, i s t r .  4 6 , uw. 1.

a) Zobacz co do osoby posła i czasu poselstw a Z ja z d  w P oznaniu  dr. 
L iskego (str . 42 —  4 4 , i uw. 2 do str. 4 2 ), który przekonywająco dowodzi, 
że Legatio  a Sigism undo Rege ad  P apam  Julium  I I  ( A cta  Tom iciana  t. I ,  
n r .  L V II, str. 8 0 — 83 ), nie do r. 1 5 1 0 , jak je s t  w Tom icianach, ale do r. 
15 0 9  należy. Że posłem  byl Leszczyński, (późniój wraz z Ciołkiem wysła
ny do Augsburga), wnosi Liskc z listu Zygmunta I, pisanego 14 lipca r. 150 9



woził do Polski owo nieszczęśliwe brewe papiezkie, tak niesprawiedli
we w obec niewątpliwych praw Polski, tak wręcz przeciwne owemu 
z r. 1505, które Erazm był wyjednał. Skargi Zygmunta I '), skoro się 
o nióm, (dopiero na wiosnę r. 1510, w czasie, kiedy wrócił R a fa ł2), 
dowiedział, były daremne; sprawa pruska wtedy już na inne weszła 
koleje, które, jak  to przyszłość miała okazać, dla Polski bynajmniej 
nie były korzystnemu

Co podczas tego robił Erazm, nie wiemy; zapewne zajęty w swój 
(lyecezyi, pełnił zwykłe obowiązki biskupów. W kwietniu r. 1509 wi
dzimy go na sejmie piotrkowskim, gdzie między innymi podpisany jest 
jako świadek na dokumencie, którym 1 kwietnia potwierdzono i odno
wiono przymierze już od lat kilku między Polską a Węgrami istnieją
ce 3). Zresztą w tym to roku (2 sierpnia) udawał się do Erazma pa
pież Juliusz II (w swoim już wspomnianym liście) z prośbą, ażeby po
parł zamiar jego przyprowadzenia do skutku powszecknćj wyprawy 
tureckićj 4). Podobnie uczynił (7 sierpnia), i ówczesny protektor Polski, 
kardynał regiński, którego sekretarz, Jakób Pizo, wysłany jako legat 
papiezki do Polski, miał przedewszystkićm odwiedzić i porozumieć 
się z Erazmem 5). Atoli sejm piotrkowski, na którym się i Erazm

<lo b iskupa  w arm ińskiego. (A c ia  Tom ic., t .  I ,  A p p en d ix , n r. X X I I I ,  s tr .  33 
—  3 4). M ożnaby spy tać  dlaczego Z ygm unt n ie w ysia ł E razm a do Rzym u?

') A cta  Tom iciana, t. I ,  n r. X X X V II ,  s tr .  5 1 — 52, Sigism undus Ilex  
C ardinali Trotectori. L is t ten  je s t  p isany z se jm u p io trkow sk iego  14 m ar
ca r .  1 5 1 0 , nie zaś r .  1 5 0 9 , zobacz L iskcgo: Z ja zd  s t r .  3 9 , uw. 1 , s t r .  51
i 52 , uw. I.

2) L isk e , Z ja z d  w T o zn a n iu , s t r .  5 1 — 5 2 , uw. 1. »
3) Z obacz D ogicla  Codex d iplom aticus regni Poloniae et m agni duca

tus L ithuan iae ... t. I ,  n r. X L II1 , s tr .  113 — 1 1 7 . 12 k w ie tn ia  by ł E razm  
obecny przy w ydaniu innego  dokum en tu , k td ry  je s t  w Architc f u r  K unde  
oesterreischischer Geschichtes Quellen tom  X X X II  (W iedeń , 186 5 r . )  U rkunden tu r  
(Jeschichte der Armenier in  Lemberg, w ydane przez d r. F e rd y n an d a  B ischoffa, 
byłego p ro feso ra  w U niw ersy tecie  Lw ow skim  n r. X X II ,  s t r .  37 — 3 9 . P o 
dobnie  13 kw ietn ia  d r. L iske, A kta  grodzkie  i  ziemskie, t .  I I ,  Lwów 187 0 r. 
s tr .  2 7 .

4) Ju ż  cytow any lis t w A cta  Tom ic. t. I , n r. X X X I , s tr . 48 .
J) A cta  1 omie. t .  1, n r. X X X I I ,  s tr .  4 8 . C ardinalis Rheginus E ra s-  

mo E po  P locensi. O ba  lis ty  o trzym ał E razm  dop iero  przy  końcu  r. 1 5 0 9  
w łaśnie od P izona (L iske, Z ja zd  w P oznaniu , s t r .  5 3 , uw. 1 do s tr .  5 2 ). Pizo 
przybył do K rakow a dop iero  6 styczn ia  151 0  r. (D ecyusz De S ig ism und i R .  
temporibus w P is to r , t .  I I ,  s tr .  30 8, z n iego A cta  Tom ic. t .  I ,  n r . X X X V I I I ,  
Commentarius s tr .  53); a to li ju ż  p rzed  m iesiącem  przeszło  przybył do P o lsk i 
i odwiedził E razm a, co zdaje się w ynikać z lis tu  teg o ż , p isanego  ( 5  g ru d n ia  
150  9 r. z P u łtu sk a ) do bezim iennego. (A x ta  Tom ic., t .  1, u r. XXXV, s tr .  
5 0 , m oże nim był b iskup  w a rm iń sk i(?).



znajdował '), odbywający sig w lutym i marcu r. 1510, dał Pizonowi 
odmowną odpowiedź. W uchwalonym (ze strony polskićj), na tym sej
mie, zjeździe poznańskim, Erazm nie wziął udziału, natomiast był tam 
jego sekretarz, Hiszpan Garsyas Quadros, doktor praw, którego Erazm, 
może na umyślne żądanie królewskie, dla obrony sprawy polskićj, na 
zjazd w y s ła ł2).

')  2 m arca  podpisany  E razm  na dokum encie Bischoff: U rkunden zur
Geschichte der Arm enier in  Lemberg w A rchio  zu r Kunde oesterreischisclie Ge- 
schichts Quellen 3 2  B a n d , n r. X X II I ,  s t r .  3 9 — 42. N a tymże se jm ie  p o 
życza b iskup  p łock i (wraz z innym i) ubogiem u skarbow i R zplitćj na rach u n ek  
podatków  pew ne sum y. (Z obacz: T rzy  rozdzia ły  z  h istoryi skarbowości 
w Polsce  ( 1 507  — 1 5 3 2 ) przez L ...  t. j. T ad eu sza  k s. L u bom irsk iego , K raków  
186 8 , s tr . 2 3 ).

2) A cta  Tom iciana, t. I ,  n r. C X II, s tr .  l i i ,  Sigism undus Ilex  Erasmo 
Ciołek E p o  Plocensi. D atum  2 2 w rześnia. W  liśoie tym  p ro si Z ygm unt 
E razm a, ażeby mu G arsyasa, k tó ry  ju ż  był doń pow rócił, napow ró t p rzysłał, 
a to  w tym  celu, ażeby swą osobą „ U n iw ersy te t K rakow ski u św ie tn ił.”  N ie  
słyszym y jed n a k  n igdzie, żeby G arsyas by ł późnićj p ro feso rem  U niw ersy tetu  
K rakow skiego . J a k  w iadom o, zjazd poznański po k ilku tygodniow ych  o b ra 
dach  spe łzł na  niozćm; G arsyasa  jed n a k  p o trafił k ró l użyć i po zjeździe, a to , 
żeby zapóźno na z jazd  przybyłego lega ta  pap iezk iego  A chillesa  de G rassis 
o b jaśn ić  o p rusk ić j spraw ie. (A c ta  Tom iciana, t. I ,  n r. C X I1I, s tr .  1 1 1). 
B yła  naw et mowa o w ysłaniu G arsyasa poraź d rug i do P ru s , w celu  n ak łon ie
n ia  w ielk iego m istrza  do pow tórnego przysłan ia  swoich pe łnom ocników  na 
nowy zjazd, k tó ry  leg a t pap iezk i w Poznan iu  p ro jek to w ał. (Zobacz A m b ro 
żego G rabow skiego: S ta ro iy tn o ic i historyczne po lsk ie , t .  I I ,  K raków  1 8 4 0  r . ,  
s tr . 6 4 — 6 5 , gdzie się zn a jd u je  św iadczący o tćm  w yjątek  z lis tu  M acie ja  
D rzew ieckiego, k anclerza  w ielkiego k o ronnego , do b isk u p a  w arm ińskiego, 
Ł u k asza  W atzolrodo z 15 s ie rp n ia  1 5 1 0  r. z K rakow a). D rug i ten  zjazd 
jed n a k , z niew iadom ych powodów nie przyszedł do sk u tk u . (O baoz L iskego  
Z ja z d  w P oznan iu , s t r .  8 9 — 90 ).

Ze G arsyas by ł p rzynajm nićj w r. 1 5 1 6 , sek re ta rzem  E razm a, wynika 
z listu  w T om ioyauach, t .  IV , n r  C X , s tr .  8 6 — 8 8, A dam us Gadius, medicus l ta 
lu s ,| Erasm o E po Plocensi. M usia ł to  być tęg i p raw nik , kiedy w r . 1 5 1 5  p o 
lecono mu w ypracow anie m em o ria łu , k tó ry  ze stanow iska praw nego rozw i
ja ją c  sp raw ę, o k tó rą  podów czas chodziło , m iał służyć za podstaw ę i pom oc 
polskim  s ta ty s to m  w układach w B rzetysław io i W iedniu  z cesarsk im i p e łn o 
m ocnikam i toczonych. (Zobacz L iskego: Z ja zd  w P oznaniu  s t r .  69 , uw. 3, 
s tr .  6 2 , 105  i t. d .) . A le i w Poznaniu  m usiał G arsyas coś w ypracow ać 
w spraw ie p o lsk o -p ru sk ić j. W ynika  to  z lis tu , k tó rym  k ró l Z ygm unt w r .  
1 5 1 2  d. 10 lis to p ad a  zaprosił go na sejm  pio trkow ski, ażeby go użyć w u k ła 
dach  z  K rzyżakam i, m ających się toczyć na tym  sejm ie. (Z obacz A c ta  Tom i
ciana  t .  I I ,  n r. C X X X IV . Sigism undus R ex  Garsie H ispano , ju r is  utriusque  
D octori s t r .  1 3 3 ). T e  jeg o  pism a i zbiory  przeszły  p o tćm  w posiadan ie  
E razm a, o czćm nas zawiadam ia lis t Z ygm unta  w r. 152 1 do b iskupa  p łockiego



W parę miesięcy potem wyprawił Zygmunt Erazma w poselstwie 
na Mazowsze.

Księztwo Mazowieckie już oddawna w lenmczej od Polski zosta
wało zależności; znaczne części jego zostały już wcielone do Korony, 
reszta, jeszcze samoistna, miała być przyłączoną, po śmierci księcia 
Konrada w r. 1503 zaszłćj. Jedna ziemia czerska miała pozostać jego 
synom. Tylko niepojęte niepolityczne postąpienie króla Aleksandra, 
przedłużyło istnienie Mazowsza w rozleglej szych granicach. W imie
niu małoletnich synów zmarłego księcia objęła rządy kraju matka ich, 
wdowa po Konradzie, księżna Anna, Radziwiłłówna z domu. Harda 
Litwinka, w samowładnych wzrosła pojęciach, gnębiła poddanych, uchy
biała prawom Korony. Niepomna uległości, do jakićj była obowiąza
ną, uważała ziemię mazowiecką za udzielne księztwo i jako udzielna 
pani tóż w nićm rządziła. Nosiła się z dalekimi planami. Ponieważ 
Płock, stolica biskupów, już w r. 1495 został od Mazowsza oderwany 
i przyłączony do Polski, przeto zbywało księstwu na osobnćm centrum  
duchownćm, na wyższej władzy kościelnćj; było zawisłem od zagranicy, 
bo od biskupstwa płockiego. Dążąc do niezawisłości politycznój, chcia
ła  Anna i pod kościelnym usamowolnić się względem. Płocki biskup 
miał postradać część swojśj dyecezyi: w Warszawie miało nowe powstać 
biskupstwo. Politykę prowadziła na własną rękę: — gdy z Polski nie 
wywożono nic do Prus z powodu zamknięcia granic na rozkaz w. mi
strza, ona jednak mimo to utrzymywała i nadal handlowe stosunki 
z Prusami. Od soli koronnój i innych towarów domagała się, na ozuakę 
swój udzielności, cła na Wiśle; do składki publicznćj, uchwalonćj na 
utrzymanie zaciężnych żołnierzy na Podolu przeciwko Tatarom, nie 
chciała się przyczynić; a wzywana, napominana, odwoływała się do 
tych samych poddanych swoich, których gnębiła i uciskała '). Już 30 
września 1510 r. słał do nićj Zygmunt Andrzeja Radziejowskiego, ka
sztelana sochaczewskiego i starostę rawskiego i wzywał na sejm, ażeby 
się usprawiedliwiła z naruszenia zwierzchności królewskićj, jakiego się 
dopuściła, zatrzymując mimo ostrzeżeń towary na Wiśle 2). Anna stawiła 
się wraz z synami na najbliższym sejmie piotrkowskim; trwał on od 6 stycz
nia do 10 lutego 1511 r., a między innymi był i Erazm na nim obecny 3).

pisany. (A c ta  Tom iciana  t .  V I, nr. X , S ig ism undus R ex Erasm o E p o  P lo -  
censi, s tr .  1 7 ). J a k  w idać z lis tu  tego , n ie żył już wówczas G arsyas (...doc* 
toris olim G arsiae... p isze w nim  Z y g m u n t),

*) Zobacz F . K ozłow skiego: D zieje  M azow sza za  panow ania k s ią ią t  
(W arszaw a, 1 8 5 8 ), s tr . 3 5 9 — 3 6 2 , i n o ty , k tó re  niżćj będą  cytow ane.

2) A cta  Tom iciana, t .  I ,  nr. C X V II, str. 1 1 2 — 113 i nr. C X V III , 
str . 1 1 3 . Sigism undus Ilex Andreae R adziejow ski, Castellano Sochaczooiensi 
et C apita neo Raoensi i Legatio a S ig ism undo Rege ad A nnam  ducem M asoviae  
data  Andreae R adziejow ski Castellano Sochaczooiensi et C apitaneo R a o tn s i.

3)  A cta  Tom iciana , t .  I ,  nr. C L V I, str. 1 3 3 , Commentarius. O becność  
E razm a na sejm ie je s t  dokumentnie stwierdzoną: P iątego lu tego pojawia się



Snać łatwo przyszło jśj ułagodzić króla, kiedy jćj jeszcze do do
tychczasowych posiadłości dodał pod pewnymi warunkami ziemię wiz- 
ka '). Ale napomniał ją  tćż Zygmunt przez arcybiskupa Łaskie
go 2), żeby się przyczyniła do podatku, który sejm piotrkowski na obro
nę kraju właśnie utrwalił. Anna odwołała się do zjazdu panów mazo
wieckich. Na zjazd ten wysłał tedy Zygmunt właśnie Erazma, w mar
cu r. 1511 3). Miał on wpłynąć na panów mazowieckich, ażeby się nie 
uchylali od ciężarów państwowych, miał odnióść odpowiedź królewską 
co do biskupstwa warszawskiego (o które może na ostatnim sejmie czy
niła Anna zabiegi), i wreszcie napomnióć księżnę, żeby żeglugi na Wi
śle dla towarów królewskich nie tamowała. Co do pierwszego, to sku
tek poselstwa Erazmowego nie jest wiadomy; biskupstwa nie utworzono 
w Warszawie; król sądził, że gdy żaden biskup nie ścierpi, iżby mu 
jego dyecezyą uszczuplono, a biskupstwo bez dyecezyi i poddanych 
istnićć nie może, przeto myśl księżny nie da się urzeczywistnić *). 
Co do wolnej żeglugi na Wiśle, to już 5 kwietnia widział się Zygmunt 
zmuszonym pisać do księżnćj list groźny, pełen oburzenia, że, jak  wie
ści jeszcze niepewne doniosły, księżna na nowo się poważyła sól kró
lewską pod Warszawą zatrzymać 5).

W tymże r. 1511 wziął Erazm jeszcze udział w zjeździe toruń
skim. Zjazd ten odbyt się, kiedy po zmarłym (14 grudnia 1510 roku) 
Fryderyku saskim obrany nowy mistrz krzyżacki Albrecht brandebur- 
ski, równie jak  jego poprzednik, wzbraniał się Polsce winny hołd zło
żyć. Ale podówczas jeszcze Zygmunt nie przyszedł byt do tego prze
konania, które w dwa lata późniój w jednym z swych listów wyraził, 
że lepiśjby był zrobił, gdyby w pruskićj sprawie był żywił żołnierzy,

ja k o  św iadek na dokum encie, k tó ry m  Z ygm unt I  uposaży ł w ikaryuszów  k a te 
d ry  lwowskiój obrządku  łac ińsk iego  p robostw em  żydaczow skićm . Zobacz: 
D odatek tygodniowi/ p rzy  Gazecie Iw ow skU j za  rok 1 8 5 2 , nr. 3 8 , s tr .  152 
(d o k u m en t cały  podany  w num erach 3 7, 38 i 3 9 ).

')  Ueoyusz: De Sigism . l i .  tem poribus w P ia to r., t. I I ,  s tr .  3 1 1 . W a -  
powski: Chronicon w S crip t. rerum Polon., tom  I I ,  wyd. Szu jsk iego , s tr .  100 ;
i A cta  Tom iciana, t .  I , n r. C L V I Commentarius, s t r .  1 33 .

2) A cta  Tom iciana , t. I, n r. C L X X X V III , s tr .  1 4 7 . Legatio a S i-  
gismundo ltege ad  A nnam  Ducern Masooiae per E rasm um  Ciołek E pum  P lo -  
censent. Porów naj Z eissberga: Johannes L a s k i ,   s t r .  19.

3) Ze E razm  na ton pro jek tow any  zjazd został w ysłany, a  nie do o so 
by księżnćj, w ynika z lis tu  Z ygm unta  do n ićj, 3 m aroa p isanego . ( A cta  Tom i
ciana, t. I ,  n r. C L X X X V II, s tr .  147 . Sigism undus R ex A nnae viduae duci 
M asoviae). Do oznaczenia czasu poselstw a służy powyższy lis t i późniejszy  z 5 
k w ietn ia  (p a trz  n iżćj), k tó ry  ju ż  po p ose lstw ie  by ł pisany.

4)  A cta  Tom iciana, t. I, n r . C L X X X V III , s tr . 147 — 148; powyżćj 
już nadm ieniona: Lega tio ......

a) A cta  Tom iciana, t .  I, nr. CC, s tr .  1 5 5 . Sigism undus R ex  A nnae  
R a d iv ill Duci M asoviae viduae. Z Krakowa.



zamiast opłacać adwokatów *)• Jeszcze podówczas sądził, że sprawa 
pruska na drodze pokojowćj da się załatwić, i dlatego mimo doświad
czeń niedawnego zjazdu poznańskiego i mimo przedsięwziętych już przy: 
gotowań wojennych, przystał na nowy zjazd, skoro tylko Krzyżacy oń 
prosili. Przybyło w tym celu do Krakowa poselstwo krzyżackie w li
stopadzie, jak się zdaje, r. 1511 2). W odpowiedzi danćj Krzyżakom 3) 
przeznaczył król na miejsce zjazdu Toruń, dokąd tćż rychło i pośpie
sznie, żeby uniknąć zarzutu niedbalstwa, wysłał swych pełnomocników, 
mianowicie arcybiskupa Łaskiego, Łukasza Watzelrode, biskupa war
mińskiego, żarliwego obrońcę sprawy polskiśj, i naszego Erazma 4). 
Przez posła Jana Latalskiego, swego sekretarza i proboszcza gnieźnień
skiego, napominał ich, żeby się na baczności mieli i raczćj dawnych 
uchwał i zapisów trzymali, aniżeli coś nowego i niepewnego stanowili 6). 
Zjazd odbył się; zjechano się 30 grudnia; połudzono się wzajemnie, po
targowano trochę, na to zdaje się tylko, żeby się po daremnych ukła
dach znowu rozjechać. Jaki udział zresztą należy się Erazmowi w dzi
wacznych projektach, które na tym zjeździe omawiano, o tćm zgoła nic 
nie wiemy °). W jaki sposób jednak Krzyżacy pojmowali sprawę, 
o tćm objaśniają najlepićj skargi, które król Zygmunt zanosił do swych 
posłów w Toruniu zebranych, skargi na rabunki ze strony poddanych 
zakonu czynione, którzy łupili kraje jego, chwytali kapłanów warmiń
skich, lżyli biskupa warmińskiego, i t. p. dopuszczali się nadużyć 7).

*) A cta  Tom iciana, t. I I ,  n r . C C C X L V III, s tr .  2 5 6 . Sigism undus R ex  
F abiano E po  Varmiensi. Z  W iln a  24  październ ika  pisze sam  k ró l między 
innom i: Sed neque dila tionibus his fru s tra n e is  locum am plius dabimus neque in  
aliquam controversiam  ponere nos volumus, sed in  armigeros p o tius quam in  syn 
dicos impendemus. Z resztą  podobną  zasadę w yrażono ju ż  w r. 1 5 1 0  na z je 
ździe poznańsk im , zobacz reoes tego  zjazdu drukow any  w dr. L iskogo: Z je ź 
dzie w P oznan iu , fol. 2 1 8  6. Z ja zd ,  s t r .  41 i 1 2 7 .

a) Zobacz V oig ta  t .  IX , s t r .  4 1 8 , oraz  Z eissberga : Johannes Ł a sk i, .. ..  
s tro n . 2 0 .

3) A cta  Tom iciana, t .  I ,  n r . C C C V II, s tr .  2 3 1 . Responsum  a S ig is -  
mundo Rege datum  Cruciferis P russiae, bez m ie jsca  i czasu.

*) A cta  Tom iciana, t. I ,  n r. C L V I, s tr .  13 5. Commentarius.
5) A cta  Tom iciana, t .  I ,  n r. C C C IX , s tr . 2 8 3. Legatio a Sigism undo

Rege da ta  Jo ann i L a ta lsk i , Preposito Gnesnensi, Secretario regio ad  Joannem  
Ł a sk i, A rchiepisc. Gnesnensem ac ad  ceteros consiliarios ad  congressum Thoru- 
nensem cum cruciferis Prutenicis missos.

°) A cta  Tom iciana, t. I ,  n r . C L V I, s tr .  1 3 6  Comm entarius, n r. C!LVII, 
s t r .  1 3 6 , Chronica. Co do n iew yjaśnionych do dziś dn ia  układów  to ru ń sk ich , 
zobacz A c ta  Tom iciana, t. I I ,  n r. X X X V II ,  s tr .  4 8 . Responsum a  S ig ism un
do Rege datum  Jobo E p o  Pomesaniensi. P o ró w n aj także V o ig ta , t .  IX , s tr .  
4 1 9 — 4 2 0 , K rasnosie lsk icgo , s tr .  11 i Z eissberga : Johannes Ł a sk i,...  s t r .  20 .

i)  A cta  Tom iciana, t .  I, n r . C C C X II, s tr .  2 3 5 . Sigism undo R ex  J o a n 
n i Ł a sk i Archiepo Gnesnensi, V arm iensi, Plocensi E p is , P ala tino  Lublinensi,



Początek roku następnego (1512) ujrzał Erazma w Krakowie. 
Przybyła tu 6 lutego oblubienica królewska Barbara, Węgierka z potęż
nego domu Żapolyów, na gody z królem polskim. Przyszłćj krolowćj 
Polski, towarzyszyli: jćj matka Jadwiga, brat Jan i wuj Kazimierz, 
książę cieszyński, wraz z licznym orszakiem. Przy świetnym obrzędzie 
koronacyjnym, którego 8 lutego dopełnił arcybiskup gnieźnieński, był 
także Erazm obecny ')• W dwa dni potem 10 lutego był jako świadek 
obecny przy spisaniu dokumentu, którym ówczesnym zwyczajem, upe
wniono i na dobrach ziemskich zahypotekowano posag Barbary 2). Je
szcze 15 lutego bawił w Krakowie, biorąc udział w naradach odbywają
cego się tamże od 6 lutego sejmu 3). Przedmiot obrad stanowiła znana 
sprawa pruska, odłożona wreszcie do nowego sejmu, który na św. Szy
mona i Judę 28 października miał się zebrać w Piotrkowie 4). Przed- 
tćm jeszcze, widzimy Erazma (3 sierpnia) znowu w Krakowie 5); ztąd 
udał się na synod, który pod przewodnictwem arcybiskupa Łaskiego 
zebrał się 10 sierpnia w Łęczycy °). Omawiano tu głównie sprawę 
koutrybucyi duchowieństwa. Na przeszłorocznym sejmie piotrkowskim 
bowiem żalili się świeccy panowie, że ciężar obrony kraju, zagrożonego 
przez Tatarów na nich wyłącznie spoczywa; na tegorocznym sejmie 
(w Krakowie) ponowili swe żale. Przyparte przez nich duchowieństwo 
po długich swarach i kłótniach, zobowiązało się było jeszcze przeszłego 
roku dać 40,000 złotych na wykupno Samborza i niektórych innych 
dóbr na Rusi, a to w celu skuteczniejszćj obrony ich od Tatarów ’).

Plocensi Commissoriis, 9 g ru d n ia , tudzież ju ż  wyżćj w spom niona Legatio , pod 
n r . CCCIX.

')  D ecyusz, s tr .  3 1 4  (w zbiorze P isto ry u sza , tom ie I I )  A cta  Tom iciana  
t .  I I ,  n r . L I ,  commentarius, s t r .  2. Porów naj także d ra . L iskego  Kongres 
w iedeński w r .  1 5 1 5  w Sludyach z dziejów w ieku X V I - g o ,  P oznań , 1 8 6 7 , 
Btr. 14; to  sam o także w Forschungen zur deutsclien Geschichte, tom ie  V II-y m  
G ótlingen , 1 8 6 7 ) ,  oraz d ra . Z eissberga: Johannes Ł a sk i, s t r .  21 .

3) Z obacz D ogiela: Codex d iplom aticus, t .  I ,  n r. X L V , s tr .  120 .
3) A cta  Tom iciana, t .  I I ,  n r. I ,  s tr . 3. Commentarius i n r. X X I , 

s tr .  17 Chronica.
*) D r. Z e issberg  (Johannes Ł a s k i  s t r .  2 1) niew ićm y na czćm o p iera jąc  s ię , 

tw ierdzi, że se jm  m iał się zebrać na św. M arcina  ( l  1 lis to p ad a  r .  1 5 1 2 ) .  N a 
sze tw ierdzen ie  o p arto  na lis tach  kró lew sk ich  w A d a c h  Tom iciana  t .  I I ,  
n r .  C X IV  s tr .  117 i n r. C X V , s tr .  1 1 8 , nr. C X V I, s tr . 1 1 8 — 1 2 0 , n r. C X X  
i n r . C X X II , s tr .  122  i t .  d.

s )  Z obacz Codex diplom . Foloniae, R zyszczew ski i M uozkow ski, t .  I I ,  
część I I  (W arszaw a, 1 8 5 2 ), n r. C D X C I (o d  s tr . 6 7 2 — 6 8 8 )  na s tr .  6 8 8 .

° )  A c ta  Tom iciana, t .  I I ,  n r . C IV , s tr .  1 0 8 . Sigism undus rex Consilia
riis  M ajoris Poloniae Cracoviae 18 lipoa. J e s tto  wezwanie na synod , albo ra - 
czćj na sejm  w ielkopo lsk i, gdyż przybyli nań i św ieccy senatorow ie .

ł)  M iasto  Sam borz odebrał by ł k ró l J a n  O lb rach t od w łaścic ie lk i 
O drow ążow ćj, ponieważ n iem ogła w ykazać dosta tecznych  ty tu łów  do posiada-



Półtora roku jednak minęło, a dotychczas zebrano z owych 40,000, le
dwie 6,400 złotych. Upominał tedy król Zygmunt przez swego dwo
rzanina Stanisława Pileckiego, podkomorzego przemyskiego, zebranych 
w Łęczycy biskupów i przywodził im na pamięć ich przeszłoroczne 
przyrzeczenia '). Uchwały synodu nie są nam znane, ale z zamieszczo- 
nćj w Tomicyanach ltorrespondencyi z lat późniejszych wolno wnosić, 
że Erazm (co niepięknie świadczy o jego charakterze), był przeciwny 
owemu „dobrowolnemu" opodatkowaniu duchowieństwa i że niezbyt się 
kwapił z zapłaceniem sumy, która nań przypadała 2). Na zapowie
dzianym na 28 października sejmie piotrkowskim był także Erazm 
obecny; przynajmniśj czytamy imię jego w liczbie świadków, w których 
obecności Zygmunt 7 grudnia 1513 r. nadał kapitule warmińskićj ów 
znany, ważny przywilćj co do wyboru biskupów warmińskich 3). Na 
sejm wielkopolski w Poznaniu, rozpoczęty 28 lutego r. 1513 4), nie 
przybył Erazm; musiało coś zajść, kiedy sejmujące stany na nieobec
nych biskupów nałożyły karę pieniężną 40 grzywien, którćj naturalnie 
i Erazm uległ. Sam mu o tćm doniósł król w liście doń z Poznania 
11 marca pisanym; donosił mu, że został jednogłośnie skazanym, doda
jąc, że jeszcze większej ulegnie karze, jeśli nie zapłaci kontrybucyi na- 
łożonśj na duchowieństwo 5). Wypadki te zbyt gruba pokrywa pomro-

nia  go. A leksander za ozyjćm ś w staw ieniem  się zw rócił n apow ró t Sam borz 
rodzinie  Odrow ążów. T a k  p rzynajm niej opow iada M iechow ita w drug ićm  
w ydaniu swój k ro n ik i (w P isto ry u szu , t .  H , s tr . 2 5 6 , n r . IV , cap. L X X X 1 IJ ) . 
W apow ski (wyd. Szujskiego w I l- im  tom ie: Scrip tores rerum P olon ., s t r .  51 —  
5 2 ) po d a je , że A lek san d er swoim zw yczajem  w ypuścił Odrow ążom  w zastaw 
kró lew skie  m iasto  Sam borz wraz ze 100  b lizko w ioskam i. W  ich  posiadan iu  
tóź zostaw ało  ono aż do chwili o k tó rć j m owa. Częste napady T a ta ró w  sp o 
wodowały (pod ług  W apow skiego) op iekuna m łodego Stanisław a O drow ąża, 
k asz te lana  k rakow skiego , K rzysztofa  Szydlow ieckiego do obw arow ania m iasta, 
a  więc z rob ien ia  tego , do czego m iała posłużyć owa „ k o n try b u c y a ” d ucho
w ieństw a. Podajem y  tu ta j te  szczegóły, ja k o  dotychczas większój części n ie
znane. D odać należy jeszcze, że M iechow ita to , co w drug ićm  w ydaniu  swój 
k ro n ik i m ówi o Sam borzu, w pierw szóm  odnosi do ziem i sanock ićj (zobacz: 
S c r ip t. rerum P o lon ., t .  I I ,  s tr . 2 8 5 ) .

')  A cta  Tom iciana, t. I I ,  n r . C X IV , s tr .  1 1 6 , no t. A d  synodum L a n -  
ciciensem S ig itm undus rex Jo a n n i de L a ski...

2) A c ta  Tom iciana, t .  I I ,  n r. C X C V II, s tr .  17 2 — 1 7 3 . L is t ten  d a 
tow any je s t  z Poznan ia  11 m arca r .  1 5 1 3 . P a trz  n iżćj.

3) Volum ina legum  wyd. z r. 1 7 3 2 , t .  I ,  s t r .  3 8 1 . T h ein er: M onu
m enta Poloniae , t. I I ,  n r. C C C L X V II, s tr .  3 38 .

ł )  A c ta  Tom iciana, t .  I I ,  n r. C L V I, s t r .  1 5 1 . Literae pro  Conventione 
in  P osnania  a d  Dom inicam Oculi S igism undus rex Consiliariis R egn i i n r . 
C L V II, s tr .  1 5 1 , Sigism undus R ex  Archiepo Gnesnensi. O b a  lis ty  noszą datę: 
z P o zn an ia  18 stycznia 1 5 1 8  r.

s) A cta  Tom iciana, t .  I I ,  n r. C X C V II, s t r .  1 7 2 — 1 7 3 . Sigism undus



ka, żeby je tych parę listów, które posiadamy, dostatecznie wyświecić 
mogło; to jednak zdaje się nieulegać wątpliwości, że chodziło tu o owo 
wyżśj już wspomnione opodatkowanie duchowieństwa, którego rzeczni
kiem może był Erazm, nieszlachetnie przekładający interes stanu, albo 
co gorsza, osobisty nad potrzebę ogółu. Utwierdza w tern mniemaniu 
okoliczność, iż od czasu wspomnianego wyżśj synodu łęczyckiego, du
chowieństwo polskie nie więcćj jak  925 złotych do onych już dawniśj 
zebranych 6,400 dorzuciło, którą to sumę (razem 7,325 złotych węgier
skich, a miało być 40,000), arcybiskup Łaski Zygmuntowi I w Poznaniu 
doręczył '). Słuszna, żeby ci, co widząc potrzebę, a dobrowolnych ofiar 
ponosić nie chcą, przymusowe kary  płacili. Stan państwa, zaprawdę! nie
byt tego rodzaju, iżby dozwalał uwzględniać upornych lub samolu
bnych. Stan ówczesnćj Polski, jak go Zygmunt w listach swych wysta
wia, zaiste źle licuje z u tartą  nazwą „złotego wieku," jakąśmy tym 
czasom nadawać przywykli. Szczere króla zamiary, jego rozsądną po
litykę, niweczyła nieszczęsna opieszałość polska, małoduszna prywata, 
owa „złota wolność" sprzywilejowanego stanu, na którą już teraz tyle 
w ówczesnych aktach jest skarg i zażaleń 2). Biskup płocki, widzimy, 
nie wyprzedzał w tym względzie wieku swego. Nie utracił jednak 
przez to Erazm łaski królewskiśj. Drobna napozór okoliczność zdaje

Rex E razm a E p o  R locensi. Z obacz także: T rzy  rozdzia ły  z  historyi skarbow o- 
ic i  w Polsce , s t r .  4 1 .

')  T rzy  ro zd zia ły , s t r .  2 2 . A u to r ich podał je d n a k  m ylnie sum ę 
6 ,0 4 0  z ło tych , podczas gdy w T om icyanach  Z ygm unt potw ierdza Ł ask iem u, 
iż otrzym ał: septem m ilia  flor enor um H ungaricnlium  X X X  grossis com putando
rum cum trecentis et X X V  ff.  sim iliter com pu ta tis .... (A c ta  Tom iciana ,  t .  I I ,  
n r . C L X X X V III. De contributione c leri, s t r .  1 6 8 , w P oznaniu  2 m arca ro 
ku  1 5 1 3 ) .  Z eissborg  ( Johannes Ł a sk i... .  s tr . 2 2 ) m ówi o 7 ,0 0 0  z ło tych. 
Sum ę tę  (m utuatam  p ro  complemento X L  m ilium ) zobow iązał się  k ró l zw rócić 
duchow ieństw u, sko ro  zb io rą  i jem u  dadzą owych 4 0 ,0 0 0 ,  do k tó ry ch  się  byli 
zobow iązali. P odobno  obok te j „d o b row olnćj k o n try b u cy i"  zobowiązano d u 
chow ieństw o jeszcze do p łacen ia  przez p rzeciąg  pięciu la t  rocznie  po 2 ,0 0 0  z ło 
tych , a to li pieniędzy tych  (za  k tó re  m iano zaciągnąć i u trzym ać pod  b ro n ią  
3 0 0  jezdnych  i 4 0 0  pieszych d la  obrony  k ra ju ), nigdy nie zap łacono  ( f le ta  
T om iciana , t. I I I ,  nr. X L V III , s tr .  4 7 ). T y lk o  b isk u p  p oznańsk i, ile nam  
wiadom o, d a ł coś, ale  to  na rachunek  ow ych 4 0 ,0 0 0  ( f le ta  Tom iciana, t .  I I I ,  
n r . X L V II , s tr .  4 6 ). S kąpe  wskazówki do w yjaśnienia  tć j spraw y, m ożna zna
leźć  w T om icyanach , t. I l - im , w n r. C X IV , C L X X X V III . C X C III, C C X L V III 
i innych.

2) O to  p ró b k a  w yjęta z powyższego lis tu  Z ygm unta  do E razm a:  Re
vera Respublica nostra  f lu c tu a t, cum nu lla  certa defensio constitu ta  sit. E t  

• quoniam diversi diversa sentire solent, rationabile  ac sanum  consilium  locum non 
habet. Itaque  excusa ti sumus apud  Deum, cum non nostra ignavia  haec f i u n t , 
sed legibus pern iciosis obstantibus, quae et regnum et gloriam  nostram  pessun- 
dant e tc .... ( f le ta  Tom iciana, t .  I I ,  n r. C X C V II, s tr . 17 2 ).



się tego dowodzić: W parę dni potćm donosi mu Zygmunt, że urodziła 
mu się pierworodna córka Jadwiga ')• Toż okazuje i następny list. 
Jeżeli grzywny, na które skazano Erazma, niepięknie świadczą, o jego 
charakterze, to posiadamy natomiast w tym liście świadectwo, które 
zaszczyt przynosi jego rozumowi. Pierwszego kwietnia uwiadamia go 
Zygmunt, że pismo jego o moskiewskićj i pruskiój traktujące sprawie 
otrzymał i że je publicznie w senacie odczytać rozkazał. Rady Eraz
ma tak jego, jak i całego senatu zyskały aprobatę. Dwie rzeczy, pisze 
charakterystycznie król, stoją jednak w wykonaniu ich na przeszkodzie: 
brak pieniędzy i ograniczona moja władza. Na Moskwie się zemści 
(już w grudniu przeszłego roku car Bazyli odnowił wojnę) skoro tylko 
na najbliższym sejmie w Korczynie obronę kraju ustanowi. Z mis
trzem pruskim niewió dotychczas co robić, lecz dowió się z wyniku 
zjazdu, który mistrz obecnie odbywa dla dania mu odpowiedzi a). 
Nie znamy rad i zapatrywań Erazma, ale niechaj powszechna na nie 
zgoda służy nam za miarę ich stosowności. Przybył wreszcie Erazm 
osobiście do Poznania, gdzie go jeszcze 24 następnego miesiąca maja 
napotykamy 8).

Z lat następnych aż do roku 1517 nic prawie nie wiemy o publicz- 
nćj czynności Erazma. Zachowały się ślady jego bytności na sejmie 
piotrkowskim w roku 1514, gdzie podobno wraz z Janem Lubrańskim 
biskupem poznańskim, Mikołajem Kamienieckim, krakowskim i Janem 
Zarębą z Kalinowy, kaliskim wojewodą, składał rodzaj delegacyi prze- 
znaczonćj, jak się zdaje, do układania się z Krzysztofem Szydłowiec- 
kim, którego król, bawiący podówczas na Litwie, wysłał na tenże sejm, 
głównie w celu obmyślenia obrony krajowćj. Przynajmnićj czytamy 
imię Erazma i owych trzech wyżćj wymienionych dostojpików pod 
uchwałami sejmu tego 4). W roku następnym (1515) wziął biskup

')  A cta  Tom iciana, t .  I I ,  n r . C C X III , s t r .  1 8 1 . U rodziła  się Jad w i
ga 1 5 m aroa (w ynika to  z lis t iw kró lew sk ich  p o d  n r. C C X I, C C X II, n a  s tr . 
1 8 1 , tudzież  z zap isku  na s tr .  180 w I I  t .  Tom icyandw  a n ie 25  m arca, ja k  
m ylnie p o d a je  D ecyusz w II  t .  na  s tr .  3 1 7 , i za nim  zwykle idący G ó rsk i 
w k om en tarzu  do r .  1 5 1 3 . A cta  Tom iciana  t. I I ,  n r. C X L III ,  s t r .  1 4 1 .

2) A cta  Tom iciana, t .  I I ,  n r. C C X X IV , s tr . 185 — 18 6. Sigism undus  
lie x  Erasm o E po  Plocenso. L is t datow any  je s t  z P oznan ia . P o rów naj: T rzy  
rozdzia ły  z  luetoryi slcarbowości w Polsce, s t r .  4 1 .

3) E dw ard  R aczyński: Codex diplom aticus M ajoris P oloniae  ( l 8 4 0 , 
Poznań), n r. C L X X , s t r .  2 7 0 — 2 7 2. T e n  sam  do k u m en t zn a jdu je  się  i w (n ie
dawno zm arłego p ro feso ra  l ip sk ie g o )  H e n ry k a  W u ttk e g o  dziele p . t .: S ta ed te -  
buch das Landes Posen  ( 1 8 6 4 , L ip sk , n r . L X X X V I, s t r .  8 1 — 8 3 . Ju ż  20 
m aja by ł E razm  obecny w Poznaniu; obaoz R aczyńsk iego  wyżćj w spom niony 
dyplom ataryusz, n r . C L X I, s tr .  2 4 6  2 5 3 .

4) A cta  Tom iciana  t .  I I I ,  n r . X L V II I ,  s tr .  4 9 . U chw ały  te  noszą d a 
tę  5 kw ietn ia . Sejm  rozpoczął się 26 m arca  1 5 1 4  r .  {A cta  Tom iciana  t .  I I I ,  
n r . X L V II , s tr .  4 4 ) .



płocki udział w sejmie krakowskim '). Sejm ten zebrał się, gdy król 
Zygmunt wybierał się na znany w dziejach zjazd monarchów w Brze- 
tysławie i Wiedniu. 5 marca wyjechał z licznym orszakiem z Krako
wa. Erazm nie był ani w orszaku królewskim ani na zjeździć, choć 
jego ówczesna obecność w Krakowie pozwala wnosić, że był przytomny 
ceremonii wyjazdu królewskiego. Mylnie jednak sądzą niektórzy, 
jakoby i w samym kongresie wziął u d z ia łł). Gdy wkrótce po powro
cie Zygmunta z Wiednia umarła żona jego, królowa Barbara, a brak 
potomstwa męzkiego kazał Zygmuntowi koniecznie rayślćć o powtórnćm 
małżeństwie, podjął się cesarz Maksymilian ożenienia króla polskiego. 
Poseł jego Czech Brzetysław Świeczowski, przybył w tym celu umyśl
nie do Wilna i przedłożył tu Zygmuntowi małżeńskie projekta cesarza. 
Maksymilian proponował królowi polskiemu do wyboru: Eleonorę bur- 
gundzką, 19 letnią wnuczkę swoję i Bonę, córkę nieszczęśliwego Jana 
Galeazzo, z domu Sforzów, która wraz z matką swą Izabellą aragońską, 
córką Alfonsa, niegdyś króla neapolitańskiego 3) mieszkała podówczas 
w Barze. Eleonora miała posagu 300,000 dukatów i prawa do Burgun
dy! i Flandryi, w razie, gdyby jśj bracia Karol i Ferdynand bez potom
ków męzkich pomarli. Bona miała gotówki 200,000 dukatów; po śmier
ci matki miano jćj jeszcze 500,000 wypłacić 4). Król Zygmunt nie 
chcąc w tak ważnśj sprawie postąpić bez zasiągnięcia rady swych sena
torów, dał obojętną posłowi odpowiedź, sam zaś napisał do senatorów 
z zapytaniem, co w tćj sprawie czynić wypada a). Z odpowiedzi sena
torów przechowały się dwie tylko, biskupa kujawskiego, Macieja Drze
wieckiego i płockiego Erazma. Drzewiecki (w odpowiedzi z 24 listo
pada 1516 r.) doradzał królowi Eleonorę 6). Erazm (w liście z Mąlco-

' )  S tw ierdzoną je s t  m ianow icie jeg o  obecność w tym  czasie w K rak o 
wie w dniach: 19 lu teg o  (A cia Tom iciana  t .  I I I ,  nr. C D L X X V , s tr .  3 4 5 , 
Chronica), 2 m arca  ( Inven tarium ... E . R ykaczew skicgo , s tr .  3 5 1 , oraz Doda
tek tygodniow y p rzy  Gazecie L w o w sk iij za  rok 1855, tom  V , n r. X V , s tr .  60);
i 4 m arca (zobacz o tćm  rękop iśm ienne  A c ta  pul/lica  z tych  la t ,  w inw entarzu  
rk p . Z ak ładu  Im . O sso lińsk ich , pod 1. 17 3, fol. 156 a, b; oraz R aczyńskiego
Codex d iplom . M ajoris Poloniae, n r . C X L I, s tr .  2 0 6 ). Z resz tą  o tćm  jeszcze niżój.

ł ) T ak  tw ierdzi np . Lelew el: P olska , dzieje i rzeczy j e j ,  t .  I , (P o zn ań  
1 8 5 8  r .) ,  s tr . 3 99, uw iedziony zapew ne przez N iesieok iego , k tó ry  w spom ina 
o m owie, ja k ą  E razm  m iał na kongresie  w iedeńskim , (zam iast augsbursk im . 
Korona p o lska  wyd. z r . 17 28 , t. I , s tr .  3 1 9 ) .  Porów naj D ecyusza (w  t .  I I ,  
P is to ry u sza  na s t r .  3 2 8 ) , A c ta  Tom iciana , t. I I I ,  n r . C D X X X III , s tr .  3 1 0 , 
gdzie są  wyliczeni ci, co tow arzyszyli Z ygm untow i do W ęg ier, oraz d r. L is- 
kogo: Kongres w iedeński w r .  1 5 1 5  (w S tudyach ... s t r .  38 ).

*) N ic  zaś A ragońsk iego , ja k  s to i w T om ioyanacb.
4) A c ta  Tom iciana, t .  IV, nr. L I ,  s t r .  4 6 — 4 7 . Sigism undus R ex  

Poloniae Consiliariis su is ... Z  W iln a  11 październ ika, tudzież Volumina le
gum  (wyd. z r .  1 7 3 2 ) , t. I, s tr .  383  — 3 8 4 .

5) L is t Z ygm unta  w yićj cytow any.
6)  A c ta  Tom iciana, t .  IV , n r. C IV , s tr .  82 —  8 4 . M ath ias D rzewic z -  

k i  Epo Cujaoiensis Sigism undo R eg i.



lina 19 listopada pisanym) przeciwnie, Bonę. Przemawiając za nią, 
pisze, to, o co głównie w tśm życiu starać się należy, to jest: honor 
i pożytek zarazem; jśj królewskie pochodzenie i 700,000 dukatów, któ
re są o wiele pewniejszą rzeczą jak owe księztwa, co kiedyś Eleonorze 
w spadku mają się dostać, jeśli jśj bracia bezpotomnie pomrą. Podob
nie jak Drzewiecki, tak i Erazm radził królowi jechać do Wiednia na 
zjazd, który cesarz w celu zawarcia małżeństwa proponował; oszczędzo- 
noby,' pisze, wtedy ua wydatkach godów weselnych, któreby cesarz mu
siał wyprawić, utrwalonoby przyjaźń z nim, a możeby nawet zdołano 
wreszcie załatwić sprawę z Krzyżakami. W tym razie trzebaby pro
sić cesarza, ażeby mistrza i dostojników zakonu na zjazd zaprosił ').

Rady Erazma jednak zawarte w tym dość ciekawym liście nie 
przekonały Zygmunta. W ybrał Eleonorę. Mimo to ziściła się myśl 
biskupa płockiego. Maksymilian napotkał w urzeczywistnieniu swego 
projektu, wydania Eleonory za Zygmunta niespodziewane przeszkody 
ze strony brukselskiego i hiszpańskiego dworu i musiał przez tego sa
mego Rafała Leszczyńskiego, którego Zygmunt wystał do Wiednia 
w sprawie małżeństwa z Eleonorą, doradzać królowi polskiemu, żeby, 
gdy owo małżeństwo do skutku przyjść nie może, pojął za żonę księż
niczkę Bonę 2). Tak się tćż stało. Ułożono się najpierw z Chryzo
stomem Colonną, pełnomocnikiem księżny Izabelli, który przybył do 
Wilna 1517 roku, poczśm osobne poselstwo polskie wyruszyło do Nea
polu dla ułożenia kontraktu ślubnego i towarzyszenia Bonie w jej po
dróży do Polski, którą w początku roku 1518 przedsięwzięła. Gdy się 
zbliżała do granic polskich, wysłał Zygmunt na jej przyjęcie do Oło
muńca pierwszych dostojników swego królestwa, między którymi był

' )  A c ta  Tom iciana , t .  IV , n r. C C L X X X , s tr .  2 15— 2 1 9 . Erasinus 
E p s  P locensis Sigismundo R egi Poloniae. Um ieszczony w T om icyanach  fa łszy
wie pod r .  1 5 1 7 , należy lis t ten  bez zaprzeczenia do r. 1 5 1 6 . Porów naj L iskego , 
Kongres W iedeński w r .  1 5 1 5 , (w Studyach z dziejów wieku X V I , s tr . 12 7 ) .

2) E leonorę  w isto cie  n iew icdziano kom u dać za żonę. Było aż czte 
rech  kandydatów . T a k  pisze Sp inelly  w liście do k a rd y n ała  W olseya  (jeszcze 
w ro k u  1 5 1 5  z B rukseli! 21 g ru d n ia ). Four m arriages are spoken o f  f o r  the 
La d y  E lia n o r. The Em peror w ill give lier to the k in g  o f  P olone, the L a d y  M a r-  
garet rather to the duc o f  -Sauoys, the lord Chieores to the duc o f  Geldres, the rr in c e  
oj Cliymi to the P rince o f  Ilungarye. (Z obacz Lettres and papers fo re ign  and  
domestic o f  the reign o f  H enry V I I I , arranged and catalogued by J .  S . Brewer. 
(L ondyn , 18 6 2  n o t.)  vol I I ,  p a r t I ,  n r. 1 3 1 7 ). W  świccie dyplom atycznym  
zaraz po śm ierci B arbary  dom yślano się , że Z ygm unt będzie się s ta ra ł  o rękę  
E leonory , tak  przypuszczał np . n ie tęg i z resz tą  dyplom ata, poseł an g ie lsk i na  
dworze M aksym iliana I, s ir  R o b e rt W ingfields w liście  do k ró la  H e n ry k a  V I I I  
de dato  In sb ru k  2 6 październ ika  1 5 1 5 . ( Lettres aud papers, by Brewer, n r .  
1 0 7 0 ) . P o p ie ra  ta  okoliczność tw ierdzen ie  d -ra  L iskego , jak o b y  w Po lsce  
p ierw o tn ie  ty lk o  o m ałżeństw ie z E leo n o rą  nie zaś z B oną  m yślano ( Kongres 
w iedeński... w studyach  s tr .  1 31).



także biskup płocki, obecny właśnie na odbywającym sig od dwu 
miesięcy (od 25 stycznia) sejmie krakowskim '). W trzy dni późniśj, 
jak sobie życzył król Zygmunt, bo dopiero 15 kwietnia stanęli posło
wie z Boną w Krakowie, gdzie 18 odbył się świetny obrzęd weselny. 
Naoczny jego świadek, Decyusz zostawił nam szczegółowy opis tych 
uroczystości; z niego widzimy, że i Erazm był na nich obecny 2).

W kilka miesięcy po królewskióm weselu, wyjechał Erazm w po
selstwie na sejm rzeszy niemieckiej do Augsburga. Jest to już ostatni, 
a zarazem najważniejszy i stosunkowo najlepiój znany okres życia 
Erazma.

(Dokończenie nastąpi).

*) A c ta  Tom iciana , t. IV , n r. C C C X X X III, s tr .  26 8: Sigism undus R ex  
R oloniae O ratoribus, C C C X X II s tr .  2 68 : Sigism undus li. 1 '. Bonae S fortiae , 
R eginae Sponsae suae\ n r. C C C X L V II, s tr .  3 0 3. N uptiarum  S ig ism und i Hegis 
et Bonae R eginae Poloniae descriptio per Jostum  Jodocum Ludovicum  Decium. 
J a k  dokum entu  stw ierdza ją , był E razm  w K rakow ie obecny: 10 lu tego (A k ta  
grodzkie i  ziemskie-, w ydal d r. L iske, t. I I ,  s tr . 9 9), 2 3 lu tego  ( D odatek tggo- 
dniowy  przy Gazecie Iwowskidj za ro k  1 8 5 5 , n r. 2 9 , s tr .  1 1 6 ); 9 m arca (Co- 
dex d tplom ., D og ie la , t .  I ,  s tr .  6 1 3 , n r. IX ; E razm  św iadkiem  odnow ienia 
przym ierza z wojewodą m ołdaw skim ) i 20 m arca (U rkunden  zur Gesch. der A r -  
menier in  Lemberg B ischoff w 32 tom ie Archio fU r R undę oesterr. Gescliichts- 
Quellen, n r . X X V I, s tr .  4 4 — 4 7 ). P o  20 m arca w ysłany został naprzeciw  
B ony.

a) P a trz  wyżćj: A c ta  Tom iciana, t. IV , n r. C C C X L V II, s t r .  2 96 —  
32 7. Porów naj dr. A leksandra  H irszberga  O ig c iu  i pism ach J u sta  L u dw ika  
Decynsza 1 4 8 5 — 154 5  r . ,  s tr . 14 , i K azim ierza R om era: De I .  L . decii vita  
scriptisque, (disser. inauguratis  W rocław  1 8 7 4  r .) ,  s tr . 10. Podczas uczty  
wcselnój siedział w środku  przy  pierw szym  s to le , k tó ry  był po praw ój ręce  
k ró lew skiego  s to łu . Z nim  razem  siedzieli arcyb iskup i: gn ieźn ieńsk i i lwow
sk i, oraz b isk u p  poznański. Zobacz A cta  Tom iciana, t .  IV , n r. C C C X L V II, 
str . 3 1 9 , także s tr .  3 1 0 . Porów naj Z oissborga, Johannes Ł a s k i...  s t r .  4 2 . 
Co do całego togo u stęp u  porów naj A lek san d ra  Przczdzieckicgo: Ja g ie llonk i 
polskie  to X V I  w ieku, (K raków  1 8 6 8  r . ) .  t. I ,  s t r .  5 3 — 6 3 , i L iskego K on
gres wiedeński w r. 1 5 1 5 , (w Sludyach... s t r .  1 2 4 — 13 l ) .  N ie  m ieliśm y tu  
zresztą  bynajm niój zam iaru  w yczerpu jącego  przedstaw ien ia  rzeczy.



O pismach Franzosa.
Nazwisko Sacher-Masocha nie jest naszym czytelnikom obce. 

Utkwiło ono w pamięci dość żywo z powodu krzywdy, jaką, usiłował wy
rządzić naszemu narodowi w swych powieściach ten pisarz, nie będący 
bez zdolności, lecz dziką nieledwie nienawiścią do niego pałający; niena
wiścią, która nie pozwala widzieć w obrabianym przedmiocie żadnćj za
lety, żadnego światła, żadnćj dodatnićj strony, tylko same wady, same 
cienie, same ujemności. Zbyt nizkićm jest stanowisko takie, ażeby 
miało uczucia nasze w poważny sposób obrażać, lub przyczyniać tćj 
boleści, jaką wzbudza gorzka prawda, ale prawda i sumiennie wypo
wiedziana. Nie czujemy się tak upadłymi, aby w nas obudzał obawę 
byle fałsz i szarlatanizm, podsycony nienawiścią. Przyczyny jednak 
tćj nienawiści i zawziętości względem kraju, w którym się urodził i wy
chował, gdzie jego młodość pierwsze otaczały wrażenia, których wspo
mnienia zawsze najpromienniejszą chwilę w późniejszćm życiu człowie
ka stanowią, nie są wcale tajemnicą dla tych, którym niedaleka prze
szłość tćj rodziny jest znana, lecz mogą zarazem posłużyć za dowód, 
źe kto nienawiść sieje, ten nienawiść zbiera. Zemsta na bezbronnym 
nie była i nie będzie nigdy szlachetną, a tćm mnićj jeszcze, jeżeli jest 
całkiem niezasłużona i dokonana bronią, zaprawioną jadem kłamstwa, 
oszczerstwa, umyślućj i świadomćj skutku przesady. Dziwić się tylko 
należy temu, że owe kłamliwe obrazki kraju i narodu znalazły tak po- 
hopne uznanie we Francyi, tćj samćj Francy i, do którćj nasz naród 
lgnie z taką miłością, że nawet jćj język ukochał z krzywdą własnego, 
i dzieciom swym w nim myśleć każe, któraby go przeto z powodu tylo- 
licznych i tylowiekowych obyczajowych i politycznych związków lepićj 
znać powinna; owe obrazki przeto natychmiast właściwie ocenić i wziąć 
za to, czćm są w istocie, za potworne widziadła wybujałćj i żółcią nie
nawiści podniecanćj wyobraźni. Lecz zdziwienie nasze ustaje, gdy przy
pomnimy sobie olbrzymi obskurantyzm Francuzów we względzie znajo
mości życia powszechnego ludów, oraz gdy pomyślimy, jak łatwo w kra
ju  szarlataneryi współczucie znaleźć może szarlatan, choćby nawet aż 
do porównania go z Walter-Scottem, jak  to wyraziła krytyka francuz- 
ka. Że w literaturze angielskićj znalazły płody jego pewne uznanie, 
to nas także wcale nie dziwi, wiedząc, jak  wyłącznym jest ten świat 
angielski, który wbrew prawom gościnności, pierwszych co się z zaro
stem na brodzie i twarzy, na ulicach jego pokazali, prześladował w swo
ich obyczajowych poglądach, oraz jak  mało się o to troszczy, co z jego 
żywotnćmi interesami bezpośredniego nic ma związku. Powieści z Ga
licy! i Bukowiny są dla Anglików tćm samćm, co np. z Kaukazu, Mon
golii, wysp Polinezyjskich lub środka Afryki. A nawet te ostatnie kraje 
są dla nich bardzićj interesujące, gdyż handel i przemysł mógłby tu



znaleźć rozległe pole odbytu, a może dałoby się rodzimą ludność pod
bić, nawet jakimkolwiek sposobem całkiem usunąć, choćby wy truć lub 
wystrzelać na pokarm dla psów, jak  to uczynili w Tasmanii.

W życiu potocznćm, na tśm polu nieubłaganćj walki o byt, w któ- 
rśj wrodzona drapieżność zwierzęca bierze zawsze górę nad najpowab- 
niejszćmi i najświetniejszćmi idealnemi poglądami człowieka, powodze
nie jednego w jakimkolwiek kierunku wywołuje natychmiast współza
wodnictwo i naśladownictwo. To tćż, stosownie do tego zasadniczego 
prawa ludzkości, wawrzyny, przez p. Sacher-Masoclia tak łatwym 
sposobem pozyskane, nie mogły zwiędnąć na jego skroniach, nie roz
budziwszy w również szlachetnych sercach i pokrewnych umysłach pra
gnienia i najżywszej chęci do uwieńczenia swych młodych skroni ta- 
kimźe samym i w taki sam zacny sposób uzyskanym wieńcem, co się 
tćż i powiodło szczęśliwie nad wszelkie oczekiwanie. W obec takich 
objawów możnaby rzeczywiście stać się darwinistą i uwierzyć w to, iż 
człowiek podczas swych tysiączno-wiekowych przemian, od pierwszego 
zarzewia zwierzęcego życia począwszy, ze znamion żadnego zwierzęcia 
tyle nie zachował, co ze znamion psa, mianowicie gończego lub legawca. 
Tćmby się też jasno wytłómaczyć dała znana powszechnie łączność psa 
z człowiekiem. Wszystkie bowiem wydatniejsze przymioty psa roz
wijają się jedynie w towarzystwie człowieka. Wszak szczekać nawet 
zapomina i staje się zwierzęciem niemćm, gdy przez lata towarzystwa 
człowieka pozbawionym zostanie. Szczekanie jest przeto u psa rysem 
zupełnie człowieczym! A wiadomo, że pies ma wrodzony wstręt do 
każdego biedaka, mianowicie łachmanami pokrytego. Miałożby i to 
być rysem człowieczym u niego? Tak-by się zdawało, widząc, źe Sa- 
cher porodził Sacher-Masocha, a ten Franzos’a, tenże zaś już Goldbau- 
ma i Hónigsmana, który na iunćm wprawdzie polu, ale w tym samym 
kierunku pracuje: bo tamci obdzierają polski naród z dziedzictwa wie
kowego czci i zasług, a ten ostatni z mienia i ziemi, a wszystko za po
mocą jednego i tego samego zwierzęcego przymiotu, będącego niestety 
niejako następstwem związku jego z człowiekiem.

Zacne dążenia owćj trójki nie zdołały jakoś w samym początku 
rozbudzić głosu naszćj prasy. Późnićj odezwała się ona wprawdzie, lecz 
jakoś nieśmiało, jakby się czegoś lękała, odpierając i karcąc zasadni
czo i dosadnie napaść osób, należących dziwnym sposobem do jednego 
i tego samego plemienia, — bo i Sacher-Masoch należy przez matkę do 
niego, — plemienia, które niegdyś to roszczenie w świat rzuciło, że za 
jego sprawą odrodzić się będzie mógł polski żywioł!—A chyba to ma być 
początkiem tego odrodzenia?— Może tćż i lepićj się stało, że odprawa 
nie była dość sprężystą i należytą. Wreszcie możeby ona nie była tak 
skuteczna i światby się z pewnością o nićj nie był dowiedział lub mil
czeniem i szyderczym uśmiechem ją  przyjął na tćj podstawie, że kogo, 
choćby najsłusznićj biją, ten zawsze krzyczy i o niewinności swój zape
wnia. Bierność z naszćj strony uzuchwaliła ową prawdomówną i wia- 
rogodną, bezstronną trójkę tak dalece, że z łona tego narodu, który



dał pierwszą, podstawę wielkości owych autorów i sławę ich szeroko 
rozgłosił, podniosły się głosy, starające się wykazać, jak  wiotkie i kru
che są owe podstawy, jak złudne i nikłe owego światła promienie. Z te
go to powodu postanowiliśmy dać czytelnikowi poznać w dosłownśm 
tłómaczeniu owe słowa obrony naszego narodu, tćm,cenniejsze, że po
chodzą od rzetelnych Niemców, i pomieszczone są w jednym z najcel
niejszych popularno - naukowych dzienników: Das Ausland, liczącym 
najznakomitszych uczonych w gronie swych współpracowników, a któ
rych o stronność dla naszego narodu posądzać nie można.

Artykuł ten zasługuje i przez to jeszcze na naszą uwagę, że z zu
pełną świadomością rzeczy i źródło owych napaści wskazuje i zara
zem wiele cennych wskazówek zawiera, z którego tśż artykułu prasa 
warszawska, a mianowicie Gazeta Polska w części skorzystała. Słowa 
tego artykułu są następne:

nZ  nawpól dzikiej Azyi (Aus Halb-Asień). Pod tym szczegól
niejszym i ciekawość zaostrzającym tytułem pojawiło się w handlu księ
garskim dzieło niejakiego dr. Karola Emila Franzos’a, które, zalegając 
od pewnego czasu półki redakcyi, nie powinno było z wielu powodów 
w Ausland  być milczeniem pominięte. Właśnie w chwili, w którćj za
bieraliśmy się podać do druku przygotowaną przez nas rzecz w tym 
przedmiocie, wpadł nam w ręce ostatni numer pisma: Powszechne lite
rackie tygodniowe sprawozdanie (Allgemeine liltcrarisehe Wochenbe- 
riehl), odznaczającego się nader staranną redakcyą; a w nićm skreślo
ny piórem pewnego p. Aleksandra Wagnera, tak rzetelny, ze znajomo
ścią rzeczy napisany, i z naszćm własnóm zdaniem tak dokładnie zga
dzający się rozbiór owego dzieła, żeśmy nasz własny rękopism w ogień 
rzucili, aby tym sposobem pozyskać możność przytoczenia w całości 
sądu owego pana: bylibyśmy sobie bowiem tego nigdy nie przebaczyli, 
żeśmy czytelników naszego pisma pozbawili tak rzadkiój rozkoszy usły
szenia prawdziwćj, żadną stronnością nie skalanćj krytyki. Ponieważ 
i my osobiście owe strony znamy, o których tu mowa, żyjąc tam przez 
dłuższy czas, więc jesteśmy w możności osądzić jak najdokładniój spra
wiedliwość uwag Wagnera, do których to tylko dodajemy, że się w zu
pełności na nie piszemy. Oto są słowa Wagnera:

„Smutna to rzecz, iż polityczne dzienniki sięgają swoim felieto
nem, chcącym uchodzić za wszechwładny, daleko poza granice swojego 
prawowitego działania i coraz większego zaboru i nadużycia w dziedzi
nie umiejętności i literatury pięknćj się dopuszczają, wyzyskując tę 
ostatnią w swych celach politycznych, i wspierając przez to, środkami 
niejako sztucznómi, płody ducha, ze stanowiska umiejętnego wartości 
mniój niż dwuznacznćj. Jak dalece felietony, swoją nieuniknioną po
wierzchownością i mniój lub więcćj wybitną tendencyjnością, na wywo
łanie chwilowego i sztucznego efektu zwykle obliczone, na to zasługują, 
by je od niepamięci zbawić, jest to rzecz, która z powodu wielkićj 
swój ważności, kilkoma słowami rozstrzygnąć się nie da. Że zaś bar
dzo daleko sięgające skutki za sobą pociągnąć może, jeżeli wkrótce



sprężyście w ręce ujętą i stanowczo rozwiązaną nie zostanie, niech na 
teraz posłuży za przykład,—jeden z wielu innych,—po wyżćj przytoczo
ne dzieło, przedstawiające zbór takich felietonów.

Zaraz po wyjściu doznało ono niesłychanego, wprost bezprzy
kładnego powodzenia; domowe i zagraniczne dzienniki uznały je 
„za cenną pracę w dziedzinie etnografii i dziejów kultury," chociaż 
w żadnśj z owych krytyk nie zadano sobie tego trudu, by głębszym 
rozbiorem wykazać podstawy tćj wartości onegoż dla powszechnśj kul
tury. Ta okoliczność skłoniła mnie, znającego stan cywilizacyi kra
jów, przez autora opisywanych, mianowicie Galicyą, tak dobrze 
przynajmnićj jak on, do głębszego cokolwiek rozbioru tego dzieła 
i ogłoszenia wyników mój pracy. Wychodząc z tćj niezaprzeczenie słu- 
sznćj zasady, że od badacza dziejów kultury mamy prawo, prócz by
strości spostrzegawczśj i ścisłćj przedmiotowości, to jest bezstronności, 
wymagać także prawdomówności i dokładnśj znajomości stanu cywi
lizacyi opisanego kraju, oraz że ta  znajomość powinna być naby
ta  własnemi oczyma lub czerpana przynajmnićj z źródeł wiarogodnych; 
zamierzam przy swoim rozbiorze tego dzieła trzymać się jedynie do 
kultury odnoszących się danych i pominąć milczeniem wszelkie aż do 
przesytu powtarzające się zapewnienia autora o swćj bezstronności, 
o swćm zamiłowaniu do prawdy i t. d., jako w tym razie żadnćj nie 
mające wagi.

Stronność i tendencyjność polityczna wiedeńskich dzienników nie 
ogranicza się jedynie, jak to powszechnie wiadomo, do artykułów po
litycznych, lecz ogarnia zarazem i felietona, a nawet najdrobniejsze z po
tocznego życia wiadomości. W czasopismach, w których autor swoje 
artykuły pomieszczał, takich jak: Neuc freic Presse i Fremdenblałt ') 
widać wybitny, polskiemu żywiołowi nienawistny kierunek, mianowi
cie zaś w pierwszćm, które już oddawna było opiekunem hasydymsko- 
żydowskiego ducha w Galicyi, i już nieraz, jak to w podobnych razach 
zwykle bywa, rozpowszechnianiem rozmaitych potwornych plotek i baś
ni z ujmą polskiego narodu stanowczo się zbłaźniło. Stawając w rzę
dzie współpracowników owych czasopism, pan Franzos albo zaciągnął 
się otwarcie pod sztandar owego stronnictwa, albo też, choćby nawet 
był miał szczery zamiar postępować bezstronnie, mimowoli i z góry mo
ralnie był zmuszony swe powszechno-kulturowe szkice stosować do 
politycznych dążności owych czasopism, jeżeli pragnął, aby w nich zo
stały pomieszczone. Że ten moralny przymus nie był dla niego zbyt 
uciążliwym, jakby to może chciał ktoś przypuścić, dowodzi przebijają
ca się w wielu miejscach zaciekła nienawiść galicyjskiego izraelity do 
polskiego żywiołu w ogóle. Dowodem najlepszym cały Wstęp i miejs
ca, jak to np. w obrazku Powstanie w Wołowcach „i nie łatwo się pi
sze, gdy ręka mimowolnie w pięść się ściska," i t. p. Aby usprawiedli-
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wić nadany swemu, z dwu grubych tomów składającemu się zbiorowi 
felietonów dziwaczny tytuł: Z  nawpól dzikiej Aziji, autor wybrał, 
rozumie się samo przez się, tylko takie wydarzenia, stosunki, po
łożenia i osoby, jakie za najstosowniejsze do zamierzonego celu uznał 
i wystroił je za pomocą powszechnie znanych środków w juk najjas
krawsze felietonowe szaty. Ztąd jego wzory Polaków i Polek, mają
ce uchodzić za typy, to potwory i ohydne karykatury, które noszą na sobie 
cechę bezwzględnego nieprawdopodobieństwa i mogą się jedynie zro
dzić w rozogiiionćj mózgownicy: Szalonego grajka  wiejskiego, albo 
tćż takiego Iwona Mcgegi. Brutalne szydzenie z uczuć szlachetnych 
całego narodu, którćra się autor w swój powiastce: Władysław i  Wła
dysława do przesytu rozkoszuje, oraz wysilanie się na oddanie z łu 
dzącą naturalnością położeń, budzących nieprzezwyciężony wstręt mo
ralny i artystyczny, jak np. nocna przechadzka Władysława i W łady
sławy po rynku w Barnowie: oto kilka takich zdrożności, których się 
żaden autor, posiadający choć cokolwiek poczucia przyzwoitości i do
brego smaku, nigdy nie dopuści. Owa zawziętość i zapalczywość, z ja 
ką Franzos naród polski jako fizycznie, umysłowo i moralnie zupełnie 
zmarniały przedstawić się stara, prowadzi go zbyt daleko i najlepsze da
je świadectwo jego tendencyjności. Każdemu myślącemu człowiekowi, 
znającemu Polaków z pism wiarogodnych niemieckich autorów, musi się 
mimowolnie nastręczyć ta myśl, że niepodobna aby naród, przez sto lat 
politycznego bytu nie mający, i wszelkich środków ekonomicznych, przy
najmniej w Austryi pozbawiony, a jednak dotąd jeszcze wybitne stano
wisko śród Słowian zajmujący, z takich nikczemnych żywiołów skła
dał się, jakie nam autor przedstawić uznał za stosowne. Do wiaro
godnych źródeł, z których autor swoje „powszechno-kulturowe" wia
domości czerpał, należy przedewszystkićm: Szalony gra jek wiejski, 
od którego o Powstaniu w Wołowcach słyszał, po którym następuje 
samochwał i łgarz Iwon Megega, a po nim hajdamaka rozbójnik, 
i t. d. wszystko same zacne i wiarogodne osoby.

Również i osobisty dar spostrzegawczy autora nie odznacza się 
lepszemi przymiotami. I tak, podnosi on wysoko zalety innych, w Ga- 
licyi mieszkających etnograficznych żywiołów; lecz nie umiś nic przy
toczyć na potwierdzenie swego zdania, chyba żebyśmy chcieli takie oso
bistości, jak przedstawiony hajdamaka lub odstawny kapral Iwon Me
gega i t. p. przyjąć za dostateczny dowód. Że autor nie posiada do
kładnej znajomości stanu oświaty nawet w tym kraju, w którym się 
urodził, dowodzi ta  okoliczność, że spuszcza zupełnie z uwagi całe 
życie umysłowe i duchowe narodu, na które każdy badacz powszechnćj 
kultury niezaprzeczenie swe oko przedewszystkićm zwrócić powinien. 
A właśnie ten przedmiot, który, powabnie opisany, daleko więcćj nie
mieckiego czytelnikaby zajął, niż bajeczne opowiadania hajdama
ków lub śmieszne opisy wójtów wiejskich albo mandataryuszów, nie 
został przez niego ani tknięty. I  tak, nie wspomina on ani słowa 
o usiłowaniach Rusinów galicyjskich do dźwignięcia samoistnego piś



miennictwa, ani o wzniesieniu się polskićj literatury w ostatnich lat 
dziesiątkach, ani tćż o wielu innych życia duchowego objawach, które- 
by dla powszechnćj kultury nie małe miały znaczenie.

Niech mi przytćm będzie woluo tutaj nadmienić, źe owe komicz
ne epizody z życia Iwona Mcgegi mianowicie ów epizod wojenny pod 
ojcem Radetzkim z Powstania w Wołowcach i epizod ze strażą w Bur- 
gu, w Wiedniu w Sędzim z Białej, które się tak powszechnie podobały, 
nie są wcale duchową własnością ani autora ani Iwona Megegi nawet, 
lecz wyjęte dosłownie z powieści komicznśj, już od wielu lat pomiędzy 
młodzieżą gimnazyalną galicyjską obiegającój, pod nazwą: Zadziwia
jące czyny i przygody gefrajtera Wojtowicza, którśj autor jest niezna
ny, a w całćm dziele znajduje się jeszcze wiele podobnych Literackich 
pożyczek.

Nie wiadomo, czy współwyznawcy autora będą mu za to bardzo 
wdzięczni, że chcąc uzasadnić, iż „ludność żydowska w Galicyi" jest nad
zwyczaj zdolna, nie umiał postawić innego przykładu, tylko w szkicu, 
Schiller w Barnowie małego chłopaka żydowskiego, który trzech słów 
po niemiecku napisać nie może bez popełnienia w każdćm po trzy błę
dy przynajmniśj, a jednak pomimo to umić pochwycić wszystkie pięk
ności w dziełach Szylera zawarte, i niemi się lubuje. Co do najrozmait
szych powiastek, odnoszących się do życia żydów galicyjskich w ich 
ghetto, to pan Franzos rzeczywiście jest jak  u siebie w domu. A jednak 
zdaje się o tćm niewiedzieć, źe aż do zaprowadzenia powszechnego za
ciągu wojskowego w r. 1869 i połączonćj z tćm zmiany w prowadzeniu 
metryk, system „martwych dusz" był prowadzony przez galicyjskich ży
dów w bardzo wielkich rozmiarach. Członkowie dawniejszych asesty- 
runkowych komitetów mogliby co do tego wiele treści dostarczyć. Lecz 
on jest tak samo zręcznym w zamilczeniu stron ciemnych u swoich ulu
bieńców, współwyznaców, i w ukryciu światła w obrazkach znienawi
dzonego plemienia, jak i w przesadzie w odwrotnym kierunku. Jako 
dowód niech posłuży artykuł pod nazwą: Uroczystość kulturowa, (Ein 
kulturfest)  o którym autor we Wstępie sam powiada, iż znacznśj do
puścił się przesady: „jeżelim się może zbyt wielce dał unieść tśj przy
jemności (chwalenia Bukowiny) to niech mi zostanie wybaczonśm." To 
wyznanie, zestawione z powyżćj przytoczonćm, „i nie łatwo pisać, gdy 
ręka mimowolnie się w pięść ściska," cechuje najwydatnićj tego bada
cza dziejów kultury, który się w innćm miejscu nie waha śmiało stawić te
go żądania; „i słusznie mam prawo żądać, aby słuchano mego głosu, jako 
głosu bezstronnego (?1) spostrzegacza.” Szkice: Łaciński kanonier, 
Zdrajca zbrodniarz stanu , Polowanie Kossuta  nie należą wcale do dzie
ła  „o stanie kultury w Galicyi, Bukowinie i południowćj Rosyi," i zostały 
pomieszczone jedynie dla nadania obu tomom większśj objętości. Po
lowanie Kossuta jest przytćm tylko odgrzaną kalendarzową paplaniną 
bez wartości najmniejszćj. Że zdanie „każdy kraj ma takich żydów, 
na jakich zasługuje" którego własność duchową w dość obszernym do- 
popisku udowodnić się starano, ma tylko pozór prawdy za sobą, nie tru 



dno wykazać; jeżeli się nie spuści z oka zdania dodatkowego i loicznie 
koniecznego: „w jednakowych zresztą statystycznych okolicznościach." 
Wracając°się jeszcze do usprawiedliwienia owego dziwacznego tytułu:
Z  nawpól dzikiej Azyi, to znajduje się ono nietylko we Wstępie, na 
subjektywnych zupełnie poglądach osnutym, ale i w felietonie pod ty
tułem: Z  Wiednia do Czerniowiec, w którym autor to na nie umytych 
kelnerów na dworcu kolei żelaznćj w Krakowie, to na złe jedzenie 
i brudne obrusy we Lwowie się żali *) i porównawszy żałośnie bufet w je- 
dnćm i drugićm miejscu z bufetem w Prerau i Oderbergu, do takie
go w końcu nieprzychylnego dochodzi wniosku, że Galicyą wyrzuca bez 
litości z Europy i pomieszcza ją  w Azyi. Autor czyni w tym artykule 
to nie małój wagi dla ocenienia jego dążności wyznanie, że zachodnią 
część Galicyi, a zatćm wyłącznie polską część kraju, zna tylko z okna 
wagonu, a znaczenie i tćj znajomości jeszcze bardziśj zmaleje, jeżeli 
uwzględnimy, że zwykle tylko nocą tędy jechał.

Porównywając znacznćj objętości Wstęp, będący niejako drogo
wskazem i łącznikiem zawartych w książce luźnych artykułów, niema- 
jących z sobą żadnego wewnętrznego związku, z treścią tychże artyku
łów, okazuje się, iż rzadko kiedy można w nich spotkać cokolwiek 
prawdopodobniejsze i bardzićj do przekonania mówiące dowody posta
wionych z góry twierdzeń i przychodzi się w końcu do tego wniosku, że 
autor wyraźnie na to liczył, iżstanuobyczajenia i oświaty, opisanych przez 
niego krajów, niemieckićj publiczności zamało jest znany, aby prawdę 
od wymysłu odróżnić była w stanie, przeto na słowo mu uwierzy. Jeżeli 
z jednćj strony i my chętnie przyznajemy, że największa część owych ar
tykułów, jak na felieton, dobrze jest napisana i w swem przeprowadze
niu czyni zupełnie zadość owym politycznym dążnościom, które popićra; 
z drugiśj strony ze stanowiska powszechno-cywilizacyjnego, musimy im 
wszelkiego prawa do znaczenia obrazków kulturowych odmówić. Opićra- 
ją  się bowiem na podstawach podobnemu rodzajowi prac naukowych 
wprost przeciwnych i obliczonych jedynie na chwilowy efekt.

Mógłby ktoś obecnie słusznie postawić to pytanie, czćm się to 
stało, że owo dzieło, pomimo tak widocznych i jak się zdaje dowodnie 
wykazanych słabych stron jego, z takim niezwykłym poklaskiem było 
przyjęte, a nawet w Niemczech i zagranicą, chlubne znalazło uznanie? 
Przewidziałem ten zarzut, nim się do owego rozbioru zabrałem i wła
śnie dlatego, że dowodami przekonywaj ącemi zbić go potrafię, uważa
łem za obowiązek położyć raz tamę owym zbytecznym i wcale niezasłu
żonym pochwałom.

Interes własny obu powyżćj przytoczonych politycznych dzienni
ków i loiczne następstwo tćj okoliczności, iż owe felietony pierwotnie 
w ich łamach były częściami ogłoszone, stało się niezaprzeczenie przy
czyną, że i zbiór ich przez autora wydany, wielkićmi pochwałami obsy-
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pać musiały, a to dlatego, aby z jednćj strony wobec czytaj ącśj publi
czności, szeregi współpracowników nowym ko&em pierwszorzędnym 
zwiększyć, z drugićj zaś za pomocą, tego pokumania się, taką ,,użytecz
ną" siłę i na przyszłość sobie zabezpieczyć. Ponieważ zaś owe dzien
niki obecnie do przodujących należą, a ich rozbiory tego dzieła naj
przód ogłoszone zostały, więc tćż i na późniejsze innych czasopism pe
wien wpływ bezpośrednio czy pośrednio wywarły. Część następnych 
recenzentów powtórzyła na ślepo wypowiedziane raz pochwały, inni 
znowu nie znali wcale albo bardzo mało prawdziwy stan rzeczy i kultu
ry w opisanych krajach i byli niejako moralnie zmuszeni, dla zachowa
nia przyzwoitości i zaufania w swą powszechną wiedzę, oprzćć się na 
„znawcach rzeczy;" inni zaś lękali się, aby niezostali wyśmiani, wygła
szając wprost przeciwne matadorom recenzyi zdanie, a reszta bardzo li
czna czerpała u antykwaryuszów wiadomości swe o prawdziwćj warto
ści książki, przynosząc im nierozcięte jćj egzemplarze na sprzedaż i pisała 
potćm śmiało swe recenzye, przerabiając po swojemu recenzye innych.

Czyż może więc wydać się dziwnśm, że czasopisma niemieckie, 
nieobeznane ze stanem istotnym rzeczy we wschodnich krajach Au- 
stryi, złudzone ładnym stylem i wdzięcznćm obrazowaniem, wzięły prze
sadne pochwały austryackićj żurnalistyki za dobrą monetę i przyłą
czyły się swym głosem do pochwalnego hymnu na cześć nowego literac
kiego kosa? Następstwem dalszśm było to, że nazwisko tak szybko 
wsławionego kulturowego dziejopisa wkrótce po za granice Niemiec się 
dostało i Heme des deux mondes, wraz z Quarterly i Westminster Re- 
viet w dobrój wierze nad jego nieśmiertelnością pracować zaczęły, 
w skutek czego te wszystkie, z jednego mętnego źródła płynące sądy, 
w nićin napowrót, jakby w ognisku się ześrodkowały i tym sposobem 
w dwójnasób powiększonym blaskiem zaświeciły.

Jeżeli ta  praca, którćj się jedynie dla prawdy podjąłem, znaj
dzie uznanie i należytą ocenę, to niechaj ten przykład posłuży wszyst
kim, o wzrost i powodzenie naszćj pięknćj naukowćj literatury szcze
rze dbałym czasopismom za przestrogę, aby na przyszłość względem 
własnych i zagranicznych cieplarnianych znakomitości, cokolwiek oglę- 
dniśj, niż dotąd się zachowywały.

Do politycznych zaś dzienników, przekraczających zbytecznie gra
nice swój działalności, uroszczenia do powszechnćj wiedzy mającemi fe
lietonami, odezwałbym się w te słowa: ne sutor ultra crepidam , gdyż 
jeżeli literatura ma być rzetelnóm zwierciadłem duchowego życia naro
du, to musi sama sobie wystarczyć, jako cel, i nie powinna się poniżać 
do stawania się narzędziem w rękach stronnictwa, służąc do osiągnięcia 
jego drobiazgowych celów. Autor zaś powinienby pamiętać, że naród, cho
ciażby nawet wiele wad posiadał, zanadto drogocenny m ateryał stano
wi, aby go pierwszy lepszy miał użyć za podnóże do swych zachcianek 
nieśmiertelności i z tego powodu niech mi wolno będzie jego butne 
Vincit veritas, zmienić w nondum modo vincit, sed vincat veritas.



W Y S T A W A

ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA
W E  L W O W I E .

Błonia żyzne, rozległe, wijące się wśród wzgórzy a otwarte od 
Dniestru, ocierają się o podnóża karpackie u Lwowa i łączą się z prze
myską i sandomierską bogatą krainą. Na wysuniętym cyplu, domi
nującym nad szlakiem tatarskim, wzniósł Daniel, książę halicki, wa
rownią swoję, pod którśj osłoną powstało w przystępnćj dolinie miasto 
Lwów, gdzie kupcy ormiańscy osiedli licznie, ściągnęli wprędce han
del Wschodu, z ziemią krakowską i Szlązkiem. Widok wspaniały 
z wysokiego zamku, gdzie są ślady murów książęcych, daje pojąć ro
zumny wybór stolicy ziem halickich.

Dziś również Lwów jest przedmurzem cywilizacyi i skarbnicą, 
z którój otrzymuje żywioł europejski w kraju światło, szerzące się nad 
Dniestr i na dziką Bukowinę. Wystawa obecna przemysłowo-rolni
cza dała piękne świadectwo pracy organicznćj, dokonywanśj samo
dzielnie w kierunku oświaty i rozwoju społecznego. Rzemiosła idą 
w ślad za najważniejszemi czynniki moralnemi, a rolnictwo wychodzić 
zaczyna z rutyny stepowśj.

Idąc pierwszeństwem działań uwidomionych na Wystawie Lwo- 
wskiój, zacznę od przedstawienia estetycznśj strony, gdzie w rozsta
wieniu umiejętnćm całćj Wystawy, okazało się dobre pojęcie komitetu
0 celach i względnśj ważności działów, które miały się złożyć na obraz 
ogólnego stanu, i wskazać na przyszłość kierunki najlepsze.

Zdolność do samorządu, pojęcie potrzeb, tudzież roztropny ra 
chunek, uzna każdy przybyły na Wystawę Lwowską. Przewidziano 
potrzeby, użyto dobrze miejscowości, pamiętano, że gust w budowach 
zależy od stosownego użycia materyałów miejscowych.

W dawnym Jabłonowskich ogrodzie, obszerna, podłużna płasz
czyzna z małym ku miastu spadem, pozwoliła na rozstawienie amfitea
tralne budowli, wśród których zwraca głównie uwagę środkowa, nieco 
wzniesiona galerya z pięknćm podsieniem, strojnćm w kwiaty i odlewy 
gipsowe. Z obu stron są działy naukowe, przemysłu ozdobnego i do
mowego, tudzież przerobów zbożowych. Równoległa szopa, połączona 
z galeryą przemysłową trzema poddaszami, mieści okazy zbóż, warzyw
1 przerobów mlecznych. Rozległe poddasza, zamykające z dwu stron 
plac Wystawy, mieściły konie, a po ustąpieniu tychże, przeznaczone 
są kolejno dla bydła i innych inwentarzy, które seryami przedstawione 
będą, mogą być przeto rozważnie ocenione i premiowane z wszelkićm 
zastanowieniem.

Dwa pawilony oddzielne: ks. Adama Sapiehy i hr. Alfreda Potoc
kiego, z obu stron wejścia wraz z oddzielnćmi stajniami, dają poznać



kierunki wyłączne i zamożność tych najznakomitszych w Galicyi go
spodarstw.

Miasto Drohobycz zbiorową siłą dorównało, rzec można, potę
gom terrytoryalnym, stawiąc tćż oddzielny pawilon dla wystawców 
swego okręgu.

Pawilon nafty, wosku ziemnego i innych ziemnych tłuszczów, ze 
studnią i przyrządem do dobywania ropy, wykazuje bogactwo przyro
dzone Galicyi.

Kioski z piwem i piwiarzami znamionują kierunki cywilizacyjne 
wiedeńskie.

Przestrzeń wśród budowli wystawowych zdobna w kląby kwiato
we i wodotrysk, ładnie się przedstawia. Część boczna placu zajęta 
jest przez maszyny i narzędzia rolnicze, ustawione przed stajniami.

Okolenie z drzew wspaniałych i widok po przez miasto leżące 
w dolinie, na wzgórza zamkowe, pokryte lesistemi plantacyami, na
dają całej Wystawie piękny, ustronny charakter: jest to sielskość spo
tęgowana i uestetyczniona.

W głównćj galeryi dział mebli rzeźbionych i ozdobnćj stolarszczy- 
zny, świadczy dobrze o wprawie i wyrobieniu gustu, a ma większą wa
żność jako okazy spółki stolarzy lwowskich. Zasługuje tćż na uwagę, 
że materyał użyty jest przeważnie krajowy.

Wystawa szkolna mieści się obok. Najpierw przedstawiają się 
prace zakładów ociemniałych i głuchoniemych. Następnie Towarzy
stwo Pedagogiczne ustawiło cały obszerny dział robót i wypracować, 
nadesłanych przez Bady szkolne okręgowe. Od ogródków freblow- 
skich i szkółek ludowych pospolitych, aż do rysunków i gipsów Szkoły 
Przemysłowćj Lwowskićj, wszędzie widnieje usiłowanie, aby przez ue- 
stetycznienie form, oraz harmonią kolorów, wyrabiać poczucie piękna. 
Uwidomieniem przedmiotu, mianowicie w mechanice i w działaniach 
liczbowych, Towarzystwo Pedagogiczne stara się tćż ułatwiać pojęcie 
wykładu i budzić w uczniach myśl własną spostrzegawczą. Modele 
liczne domków, narzędzi gospodarskich, nawet mapy plastyczne, wy
konane przez nauczycieli i przez uczniów szkółek ludowych, świadczą
0 pożytku metody nazwanćj poglądową, indukcyjną, zastosowanćj 
w szkołach galicyjskich. Pomiędzy najnowszemi zastosowaniami tćj 
metody, są pomysły bardzo szczęśliwe profesora seminaryów nauczy
cielskich, dr. Józefa Gulińskiego, mianowicie liczydło ułamkowe, gdzie 
na ramce prostopadłćj zakładane są druty z rurkami i gałkami dre- 
wnianemi, przesuwanemi w rodzaju szczętów, a uwidomiającemi dzia
łania z ułamkami. Nowy glob niebieski o samoruchomym poziomie
1 dwoistćj sferze, pomysłu tćż prof. J. Gulińskiego, czyni zrozumiałćm 
dla uczni przyczynę zmiany pór roku, podnoszenie i zniżanie się słoń
ca na widnokręgu. Przyrządy do nakreślania figur geometrycznych 
i inne pomoce, uwidamiające samą czynność, modele machin i t. p. 
licznie są przedstawione. Wykształcają one wielce myśl uczni przez 
dokładne wniknięcie w treść wykładu.



Jako nowość, do wykładu bistoryi naturalnćj wielce pomocną, 
zaliczyć można odciski na papierze, śliczne, z motyli świeżo schwyta
nych, nadesłane przez kandydata stanu nauczycielskiego, Klemęsie- 
wicza, z Nowego-Sącza. Profesor Syrski wystawił zbiór ryb, których 
skóra jest umiejętnie wypchana mieszaniną trocin i wapna. Okazy 
takie ryb lepsze dają wyobrażenie, jak przechowane wyblakłe w sło
jach spirytusowych.

Sejm, we Lwowie obradujący, rozumić dobrze właściwe swe za
danie. Czyni przeto wielkie ofiary na podniesienie oświaty ludowśj. 
Sejmom prowincyonalnym w Austryi służy prawo ustanawiania podat
ków dodatkowych z rozkładem na kontrybuentów w stosunku podat
ków bezpośrednich, płaconych do skarbu. Wiadomo, że skarb Au
stryi obciążony długami, zaciągniętemi za rządów militarno-biurokra- 
tycznych, wyciska z prowincyi co tylko dosięgnąć może przez kada- 
stry i fiskałów swoich. Ofiary, które prowincye ustanawiają na pro
dukcyjne cele miejscowe, są świadectwem wielkiego patryotyzmu, bo 
czynione z odjęciem prawdziwie od ust.

Stosownie do uchwał sejmowych, Galicya dopłaca 34 centy do 
każdego reńskiego, pobieranego przez skarb austryaclti. Z tych cen
tów tworzy się budżet wyłączny Galicyi. Na rok 1877 wyznaczono 
szkołom zasiłku 272,134 reń., który wspomoże głównie szkoły ludowe 
i zakłady specyalne.

Gminy opodatkowywają się jeszcze oddzielnie na swoje potrzeby. 
Z liczby ogólnój 5,931 gmin, 1,431 płaci około 50°/o podatków sta
łych, tak że dodatkiem sejmowym czyni to 84 centów do reńskiego, 
równa się więc prawie ogółowi podatków stałych skarbowych. Te do
datki idą głównie na szkoły i drogi.

Szkół ludowych czynnych ma Galicya obecnie 2,450, do których 
uczęszcza 216,332 dzieci. Od roku 1870 liczba wzrosła o 60,307. 
Wydatek ogólny, ponoszony rocznie w Galicyi a na który składają się 
gminy, rady powiatowe i subwencye sejmowe, na utrzymanie szkół lu
dowych, wynosi 1,071,204 reń., w tśm płaca nauczycieli stanowi sumę 
978,711. Od roku 1868, kiedy na mocy Najwyższego postanowienia 
szkoły ludowe przeszły pod nadzór Wydziału krajowego, płaca nauczy
cieli ludowych ze 170 reń. wzrosła przeciętnie do 304; w szkołach zre
organizowanych biorą po 368 reń. pensyi rocznćj.

Towarzystwo Pedagogiczne, działające pod prezydencyą p. Zy
gmunta Sawczyńskiego, jest znakomitą pomocą w kierunku podniesie
nia oświaty.

W roku 1876/7 miało Towarzystwo dochodu 2,181 reń., z tego 
wydało na wydawnictwa szkolne 814 reń. Drukuje przytśm pismo 
peryodyczne Szkolą z subwencyą 500 reń. od sejmu. Z prenumeraty 
po 4 reń. rocznie wpłynęło w ostatnim roku 3,433 reń. Redaktor p. 
Lucyan Tatomir, zdołał pokryć nakład prawie zupełnie; zaczęto od
dzielne wydawnictwo Biblioteki dla nauczycieli szkół ludowych i wy
drukowano już 5 tomików.



Członkami honorowymi Towarzystwa są: dr. Józef Dietl, Wło
dzimierz hr. Dzieduszycki, dr. Józef Majer, dr. Antoni Małecki, Paweł 
Stalmach, Józefa z Żurakowskich Starzyńska, Wład. hr. Tarnowski, 
Ignacy Żółtowski, dr. Fran. Nowakowski, dr. Feliks Strzelecki, Jan 
hr. Działyński, Andrzej Józefczyk, Adam Kopiński, J. I. Kraszewski, 
Alfred Młocki.

Poparcie sejmu i grona uczonych, świadczy o dobrym kierunku 
Towarzystwa pedagogicznego, które, w ścisłym związku z tradycyą, 
działa na podstawie założeń Komisyi edukacyjnej.

Zarządy oddziałowe Towarzystwa istnieją w Białej, Bochni, Bro
dach, Brzezanach, Dolinie, Jarosławiu, Jaśle, Kołomyi, Krakowie, Lwo
wie, Nowym-Sączu, Przemyślu, Samborze, Sanoku, Tarnopolu, Tarno
wie, Wadowicach, Złoczowie od r. 1868, Czortkowie, Husiatynie, Ra- 
dziechowie od r. 1870, w Rawie, Kałuszu, Mikołajowie od roku 1871, 
w Trembowli od r. 1874, w Oświęcimie, Rajczy, Willamowicach, Bor- 
szczowie od r. 1875, w Sniatyniu, Tłumaczu od r. 1876.

Liczba członków Towarzystwa we wszystkich oddziałach wynosi 
2,309; z tego Kraków liczy 238, Lwów 272, Przemyśl 103, Stanisła
wów 112, Tarnów 132. Fundusze obrotowe zarządów oddziałowych 
wynoszą 7,741 reńskich.

Oddziały tworzą własne biblioteki i udzielają z funduszów ob
rotowych pożyczek; urządzają tóż kółka mniejsze pedagogiczne, które 
odbywają liczne zgromadzenia z czytaniem rozpraw specyalnych, dzia
łają więc bardzo ożywczo na umysły nauczycieli ludowych.

Wielką zasługą Towarzystwa pedagogicznego jest zakładanie 
wyższych szkół żeńskich. Następujący wypis da miarę powodzenia 
tych szkół i pomocy krajowój.

Szkoła wyższa żeńska w Kołomyi liczy 50 uczennic, otrzymuje 
od sejmu 400 subwencyi, od miasta 500, od powiatu 300, z wpisem 
uczennic dochody wynoszą 2,327 reńskich. Szkoła w Rzeszowie 
uczennic 71, otrzymuje od sejmu 400 i inne subwencye 200, dochód 
ogólny 1,665 reńskich. W Stanisławowie uczennic 47, otrzymuje od 
sejmu 200, od kasy oszczędności 100, dochód ogólny 2,230 reńskich. 
W  Stryju uczennic 25, subwencyi ,od magistratu 500 i lokal, dochód 
ogólny 1,064 reńskich. W Tarnowie uczennic 105, subwencyi sejmu 
800, inne subwencye 600, dochód ogólny 4,857 reńskich.

Preliminarz sejmu zatwierdzony na rok 1877 obejmuje subwen- 
cyą dla szkoły wyższćj żeńskićj w Krakowie 2,500 reńskich, dla ta- 
kićjże w Wadowicach 400 reńskich.

Towarzystwo pedagogiczne stara się wzmagać praktyczną naukę 
w szkółkach ludowych, 20 szkółek ma już gospodarstwa rolne wzoro
we, 985 ma szkółki owocowe, z których rozdawane są szczepy uczniom 
do przesadzenia i do pielęgnowania w ogrodach własnych. Pasieki są 
założone w okręgach szkolnych Złoczowskim, Tarnopolskim, Czort- 
kowskim i Kołomyjskim w 547 szkołach, z tych w 275 szkołach po
czyniły dzieci w nauce pszczelnictwa dobre postępy. Gospodarstwa



domowego kobiecego uczono w 32 szkółkach pomyślnie, robót ręcz
nych kobiecych w 225 szkółkach, z takowych 200 dobre wykazały 
postępy.

W związku z podniesieniem oświaty ludowćj, postępują rzemiosła, 
któremi zajęto się szczerze w Galicyi. Subwencye udzielone dla nau
ki koszykarstwa, ślusarstwa i garncarstwa opłaciły się sowicie. Spro
wadzeni majstrowie wyborowi, osadzeni zostali we wsiach, które już się 
trudniły tego rodzaju robotami, lecz wykonywały takowe rutynicznie 
i nie umiały nadać form estetycznych. Pod kierunkiem wzorowych 
robotników, pręty łozowe i wierzbowe, topolowe drzewo strugane 
i plecione w deseń rozmaity, tworzą śliczne koszyczki, torebki, pudełka 
i inne kobiece sprzęciki, na które dużo pieniędzy za granicę wydawano. 
Ślusarze silnićj i polerowniój wykonywają teraz okucia rozliczne. 
Garncarze galicyjscy wyrabiali dzbany i butle gliniane, których formy 
przypominały greckie jakieś wzory, ale zsiadłe i nieproporcyonalne. 
Ucząc nowych, lepszych sposobów wyrabiania gliny, położenia farb 
i nadania polewy, nie usunięto form zwyczajnych, tylko uszlachetnio
no takowe. Oryginalność kształtów i deseni została, a towar wielce 
się podniósł w wartości. Wyrób szkła w hucie Pieniaki Włodzimie
rza hr. Dzieduszyckiego poszedł w tymże kierunku. Drelichy i inne 
tkaniny noszone przez lud wiejski, skubanki wełniane, czepce, korale, 
hafty na płótnie licznie są przedstawione i wykazują wzorowy dar łą 
czenia dobrze kolorów i kształtnych wyszywań w strojach niewieścich, 
których zbiór śliczny i bardzo bogaty posiada Włodzimierz hr. Dzie- 
duszycki w swćm muzeum. Wpływ zacnego protektora oświaty lu
dowćj i przemysłu widnieje na Wystawie lwowskićj, mianowicie w sta
raniu o zachowanie cech narodowych, wyrobom użytku ogólniejszego. 
Mają one tę cenną barwność i oryginalność, jakiśj wyrzekać się nie po
winno, gdyż takowa stanowi właśnie wielką zaletę i może służyć na
wet do zwiększenia wywozu za granicę. Szkoła rzeźby z drzewa zało
żona w Rymanowie przez Stanisława hr. Potockiego, ma tćź dążenia 
do zastąpienia wyrobami krajowemi przedmiotów ozdobnych, sprowa
dzanych z zagranicy, i dania zarobku ludności górskićj w długie wie
czory zimowe.

Elegancye wszechświatowe przedstawione są licznie na Wysta
wie lwowskićj, mianowicie hafty z zakładu św. Teresy, którego pro
tektorką jest księżna Leonora Sapieżyna. Cel piękny zajęcia korzys
tnie dziewcząt tamże kształcących się, i dania przy szyciu wypraw 
pierwszeństwa robotnicom krajowym, skłania damy lwowskie do udzie
lania nauki i szczerćj opieki.

Przedstawione są tćż koronki wyrabiane przez dziewczęta wiej
skie w szkółkach założonych przez księżnę Leonorę Sapieżynę w Uj- 
kowicach, p. Lukarzewiczową w Chorkowie i hr. z Działyńskich Po
tocką w Rymanowie, gdzie nauczycielką jest włościanka sprowadzona 
z Poznańskiego.



Księżna Jerzowa Czartoryska z domu Czermak, czeszka praco
wita, nadesłała koronki weneckie własnćj roboty, i próbki gobelinowe 
wykonane przez jćj córkę księżniczkę Wandę. Księżna uczy wyrobu tych 
koronek dziewczęta w Wiązownickićj szkółce.

Krawiectwo i rymarstwo w ozdobnych szafkach wykazuje szyk 
wiedeński. Białoskórnictwo i wyrób rękawiczek dźwignęły się znacz
nie. Niezrozumiałćra dla nas jest wystawienie futer zbytkowych, z któ
rych jedna skórka bobra ma wartość 250 reńskich: prawdopodobnie 
z zagranicy ta pokusa pochodzi.

Tryumfalnie wyglądają całe grupy olbrzymich flaszek rznię
tych, ozdobnych, w których wszelkie rodzaje wódek i lik worów świad
czą o rozwoju dystylarni i gorzelnictwa w Galicyi. Ktoś jakby na 
przestrogę wystawił obok kolekcyą sznurków i powrózków konopnych. 
Nie jeden amator kończy na takowych, po zmarnowaniu chudoby i do
bytku u postępowych szynkarzy.

Lepsze wrażenie robi poczciwy piernik ogromny, strojny w bu
kiety i girlandy z cykaty. Kilkołokciowym swym rozmiarem przy
pomina ten wyrób lwowski wskrzeszoną chwałę toruńskich mieszczan.

Okazy mineralogiczne, tudzież piękne alabastry deseniowe na- 
kształt oryentalnych, dowodzą zastanawiania się i poszukiwań mo
gących doprowadzić do licznych odkryć w nieznanćm karpackićm te- 
rytoryum i w ławach stanowiących tegoż podnoże.

Sól z Wieliczki zwraca jak  zwykle uwagę pięknością kryształów.
Żelazo sztabowe i blachy do pługów z Nawojowa Edwarda lir. 

Stadnickiego, przedstawiają metal miękki podatny. Osie toczone 
z tćjże miejscowości nie dość gładko odrobione.

Dokładniejszy wyrób świadczyły odlewy żelazne z hut arcyksięcia 
Alberta. Rydle, gwoździe i podkowy Eugeniusza hr. Kiuskiego ze 
Skoły koło Stryja, dobrze wykonane. W arsztaty mechaniczne Jena 
we Lwowie dały topory zgrabne. Zakład kredytowy ziemski w Wiedniu 
przysłał z dóbr Nadworna, hamerni Pasieczna świdry, siekiery, topory, 
dłubanki i pilniki dobrze odrobione.

Piece kaflane i kominki ozdobne, wystawił Barącz ze Lwowa, 
przytćm popiersia naturalnćj wielkości z gliny palonćj wyobrażające 
górali, konfederatów i inne charakterystyczne postacie. Zdolność is
totna modelowania przypomina włoskie roboty rodzajowe. Postęp 
krajowy w rzeźbie, zwykle zaczyna się od udatnych modelować z gliny, 
jako matcryału, który można odejmować i dodawać, przeto umożliwia
jącego macanie samouczkowe. Ośmieleni prostaczkowie stają się 
z czasem słynnymi rzeźbiarzami. W Grecyi Starożytnśj, nieinaczćj 
rzeźba się wytworzyła. W zabytkach Ilionu odkrytych przez Szlima- 
na, znaleziono maski gliniane bardzo niedokładnćj roboty. Postacie 
wykute z marmuru znalezione na wyspie Eginie mają mdły, nie śmia
ły wyraz twarzy. A jednak Ilion było dla Greków homerowych zbio
rem bogactw. Egina była kolebką sztuki ateńskiój. Z przyjemnością 
więc i otuchą na przyszłość można zaznaczyć na Wystawie lwowskićj



zaczątki własnej rzeźby, którćj oryginalność typów i strojów może 
stanowić wielką zaletę.

Szopa podłużna, równoległa do galery! przemysłu i kunsztu, połą
czona z tąż poddaszami, mieści okazy zboża, warzyw i oddzielną wy
stawę mlecznych przerobów, przyrządów i rozlicznych blaszanek, prze
konywających o zamiłowaniu gospodyń galicyjskich w porządkach słu
żących do umiejętnego spożytkowania nabiału. Towarzystwo Gospo
darskie w Krakowie popiera wielce ulepszenia w kobiecym zarządzie.

Wyższa szkoła w Dublanach przedstawiła plon kartofli na róż
nych nawozach i wedle metód rozmaitych. Korzonki nitkowate krza
ków kartoflanych, oczyszczone z ziemi, i na ciemnśj tekturze rozpostar
te okazują, że na piaszczystym i torfowo piaszczystym gruncie rozga
łęzienie korzonków jest największe, siła przeto żywotna krzaka o wiele 
większa, jak w gruncie gliniastym. Dwieście przeszło odmian kartofli 
świadczy o specyalnćm badaniu przeprowadzonćm w Dublanach, nad 
naturą i zaletami poszczególnych odmian kartofli. Gorąco pochwalić 
można dążenie szkoły w Dublanach do zupełnego, dokładnego bada
nia każdój pojedynczo gałęzi gospodarstwa rolnego; gdyż w ten spo
sób zakłady naukowe, jako stacye doświadczalne, mogą oddać w na
szym rolniczym kraju wielkie usługi, wpływając korzystnie na rezul
ta t dochodowy gospodarstwa krajowego, przez oświecenie ogółu rolni
ków, co do każdój po szczególe uprawy.

Wytworzyły się już pożyteczne specyalności w Galicy i, jak  świad
czy zbiór 107 odmian kartofli przedstawionych przez p. Adama Tań
skiego z Olszanicy pod Krakowem, p. Waleryana Czajkowskiego ze 
Swirża, zbiór rozlicznych fasoli i grochów; p. Bolesława Augustynowi
cza z IĆniaży, zbiór nasion pastewnych, i takiż bardzo piękny z Kleczy 
p. Sławińskiego. Można więc zaopatrywać się w nasiona specyalnie 
hodowane, w czóm przykład Vi)morena we Francy! i ogrodników erfurc- 
kich wielką jest zachętą.

Szkoła uprawy i wyprawy lnu w Gródku pod Lwowem, przedsta
wiła zbiór okazów od nasion i roślin lnu, aż do zupełnie oczyszczonej 
jedwabistćj przędzy. Chmurne, wilgotne karpackie wyżyny, nadają 
się wybornie do uprawy lnu, który nie lubi zbytku słońca a udaje się 
najlepićj na polankach przyleśnych, po słabych nawet orkach. Roz
powszechnienie uprawy lnu w górach przyniosłoby wysokie korzyści, 
gdyby za przykładem Czech, powstały w Galicy! przędzalnie porusza
ne siłą wody, i przerabiające len surowy na włókno i nici pięknie ga
tunkowane, które w Czechach wracają do chat góralskich, i tam są 
utkane na śliczne serwety i obrusy. Połączenie przędzalni, roszenia 
i wycieru mechanicznego, jako oszczędnćj, pospiesznćj obróbki włókna, 
z podwyższonóm staraniem rolników około uprawy rośliny, i pracą gusto
wną, umiejętną tkaczy w ich własnych domach, jest zaiste najpiękniej
szym wynikiem ekonomiczno-moralnego rozwoju a dźwiga z nędzy całe



górskie ludności nie wyrywając ich ze zdrowego sielskiego otoczenia. 
Uzupełnienie takie pracy i nauczania będzie w Galicyi wielką zasługą.

Zboża wystawione zostały przez wielkie dominia, mianowicie: 
księcia Jerzego Czartoryskiego, Karola hr. Lanckorońskiego, barono- 
wśj Elżbiety z Lanckorouskich de Vaux, Henryka hr. Eączyńskiego, 
p. J. Karłowicza, Stefana hr. Zamoyskiego. Wystawy te, pięknie 
ugrupowane, świadczą o zamiłowaniu i nakładowe postępowćm gos
podarstwie właścicieli. Ogół rolników wziął słaby udział w W ysta
wie lwowskićj. Piękny i nadzieję wzbudzający objaw stanowi dzia
łalność spółki rolniczćj, „Brzeżany Podhorce,” która umieściła wielką 
liczbę okazów zbóż zebranych u właścicieli należących do stowarzy
szenia.

Spółka chmielarska Tarnopolska, również przedstawiła piękne 
próbki chmielu z licznych plantacyi.

Wydział krajowy galicyjski umieścił na wystawie liczno obrazy 
geograficzno-statystyczne, na których cieniowaniem kolorów oznaczo
ny jest stosunek roli ornćj, lasów, uprawy pojedynczych ziarn, lnu 
i konopi, łąk, pastwisk, uprawy kartofli do ca łój przestrzeni. Na ta
blicy oddzielnćj oznaczono siluiejszćm i słabszćm kolorowaniem stan 
oświaty wójtów, zajmujący mocno władze centralne, dążące do dobrego 
przedstawicielstwa gmin. Udział młodzieży w nauce szkolnćj jest tćż 
troskliwie zaznaczony na jednym z obrazów statystycznych, umieszczo
nych przez wydział krajowy, wyszły z łona sejmu galicyjskiego.

Te objawy troskliwości władz centralnych, tudzież działalność 
licznych kół pedagogicznych, są najpiękniejszą stroną Wystawy Lwow
skićj. Łączą się w tej patryotycznćj pracy usiłowania osób pojedyn
czych i stowarzyszeń, aby przez podniesienie przemysłu domowego 
przymnożyć, w miarę rozwijanćj oświaty i zajęć tćż pożytecznych, 
wzmagających zamożność krajową.

Dział maszyn i narzędzi rolniczych pokrywa znaczną część placu 
Wystawy i odznacza się w śród zieleni jaskrawo-czerwonćmi malowania
mi. Są to przeważnie wyroby angielskie i wiedeńskie, mające swe składy 
we Lwowie. Spółka właścicieli ziemskich czyli „Łączyński, Bal i spółka,” 
przedstawiła siewniki rzędowe, młynki, brony łańcuchowe. Jedyna ta 
zdaje się większa fabryka krajowa, przyćmiona była sąsiedztwem mło- 
carni parowych i setnych rolniczych narzędzi, wystawionych przez an
gielską Clayton-Shutleworth i różne firmy wiedeńskie. Gdzieniegdzie 
pojedynczo odszukać można było wyrób krajowy; np. pługi Kamyckiego 
z Sieteczy, z krótką, wysoką odkładnicą, zbliżone do ruchadeł czeskich, 
podnoszące mocno ziemię i wystawiające dobrze skiby na wpływ po
wietrza, oraz Michała Sochackiego w Sędzinowie do głębokićj orki.

Kasa zaliczkowa w Samborze dała przykład, jak  należy popićrać 
usiłowania miejscowe, często bardzo praktyczne i odpowiednie potrze
bie gruntu i klimatu. Dopomogła przedstawieniu pługów fabryki 
miejscowćj Klinga z Nadyb, mającćj uznanie w okolicy. Zamieszczę



tu, wypraktykowaną uwagę, że pługi wszelkie, muskające i wygładza
jące skibę, są u nas niewłaściwe; stroszące zaś ziemię, kruszące dobrze 
ziemię, i podnoszące ją  znacznie, są odpowiedniejsze do naszych su
rowych gruntów, potrzebujących wielce przystępu powietrza i działa
nia mrozów. Praktyczna Ameryka to zrozumiała, używając przeważ
nie krótkich pługów z wysoką odkładnicą; Czechy również trzymają się 
swego zkądinąd wadliwego, bo ciężkiego ruchadła, że im podnosi i sztor
cuje skiby dobrze pokruszone.

Znakomity nasz konstruktor pługów p. Cichocki, najlepićj pogo
dził potrzeby klimatu z oszczędnością siły pociągowśj. Pługi jego po
dnoszą i kruszą dobrze ziemię bez wielkiego wysiłku. Niewićm, czy 
modele tych pługów ustawione w szafce zwróciły dostatecznie uwagę 
rolników galicyjskich, olśnionych angielskiemi howardami i niemiec- 
kiemi pługami, o sążnistych odkładnicach misternie giętych.

Pod względem oryginalności odznaczał się na wystawie wiatrak 
amerykański Halladays Standard, pompujący wodę. Roztwićrał on 
i zsuwał pierze swego parasolowego przyrządu, chwytając wiatr niemi. 
Mechanizm jest dobry, bo zbyt silny wiatr sam roztwiśra pióra i prze
latuje pomiędzy niemi tak, że ruch pompy jednostajny i przyrząd górny 
zabezpieczony od zerwania.

Wystawa koni była świetną i przeszła rzec można oczekiwanie. 
Konie ustawiono w oddziałach odpowiednio do kierunku chowu. Prze
wagę miały arabskie, wśród których stajnie hr. Juliusza Dzieduszyc- 
kiego z Jarczowa, p. Dyonizego Trzeciaka z Taworowa i ks. Hieronima 
Lubomirskiego odznaczały się pięknością kształtów i dobrą budową. 
Konie ks. Lubomirskiego mają śliczny front, suty włos jedwabisty 
w grzywie i ogonie; prawdziwie obrazowo się przedstawiają.

Perszerony w rozmaitćm stopniowaniu krzyżowania, zawićrała od
dzielna stajnia hr. Alfreda Potockiego z Łańcuta. Rasa ta kształtna, 
silna a nieociężała, najodpowiedniejsza do wytworzenia pięknych i wy
trzymałych koni powozowych, wielce pokupnych, znamionuje kierunek 
praktyczny, przyjęty w całym zarządzie dóbr hr. Alfreda Potockiego. 
Pawilon oddzielny przed stajnią, mieści wyroby z fabryk i okazy drzew
ne z Łańcuta; wśród tychże bal dębowy, 40 cali szeroki, rznięty piłą 
ręczną w rewirze Czarna, świadczy o bogactwie lasów, tudzież sile 
i wytrwałości ludu tamecznego.

Pawilon księcia Adama Sapiehy, zbudowany z sosniny nieokoro- 
wanćj, ze ścianami obitemi wewnątrz matami z lepiechu, a sufitem ob
ciągniętym i festonowanym w grube szare płótno, zawićra stoły i biu
ra politurowane, wykładane misternie drzewem krajowćm z gatunków 
najtwardszych, mianowicie brzostów i jałowców, których fornir rznięty 
podłużnie lub poprzecznie, uwydatnia piękny naturalny deseń. Inne 
prostsze meble, oklejone korą bukową, wielce rozmaitą, mają pozór ob
ciągniętych wzorzystym aksamitem. Wystawa oddzielna ks. A. Sapiehy 
wraz z okazami geologicznemi z dóbr rozległych, wykazuje dążenie do



lepszego zużytkowania produktów leśnych krajowych i wprowadzenia 
takowych napowrót w modę, jako ozdobną stolarszczyznę; znamionuje 
tśż usiłowanie poznania głębszych pokładów ziemnych, które zawićra- 
ją  w Galicyi rozliczne bogactwa mineralne i łomy pięknych kamieni. 
Plan łososiami wychowującćj ryby wielkićj wartości, dowodzi starania 
o przywrócenie i rzekom krajowym ich dawnój sławy. Plany leśne 
wystawione, przekonywają o racyonalnśm gospodarstwie i starannśj od
nowie drzewostanu.

Miasto podkarpackie Drohobycz, liczące 16,888 mieszkańców, 
postawiło własny pawilon, w którym skóry wyprawne, sztyfty do obu
wia i cały pośpieszny ich wyrób, jest przedstawiony, bednarka, grube 
sukno, buty wytrzymałe, kufry kolejowe płótnem obciągane, powrozy, 
siekiery, zamki, zawiasy, świadczą o kierunku przemysłu miejscowego, 
który wyrabia przedmioty najogólniejszego użycia i w przeróbce mate- 
ryałów miejscowych, i do brój, starannćj robocie, znajduje źródło ogól- 
nćj zamożności. Okazy warzyw bardzo pięknych, wykazują pracowi
tość niewiast tamecznych. Łączne działanie mieszczan drohobyckich, 
dowiedzione wspólnćm przedstawieniem tego, czóm rzemiosła i rola 
u nich słyną, znamionuje już wysoki rozwój umysłowy i pojęcie dobra 
ogólnego. Wyroby kościelne z bronzu, bardzo piękne, dowodzą, że 
w kierunku ozdoby, praca tameczna zaspakaja głównie potrzeby reli
gijne, wykonywając przedmioty czci Boskićj przeznaczone.

Działalność miast galicyjskich, łączenie się żywiołów produkcyj
nych, wytwarzanie się i powodzenie spółek rzemieślniczych i kas zalicz
kowych daje otuchę co do przyszłości części kraju, obdarzonćj bogato 
z natury, ale uśpionój wiekowym biurokratyzmem austryackim i gnę- 
bionćj lichwą bezmiernie. Obok podnoszenia oświaty, najważniejszćm 
zadaniem Galicyi jest popióranie stowarzyszeń wytwórczych i wzaje
mnego kredytu, mogących jedynie wy dźwignąć klasy pracujące ze szpon 
niezliczonych wyzyskiwaczy, którzy kraj obsiedli, jak pleśń fatalna, jak  
pajęcza siatka, osnuwająca pojedyńcze indywidua. Zetrzćć, zerwać 
mogą mieszkańcy pracowici Galicyi tę tkankę niegodziwą lichwiarską, 
gdy za przykładem Czechów, złączą miasta i grupy producentów w sil
ne stowarzyszenia; 86 kas zaliczkowych, już działających w Galicyi, 
świadczy, że ludność krajowa posiada zalety moralne, potrzebne do 
wytworzenia i rozwoju stowarzyszeń.

Sejm galicyjski uznając pożyteczne działanie kas zaliczko
wych, zalecił komisyi administracyjnej, prezydowanćj przez posła Gro
cholskiego, rozpatrzenie wniosku posła Zyblikiewicza, „aby pożyczka
mi z funduszu krajowego zasilać kasy zaliczkowe, istniejące i wywołać 
tworzenie nowych instytucyi tego rodzaju."

Sprawozdanie komisy administracyjnćj, podpisane przez posła 
Grocholskiego, przewodniczącego i dr. Tadeusza Piłata, kierujące
go biórem statystycznćm, wykazało, że kasy zaliczkowe zaczęły się 
tworzyć w r. 1870, a w największćj liczbie zawiązały się w ostatnich



4-ch latach, obecnie zaś mają własnego kapitału 
w funduszu rezerwowym.................................

Razem
Obcego kapitału we wkładkach oszczędność 

i pożyczkach od osób prywatnych . .
od zakładów kredytowych................................
z funduszów publicznych.................................

Razem
Czyli kapitału rozporządzalnego. . .

'  W ciągu roku 1876 udzieliły kasy zalicz
kowe pożyczek....................................................
z końcem grudnia 1876 r. wynosił stan po 

życzek.

1,525,070 złr. 15 cnt. 
127,389 „ 73 „

1,652,459 złr. 88 cnt.

1,780,369 złr. 60 cnt. 
1,110,531 „ 69 „ 

222,389 „ 10 „ 
3,113,290 złr. 39 cnt. 
4,765,750 złr. 27 cnt.

10,941,158 złr. 93 cnt.

4,818,457 złr, 80 cnt. 
Po przytoczeniu cyfr powyższych, sprawozdanie komisyi admini- 

stracyjnśj wyraża się:
„Już same te cyfry, które szczegółowo przedstawia najnowszy 

rocznik stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych, świadczą nader 
wymownie, jak znacznie rozwinęły się u nas stowarzyszenia zaliczko
we w stosunkowo tak krótkim czasie i jak  obszerną jest ich dzia
łalność.

„Dalszćm świadectwem w tym względzie jest liczba członków, 
która w ciągu jednego roku 1876 wzrosła o 34%  i wynosiła z końcem 
tego roku przeszło 28,000. Między tymi członkami spotykamy wszys
tkie warstwy społeczne i powołania; między innymi 10,357 włościan 
rolników, 1229 większych właścicieli ziemskich, około 4,600 rzemieśl
ników i t. p. Niektóre stowarzyszenia składają się wyłącznie tylko 
z osób należących do jednćj warstwy społecznćj, największa część sto
warzyszeń jednak łączy w swym składzie ludzi z rozmaitych stanowisk 
społecznych, większych i małych gospodarzy wiejskich, inteligencyą 
miejską i rzemieślników, przyczćm żywioły wykształceńsze i zamoż
niejsze, których inieyatywie zawdzięczyć należy powstanie tych insty- 
tucyi, obejmują kierownictwo stowarzyszenia, stanowią podstawę kre
dytu na zewnątrz, a poświęcając się w ten sposób bezinteresownie dla 
dobra wiejskićj i małomiejskićj ludności, pracują najskutecznićj nad 
urzeczywistnieniem harmonii społecznćj.“

Po przedstawieniu cyfr powyższych następuje rozbiór rozmaitych 
wniosków, jak przyjść w pomoc kasom zaliczkowym; ostatecznie komi- 
sya administracyjna postawiła swój własny wniosek w następujących 
wyrazach:

„Wysoki sejm raczy uchwalić:
„1. Poleca się wydziałowi krajowemu, aby z rozporządzalnych 

funduszów pożyczki krajowśj z r. 1873 udzielał kasom zaliczkowym, 
które się o to zgłoszą, a przedewszystkiśm nowo zawiązanym, poży
czek kilkoletnich na 3 do 6 lat, ratami umarzanych, a po 7%  oprocen
towanych, a to:



„albo pod gwarancyą powiatu,
„albo pod gwarancją dwóch lub trzech zamożnych obywateli z te

goż powiatu,
„albo pod zbiorową gwarancją utworzonego w tym celu koła kre

dytowego, złożonego z większćj liczby kas zaliczkowych, podług wa
runków, jakie wydział krajowy szczegółowo przepisze.

„Uchwałę tę poda wydział krajowy do wiadomości reprezentacji 
powiatowych, zachęcając je do inicjatywy w zakładaniu nowych kas 
zaliczkowych.

„2. Poleca się wydziałowi krajowemu, aby celem powiększenia 
funduszu, przeznaczonego na pożyczki dla kas zaliczkowych, przystą
pił w razie potrzeby i w miarę tćjże, do zrealizowania reszty pożyczki 
krajowćj z r. 1873;

„3. Poleca się wydziałowi krajowemu, aby zawiązał rokowania 
z krakowskićm Towarzystwem wzajemnych ubezpieczeń, z galicyjską 
kasą oszczędności we Lwowie i kasą oszczędności w Krakowie, celem 
przekonania się, czyliby te zakłady nie zechciały przyjąć na siebie po
średnictwa w udzielaniu kasom zaliczkowym, pożyczek z funduszów 
krajowych i pod jakimi warunkami zechciałyby to uczynić.

„4. Poleca się wydziałowi krajowemu, aby na każdej sesyi sej- 
mowćj zdawał sprawę z użycia funduszu z pożyczki krajowćj r. 1873 
dla kas zaliczkowych.

„Uchwałą tą zostają załatwione petycje do liczb 197 i 266, doty
czące tego samego przedmiotu.

Lwdw, dn ia  2 7 sie rp n ia  18 7 7 r.
Przewodniczący: Grocholski.

Sprawozdawca: Tadeusz Piłat.

Działałalność kas zaliczkowych wyraziła się na Wystawie Lwow- 
skićj, pięknym postępkiem kasy Samborskićj, która, z mienia swego, 
ofiarowała 200 reńskich na kupno mnóstwa przedmiotów wyrobu miej
scowego, które umieszczone zostały na Wystawie Lwowskićj. Dopo- 
życzyła taż kasa 300 reńskich miejscowśj fabryce narzędzi rolniczych 
Karola Klinga w Nadybach i innym rękodzielnikom, aby umożliwić 
wysyłkę wyrobów na wystawę. Z pomocą kasy zaliczkowćj Sambor
skiej, przybyły sieczkarnie tnące słomę na rozmaitą długość, za przesu
nięciem śrubki wtargańcu, opielacze Korskiego i inne narzędzia do upra
wy roślin okopowych bardzo starannie odrobione, wyroby tokarskie, płó
tna, kożuchy, obuwie, zboża z małych gospodarstw, bednarka. Kiero
wnikami kasy Samborskiej są: pp. Lang urzędnik kasy oszczędności, 
Bronisław Bukietyński właściciel składu żelaza, Ludwik Balicki z Wy
kot, obywatel ziemski, Laskiewicz profesor gimnazyalny. Nazwiska 
tych osób, podane przez jednego z wdzięcznych wystawców zamie
szczam, jako objaw chlubny opieki i współdziałania klas zamożnych 
w interesie miejscowćj produkcji.

W zakończeniu wrażeń z Wystawy przemysłowowo-rolniczćj 
Lwowskićj mniemam, źe umieszczenie budżetu Galicji na rok 1877,



uchwalonego w kwietniu 1876 r. nie będzie zbytecznćm, bo da poznać 
ogólną ofiarność tśj prowincyi i kierunek nadany wydatkom przez sejm 
prowincyonalny.

Fundusz krajowy w ściślejszem słowa znaczeniu:
Koszta reprezentacyi kraju. . . .

„ zarządu....................................
„ leczenia ubogich chorych. . 

szczepienia ospy....................
Wydatki sanitarne 
Zasiłki dla zakładów dobroczynnych 

„ naukowych .
Utrzymania pomników historycznych 
Kwaterunkowe żandarm eryi. . .
Drogi krajowe.....................................
Dotacye dla zakładów krajowych. . 
Wydatki na szupaśnictwo. . . .
Rozmaite wydatki...............................

148,443 złr.
195,252
280,000

26,300 n
38,500 n
13,402

396,904 n
1,750

60,382
871,834 •
223,523

25,000
44,963

Razem. 2,326,253 złr.
W zgodzie z kierunkiem sejmowym stawia się budżet gminy 

i miasta Lwowa na rok 1877; pojedyncze kategorye są następujące: 
Reprezentacya miejska, prezydent i rada . . . .

Zarząd realności miejskich i podatki...................................
Podatek dochodowy i ekwiwalent należytości prawnych.
Zapomogi urzędnikom służby miejskićj..............................
Wynagrodzenia za czynności szczególne............................
Pensya emerytów, wdów i sierot..........................................  40,544
Prowizye, dary i łaski.
Koszta kancelaryjne................................................................ 16,141
Policya miejscowa..................................................................
Policya sanitarna z dodatkiem do utrzymania szpitala

głównego.........................................................................
Policya targowa.......................................................................
Straż ogniowa. . .
Spis ludności, pobór 
Wydatki na kościoły
Na oświatę publiczną (w tćj sumie objęte utrzymanie

muzeum przemysłowego 4 , 0 0 0 ) ...........................
Zakład sierot...........................................................................
Wymogi dobroczynności.......................................................  21,566
Drogi i bruki. . • • • • ■. •
Utrzymanie zakładów spacerowych.
Budowy wodne..................................

pomieszczenie wojska c. k .

10,178 złr.
186,457
31,479
11,445 ’
53,195

600 n
800

40,544
3,100 n

16,141 n
35,534 «

42,134
451

13,911 n
9,850

500 7)

15,210
16,976
21,566

180,839
5,190
1,800 n

Do p rzen ies ien ia ... 697,900 Złl'".



Z przeniesienia... 697,900 złr.
Wodociągi i studnie  18,435 „
Budowa i czyszczenie kanałów............................................  5,900 „
Oświetlenie miasta.  ............................................  55,000 „
Czyszczenie miasta.................................................................  35,000 „
Materyały i rekwizytu budownicze....................................  5,450 „
Wydatki przygodne  13,750 „
Odsetki długów miejskich  24,694 „
Raty do umorzenia  16,888 „
Kupno nieruchomości na cmentarze i place  21,620 „
Nowe budowy: szkoły ś. Antoniego  36,000 „

„ ś. Anny i M. Magdaleny. . . . 100,000 „
Na dalszą budowę bazaru....................................................   50,000 „

Razem. 1,080,637 złr.
Utrzymanie porządku miejskiego, bruków i bardzo pięknych chod

ników kamiennych, oraz stan budowli publicznych we Lwowie i spo
sób praktyczny, a skromnie ozdobny, w jaki stawiane są nowe szkoły, 
zasługują na zupełną pochwałę. Poznanie jak  się rządzą bracia pogra
niczni, mniemam, że dla całego narodu będzie pożytecznym przykładem 
kształcenia się postępów w samorządzie.

Adolf Smorczewski.

KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HO FM AN O W A .
USTĘP Z DZIEJÓW WYCHOWANIA W POLSCE *).

PRZEZ

P io tra  Chmielowskiego.

IV.

Nietylko wszakże wywołanie ruchu na polu piśmiennictwa czaso
wego dla dzieci i rozwikłanie zdolności pisarskich w tym rodzaju by
ło rezultatem pojawienia się Rozrywek-, one bowiem same dały obfity 
materyał dla czytelni dziecięcśj w kierunku powieściowym, opisowym 
i biograficznym. Rozrywki zajmowały nietylko nowością formy peda-



gogicznćj, ale budowały sobie długotrwały gmach sławy i zasługi tre 
ścią swoją. Rozbiór atoli tytułów Tańskićj, do wielkiego znaczenia 
w beletrystyce dziecięcej, byłby trochę luźny, gdybyśmy niepoznali jćj 
poglądów na ogólne zasady wychowawcze, na cel i środki wychowania.

Poglądów tych nigdy Tańska nie wypowiedziała w sposób wy
czerpujący a systematyczny; lecz je przedstawiała ułamkowo i okolicz
nościowo w różnorodnych pismach swoich. Z tego powodu niepodobna 
wykazać stopniowego rozwoju jój pojęć tak, że trzeba z całego okresu 
jśj działalności pisarskiśj zebrać w jedność tu  i owdzie rozproszone 
myśli. Zyskuje się przez to pewną ciągłość treści; ale traci się jedno
cześnie jasny pogląd na pojedyncze fazy jej umysłowego kształcenia 
się. Ażeby ile możności połączyć jedno z drugićm, wybićram za głó
wne źródło poznania pedagogicznych pojęć Tańskićj Listy matki o wy
chowaniu córek swoich i inne artykuły tegoż przedmiotu dotyczące, 
które pomieszczała w Rozrywkach, od 1824— 1828. Nie są to wpraw
dzie rzeczy zupełnie oryginalne; Listy bowiem są naśladowaniem, a in
ne artykuły prostśm tłumaczeniem; w każdym jednak razie świadczą 
one, jakie miała przekonania autorka w najświetniejszym okresie dzia
łalności swojćj. Dla poznania tych przekonań, nie zaś dla znakomito
ści wspomnianych rozprawek, mówić tu o nich zamierzam.

Cel wychowania określano tu rozmaicie. Raz „najpomyślniej
szym owocem dobrego wychowania jest miłość cnoty i pracy;11 drugi 
raz „ciało zdrowe, rozum prosty, chęć cnotliwa;11 trzeci raz „zrobienie 
dziecka prawdziwym człowiekiem.11 To ostatnie określenie, będące 
odgłosem haseł zarówno Basedowa, jak Pcstalozzego, nie doczekało się 
dokładniejszego w szczegółach wyjaśnienia, prócz frazesu zkądiuąd po- 
czerpniętego, że uajlepićj wychowanym jest ton, co najdoskonalej u miś 
znosić dole i niedole tego życia. O dążeniu do wykształcenia samo
dzielności w wychowańcu nićma tu jeszcze mowy. Zupełnie już prak
tyczne oznaczenie celu wychowania podała Hofinanowa w Krystynie. 
Przysposobić dzieci do tego, żeby każde z nich, z miejsca na jaldćm 
Opatrzność je  postawi, potrafiło przyłożyć się do poprawy społecznej, 
a powtóre, żeby miało los niepodległy w sobie, kawałek pewnego Chle
ba w ręku: oto zadanie dobrego wychowania i wykształcenia (XI, 38).

Rozbioru władz duchowych dziecka nie spotykamy również. 
Psychologia Tańskićj była nader ułomna, przejęta z niektórych ówcze
snych pism niemieckich. Otóż według nićj trzy są główne władze du
cha ludzkiego: dusza , serce i um ysł albo rozum. Różnicę między du
szą a sercem tak określa w Pamiątce-. „Dusza cnót jest matką, serce 
uczuciom życie dało; dusza godnymi nas kochania czyni; serce kochać 
nas uczy; duszy winniśmy szczęście, sercu sposoby, jak  go używać; 
pierwsza mocy wytrwania potrzebuje, bo nieustannie działa, drugie: 
czułości i dobroci, bo nieustannie kocha; dusza jest doskonalszą, serce 
powabniejsze; piękna dusza zdaje się, iż żadnemu nie podpada błędowi; 
serce najlepsze omylić się może.11 Późnićj w gruncie rzeczy nie zmie
niła tych poglądów, tylko niedoskonałość rozciągnęła do wszystkich



trzech władz duszy. Pisząc O powinnościach kobiet, powiada, że 
wszystkie trzy ciągle dowodzą tój prawdy, iż duch człowieka jest pu- 
ściną, którą dobre i złe bezustannie wydzićrają sobie i na przemiany 
to świetlą, to cienią. I tak duszy  żywiołem są namiętności, a te rów
nie do występków i do zbrodni, jak do cnót i pięknych czynów pobu
dzić są zdolne; serca życiem jest uczucie, a to równie snadno obłąkać 
jak  poprowadzić umić; myśl bogactwem jest rozumu, a ta z jednakim 
popędem prawdy sięga i w błędzie się nurza

Czy ta  niedoskonałość ducha ludzkiego od samego urodzenia 
istnieje, czy tćż jest wynikiem dalszego dopiśro rozwoju? Na to pyta
nie Tańska nie daje wyraźnój i stanowczćj odpowiedzi. Wierzy ona 
wraz z Kościołem, że człowiek skłonuiejszym jest do złego niż do do
brego; uważa dziecko za „szkło czyste, lecz łatwe do skażenia,“ ale 
przytćm nie waha się wypowieuzićć zdania, w XVIII i na początku XIX 
wieku bardzo rozpowszechnionego, że „dziecię każde jestto  próżne na
czynie, w które wlać można, co się podoba 2) tlist 3-ci o wychowaniu), 
i że nikt złym się nie rodzi. Zdaje się jednak, że zdania te były tylko 
dla Tańskiój ładnemi frazesami; gdzieindzićj bowiem utrzymuje wraz 
z Guizotem, że „wychowanie charakteru nie stwarza;1* że dla każdego 
niemal dziecięcia inne być powinny prawidła wychowawcze i że uićma 
w dzieciach żadnej skłonności, któraby złój i dobrej strony nie miała 3).

Jaka jest różnica pomiędzy duchem męzkim a duchem kobiecym? 
U mężczyzn duszamoc ma największą, namiętności są najsilniejsze; u ko
biet, prócz kilku  wyjątków, żywioły te bywają słabe a nawet często jakby 
uśpione; i dlatego „w płci niewieścićj mnićj jest niż w męzkiśj bezbożno
ści, występków i zbrodni;” ale tóż natomiast wielkie i zadziwiające czyny, 
cnoty głośne, śmiałe, „obecne usiłowania i ofiary dla tryumfu dalekiego, 
dla niepewnćj nagrody, dla szczęścia odległych ludów lub późnych po
tomków, uporna a milcząca wytrwałość’’ są często nad siły kobiet, 
które małokiedy wzbogacają stronnice historyk W mężczyźnie obsza
ry rozumu są niezmierne: myśl u niego jest dzielna, głęboka, baczna 
i wytrwała; u kobiet „skarbiec ten czy szczuplejszy, czy nie tak dobrze 
opatrzony, w razie szybko i wiele objąć potrafi, ale matoco zatrzymać 
umić;” pomysłom niewieścim nie zbywa na dowcipie, prawdzie i wdzię
ku; owszem przenikliwość, trafność, delikatność są im właściwe; ale 
działania umysłu nie mają u kobiet ciągu i stałości; myślom ich zby
wa zwykle na porządku, jedności i mocy i dlatego mało są zdolne do 
objęcia nauk wysokich i ścisłych, do oddania się wyłącznie pracom 
umysłowym, bez szkodowania na powabach im właściwych i na zdro
wiu; dlatego nie mogą jaśnićć jak mężczyźni geniuszem. Sercem  za to 
kobiety przewyższają mężczyzn prawie zawsze. „Jest tóż w sercu nie-

' )  D zie ła  H o fm a n o w ij, wyd. Żm ichow . I X ,  3 1 . T eż  samo p og lądy  
w dziele A m elia m a tką , I I ,  5 6 .

a) P o d o b n a  m yśl w A m elia  m a tką , I I I ,  9 0 ,
o) R o zryw ki d la  dzieci, tom  V II, e tr . 131  — 1 3 7 , 2 4 8  —  2 6 3 .



wieścićm żywość, obfitość, moc uczucia niepojęta i nieprzebrana;” zwy
kle uczucie kieruje kobiecóm postępowaniem, rządzi losem, moralno
ścią, szczęściem i zawsze każda z kobiet głos serca prędzćj usłyszy, 
niźli głos rozumu. Ztąd to mężczyźni nie tak  łatwo jak kobiety dają 
się zawojować miłości. Przewyższają mężczyzn kobiety także jednym  
z przymiotów rozumu— imaginacyą. Imaginacya ma u niewiast dziel
ność i potęgę wielką; ona sprawia, że umysł kobiet lgnie do cudów 
i do dziwów wszelkich; że myśl ich bez żadnej trudności w mgnieniu 
oka z jednego przedmiotu do drugiego przebiega, rugując całkiem 
pierwszy z pamięci; że drobne rzeczy, małe wypadki i szczegóły co
dziennego domowego życia zajmują je wielce; że w ogólności kobiety 
mówią wcześnićj, łatwićj i więcój, lubo nie lepiśj od mężczyzn; że doj
rzewają prędzćj, o ile dojrzałość jest dla nich dostępną, gdyż w wielu 
rzeczach niewiasta „zda się nie dojrzewa nigdy i wiecznćm dzieckiem 
zostaje, co może także żywości imaginacyi swojśj jest winna.” Z roz
bujania imaginacyi powstają w kobietach „różne niedorzeczności, próż
ne i śmieszne bojaźnie i trwogi, przesądy i zabobony, brak prawdzi
wości, żywe i niestosowne zapały, zamiary i plany nie do wykonania, 
uiejednostajność, niestałość, zły humor, niesmak w życiu rzeczywistóm, 
wzdychanie do urojonych krain, marzenia o niepodobnćm szczęściu, 
pragnienie doskonałości niedostępnćj.” Jako charakterystyczny rys 
ducha kobiecego przytacza Tańska próiność, nieokreślając wcale, czy 
ona jest właściwością duszy, serca czy umysłu. Próżność „to sprawia, 
że wszystkie kobiety podobne są do siebie, bo żadna bez nićj nie jest.” 
Płochość, próżniactwo, smak niepohamowany w pochlebstwie, w po
chwałach, w znaczeniu, w strojach, w zbytkach, w zabawach; ubieganie 
się za wszystlcićm co nietrwałe; upatrywanie szczęścia w uciechach; 
wartości człowieka, w cechach powierzchownych i majątku; płonne ża
le za młodością, urodą, miłością; niezgadzanie się z odmianami wieku; 
nudy, plotki, obmowy, zazdrość, nierząd, przebiegłość, kokieterya i coś 
gorszego jeszcze: oto dzieci próżności *)•

Temi najogólniejszemi rysami ogranicza się rozbiór władz ducha 
ludzkiego u Tańskićj. One stały się podstawą jćj pojęć pedagogicz
nych i etycznych. Podstawa to bardzo szczupła i niewystarczająca; 
nic więc dziwnego, że gmach na nićj zbudowany, jakkolwiek w szcze
gółach trafnie pomyślany, nie może się uważać za doskonały nawet 
względnie do czasu, w którym go wzniesiono. Przypatrzmy mu się 
bliżćj.

A naprzód co się tyczy możności i zakresu wychowania, to tych 
pytań Tańska wcale nie roztrząsa, uważając je bezwątpienia za niepo
trzebne. Teorye fatalistyczne nie miały u nićj żadnego znaczenia, 
a poglądy na usposobienia wrodzone nie były się jeszcze naówczas tak  
rozszerzyły, żeby miały wywołać w umyśle Tańskićj jakieś wątpliwości, 
któreby faktami lub rozumowaniem usunąć sobie potrzebowała. To

!)  D zie ła  H ofm anow ćj wyd. Żm ioh. I X ,  a tr . 31 —  3 5 .



tćż, jakkolwiek zaznacza różnorodność usposobień, a jak ona nazywa 
„charakteru” dziecięcego; nie zgłębia tćj różnorodności, nie stara się 
jój sprowadzić do jakichś typów zasadniczych; lecz chwyta się daleko 
łatwiejszego sposobu: wątpi o skuteczności reguł i przepisów w spra
wie wychowania, chociaż z drugićj strony nie radzi ufać zbytecznie 
„instynktowi” macierzyńskiemu. Według nićj niema na świecie ani 
żyjących ani pisanych wzorów, któreby można naśladować w całości; 
lecz każda m atka powinna je zastosowywać do charakteru dziecięcia, 
do okoliczności, w których się znajduje. Trzymanie się ślepe przepi
sów robi cudaków a nawet waryatów. Jedynym środkiem dobrego 
i skutecznego wychowania jest dobry przyk ład , ponieważ dzieci mają 
wielką skłonność do naśladowania; długie morały bez dobrego przy
kładu na nic się nie zdały. W postępowaniu z dziećmi potrzeba nie 
być ani zbyt czułym ani zbyt surowym. Nie należy od dzieci żądać 
zanadto; ale potrzeba przestrzegać ścisłego wykonania danych rozka
zów. Naprzód wymagać należy ślepego posłuszeństwa, potćm używać 
zręcznego przekonywania o słuszności rozkazu lub zakazu, w końcu 
pozwolić na „niepodległość” zdania, zgodną z wolą rodziców. Karać 
należy z zimną krwią i z okazaniem wstrętu do karania; jako kary 
używać najczęścićj niezadowolnienia, pozbawienia dziecka „tkliw
szych oznak miłości;” usunięcia od posług domowych i t. p. Wiele 
wypada pobłażać i chwytać chciwie najmniejszą chęć poprawy, najlżej
szą żalu oznakę. Dziecię częstokroć mimowolnie nie może zaprzestać 
czynności, którą się przez czas długi zajmowało i w takim razie nie wy
pada go karać, lecz zwrócić uwagę jego na jakikolwiek inny przedmiot 
i w ten sposób uchronić je i od nieposłuszeństwa i od kary. Co się tyczy 
nagród , Tańska stanowczo przychyla się do zdania tych co je zalecają, 
nazywając zdanie przeciwne wynikiem „wytworności uczuć." „Niech 
każdy, ile nas jest, powiada, wejdzie w duszę swoję i niech się zapyta 
siebie, a dowić się, że wszystko dobre co czyni, dla czegoś jest czynio
ne, że czyto dla chwały, czy dla pięknego u ludzi imienia, czy dla po
zyskania przyjaciół, czyli tćż dla szczęścia w przyszłem życiu pracuje
my. Nikt z nas bezinteresownym nie jest; każdy od kolebki do grobu za 
pochwałą i nagrodą goni i że o to idzie jedynie, żeby dzieciom wska
zać zawczasu cel szlachetny i prawdziwy” *). Zwraca następnie uwagę 
na tę okoliczność, że pełnienie cnoty dla niej sam śj wynikło z niedo
wiarstwa, ponieważ w ten sposób chcianoby ludzi skwitować z nagro
dy w drugićm życiu 2). Dobre więc postępowanie dzieci należy na
gradzać: mianowicie zwalczanie trudności, przezwyciężanie samego sie
bie, postęp moralny. Obietnica nagrody częstokroć może dziesięć po
kut oszczędzić. Powoli trzeba przyzwyczajać umysły dziecięce do ce
nienia najpewniejszćj nagrody— świadectwa sumienia.

*) L is t X X I I I  (w  R ozryw kach  z  r. 18 2 6 ). 
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Ponieważ duch ludzki jest niedoskonały; ponieważ sam przez 
się nic nie może, według Tańskićj, podstawą przeto wychowania win
na być religia, którćj zasady a przynajmniej formy wpajać należy od 
najwcześniejszego dzieciństwa. Jeszcze przed skończeniem pierwsze
go roku należy wprawiać rączki dziecięce do składania znaku krzyża; 
a jak tylko mówić zaczną, uczyć je trzeba modlitw. Nie można atoli 
poprzestawać na powierzchownych jedynie oznakach; owszem zasady 
moralności najściślej połączyć potrzeba z pojęciem o Bogu. W udzie
laniu nauk religijnych należy być bardzo ostrożnym, aby fałszu, zabo
bonu, przesądu a nawet „przesadzonćj prawdy” w umysły dzieci nie 
wpajać. "Wykładać je należy łagodnie i przyjemnie, iść torem św. Au
gustyna i Fenelona; nie zrażać się trudami. W 6-ym lub 7-ym roku 
zacząć wypada wykład historyi biblijnśj przy pomocy obrazków do 
Pisma Świętego. Przy tćj historyi opowiedzieć należy treść tajem
nic wiary; po roku przejść należy to samo, ale obszernićj. Niczego 
nie uczyć na pamięć; powtarzaniem tylko umacniać wiadomości 
w umyśle dzieci.

Najliczniejsze i najszczegółowsze rady podaje Tańska pod wzglę
dem ukształcenia moralnego, które stawia bezwarunkowo wyżćj 
od uprawy i ćwiczenia umysłu. Szereg wskazówek tyczących się 
wszczepiania zarodów cnoty, a wykorzeniania wad rozpoczyna się od 
zwrócenia uwagi na potrzebę i środki utrzymania zgody i miłości 
w rodzeństwie, a mianowicie między córkami. Środki najważniejsze 
wylicza te: unikanie pochwał, któreby rodzeństwo poróżnić mogły; uni
kanie sposobności do skarżenia się jednych na drugich, niewynoszenie 
jednego dziecka kosztem drugiego, i niesprawianie przyjemności dla 
jednego, kiedy drugie na karę zasłużyło. Miłość braterska przygoto- 
wywa do dalszego życia, w którćm „mnićj mamy odbierać, niźli da
jemy." Cnota poświęcenia się i ustępstw wzajemnych, najlepićj 
rozwija się między dwiema siostrami. Jeżeli rodzice mają jednę tyl
ko córkę, trzeba jćj dobrać towarzyszkę, najlepiej z pomiędzy krew
nych. Tańska chwali zwyczaj, na pensyach zagranicznych przyjęty, 
że starszćj uczennicy oddają pod opiekę młodszą, która się jej córką 
nazywa. W podobny sposób mówi Tańska o wpajaniu uczucia litości, 
dobroczynności, usłużności; o środkach zapobieżenia uporowi i gnie
wowi; o sposobach przeciw próżności, wyśmiewaniu się i przedrzeźnia
niu, bajaźliwości i o nauczaniu ostrożności. Karci tu zwyczaj s tra
szenia dzieci „dziadem" lub „żydem," a najwięcćj rozwodzi się nad nie
właściwością groźby, wyrażanćj słowami: „Bóg cię skarze i umrzesz." 
Interesujący jest w Listach o wychowaniu, ustęp o czułości, o którćj 
tylokrotnie, od Pamiątki począwszy, Tańska pisała. Tu powiada, że 
w czułości bardzo często odnajdujemy wyszukane i skryte samolub- 
slwo; że potrzeba się starać, ażeby córki, bo o nich Tańska głównie mó
wi, mało dla siebie wymagając, wiele dla drugich czyniły; żeby nietylko 
patrzeć mogły na cierpienie, śmierć, nieszczęścia osób ukochanych; ale 
ażeby pociechy, odwagi, rady udzielić im potrafiły; żeby łzy ich pły



nęły skrycie, skargi nie nudziiy nikogo; żeby czułość słowem była 
mężną, czynną, napół utajoną. Czułość egzaltowana, choćby szcze
ra, jest niewłaściwa, gdyż „ trzeba więcćj mocy duszy, żeby codzień 
małe ofiary czynić, jak  żeby raz w życiu na wielką się odważyć." Ko- 
bićty egzaltowane „skoczyłyby w ogień, rzuciłyby się w wodę dla wy
ratowania bliźniego; lecz nie umieją zadosyć uczynić gustom osób, 
z któremi żyją, uledz ma łój wadzie, podjąć chwilę przymusu; nie do
strzegają albo li tćż gardzą tćm mnóstwem drobnostek, które tkankę 
życia składają *).“ Ważne są rady dotyczące macierzyństwa i obe
znania się dziewcząt ze stanem majątkowym rodziców. „Może wiele osób, 
powiada Tańska, przez źle zrozumianą skromność oburzyłyby się na mo
je  zdanie, zwłaszcza te, które dając do czytania młodym dziewczętom zapa
lone romanse, strzegą się wymówić przy nich nazwiska cierpień macie
rzyńskich; odwiedziny kobiety w słabości będącćj, za rzecz nie przy
stojną mają; ja  jednak moim córkom nigdy, póki przy mnie będą, ro
mansów zapalonych czytać nie pozwolę, bo to są prawdziwi niszczy
ciele niewinności i wstydu; ale skoro wieku zamęźcia dojdą, o cierpie
niach matek im mówić nie omieszkam a nawet strzedz tego nie myślę, 
aby świadkami ich kiedy nie były." Powiada następnie Tańska, że 
ówczesne kobiety śpieszyły się iść zamąż dlatego, że wyobrażenie 
o macierzyństwie miały z romansów, w których jedynie o słodyczach 
jego mowa; w istocie zaś często cierpienia przechodzą rozkosze 2). 
Mówiąc o potrzebie zaznajamiania dzieci z istotnym stanem majątkowym, 
powiada, że raczćj ująć należy niż dodać. Rodzice nie powinni robić 
z siebie ofiar; niech tćż owocu zachodów swoich użyją, będą mieli życie 
swobodniejsze i dzieci lepsze. Nic więcćj człowieka nie zapala i nie za
chęca do pracy nad to przekonanie: „sam sobie byt i imię zabezpieczyć 
muszę." Toż samo z łatwością do dziewcząt zastosować można: „w wy
chowaniu prawdziwie pożądaną byłoby może rzeczą, gdyby najbo
gatsze nie wiedziały, że niemi kiedyś będą;" a istotną szkodę przy
szłości wyrządza ten, ktoby utrzymywał dzieci w myśli o bogactwie, 
jeśli one w ubogim stanie żyć mają. O posagu nićma potrzeby myś- 
lść. Ażeby nauczyć dziewczęta umiejętnego użycia grosza, radzi da
wać im już od 8 roku życia kilka złotych pensyi na miesiąc „gdyż dob
ro którego nie mamy, największe w nas obudzą pragnienie, a posiada
ne nigdy już takiej ceny nićma." Rozchód zapisywać powinny dziew
częta w osobnśj książce; o ile zapomną, o tyle na drugi miesiąc wytrą
cać im trzeba; ale nic można dawać takićj sumy, któraby na utrzyma
nie ich zupełnie wystarczała; niepodobna bowiem przyzwyczajać có
rek do rozporządzania samodzielnego pieniędzmi, kiedy późnićj, po
szedłszy za mąż, nie będą miały tego prawa. „Czemu je wyzuwać 
z podległości, usamowalniać je, kiedy ledwie na stu niewiastach jedna 
jest samowolną panią?" A powtóre córki, mając zabezpieczony byt,

‘) L ist X X I  (w R ozryw kach  i r .  1 8 2 5 ) .
2)  L ist X X V II ,  (w R ozryw kach  z r .  1 8 2 6 ) .



nie będą miały owćj pokory, owej uległości, owego nadskakiwania , 
które późnićj niemal każdśj kobiecie w podobnych stosunkach z mę
żem koniecznie potrzebne będą, ■).“ Tańska nie przychyla się do zda
nia tych, którzy udzielanie stałćj pensyi na utrzymanie córek za po
żyteczne uważają, ze względu na to, iż te mogą okazać swoję wdzięcz
ność przez oszczędności, wyrzeczenie się pensyi. Eadzi natomiast za
chować dawny zwyczaj zachowywania kalendarza z roku urodzenia 
córek; w części jego historyczućj zapisują się wypadki, odnoszące się 
do odpowiedniej córki, napomnienia jćj dawane, jćj wady i zalety; 
a w części rachunkowćj zaznaczają się wydatki, na jćj utrzymanie i wy
kształcenie łożone. Gdy już do rozumu dojdzie, co rok odczytuje się 
ten kalendarz i na zasadzie tego sprawozdania wydziela się pochwała 
i nagana.

Najnowsza wówczas zdobycz cywilizacyi: idea równości cywilnćj 
wszystkich mieszkańców kraju nie miała z początku w Tańskiej zwo
lenniczki i propagatorki. Wprawdzie z najserdeczniejszćm zajęciem 
mówiła o wieśniakach i polepszenie ich doli zalecała obywatelom; ale 
było to skutkiem uczuć dobroczynnych, nie zaś przekonania o równćm 
dla wszystkich prawie. To tćż jeszcze w książce Amelia matką (1822) 
przyznając pewne dobre skutki rewolucyi francuzkićj, twierdzi, że ona 
cały gmach społeczny w zarodach osłabiła; a przechodząc od odmó
wienia przymiotu prawdziwości głównćj idei tej rewolucyi do posta
wienia własnego zdania utrzymuje, że „nierówność cywilna koniecznie 
jest do utrzymania towarzystwa ludzkiego potrzebna" i że wszystkich 
równymi jedynie czyni „możność szczęścia w pewnych granicach" 8). Pó
źniej dopiero pod wpływem demokratycznym Karola Hofmana i poby
tu zagranicą, przejęła się nasza autorka głęboko prawdą niegdyś nieu- 
znawaną i głosiła ją niejednokrotnie z zapałem. Jakoż już w r. 1828 
spotykamy w Rozrywkach radę, ażeby rodzice wpajali w dzieci ideę 
równości wszystkich ludzi; a dalćj powiada, że trzeba przyzwyczajać 
dziecko „żeby nie rozkazywało ani ludziom, bo nie będzie nigdy ich 
panem, ani rzeczom, bo te go nie usłyszą." A potem już i z zagrani
cy nieraz przypominała ziomkom „czczość herbów," nad które wyżśj 
ceniła „kielnie, nożyce i cyrkle" 3). Włościanie altemburscy i miesz
czanie norymberscy, którzy od lat kilkuset ród prowadzą i dowody na 
to mają, nauczyli ją  i przekonali, że pierwszeństwo szlachty nic nie 
znaczy, gdyż każdego człowieka dziś żyjącego równie dawne jest po
chodzenie 4).

O ukształceniu umysłu daleko niedokładniejsze zostawiła Tańska 
wskazówki. Od blantropinistów przejęła przepis, żeby nie obciążać 
pamięci i nie pozwalać na rozbujanie się imaginacyi, a kształcić nato-

*) L ia t X X IX .
2) Ą m elia  m a tką , 18 2 2 , tom  I ,  a tr . 181 i naat.
3) Opis przejazdu  p rzez  N iem cy , 1 8 4 4 , a tr . 1 1 8 . 
ł ) T am że, a tr. 1 1 9 .



miast wszystkiemi środkami rozsądek. O pamięci nie podata żadnćj 
szczegółowćj rady; o imagiuacyi zaś, a mianowicie o szkodliwości jćj 
wielkiego rozwinięcia, ostrzegała na każdćj niemal karcie pism swoich. 
Powodem do tego był najprzód widok kobićt, które w skutek ciągłego 
drażnienia imaginacyi za pośrednictwem ówczesnych, niby sielanko
wych romansów, nie chciały się godzić ze stanem rzeczywistym, nie 
chciały wypełniać obowiązków swego kobiecego powołania; lecz wzdy
chały za jakiemiś chorobliwemi ideałami, wyrzekały na otoczenie swo
je  i były ze wszystkiego niezadowoluione. Kobićty „sentymentalne" 
marzyły o „cnotach urojonych i zbytecznych," a najzwyklejszych obo
wiązków spełniać nie chciały. „Ileż to mamy—wota Tańska—pełnych 
zapału, ludzkości i uczynności kobićt, które wszystkich ratują, wszy- 
stkiemi się trudnią, wyjąwszy tćmi, dla których żyćby powinny; ileż 
matek przepełnionych napozór czułością, które dla wychowanek krad
ną własnym dzieciom miłość i starania. Są inne, które przez zbyt
nią troskliwość ofiary czynią dla dzieci, ale to w taki sposób, że tym 
dzieciom nieszczęście tylko kupują; są i takie, które poranki cale na 
modlitwie trawią, a nie wiedzą, co się w domu dzieje; które zaciągają 
długi na jałmużnę.... '). A powtóre, na potępienie imaginacyi działał 
wpływ fllantropinizmu, który ceniąc przedewszystkićm rozwinięcie 
władz, mogących przynieść pożytek w życiu zewnętrznćm, nie mógł 
sprzyjać nietylko rządom „waryatki domowćj," ale nawet jćj współ
udziałowi w rządzie umysłu. Jeżeli zważymy, że Campe, jeden z naj
popularniejszych nawet u nas propagatorów tilantropinizmu, utrzymy
wał śmiało, że zasługa tych, co w Europie zaprowadzili uprawę kar
tofli lub kołowrotek, większa jest, aniżeli zasługa twórcy Iliady i Ody
sei 2);—to pojmiemy, że Tańska żyjąc w czasie rozpowszechnienia u nas 
zasad filantropinizmu, nie mogła należycie ocenić potrzeby harmonij
nego rozwinięcia wszystkich potęg ducha, a więc i fantazyi. Zasady 
Jean Paula (Richtera), który genialnćrai paradoksami w swojćj Leca- 
nie (1806) wypowiedzianćmi, zwrócił uwagę pedagogów ua ważność 
kształcenia i rozwijania wyobraźni, nie były jeszcze między 1820— 
1840 rokiem znane, a i późnićj tylko z Chowamy Trentowskiego do
wiadywano się o nich. Bićdna więc wyobraźnia została sponiewiera
na; nasz romantyzm nie wydał żadnego pedagoga; nie było więc komu 
upomnieć się o jćj prawa. Tańska nie zaszła naturalnie tak daleko 
jak  Campe w lekceważeniu jćj znaczenia; ale zapatrując się na cel wy
chowania jednostronnie, bo z utylitarnego tylko punktu widzenia, 
starała się zawsze i wszędzie przytłumiać w wycliowańcach płomień 
imaginacyi za pośrednictwem dwu środków: religii i rozsądku. Reli
gia ma dopomódz do zaniechania cnót nadzwyczajnych i do pełnienia 
obowiązków; rozsądek wskaże nicość rojonych obrazów, któremi irna- 
ginacya zapełnia umysł i od rzeczywistości odrywa. Kto się kierować



będzie religią i rozsądkiem, nie zapragnie być istotą nadzwyczajną, 
spełniać zadziwiające czyny, niepospolite ofiary. To szczególniśj sto
suje się do niewiast. „Gdyby świat miał wiele heroin—powiada Tań
ska— wnetby żon, matek, gospodyń zabrakło. Gospodarskie zachody, 
robótki ręczne, drobne życia kłopoty, jakże mało zgodne z romanse- 
wością, z heroizmem?... Uniesienia, zbyt żywe uczucia i wysokie cno
ty, są zapewne dążeniem i wyskokiem człowieka do innego życia; ale 
tymczasem trują, rozdzierają, marnują obecne11 ').

W szczegółach odnoszących się do wykształcenia rozsądku, znaj
dujemy wiele zdań trafnych, zgodnych z ówczesnemi pojęciami peda- 
gogicznemi w Europie. Rozumić Tańska wielką wagę pierwszych wra
żeń dziecka i każe na nie baczną zwracać uwagę, nie uszczuplając ich, 
ale umiejętnie niemi kierując. Dziecko zanim mówić zacznie, już się 
uczy. Wcześnie wprawiać je należy do tego, ażeby bawiło się samo 
i umiało radzić sobie. Co do ćwiczenia mowy takie podaje rady: nie 
dużo gadać do dzieci, używać języka poprawnego; nie zgadywać słów 
dziecięcych i nie wmawiać w nie tego, czego nie powiedziały. Szkod
liwa jest rzeczą mieć w głowie więcćj słów niż myśli; niech więc dzie
ci to tylko mówią, co rozumieją. Od trzeciego roku rozmowy z m at
ką i zajęcia ręczne powinny kształcić umysł i zdolności dzieci. Naukę 
czytania rozpocząć radziła Tańska w Wiązaniu Helenki po skończeniu 
roku 3-go; późnićj w Listaeli o wychowaniu oddaliła tę chwilę o rok, 
a nawet o dwa lata, robiąc bardzo słuszną uwagę, że „wczesne du- 
lzwienie nad ksią iką  zasługuje na naganę, bo odstręcza dzieci od nau
ki. Wszystkie zajęcia dzieci powinny się odbywać w stałych godzi
nach, ażeby się przyzwyczaiły do spełniania codziennych obowiązków."

Program nauk i zajęć nakreśliła Tańska wyłącznie tylko dla 
kobićt. Starała się w nim pogodzić dawniejszy tryb wychowania 
z nowszym, t. j. przygotowanie do zatrudnień i obowiązków gospodyni 
z dążnością oświecenia umysłu kobićt. Pogodzenie to jednak odbyło 
się ostatecznie kosztem nauk. Wprawdzie Tańska nie raz i nie dwa 
powtarzała, że nauki nie przeszkadzają powołaniu kobiety jako żony, 
matki i gospodyni; wprawdzie zachęcała jak  najusilnićj, ażeby kobićty 
nabyte wiadomości czytaniem wzmacniały i rozszerzały, a talenta 
wprawą doskonaliły, nawet poszedłszy zatnąż; ale jak  tylko miała 
zajść kolizya między gospodarstwem a ukształceniem, stawała ona 
zawsze po stronie pierwszego i wolała, żeby panna raczćj wszystkich 
wiadomości swoich zapomniała, niż żeby miała wstręt do zajęć domo
wych, codziennych. „Biegłość w gospodarstwie więcćj waży w kobió- 
cie od biegłości w naukach; igła pierwsze mieć miejsce powinna przed 
piórem i pędzlem" 2). Takie zapatrywanie się na stosunek nauki do 
gospodarstwa wynikało, jak  już przy Pamiątce wspomniałem, z ówcze
snego stanu kwestyi kobićcćj u nas. Jeszcze w roku 1824, kiedy się
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już zajęto na nowo ulepszeniem edukacyi kobićcćj, kiedy wyszedł już 
trak ta t Fenelona o wychowaniu niewieścićm, w polskim przekładzie 
Modesta Kosickiego; Tańska musiała w Listach o wychowaniu zbijać 
zdania tych, co nauki za niepotrzebne dla kobićt uważali; musiała 
przypominać, że kobićty „zarówno z mężczyznami przeznaczone są do 
nieśmiertelności w lepszśm życiu; że i w obecnćm (lubo inną niż oni 
drogą) pozyskać mogą dobrą u ludzi sławę; że ukształcona kobićta potrafi 
użyć światła swego na najlepsze prowadzenie i siebie i domu; że bywa 
cnotliwszą i milszą od nieumiejętnćj“ '). W tymże roku Tańska musiała 
wykorzeniać ówczesne mniemanie, że pospolite wtedy ,,niedobrane 
małżeństwa,11 miały pochodzić z wyższego wykształcenia żon od męż
czyzn; musiała wykazywać, że nie nauki temu winny, ale sposób ich 
wykładu, filozofia XVIII wieku i romanse ówczesne. „Kobićty— mó
wiła—sam kwiat nauki zrywają; posiadają mnóstwo encyklopedycznych 
wiadomości, pochwytanych tu i owdzie, a żadnej nauki gruntownie nie 
znają; mogą błyszczeć rozmową nawet wobec uczonych, którzy się 
skromnością odznaczają; ale są to tylko frazesa, nie zaś wiedza praw
dziwa. „Powtóre—dowodziła Tańska—nauki wykładane powierzchow
nie, szły u kobićt do serca, zamieniając się „w delikatność źle zro
zumianą, w czułość przesadzoną, w wykwintne uczucie;11 a te wszy
stkie przymioty czyniły je romansowemi heroinami. Dlatego tćż Tań
ska zalecała, żeby nauka bogaciła rozum, nie dotykając serca -); że
by oświecała kobićty, ale ich czułości bynajmnićj nie pobudzała, nie 
unosiła ich myśli. Potrzeba więc uczyć płeć niewieścią rzeczy grun
townych; romansu nie dawać żadnego, broń Boże! nie psuć smaku ła 
kociami, a książki poważne z przyjemnością czytane będą. Krasicki 
wystarczyć powinien do 14 roku życia. Teoryi w uczeniu kobićt win
no być jak  najmnićj, regu ł wcale, praktyczne jedynie ćwiczenia. Ni
gdy nie pozwalać czytać szybko.—Zakres nauk wyliczonych w Pamiąt
ce rozszerzyła późnićj Tańska. W książce O powinnościach kobiet 
znajdujemy następujący ich szereg: 1) religia w całćj dokładności, 
2) moralność na religii oparta, czyli filozofia kobićt jak najobszernićj 
wyłożona; 3) wykład cudów i dziwów przyrodzenia, w który wejdzie 
lekkie wyobrażenie astronomii, fizyki i chemii; 4) historya ludów daw
nych, a gruntownićj jeszcze dzisiejszych; 5) wiadomość o ziemi całćj; 
6) wiadomość dokładna dziejów swego kraju; 7) zupełne posiadanie 
własnego języka takie, ażeby nim dobrze mówić, czytać i pisać; 8) po
mniejsze posiadanie (kiedy już takie uprzedzenie konieczne) jednego 
lub dwu obcych; 9) znajomość prawdziwie pięknych tworów piśmien
nych; 10) z dokładnych czyli ścisłych umiejętności: arytmetyka. Wresz
cie „gdyby nie bata się uchodzić za pedantkę, nie broniłaby kobićcie

' )  L is t V II .
z) Późnićj zm ieniła  a u to rk a  zdanie, m ówiąc: „ K o b ić ta  tych  ty lk o  nauk  

nabyw ać może i pow inna, k tó re  duszę karm ią , k tó re  przez serce p rze jść  m ogą.11 
(D zie ła  H ofm anow ij ,  IX ,  1 9 0 ) .



nauczenia się jednego starożytnego języka, np. łaciny. Matki mogły
by być użyteczniejsze synom, a my lepićjbyśmy poznały własną litera
turę i własny język budowany po części na łacinie" ')• Program ten, 
z wyjątkiem łaciny i „znajomości prawdziwie pięknych tworów piś
miennych," jest najzupełnićj ten sam, jaki Komisya Oświecenia prze
pisała w r. 1826 wszystkim pensyom i szkołom wyższym płci żeńskiśj 
w Szczegółowej insf.ru/ccyi względem dawania nauki. Znajomość zna
komitszych utworów literatury wynikała ze znajomości języków; a rada 
co do łaciny, prócz własnego doświadczenia, miała także podstawę 
w przeszłości w dziełach Fenelona, Markizy de Lambert (f  1733) 2) 
i Basedowa.

Zakreśliwszy taki program, dodawała jeszcze Tańska, że w ko- 
bićcie wszystko co się umiejętności tyczy, powinno być łagodne, nie
śmiałe, nawpół ukryte; wszystko co umić, powiną umieć jakby z na
tchnienia, jakby niechcący; wiedzieć wszystko, choćby rzetelnie, byłoby 
to dla kobićt utracić powabów połowę. Rady te dlatego dawała Tań
ska, ażeby płeć piękna nie stawała się zarozumiałą, żeby nie pragnęła 
wyższości nad mężczyznami. „Gdyby wszystkie umiejętne kobićty— 
dodawała — przy umiejętności swojćj nie zaniedbywały skromności 
i obowiązków płci swojćj, zarzuconymby wnet został szyderski przy
domek mądrych. Mężczyźni, widząc że nauki nie odejmują nam wdzię
ków prostoty i naturalności, jeszcze nierównie płci naszćj od światła 
właściwszych, nie odmawialiby nam tego wyrazu w znaczeniu rzetel- 
nćm i stanęłyby wkrótce niewiasty na przyzwoitym sobie stopniu. 
Światło w ich ręku przestałoby być pochodnią w ręku dziecięcia, ale by
łoby, czem jest u rozsądnych mężczyzn: przewodnikiem, źródłem majątku 
i znaczenia, cnoty i szczęścia. Niech więc kobićty jak  najwięcćj mają 
światła, niech będą zdolne radzić z mężami o familijnych, a nawet o kra
jowych sprawach; niech oceniać umieją pracę, naukę, światło, talenta mę
żów swoich; niech ich cieszą dobrym rządem, wabią słodyczą, zabawić 
umieją rozmową i talentami; niech czystość i rzetelność religijnśj ich 
moralności, wiarę w oczach mężów podnosi; niech ich skromność, ustę
powanie mężczyznom, a jednak niezazdroszczenie im, przekonywa, że 
światło może im być bezkarnie udzielane" 3). Jeżeli jednak ogół nie
wiast, mających być żonami i matkami, nie powinien brać nauki za 
cel życia, to jednostki wykolejone z ogólnego toru, nie są tćm prawem 
związane. Myśli tćj nie wypowiedziała Tańska w żadnćm dziele, mniój 
więcćj systematycznie sprawę wychowania przedstawiającćm; lecz wca
le nie dwuznacznie wyraziła ją  w jednym z ostatnich, najbardzićj prze
myślanych utworów swoich, w Krystynie, która starą panną zostaje. 
Tu ojciec jćj pracuje usilnie „nad rozwijaniem jćj władz umysłowych;"

1) D zieła  H o/m anow ej, wyd. Ż m ichow skićj, IX , 190 .
2) Z d a n ia  y m yili l m i i  D an i M arquisow y de Lam bert, d ru g ie  w ydanie 

w C hełm nie, 1 7 6 8 , s t r .  69 .
a)  D zie ła  H o/m anow ej, wyd. Ż m iohow skiśj, IX , 1 9 4 , 1 9 5 .



uczy samych gruntownych rzeczy, zmusza ją  do myślenia, do zastana
wiania się, do uwagi; wpaja w nią smak do prac ciągłych i poważnych, 
nie wychodząc przecież w niczćm „z granic niewieściego zawodu." Tak 
wychowana Krystyna, ponieważ była nieładna, istotnie zamiłowała 
nauki i mogła napisać do Anieli: „Znasz mię, radabym umićć jak  naj- 
więcćj; naukę uważam za mój majątek, za moje wiano, za świat, który 
wolno mi zrobić moim; wzięłam sobie tedy za zasadę: nie opuścić ni
gdy żadnej sposobności nauczenia się czegoś użytecznego; choć tu nie
które panie i panny śmieją się ze mnie i mówią, żem za stara do me
trów." Gdyby Hofmanowa była rozważyła, że nietylko brak urody, 
nietylko groźba staropanieństwa, nietylko wyjątkowe usposobienie re
fleksyjne; ale ogólny postęp oświaty w narodzie i sprawa wychowania 
dorastających pokoleń, wymagają po kobiśtach gruntownśj i obszernćj 
wiedzy: byłaby poglądy wypowiedziane w Krystynie wprowadziła do 
swego systemu pedagogicznego i zastosowała je  do edukacyi płci żeń- 
skićj w ogóle, i tym sposobem byłaby uniknęła zarzutów, które jćj 
robiono i robią.

Co do tak zwanych „talentów," tych Tańska wylicza w Pamiątce 
sześć: 1) muzykę; 2) rysunek; 3) taniec; 4) prowadzenie miłej rozmo
wy; 5) pisanie listów; 6) czytanie głośne. W rozprawie O powinno
ściach dodaje jeszcze: 7) śpiew; 8) robótki ręczne wykwintniejsze i 9) 
autorstwo. Ogólną radę co do ich kształcenia podaje tę, żeby odkryć 
w sobie talent, do którego mamy zdatność, żeby się w nim ćwiczyć 
i do doskonałości go doprowadzić. Talenta, równie jak  nauki, nie 
powinny nigdy zajmować pierwszego miejsca w życiu kobićcćm; zaw
sze ustąpić muszą powinności.

Co do fizycznego wreszcie wychowania, które u nas najprzód Ko- 
misya Edukacyjna w Ustawach swoich, a potśm Jędrzej Śniadecki 
w swojćm znanćm popularnćm dziełku, gorąco zalecili; Tańska radzi 
„wszystkiemi siłami wzmacniać ciało," gdyż „dusza i ciało są tak ści
śle złączone, że jedno drugiemu siły i mocy dodać lub ująć może; że 
jednego zdrowie, czyli stan doskonały, drugiemu również stan pożą
dany ułatwia. Kadzi matkom karmić dzieci własną piersią, powija
kami niezbyt krępować, przyzwyczajać do zmian „pory, klimatu, żywio
łów," głodu, pragnienia, trudów; powstaje przeciw lekkim ubiorom, 
wyszukanym pokarmom, lekom, trunkom mocnym, brakowi przyzwoite
go ruchu ciała, zbytecznemu oddawaniu się uciechom tańca. Dzie
ciom i młodzieży każe dawać mało mięsiwa, trunków; korzeni wcale; 
zaleca zasypianie przed północą. Do wpływów szkodliwie działają
cych na zdrowie, zalicza także nauki i czytanie romansów '); pierwsze 
dlatego, że zawrotów głowy, bólów bywają przyczyną, gdy im się nad
miernie kobićta oddaje i ruchu nie używa; drugie dlatego, że podbu- 
dzają czułość i brak czerstwości za powab poczytują. „Luba melan
cholia—objaśnia Tańska—zajmująca bladość, drżąca łza w oku, wdzięk



czarowny w smętnym uśmiechu, kibić wysmukła, krok niepewny, 
częste i ciężkie westchnienia: taka jest zwykle heroin romansowych 
postać.1*

Troszcząc się tak bardzo o zdrowie wychowanek, wierną jednak 
pozostała Tańska swemu ogólnemu poglądowi na zadanie wychowania; 
na praktycznych głównie wskazówkach, na wdrożeniu dzieci do zacho
wywania pewnych przepisów, gruntując swą pieczołowitość, a nie na 
umiejętnćm poznaniu i zalecaniu zasad fizyologii i higieny. Co więcćj 
uważając naukę o fizycznym układzie człowieka, za „obszerną filozofii 
gałąź, poczytuje znajomość „tych głębokich umiejętności11 za zbytecz
ną dla kobićt. „Słabe z przyrodzenia, powiada, możebyśmy nawet 
bez szkoły nabyć ich nic zdołały. Dokładna znajomość cudownśj lecz 
wątłćj ciała człowieka budowy, mogłaby stać się źródłem niepokoju 
dla trwożliwego umysłu i zbyt tkliwego niewiasty serca *)•“ Tańska 
nie spostrzegła, że najlepszym sposobem zażegnania trwogi w obec 
przedmiotu z natury swój niestrasznego, jest dokładne jego poznanie; 
lecz ulegając dążności swego czasu, który nie pozwalał na rozszerzenie 
zakresu nauk dla kobićt, nawet w przedmiocie dla nich bardzo waż
nym, bo związanym z ich powołaniem jako żon i matek, wolała po
przestać na radach z codziennćj, rutynicznćj praktyki wyciągniętych, 
i podać je bez żadnśj naukowćj podstawy, bez żadnego umiejętnego 
uzasadnienia.

Rezultatem zasad wychowawczych Tańskiej miało być przygoto
wanie dziewczęcia do praktycznej użyteczności w społeczeństwie, w za
kresie życia domowego. Istotnie jeżeli która panna nie odznaczała 
się ani nadzwyczajnemi zdolnościami, ani sercem namiętnśm; to pro
wadzona drogą, wskazaną przez Tańską, mogła się stać cnotliwą żoną, 
dobrą matką i wzorową gospodynią; brakowałoby jśj tylko tego polo
tu  duchowego, który daje rozwinięcie wyobraźni, brakowałoby zrozu
mienia postępu naukowego, który pojmować można jedynie na podstawie 
umiejętności; brakowałoby jej możności ocenienia spółczesnych sobie ru
chów społecznych i politycznych. Talent wybitny, namiętność silna 
nie znalazłyby żadnćj karmi w radach Tańskiej, czułyby się niemi 
skrępowane, przybite, znieważone nawet. Istotnie tćż bardzo prędko 
pod wpływem poezyi romantycznćj, wiele kobićt choć niegłośno, ale 
za to praktycznie zaprotestowało przeciwko zasadom Tańskiej; a były 
między niemi i takie, które słuchały jćj kursu moralności w instytucie 
guwernantek. Kobićty te, którym Żmichowska przydomek entuzyastek 
nadała, pragnęły i szerszego i głębszego życia duchowego; ale na ży
czeniach, na kilku pismach i na kilku ekscentrycznościach skończyły. 
Czas na uwzględnienie potrzeb, przez nie wygłaszanych, nie był jesz
cze nadszedł. Ogół złożony przeważnie z umysłów średnićj zdol
ności, z serc ciepłych a nie wulkanicznych, szedł właśnie za radami 
Tańskićj i za najsłuszniejsze, za najodpowiedniejsze dla swego spółe-



czeństwa je  poczytywał. Samodzielności nie pragnął, nauki gruntow
nej i głębokićj nie potrzebował; uczucia bardzo łatwo zaspakajał. 
Tak bywało i tak bywa dotychczas we wszystkich krajach. Oświata, 
głębsze wymagania, szersze żądania przechodzą od najwyższych punk
tów spółecznych bardzo powoli do niższych; a przechodzenie to tern jest 
powolniejsze, im kraj jaki mniej ma środków szerzenia światła. Nasz 
kraj w tóm właśnie był położeniu. Są to rzeczy zbyt dobrze znane, 
ażebym je  przypominać potrzebował. Tańskiej zasługa polega na 
tóm, że umiała przemawiać do ogółu, że umiała w szczupłym zakre
sie wiele zdrowych zdań wypowiedzieć, wiele przesądów zachwiać, je 
żeli nie obalić. Postępu w pedagogice jako nauce nic zrobiła żad
nego, bo nie była teoretycznym talentem; ale przekonania, które wów
czas w lepszych tylko głowach istniały, umiała rozpowszechnić: była 
bardzo dobrą propagatorką wyrobionych już pojęć pedagogicznych. 
W praktyce zaś pedagogiczućj nie rachuje się na niezwykłe talenta; lecz 
na przecięciowe, średnie zdolności; i Tańska tćż do nich się zwracała. 
Szkoda zepewne, że skłonność do moralizowania i zbyt wyłączny kie
runek praktyczny, utylitarny, nie pozwoliły jćj ocenić ważności kształ
cenia wyobraźni i znaczenia nauk jako środków rozwinięcia zdolności 
umysłowych: była to wina jćj beletrystycznego przeważnie wychowa
nia i braku znajomości rozwoju pedagogiki i psychologii; było to wy
nikiem ówczesnego położenia kraju, który w czasie ustalania się prze
konań Tańskićj (1820— 1830 roku), żądał przedewszystkićm i męż
czyzn i kobićt praktycznych. Komisya oświecenia, na którćj czele 
stał wtedy Stanisław Grabowski, najwyraźnićj w instrukcyi swój dla 
szkół żeńskich oświadczyła, że pragnie tylko praktycznie uzdolnionych 
kobićt. Kobićty, powiedziano tu, są przeznaczone do cichego i rząd
nego pożycia, do zatrudnień najbliższych, do szczegółów domowych: 
„niechże do tak chlubnego zawodu wcześnie sposobione będą uczen
nice; niech praktyka , która ich niezawodnie czeka, znajdzie swoje 
przygotowanie, w rozsądnie i z przyzwoitą dokładnością wytuszczonćj 
teoryi; niech powzięte z historyi naturalnćj i z technologii wiadomości, 
w życiu domowem i  gospodarskiśm przydatne , zajmują wcześnie uwa
gę młodzieży, aby upożyteczniały i uprzyjemniały razem wszystkie 
zacisza domowego chwile, a tćm samćm zajęły korzystnie i z obowiąz
kiem płci zgodnie te umysły, które w opacznym częstokroć kierunku, 
bujaniem imaginacyi oddane, nie szukają osłodzić (sic) bytu rzeczywiste
go, lecz w idealnym błąkają się śmiecie, a tymczasem wiodą do zgub
nego próżnowania, do tęsknoty, do odrazy a nawet wzgardy zwyczaj
nych obowiązków, i pospolitych życia stosunków *)•“ Niepodobna 
bezwarunkowo zganić tego praktyczno-utylitarnego kierunku w wy
chowaniu; miał on swoje wielkie historyczne znaczenie, które w his-

*) Szczegółow a instrukeya  wzglądem sposobu daw ania  nauk po pensyach  
i Szkotach w yiszych  p ic i  te ń s k i i j .  W  W arszaw ie. W  d ru k a rn i szko lnćj 18 2 6  r . ,  
s tr .  7 i 8.



toryi pedagogiki filantropinizmem się zowie; ale dziś wiemy już, że 
nietylko przygotowanie do życia, lecz nadto wszechstronne, harmonij
ne rozwinięcie władz cielesnych i duchowych dziecka, zadaniem jest 
dobrego wychowania; a rozwinąć władz tych niepodobna bez owych 
tak lekceważonych „bujań idealnych," to jest bez dania właściwego 
pokarmu wyobraźni i rozumowi (nic samemu rozsądkowi) dziecka bez 
względu na to, czy taki pokarm przyniesie kiedyś namacalny, zew
nętrzny pożytek czy tśż nie.

W ścisłym związku z pojęciami wychowawczemi zostaje etyka 
Hofmanowćj. Zasady jej wypowiada, ściśle biorąc, we wszystkich swo
ich dziełach; lecz zebrała je  także w dwie książki oddzielne: Pamiątkę 
i O powinnościach kobiet. Jak tam, tak i tu mówi wyłącznie o cno
tach i wadach właściwych płci żeńskićj, nie wdając się w roztrząsanie, 
czy etyka może i powinna być inna dla kobićt, a inna dla mężczyzn. 
Uznawała ona bez wątpienia jakiś spoiny grunt, na którym schodzą 
się dwie te etyki, ale tego gruntu nie określiła stanowczo, wykazując na
tomiast na każdym kroku różnorodność męzkich i niewieścich obo
wiązków. Do takiego pojęcia nauki moralności przyczyniła się za
pewne jedna ważna pomyłka: Hofmanowa różnicę zajęć i usposobień 
wzięła za różnicę etyczną, nie spostrzegając, że wśród mężczyzn sa
mych nieraz są daleko przepaścistsze usposobienia i daleko różnorod
niejsze zatrudnienia aniżeli pomiędzy mężczyzną a kobićtą. Gdybyś
my więc przypuścili, że od natury usposobień i zatrudnień powinny 
zależeć prawa moralne; to musielibyśmy chyba tylu systematom mo
ralnym przyznać sankcyą sprawiedliwości, ile jest kategoryi uspo
sobień i zatrudnień; na coby się przecież ani Tańska ani nikt inny nie 
zgodził. Tańska bowiem powiada, że „powinności są jakby artyku
łami owego wielkiego i odwiecznego prawa, którego niezmienne za
sady Bóg wyrył w sumieniu człowieka;" inni zaś uznając lub nieuzna- 
jąc niezmienności zasad moralnych, twierdzą przynajmnićj, że w pew- 
nćm danćm społeczeństwie jednakowe dla wszystkich prawidła mo
ralności być winny.

Ta nieokreśloność stanowiska Hofmanowćj w zapatrywaniu się na 
zasadnicze podstawy nauki moralności, wynika z braku psychologiczne
go przygotowania i umiejętnych studyów nad etyką, co sama z właściwą 
sobie prostotą przyznaje. Chcąc wypracować dzieło o moralności „we
dług prawideł sztuki," powiada, „należałoby je  poprzedzić powtórzeniem 
i rozbiorem systemów najsławniejszych moralistów dawnych i dzisiej
szych, przedstawić swój własny i dowieść, że jest najlepszy; powtóre, 
wypadałoby opisać dokładnie człowieka, jego naturę, zdolności, po
trzeby; dochodzić przyczyn wszystkiego, nauczyć się nawet technicz
nego i obecnego filozofii języka." Ze względu atoli na tę właśnie pro
stotę, która „winna być znamieniem gtównćm duszy, serca i umysłu 
kobiety," Hofmanowa nie chce przedsiębrać tak obszernych badań 
Kobićtom „jakoś nie przystoi dochodzić mądrze i głęboko, czy moral
ność jest prawą i konieczną, czy powinność jest jedyną drogą naszą-



dosyć na tern, że matki tak nas uczyły, że Bóg tak przykazuje, że zami
łowanie i potrzebę dobrego w sobie czujemy *). Na tym tradycyj
nym fundamencie buduje Hofmanowa gmach swojćj nauki; rzadko kie
dy zapuszczając się w rozumowania, częścićj przemawiając do serca, 
a najczęściej podając praktyczne reguły. Jak już wićmy, moralność 
opiera się na religii: na wierze w istnienie Boga, objawienie, wolną 
wolę i nieśmiertelność duszy. Zasad tych Hofmanowa nie dowodzi 
naukowo; lecz odwołując się do uczucia religijnego swoich czytelni
czek, retorycznie tylko amplifikuje ich znaczenie i to zarówno w dzieł
ku Amelia matką (t. I-szy), jak i w rozprawie o Powinnościah (IX, str. 
28, 29). O stosunku moralności do prawa, nigdzie Hofmanowa nie 
wspomina.

Treść cała nauki moralności zawarta jest w tćj radzie: „Znaj 
i wypełniaj powinności twoje.” Powinność „jestto stosunek, łączący 
człowieka żyjącego na ziemi z owym światem drugim, nieznanym, do 
którego dąży; jestto owo zadanie, jakie Bóg każdemu z ludzi osobno 
do spełnienia wydziela, ażeby wspólne prace ludzkie cudowny ogół 
i pożądaną całość złożyły; jestto dług święty, który każdy z nas zacią
ga rodząc się, dług, którego rzetelna, chętna i światła wypłata okupem 
jest cnoty, użyteczności i szczęścia.” Uczucie powinności wlał Bóg 
w serce ludzkie; każdy więc ma przekonanie, że trzeba czynić dobre, 
a unikać złego

Cel, do którego wszyscy ludzie nietylko dążą, ale dążyć powinni, 
jest szczęście. Wprawdzie raz jeden, przerabiając autora francuzkiego 
w Rozrywkach , powiedziała Tańska, że przeznaczeniem człowieka jest 
cierpienie 3), ale to wyrażenie tak się nie zgadza z ogółem przekonań 
naszćj autorki, tak przeciwne jest wszystkim innym wyraźnym jćj 
oświadczeniom, że musimy je  poczytać za okolicznościowy tylko frazes. 
Ale cóż to jest szczęście? Jestto dobro najwyższe, nieprzebrane, stan 
błogi i zupełny, który nic do życzenia nie zostawia. Szczęście to mu
si być dla każdego złudzi dostępne i podobne do nabycia, musi być nietyl
ko trwałe, lecz wieczne. Nie jest więc szczęściem ani piękne ciało, 
ani imię znakomite, ani bogactwo, sława, dostojeństwo, ani talenta 
i nauki, ani zabawy, ani nawet słodkie serc związki. Wszystkie wy
mienione dobra pomyślność ziemską składają, mogą być pomocnikami 
szczęścia; ale źródłem jego sama tylko cnota. Na ziemi jednak nawet 
cnota niemoże dać zupełnego szczęścia, dopićro w niebie osiągniemy je  
w zupełności. Ztąd jednak niewynika, żeby dla szczęścia niebieskiego 
porzucać szczęście ziemskie, ascetyzmowi się oddając; owszem powin
nością jest naszą starać się nietylko o pozyskanie „wewnętrznego 
szczęścia przed Bogiem;11 ale nadto o ozdobienie się przed ludźmi, jak 
by szatą jego, „ową barwą czystćj radości, lubego pokoju, któreby za

')  D zie ła  H ofm anow i], wyd. Ż m ich ., IX , 7 , 8. 
3) T am że, IX , a tr. 18.
3) R ozryw ki, to in  I X ,6 8 — 6 3.



chęcały do naśladowania nas, któreby przekonały najmnićj moralnych 
ludzi, iż całe szczęście, jakiego tu na tćj ziemi kosztować wolno, za
garnęła cnota." Dbać tćż potrzeba o zdrowie, o majątek, o talenta,
0 sławę

Z takiego pojęcia szczęścia wynikła następująca najogólniejsza 
rada dla kobićt: „Być drugą w społeczeństwie, a raczćj pomagać niż 
działać; więcej znaczyć przez drugich, niżeli przez siebie; pełnić chę
tni 6j wolę cudzą niż własną, żyć mocnićj w cudzych niż w sobie; nie wy
patrywać nowej drogi, tylko iść ubitą; nie sięgać daleko, lecz widziść 
świat w domu, szczęście w sobie i kolo siebie; obok światła prostotę 
ducha zachować; obok mocy uczucia, umiarkowanie; obok wdzięków
1 zalet, skromność; w młodości być kwiat,cm rodzaju ludzkiego, przez 
całe życie ziemskim aniołem , który modli się, kocha, dzieci piastuje 
i uczy, cnotę szczepi, pokój sieje, łzy ociera, niebo ku ziemi przychyla: 
oto treść przeznaczenia kobiety 2).“

Dlatego tćż twierdzi Hofmanowa, że kobićtom przystoi raczćj 
praktyka niż teorya, raczćj gospodarstwo niż nauki; że kobićta nie po
winna bronić uporczywie swego zdania (IX, 410); ale chciałaby jedno
cześnie, żeby kobićty więcej polegały na sobie, żeby się więcćj ceniły, 
ufały mocnićj w swe siły, żeby się przekonały, że i same przez siebie 
znaczyć coś mogą, żeby zasób szczęścia w sobie samych nagromadziły, 
podnosząc wartość swą osobistą (IX, 351, 373): żąda, żeby panny, 
„lepszego wychowania11 więcćj miały wolności, gdyż byłyby otwartsze, 
naturalniejsze w obchodzeniu się z mężczyznami, nie pragnęłyby tak da
lece iść za mąż, a nawykłszy zwolna do strzeżenia samych siebie, le- 
pićjby w dalszćm życiu prowadzić się potrafiły (IX, 333). Na te atoli 
kobićty, które chciały pójść drogami nowćmi, które pragnęły niezale
żności i gruntowniejszćj wiedzy, mało dbając o podobanie się mężczy
znom, piorunowała Hofmanowa, źle zapewne poinformowana o postę
powaniu takich kobićt u nas. „Jestże w ich liczbie, pytała się z u rą 
ganiem, choć jedna żona bez zarzutu i skazy; jedna dobra i szczęśliwa 
matka, jedna prawdziwa chrześcianka? Nie; są to albo młode bez do
świadczenia kobićty, albo takie, co większej siły rozumu od ogółu, ale 
mnićj rozsądne, dawszy się unieść bądź zbyteczną czułością, bądź wy
górowaną imaginacyą, bądź niepohamowaną próżnością, zeszły z drogi 
powinności” 3). Że były i takie, niepodobna zaprzeczyć, istniały je 
dnak szlachetne, pragnące szczerze polepszenia bytu kobiecego, 
a o tych Hofmanowa albo nie wiedziała, albo wiedzićć nie chciała, zale
cając wszystkim bez wyjątku, pragnącym „usamowolnienia,11 czytać 
Pismo ś., zamiast książek światowych (IX, 89).

Przepisów i rad szczegółowych przedstawiać tu nie będę. Całe dzieło 
o Powinnościach, rozpada się na dwie części, z których pierwsza mówi

' )  D zie lą  H ofm anow i) , wyd. Żraich. IX , 6 6 —  7 1 .
ł ) T am że, s t r .  1 9 — 20.
3) D zie ła  H ofm anow ej , wyd. Ż m ich . IX , 22 .
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o powinnościach kobićt względem-siebie, a druga o powinnościach wzglę
dem innych. Hofmanowa połączyła w nich rady, ściśle etycznćj treści 
z przepisami towarzyskiego postępowania; pierwsze przechodząc trady
cyjnie w społeczeństwie chrześciańskićm z pokolenia na pokolenie, 
znane są wszystkim; drugie wynikały z obyczaju narodowego i okolicz
ności, wśród których Hofmanowa pisała, i częścią do dziś utrzymują 
moc swoję, częścią historycznśm tylko stały się świadectwem; w obu 
razach nie dają nam żadnego rysu oryginalnego, właściwego naszćj tylko 
autorce. Treścią tych reguł towarzyskiego i spółecznego życia jest przepis, 
brzmiący: „żyj w obecnej chwili,“ nie patrz ani w przeszłość, ani 
w przyszłość, którą jedynie częstćm przypominaniem sobie o koniecz- 
nćj śmierci możesz upożytecznić nadzień dzisiejszy; nie marz o „żadnych 
ideałach i bohatśrach11 (IX, 352); niech miłość nie stanowi historyi ży
cia całego (IX, 348), gdyż nićma miłości niepokonanej, kiedy pokonać 
ją  chcemy (IX, 352); nie wyczekuj wydarzeń nadzwyczajnych, w któ
rych by cnota twoja poświęceniem zajaśnieć mogła, lecz spełniaj drobne 
a konieczne obowiązki (IX, 244, 388); staraj się wyrównać nierówność 
losu staraniem względem niższych; rozciągnij jeśli możesz opiekę nad 
kmiotkami, zakładaj szkółki i apteki (IX, 337, 407, 408), i pamiętaj 
że miłość bez wzajemności hańbą jest dla kobiety (IX, 352); nie staraj 
się wydać za mąż koniecznie; ale ponieważ macierzyństwo jest przezna
czeniem kobićty, małżeństwo jest wszystlciem dla kobićty, gdy dla męż
czyzny połową tylko jest tego wszystkiego (IX, 365); ufność wzajemna 
nifech będzie podstawą małżeńskiego pożycia (IX, 384). Do rządu się 
nie wtrącaj; nie wstawiaj się do urzędników za obwinionymi (IX, 409), 
ale znaj się na sprawach publicznych, czytaj gazety, postępuj wraz 
z wiekiem” (IX, 410).

Kiedy Tańska pisała Pamiątkę , była panną; choć więc ceniła 
małżeństwo, jako sakrament, nazywała je „u tra tą  wolności,“ trudnćm 
jarzmem, kajdanami nawet (VIII, 3 5 3 ,435); późnićj, kiedy została mę
żatką, uważała je  za jeden z najpoważniejszych stosunków świata mo
ralnego, który „łączy dwie połowy ludzkiego rodzaju, zabezpiecza im 
pociechę w tęskuościach, pomoc w potrzebach tego życia,“ który „daje 
człowiekowi drugiego siebie, drugie sumienie, drugie życie, słowem da
je więcćj niż ojca, brata, przyjaciela (IX, 366).“

Jak utylitaryziti jest cechą pedagogicznych zasad Hofmanowćj, 
tak eudemonizm, oparty na cnocie łatwćj i mi łój, stanowi charakte
rystykę jćj przekonań etycznych. Dla umysłów lubiących zagłębiać 
się we wszystkie pojęcia i we wszystkie stosunki świata; dla namiętno
ści rwących się do życia i pragnących działania, etyka Hofmanowćj 
musi się wydawać mdłą i niewystarczającą w zawikłaniach duchowych 
i życiowych; lecz dla dusz średnićj miary obfituje ona w mnóstwo rad 
zdrowych, w mnóstwo pociech serdecznych, w mnóstwo wskazówek tra 
fnych. Nie pisała Hofmanowa systemu naukowego etyki; nie uwzglę
dniała więc wszystkich wymagań umiejętności, wszystkich pytań zasa
dniczych; wierna swemu praktycznemu kierunkowi, sypała, jak z rogu 
obfitości, rady praktyczne, mało dbając o ich uzasadnienie naukowe,



0 ich związek ze sobą; jak jśj nasunęła się myśl jakaś (IX,71), tak ją  
zapisywała...

V.

Przekonania i pojęcia, sformułowane powyżój, o wiele skuteczniej 
aniżeli w dziełach poważnych umiała Tańska od początku swego lite
rackiego zawodu przeprowadzać w utworach beletrystycznych, powiast
kach, powieściach, opisach podróży i komedyjkach. One to obok Pa
miątki i Rozrywek, stanowią trzecią wielką zasługę pedagogiczną Tań- 
skićj; one nadają jćj wielkie znaczenie w dziejach naszego wychowania.

Tańska stworzyła polską czytelnię dziecinną; sześć bowiem po
wiastek Anny Mostowskiej, po których nie nastąpiły inne, mogą być 
uważane jedynie za jćj daleką przepowiednię. Pomysł do napisania 
pierwszego zbiorku powiastek dla dzieci przyszedł Tańskiej przypad
kiem, kiedy z powodu zajęć domowych w r. 1819 nie mogła pracować 
nad poważnćm swćm dziełem Amelia Matką. Szczególnym trafem 
trzy pierwsze powiastki tak się ułożyły, iż mogły oznaczać trzy pier
wsze roku miesiące; Tańska zastosowała do nich dalsze, napisała 12 
króciutkich utworów i każdemu dała tytuł jednego z miesięcy. Autor
ka nazywa je „drobną rzeczą,“ nie chciała jednak ich wydać bez wie
dzy i zdania przyjaciela swego Krystyna Lacha Szyrmy, który niewie
le w nich poprawił, więcej chwalił; zrobił przecież kilka bardzo słusz
nych uwag, uwzględnionych najzupełniej przez Tańską *). W ten spo
sób powstały Powieści moralne dla dzieci czyli Rok w powieściach 
(1820). Kolenda, E łibietka  i Żniwa wystawiają zalety dobroczynności 
z wyrzeczeniem się własnych wygód i przyjemnostek. Balik dziecinny
1 lornek z  Jabłonny, są pochwałą miłości rodzinnej, wynagrodzonej 
jużto wzajemną miłością, już pochwałą uroczystą, już też nagrodą ma- 
teryalną. Wielkanoc karci łakomstwo i kłamstwo; Imieniny Zosi, zu
pełną wolność dzieci, skutkiem którćj bywa lenistwo i opieszałość; 
B ukiet z  róż opowiada skutki skłonności do sprzeczki, zamieniającej 
dobre zresztą siostry na kłótnice. UL opisuje bardzo żywo i malowni
czo nawet—skutki nieuwagi, psotnictwa i wścibstwa. Komedya zaryso
wuje dwa charaktery dziewczęce: pojętny, zdolny, dowcipny, ale zimny 
i szyderczy; tudzież niepojętny lecz czuły; czułość zwycięża szyderstwo, 
które zostaje upokorzone. Ludwisia i Helenka maluje znowu dwa 
inne usposobienia: pierwsza jest nieporządna z lenistwa i opieszałości; 
druga systematyczna w pracy i nadzwyczaj czynna. Najbardziej cha
rakterystyczną jest powiastka p. n. Wezbranie Wisły z r. 1813. Jest 
ona kamieniem potępienia, rzuconym na wychowanie wyższe nad stan, 
które miało być wówczas prawie powszechne, a pochwałą zastosowania 
się do danój sfery. Dwu majętnych drwalów nad W isłą wychowało 
odmiennie swe córki: jeden kazał uczyć brzdąkania na fortepianie, pa-

’) D zie ła  H ofm anow i] , wyd. Żm ioh. VI, 4 7 1 , 47 3 .



planiny francuzkiej, mytologii, liistoryi; drugi czytania polskiego, ra 
chunków i gospodarstwa. Wylew Wisły zniszczył dobrobyt obu. Ró- 
zia była szczęśliwą i wyszła za mąż, a Izabela nudziła się, narażała się 
na szyderstwo i choć 21 lat skończyła, jeszcze panną została. Tańska 
kładzie przycisk na to, że w niższym stanie gorzćj jest mićć edukacyą 
bez posagu, niż naodwrót. Przekonanie to bardzo silnie zakorzeniło 
się w umyśle Tańskićj, powtarzała je nieraz, a nawet w Pamiętnikach 
swoich wypowiedziała je dosyć jaskrawo. Pod dniem 3 stycznia 1827 
roku zapisała w nich zdarzenie z życia, przedstawiające niebezpieczeń
stwa edukanyi wyższśj dla stanów niższych i te myśli przy tern porobi
ła: „Jedna rzecz trudna i (niebezpieczna z udzielania światła, jest to 
wynoszenie się nad stan swój, ta gwałtowna i nierozsądna chęć rodziców, 
żeby koniecznie ich dzieci mędrszemi od nich były. Nie jest ona szkod
liwa dla mężczyzn; oni przez to samo dowodzą, że stworzeni więcćj do 
światła od nas, iż lepićj się z nićm obchodzić umieją; słabość umysłu 
niewieściego w tćm na j lepićj się okazuje, że mało która znieść jć  umić; 
i dlatego to uczone, edukowane, mądre kobićty, tyle zawsze są wyśmie
wane; dlatego starzy i rozsądni mężczyźni tak na tę mądrość ramiona
mi ruszają.'1 Dochodziły ją  naówczas wieści, że niedawno otwarty In
stytut guwernantek, większy jeszcze popęd „tćj nieszczęśliwćj manii" 
dawał; że wszystkim urzędnikom , ekonomom, małym dzierżawcom za
wracała się głowa, że wszyscy na gwałt córki swoje tam chcieli odda
wać. Tańska wyznaje, że pod względem wychowawczym jest arysto- 
kratką. „Gdyby za mojćm zdaniem naczelnicy poszli, pisała, nie przyj- 
mowanoby tam (do Inst. Guw.), tylko panienki, których rodzice, mniej
sza, czy szlachta czy nie, ale dobrze wychowani *)." Tańska nie zasta
nowiła się, że gdyby naczelnicy poszli dosłownie za jćj radą, nigdyby 
poziom oświaty nie mógł się podnieść; bo zawsze tylko „dobrze wycho
wani" rodzice mieliby dobrze wychowane dzieci, a reszta t. j. ogromna 
większość w strasznej grzęzłaby ciemnocie bez nadziei wydostania 
się z nićj.

Większość powiastek pomieszczonych w tym zbiorku przedstawia 
ludzi bogatych: wszędzie karety, lokaje, sobolowe futra, metrowie, wy
jazd zagranicę do wód; jedna maluje stosunki ubogich dzierżawców, 
jedna zamożnych mieszczan; jedna stan wiejski; w niektórych dla kon
trastu  z bogactwem użyte jest zupełne ubóstwo. Charakterystyki do- 
bitnćj nie umiało jeszcze wtedy pióro Tańskićj wyrazić: obrazy użyte 
w powiastkach są zwykłemi komunałami, rozmowy dzieci sztywne, 
wymierzone, zanadto wystylizowane; opowiadanie, jakkolwiek bardzo 
poprawne stylowo, jest jednak z nielicznemi wyjątkami bezbarwne. 
Wspomnienia krajowe odzywają się silnie w Tomku z Jabłonny; zwy
czaje zaś w Wielkanocy a szczególnićj w Żniwach, gdzie znajdujemy opis 
Okrężnego. Co do uczuć postaci, to zarówno dorośli jak i dzieci od
znaczają się dziwną dla nas obecnie czułością; łzy strumieniami pły



ną przy lada okoliczności, łkania głucho się odzywają, przy najmniej
szym zranieniu serca. Ażeby sobie wytłómaczyć to zjawisko, zauważ
my, źe czas, w którym pisała te powieści Tańska, był to czas sielan
kowych sentymentów, czas Mai winy, Julii i  Adolfa, Waleryi i t. p. 
utworów. Autorka choć w Pamiątce, z wielką, stanowczością przeciw
ko zbytecznćj czułości powstawała, nie mogła się przecież uwolnić cał
kowicie od wpływu otaczającćj ją  atmosfery duchowćj.

Też same cechy odnaleźć się dadzą, i w pierwszśj części drugie
go zbiorku powiastek, wydanych pod napisem D ruga książka Helenki 
(1825 r.). Pierwsza część zawiera 18 utworków, mających na celu 
wyłącznie moralizowanie. Jedne chwalą dobroć serca (1, 4, 14), do
broczynność (2), posłuszeństwo (6), własną pracą zdobyte bogactwo 
(16), szczerość (18); inne ganią nieuwagę i nieposłuszeństwo (3 ,7), 
pieszczoty i lenistwo (5), nieporządek (8), smutek (9), zarozumiałość 
z nauki i bogactwa (12), skłonność do sprzeczek (15); jedna przeciw
stawia łagodność gniewliwości (10), jedna wreszcie jest prawie czysto- 
opisową (11). Jak w Powieściach moralnych, tak i tu występują 
przeważnie bogacze, lecz są także średniozamożni kupcy a szczególnićj 
ubodzy krewni i podupadli. Druga część mieści w sobie cztery więk
sze powiastki poprzedzone wstępem, w którym autorka opowiada, jak 
pewne dziewczynki przybywszy w odwiedziny, nudziły się i jak za po
radą ciotki, historyą życia swego opowiadać zacząwszy, mile czas prze
pędziły. Józia mówiła o swojćm sieroctwie i o pokochaniu macochy, 
Anielka o pobycie u wujostwa, u których były dzieci kłócące się i za
zdrosne, i o wyleczeniu się z wad pod wpływem dobrych rodziców; Joa
sia opowiadała wrażenia odebrane na wsi, poraź pierwszy odwiedzonćj, 
Marynia o grobie matki, o wielkim smutku ojca i wuja. W tćj części 
moralizowanie ustąpiło miejsca malowaniu stosunków dziecięcych, nie
raz bardzo udatnemu. W niśj znać już wielki postęp w zdolnościach 
powieściopisarskich Tańskiśj; charaktery rysują się trochę wyraźnićj, 
sentymentalność zamienia się powoli na zdrowe, czerstwe uczucie, 
a jakkolwiek artyzm niezbyt wysoko się posunął, jest już przecież 
chęć pozbycia się obrazów, spłowiałych w skutek czasu i częstego uży
wania.

Czterdzieści powiastek obyczajowych, pomieszczonych w Roz
rywkach, nader rozmaitą posiadają wartość. Wszystkie mają cel szla
chetny: wykorzenienie jakićjś wady, a zalecenie jakiejś cnoty z zakre
su życia dziecinnego lub z obrębu miernie uzdolnionych i miernie uczu
ciowych starszych osób; ale wykonanie raz jest prostćm, gładkićm 
i potoczystćm tylko opowiadaniem, bez żadnego usiłowania pod 
względem charakterystyki powieściowćj; drugi raz znowu wznosi się 
cokolwiek, stając się obrazem malowniczym, albo pewnych stron życia 
zewnętrznego, albo pewnych uczuć. Innemi słowy, większa część tych 
powiastek przypomina Powieści moralne-, niektóre zaś potęgują te przy
mioty, jakie w drugićj części D rugiej książki Helenki napotkaliśmy. 
Na najniższym szczeblu tćj skali powieściopisarskićj poinieścićby wy



padało, zdaniem mojćm, następujące anegdoty raczćj niż powiastki 
z r. 1824: 1) Nieszczęśliwy poeta, gdzie autorka mówi przeciwko ma
nii wierszowania w młodym wieku, 2) Lekarstwo na próżność, w po
staci trupiśj głowy; 3) Szczygiclek, gdzie czułość dla ptaszka (tak jak 
w Tomku z  Jabłonny) zostaje wynagrodzona; 4) Nauka ojca synowi 
tój treści, bardzo rozumnćj zresztą, źe największą cenę ma wartość 
osobista, i że z zasług przodków nie należy się chełpić ale brać dob
ry przykład; 5) Szkodliwy nałóg, udawania śmieszności cudzych, co spro
wadza nieszczęście; 6) Ofiara Roman/ca, który dał dukata na mszę za 
zdrowie, jadąc do szkół; 7) Tonący, gdzie Polak Niemca wyratował 
a Floruś widząc to, chciał się koniecznie nauczyć pływać; 8) Jedynak, 
który w skutek pieszczot zmarnował majątek ojca, i dopiero doznaw
szy nieszczęścia poprawił się '); 9) Suknia perkalowa, źle zrobiona 
i „poswędrzona,” w którą matka kazała ubrać się córce leniwśj i nieo- 
chędożnśj, na balik, co ją poprawiło; 10) Ślepa, (v. Niewidoma w póź
niejszych wydaniach), do którćj przywiązała się aż do poświęcenia 
siostra; wzrok przez zdjęcie katarakty został przywrócony; 11) Chrzci
ny, gdzie opowiadziano postępek 15-letniego Feliksa, który, spotkaw- 
szy chorą kobićtę (Niemkę, co wyszła za Polaka i nie nauczyła się 
po polsku) z świeżo urodzonćm dzieckiem, poratował ją  i dziecko 
przywiózł do domu rodziców swoich, był jego ojcem i miał o niem 
zawsze staranie; dziecko to dorasta, w powiastce, sześciu lat, płacze nad 
grobem matki i nad rowem , w którćm się urodziło. Na tój samśj skali 
zostają niektóre późniejsze, jako to: 12) Wdzięczność niebu, okazana 
przez dziedzica rozumnem wsparciem wieśniaków; 13) Śniadanie, gdzie 
uprzejmość i dobre serce nagrodzone zostały przez skąpca, który za
pisał 50,000, i przez poprawę stryjecznćj siostry, niemiłśj i samolub- 
nćj; 14) Julisia, która jest obrazem braku wytrwałości i stałości w za
trudnieniach, obok najlepszych innych przymiotów; 15) Nieuczynność, 
która sprawia, że przy innych zaletach, ludzie nas szacują ale nie ko
chają; 16) Niedola i pociecha, gdzie bogata panienka wspiera ubogą 
rodzinę stolarza; 17) Palma kwietniowa, gdzie jest nauka niejednokrot
nie już powtórzona, że należy być dobroczynnym względem bićdnych 
a znajdzie się zadowolnienie serca; a nawet 18) Lilia Lidesdalu (w Pamięt
niku umiejętności moralnych i literatury na r. 1830) grzesząca dekla- 
macyjnością i niezbyt szczęśliwćm zużytkowaniem żywiołu sentymen
talnego.

Lecz już w r. 1824 pojawiły się powiastki zapowiadające o wiele 
doskonalsze utwory: L is ty  Monisi rozpoczęty ich szereg. W nich 
przedstawiono życie nad stan, jako „narodową słabość," z którćj rzad
ko który Polak wyleczyć się potrafi; przed oczyma naszemi przesuwają 
się kolejno obrazki ruiny majątkowćj, szczelnie zakrywanćj, wierzycieli 
natrętnych, sprzedaży majątku, ograniczenia potrzeb, życia skromne-

' )  T ę  gamę treść  rozw iniętą przeciw staw ieniem  dobroci, ma za p rzed 
m io t N ieszczęścia n a uka , z  r .  1 8 2 7 ,



go i szacunku uczciwych ludzi w miejsce blasku zwodniczego. Siedem 
pierwszych listów wybornie maluje dziewczynę zepsutą, zaufaną 
w swojem państwie, opowiadającą; źe „wiatry muszą panować strasz
ne, kiedy w ich wsi tyle budynków poupadało,” lekceważącą nauki, ta 
lenta, pieniądze i straty, wzdrygającą się na zapach cebuli, ufną w przy
szłość, nie pojmującą, jak można być ubogim; a gdy rzeczywistość smut
na przekonała ją, źe można nim zostać, uważającą bićdę za największą 
hańbę. List ósmy, w którym nawrócona Monisia historyą złoconćj 
nędzy przedstawia i przekonywa się, że życie w ubóstwie jest dla nich 
zaszczytem i cnotą, celuje wymową; ale dalekim jest od tćj charakte- 
rystycznćj prawdy, jaką poprzednie listy się odznaczają. Nagła de- 
cyzya życia w ubóstwie wydaje się nieumotywowaną; przekonanie dzie
ci o potrzebie tćj decyzyi, nadzwyczajnćm. Gdy siedem listów zakra
wa na powieść w artystycznem znaczeniu słowa, ósmy i dziewiąty są 
tylko zakończeniem „powiastki moralnćj.” Bądź co bądź, Tańska pi
sząc te listy musiała być niezwykle ożywioną; gdyż wielka werwa 
i śmiałość, dobitność wyrażeń, delikatna nawet ironia są cechą ich 
stylu.

Obok tćj powiastki postawić należy Pawia Koczmarę, który 
wysłany będąc po lekarstwo dla pana do Lublina, a widząc konie roz
stawne zmęczone, na własnym ulubionym odbył całą podróż; koń padł 

* trupem: Koczmara nie chciał przyjąć pieniędzy, ale konia kupionego 
dla niego przyjął z wdzięcznością. Werwa opowiadania nie mniejsza 
jest jak w Listach Monisi.

Do tych obrazków z życia pańskiego i wieśniaczego dołączyć nale
ży zarys bytu mieszczańskiego pod napisem Kominek: jestto historyą 
Projektów sukiennika na przyszłość, zniszczonych pożarem, przypro
wadzonych jednak po latach pracy skrzętnej do skutku. Wypadki 
zbyt tu szybko po sobie następują, wszyscy zbyt łatwo zarabiają, aże
by można było nazwać Kominek artystycznie dobrą powiastką; są 
w nićj jednak ustępy piękne, a scena, w której Polunia swój skromny 
zarobek składa u nóg matki, jest istotnie rozczulającą.

Z pomiędzy innych powiastek, wymierzonych przeciw rozmaitym 
zdroźnościom, jako to: przeciw bonom francuzkim ( Wieczór u babuni), 
przeciw wyśmiewaniu się i sądzeniu z pozoru (Garbaty), przeciw kapry- 
som, gniewliwości, uporowi i udawaniu {Kapelusz), przeciw psotom 
(Smutne sku tki niemądrego figla); zasługują na uwagę z powodu 
yybitnych cech czasowych utwory, malujące położenie rodzin zubo
żałych, których za czasów Tańskićj było tak wiele z różnych powo
dów, a mianowicie z powodu upadku ogólnego majątków za Księztwa 
Warszawskiego. Ciekawą jest rzeczą, jakich środków używają te po
dupadłe familie dla powetowania stra t losowych. W Magdusi i Julisi, 
w Złotówce, w Matce i synu, los szczęśliwy córki idącćj dobrze za 
Hiąż, wydobywa z ubóstwa rodzinę; w Cnotliwem ubóstwie zapis 10,000 
zdp. przez krewnego, zapewnia jćj utrzymanie; w Wyckowanicy ponie
wiera się u bogatych krewnych; w jednćm tylko Przeczuciu choć cie-



niem własnej pracy, zubożała wdowa zyskuje sobie spótczucie- „dwor
skich, mających kawał własnego gruntu," który po ich śmierci odzie
dziczyła. Tak to jeszcze słabą była wówczas chęć pracowitej nieza
leżności, że Tańska, która w Pamiątce radziła się uczyć robót dla 
utrzymania życia w razie wypadków losowych, nie mogła nawet w mora- 
lizujących powiastkach, choćby dla przykładu, wystawiać zbyt często 
tój chęci urzeczywistnionej w praktyce. A w dodatku objaśnić trze
ba, że Przeczucie powstało dopiero po wyjeździe z kraju.

Treści ściślej trochę pedagogicznśj dobadać się możemy w dwu po
wiastkach: Matka i syn  i Ludwika i  Helena; ale zdania wychowawcze są 
w nich wprost przeciwne. W pierwszćj wypowiedziana jest myśl, że robić 
za kogoś zadania jest podłością-, pomagać gdy on sam robi, szlachetną 
przysługą; a w drugiej czyn Helenki, która odrabiała zadania leniwćj 
towarzyszki otrzymuje pochwałę przełożonćj pensyi, pochwałę nieza
przeczoną przez autorkę ani jednćm słowem.

Odrębnością formy wyróżnia się artykulik pod napisem Tydzień 
bytu dwuzłotówki, którą ona sama opowiada. Jest tu trochę alego- 
ryi zastosowanśj do Polski i wielkich rodów; trochę satyry przeciw 
próżności, zbytkom i t. d., trochę pochwały pracy, dobrego serca i t. p. 
Jcstto rzecz napisana zręcznie, stylem nieco wyszukanym wprawdzie, 
ale nie zbyt rażącym.

Odrębnością wreszcie formy i treści odznacza się jeszcze pięć * 
powiastek, w którśj trudno poznać Tańską. Nic w tćm dziwnego; są to 
utwory naśladowane, jak sama Tańska powiada, i niemal tłómaczo- 
ne z dziełka Wilsona: Lights and shadows o j scotish life (Światła 
i cienie życia szkockiego). Uczucia tu odmalowane, a szczególnićj 
sposób ich wyrażenia, przechodzą średnią miarę Tańskićj i wznoszą 
się nieraz na wyżyny, na których ona nigdy nie przebywała w orygi
nalnych swoich utworach. W powieści: Łoże śmiertelne star ego Szymona, 
wędrownik, odwiedzając rodzinną wioskę obecnym jest przy śmierci 
kościelnika i przy pięknśj scenie przebaczenia marnotrawnemu synowi, 
który zwątpi ł o wierze, bluźni t Bogu i zatruł ostatnie dni życia ojca. Wspa
niała postać plebana, prawdziwego ojca parafian, dominuje nad całąsytu- 
acyą. W Pogrzebie kościelnika zawiera się wiele pięknie wyrażonych roz
myślań nad znikoraością rzeczy ludzkich; syn ów marnotrawny, przy- 
jąwszy uczciwie pogrzebowych gości, klęczy na grobie ojca błagając 
Boga o przebaczenie. W Synu koszykarza  pleban opowiada o pracy 
i oszczędności bićdnego Ernesta, który syna na księdza chciał wykie- 
rować; syn uczył się gorliwie i zdrowiu zaszkodził; ale ma spełnić ży
czenia ojca. W Występnej rodzinie są dzieje sfałszowania testamen
tu przez brata pewnego wieśniaka i kary za to poniesionśj. Treść 
tych powiastek, prócz ostatnićj zawikłanćj trochę, prosta jest; ale styl 
w nich kunsztowny, układ sytuacyi artystyczny; miejscami poezya 
opromienia widok zdarzeń zwyczajnych; a ton smętnćj zadumy i wyż
szego nastroju ducha nadaje im barwę ponętną. W Tęczy wreszcie, 
którćj treścią jest chęć zohydzenia pojedynków, początek mianowicie,



przedstawiający piękny górski krajobraz i wędrowca sierotę, powra
cającego w smutku do rodzinnśj zagrody, pomimo troszki sentymental- 
ności, cudnie się przedstawia. Dalszy ciąg, w którym wędrowiec ten, 
idąc w kierunku tęczy, nie dawno znikłej, trafił do zacisznego miejs
ca, gdzie także smutek gościł, a przyjęty życzliwie i posilony, nazwis
ka swego nie powiedział, jest nieprawdopodobny, chociaż konieczny 
ze względu na rozwiązanie. W kościele bowiem spostrzegłszy grobo
wiec, wędrownik przekonał się, że jest zabójcą syna tej niewiasty stros- 
kanćj, u którćj tak serdeczne znalazł przyjęcie. Następuje wyznanie 
i przebaczenie. Wędrowiec sprzedaje swój majątek i staje się sy
nem tćj matki strapionćj, a domyślnym małżonkiem jćj wyckowani- 
cy Zosi.

Powieści historyczne o wiele większe od obyczajowych mają zna
czenie. Wynikały one bezpośrednio z ówczesnego bardzo silnego"zain
teresowania się przeszłością krajową; zaznajamiały z nią młode pokole
nie; uczyły kochać ją  i szlachetne jćj rysy w pamięci przechowywać, wży
ciu naśladować. To ich główny cel, to ich wielka zasługa, którćj 
i dziś nie straciły. Obok tego są pomiędzy niemi obrazy artystycznie 
Piękne, źe jedynie Listy Elżbiet/ci i Dziennik Krasińskiej wymienię. 
Dziwna tylko rzecz, dlaczego Tańska, która Listy Elżbiet/ci w 1824 r. 
a Dziennik Krasińs/ciSj 1825 r. napisała, w innych późniejszych co 

* do daty utworach zachowała jakiś styl manierowany, deklamacyjny, 
retoryczny, sentymentalnością tu i owdzie zaprawny. Razi on nas 
szczególnićj w Przygodzie Macieja Stryjkowskiego, w Barbarze Ra
dziwiłłównie, w Trzech chwilach z  życia Erazma Wileliusu, w Piel
grzymce do Sandomierza, i w anegdocie pod napisem Piorun w Kra
kowie. Ładną anegdotą jest Rym arz warszawski. Nocleg w Kromo- 
lowie jest powiastką o dwu charakterach dobrze skreślonych: jednym 
z nich jest matka króla Michała, niewiasta mężna i dumna, która bo
lała nad słabością syna, a drugim starościna goszczyńska, gospodyni 
zawołana, nie myśląca o niczćm więcćj jak tylko o udaniu się ciasta, 
i troszcząca się jedynie o apetyt gości. Scena zaśnięcia króla pod
czas ognistćj przemowy matki, ma wielką siłę komiczną, choć w grun- 
p.i» ;„„i.-----  viix—*------- tanowieniu się, obudzą smutek głęboki.

sław znajdował wypoczynek i rozrywkę, 
a literaci mogli się płodami talentu swego popisywać. Wszystkie 
znaczniejsze postacie: Naruszewicz, Wyrwicz, Eojko, Węgierski, Bo- 
homolec, narysowane są żywo i dosyć wiernie.

Wszystkie atoli te utwory ustąpić muszą pierwszeństwa Listom 
Rzeczy ckiej i Dziennikowi Frańciszki Krasińskiej. Listy Rzeczyckiej 
nie mogą być, ściśle biorąc, uważane za powieść. Nie stanowią one 
bowiem artystycznćj całości; gdyż przypuściwszy nawet, że myślą, 
sPajającą wszystkie listy w jedność, jest zagadnienie, czy Elźbietka 
Powić księżnie o bićdzie swojćj, czy nie; to i w takim jeszcze razie 
myśl ta, zapełniająca w Listach ośmiomiesięczny przeciąg czasu, nie
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m yaa czwartkówu. lest wcale dobrym zarysem owych sławnych bie-



została przedstawiona w sposób artystyczny, będąc np. przyczyną 
obaw, nadziei, wątpliwości, zawodów i t. p. Zdaje się nawet, źe nie 
było zamiarem Tańskiśj napisać istotną powieść: szło jśj tylko o przed
stawienie życia rodziny Czartoryskich i wspomnień krajowych, co spo
wodowało np. wyliczenie ówczesnych ludzi zasłużonych, opis zwycza
jów dworskich, wprowadzenie Boduena, Kuryera Polskiego i t. p. szcze
góły, nie wiążące się ściśle z główną treścią. Do narysowania tego 
obrazu obrała Tańska dziewczynę prostą, wychowaną w dworku wiej
skim, uległą ówczesnym przesądom najzupełnićj, ale roztropną, umie
jącą patrzeć i słuchać. Dziewczyna ta  rozwija się w oczach naszych: 
najprzód nauka klasztorna obudziła w jćj duszy pragnienie światła, 
choć ojciec nie bardzo rad był temu, będąc nieprzyjacielem książek 
i nauki dla kobićt, którym według niego przystało jedynie gospodar
stwo. Następnie poznanie ludzi, obcowanie z ukształconćmi rozszerza 
to pragnienie tak, iż ta  dziewczynka, która marzyła już o zostaniu 
w zakonie, dlatego, że tam nie ma troski codziennćj o chlćb, a o zba
wienie łatwićj, szybuje już wyżój, myśli o sprawie ojczyzny. Chwilo
we to są wprawdzie podrywy i z nich nie można wnioskować, żeby 
Elżbietka miała naprawdę stać się wyższą kobiótą, ale że już gąską 
nie będzie, to pewna. Ta Elżbietka nie jest bezwątpienia ideałem 
dziewczęcia polskiego; ale tćż na strofowanie wielkie nie zasługuje. 
Próżna jest, radaby wszystkićm się pochwalić; żałuje, że m atka i sio- * 
stra nie widziały jej jadącćj w karecie z księżną; obliczając korzyści 
życia zakonnego, największy nacisk kładzie na życie swobodne i robo
tę nie naglącą; zadtugo się waha w wypowiedzeniu prośby za matką; 
zajęta jest ubraniem może trochę zawiele; ale koniec końcem dobra to 
córka; czy była równie dobrą koleżanką, przyjaciółką i obywatelką?
0 tćm nie wiemy. Po nićj najlepićj przedstawiona postać wuja, czło
wieka starćj daty, lubiącego frazesy łacińskie, służbisty, bojącego 
się narazić państwu otwartą za kimś prośbą, jeżeliby zwłaszcza prośba 
ta miała być połączona ze skargą na wyżój położonego w łaskach pań
skich, stającego w obronie liberum velo (co jest, nawiasem mówiąc, 
trochę dziwne jak  na sługę Czartoryskich), mającego swą mowę tak 
różną od innych, radzącego wolne wkradanie się w fawory pańskie; 
ale mającego również dobre serce.

Uderza w osnowie całćj Listów brak poczucia godności własnćj 
w rodzinie Rzeczyckich, a mianowicie w samćj Elżbietce. Siedzieć na 
łasce ciotki w klasztorze; późnićj szukać chleba prawie żebraczego 
w Puławach; a nie pomyśleć nawet o pracy saraoistnćj: to rzeczywiście 
okropnie smutna cecha XVIII wieku. Drżeć przed państwem, lękać 
się ich wzroku; uważać za łaskę każde grzeczne słówko; bić czołem 
za każde dobrodziejstwo: to sponiewieranie ludzkićj wartości tak dale
ce nikogo nie raziło, że zkądinąd bardzo szlachetni ludzie podobny 
stosunek za wielce naturalny uważali. Tańska, którćj rodzice w mnićj 
więcćj podobnśm byli położeniu, mogła wybornie, bo z całą swobodą
1 spokojem odmalować je  nam i dać tym sposobem doskonały obrazek



jednćj strony życia XVIII wieku. Pod względem artystycznym jest to 
wielka zaleta; ale pod względem pedagogicznym pragnęłoby się choć 
lekkiego napomknienia o tćm, że taki stosunek dzisiaj za upokarzają
cy się uważa.

Oprócz zobrazowania stosunku bićdnćj szlachty do możnych ro
dów; obrazki domowego życia, strachu z powodu napaści hajdamaków, 
zapalczywości szlacheckićj, topniej ącćj natychmiast w uścisku skropio
nym łzami, są piękne prawdziwie.

W Dzienniku Frańeiazki Krasińskiej znajdujemy inny typ pa
nienki XVIII wieku. Franciszka jest to panna bogata, wychowana 
w rygorze staropolskim, ale z polorem nowszym, francuzkim. Poboż
na zewnętrznemi oznakami, przesądna trochę (wierzy bowiem w feral- 
ność poniedziałków), dosyć próżna, a wielce dumna i daleko planami 
swemi sięgająca, ulega łatwo wpływowi blasku zewnętrznego; ale przy- 
tćm jest czuła, serdeczna, śmiała i odważna, jak się pokazuje z pier- 
wszćj rozmowy z Karolem i z Borchem. Choć szanuje dawny ustrój 
domowy, choć się ujmuje za językiem polskim (oczywiście pod wpły
wem Tańskićj...), z przyjemnością jednak patrzy na elegancyą, na pięk
ne maniery, na grzeczność, na francuzczyznę; ztąd młodszy Swidziń- 
ski więcej się jej podoba od starszego; ztąd Kochanowski zyskuje pe
wien afekt; ztąd w części i przywiązanie do księcia Karola. Lubi za
bawy, wesołość, szczodrobliwość; ale tćż i rzeczami publicznemi zaj- 
niuje się pilnie. Lubi blask i przepych; ale dla osiągnięcia ich „prosić 
o serce" nie chce, bo zadumna. Boi się być nieposłuszną rodzicom; 
mega jednak czarowi miłości i ambicyi, naraża się na przycinki, upo
korzenie, biorąc tajemnie ślub z Karolem...

_ Inne postacie są daleko stabićj narysowane. Książę Karol przed
stawia się jako roznamiętniony i rozkapryszony młodzieniaszek, bez 
energii i bez dumy, którą tylko w błahych okolicznościach zewnętrz
a c h  okazywać lubi; nie prosi np. sam rodziców panny o jćj rękę, tyl
ko się przypisuje do jćj listu, a potćm gniewa się, że nie dostaje odpo
wiedzi osobnćj. Ojciec Franciszki dumny, niezależny, mie kłaniający 
Sl§ wyższym, ale wysoko poważający dostojeństwa szlachcic; surowy, 
? jednak w głębi serca czuły; po tajemnćm zamęźciu córki przyjmuje 
J(t etykietalnie; wstaje gdy ona wchodzi, nie siada blizko nićj. Ma- 
menko wreszcie, błazen nadworny i prorok razem, zręczny, jowialny, 
Jest czwartą cokolwiek wydatniejszą w Dzienniku  figurą.

Intrygi zawikłanćj nie ma tu wcale; wypadki idą powoli, natu
ralnym biegiem; ztąd tćż nie ruch , ale spokojne obrazowanie właściwą 
Jest cechą Dziennika. Najlepszy jest bezwątpienia obraz życia na 
dworze pańskim w Maleszowćj, a w nim wesele Barbary, siostry F ran 
ciszki, ze Świdzińskim. Po nich można wymienić wyborny zarys ży
cia wielkoświatowego w Warszawie, ceremonii obmywania nóg w ko- 
Sciele i kwesty wielkanocnćj, a w końcu niezłe przedstawienie eduka- 
cy pcnsyonarskićj u madame Strumle.



Malowidło uczucia, choć skromne, małoznaczące, ujmuje jednak; 
myśl ciągła Franciszki o królewiczu od początku Dziennika, usposabia 
nas doskonale do przyjęcia późniejszych wrażeń; stopniowe zapisywa
nie postępów miłości ma znamię wielkićj naturalności; wybuchów gwał
townych nie dostrzegamy tu, bo ich zapewne nie było; charakter czuty 
nie zawsze namiętnym, gorącym bywa. Dziennik Frańciszki Krusiń
skiej jest to doskonale wykonana mozaika, odznaczająca się natural
nością, prostotą i doborem barw nie świetnych wprawdzie, ale ładnych, 
ujmujących oko, przemawiających do serca. Cierpienie po krótkiśj 
chwili szczęścia skreślone jest lekko, ale niemniśj udatnie. Nie ma 
tu  nigdzie deklamacyi, a nieraz jedno trafne stówko odznacza wybor
nie charakter lub sytuacyą. Nie jest to powieść na rozwoju charakte
rów oparta, ale trafny obraz obyczajów i uczuć pewnćj części społe
czeństwa XVIII wieku.

Michał Grabowski zrobił bardzo słuszną uwagę, że te dwa utwo
ry Tańskićj (Listy i Dziennik) zapowiedziały niejako, a może nawet 
zasmakować dały w tćj literaturzc pamiętnikowej, która się późnićj 
pod piórem Chodźki i Rzewuskiego tak bujnie rozwinęła. „Panna 
Tańska—powiada—spróbowała prywatne pamiętniki o znajomych so
bie familiach ogłosić jako powieść narodową, a nawet historyczną. 
Nic innego nie przedsiębrał zrazu Walter-Skot.... Cała różnica w tśm 
była, że pamiątki pobrzegowego między Anglią i Szkocyą kraju były 
obfitsze i poetyczniejsze, niż historya domów i rodzin, którym się przy
słuchiwała autorka polska; była i ta  także odmienność, że pierwsze 
obrobione zostały przez jeden z tych geniuszów, które wieki tylko wy
dają. Cobądź, jest między obudwoma utworami szczersze nierównie 
pokrewieństwo ducha, niż wszystkich tak nazwanych Waller-Scota- 
cyi“ ')•—Ja z mojćj strony dodam do tych słusznych uwag tyle tylko, 
że pierwszym istotnie, który tradycyą do istnienia w literaturze powie- 
ściowćj powołał, był J. U. Niemcewicz. W szkicu zatytułowanym 
D w aj panowie Sieciechowie (1815) zestawił on dwa obrazy chronolo
gicznie o sto lat odległe: pierwszy określał życie szlachcica za czasów 
Augusta II, drugi za czasów Księztwa Warszawskiego. Niemcewicz 
obrazy swoje kreślił pobieżnie, bez dostatecznego rozmysłu artystycz
nego; ale tak trafnie różnice zachodzące między dwiema epokami umiał 
uchwycić i odtworzyć, że można go uważać za patryarchę tradycyjnśj 
naszćj literatury. Tańska na szersze rozmiary, z większym nawet za
sobem artyzmu poszła w jego ślady; ale nie stała się jego naśladow- 
czynią; uwolniła się bowiem od chęci dydaktycznego zestawiania dwu 
chwil dziejowych, a zwróciła uwagę swoję i wyobraźnią na wierne od
malowanie postaci i obyczajów w pewnym oznaczonym przeciągu czasu.

Od Dziennika frańciszki Krasińskiej łatwe już przejście do po
wieści większych Hofmanowćj, pisanych pod koniec życia z wyraźnym 
zamiarem zobrazowania pewnych epok w naszym rozwoju społecznym.

*) L itera tu ra  i  k ry tyka , 1 8 4 0 , I I ,  8 5 — 87.



Swoje uzdolnienie powieściopisarskie trafnie skreśliła Hofmanowa 
w Krystynie. „Ja  wcale nie uważam siebie— powiada tu—za pisarza 
dramatycznego, za mistrza wielkich oryginalnych obrazów. Jestem 
sobie skromny malarz-amator, który w pracach swoich małćj miary 
i zawsze tego samego rodzaju jednę tyl/co osobę chce jako tako wysta
wić, jednę myśl wydać; i jeśli mam całą prawdę powiedzićć, daleko 
sobie więcój życzę nauczyć, zachęcić do dobrego powieściami mojemi, 
niż zadziwić lub zabawić; nie idzie mi o to bynajmnićj, czy wedle za
sad sztuki pisane, ale czy moralne i użyteczne.“  Istotnie takie cechy 
odnajdujemy w trzech większych powieściach Hofmanowćj: w Karoli
nie, Krystynie i Janie Kochanowskim.

Pomysł zasadniczy Karoliny wzięła autorka z angielskiego ro
mansu miss Baillie p. n.: Alarriage o f high life '); ale szczegóły jój są 
czysto krajowe, ztąd zupełnie niesłuszny jest zarzut Edwarda Dembo
wskiego, jakoby Karolina była dosłownym przekładem  jednego nędz
nego angielskiego romansu 2), bo same już Notatki, opisujące życie 
marnotrawne za czasów pruskich, powinny były go udaremnić.

Karolina jest to powieść, napisana podług dawnego sposobu za
patrywania się na artystyczną budowę tego rodzaju utworów. Opo
wiadanie, kreślenie zwyczajów i obyczajów, czyli obrazu społeczeństwa 
pewnćj sfery, stanowi treść główną; rysowanie zaś charakterów, prócz 
tytułowego; rozbiór psychologiczny myśli i uczuć; układ sytuacyi taki, 
żeby one rozwijały i posuwały akcyą naprzód, liczą się do rzeczy 
podrzędnych. Zgodnie z takiśm pojęciem zadania powieści, Karolina 
daje nam wcale dobry zarys powierzchownćj, zewnętrznćj, tudzież oby- 
czajowćj strony wyższego towarzystwa warszawskiego za czasów prus
kich; mianowicie „notatki Karoliny,11 historya kasztelanica i szambela- 
nowćj; wreszcie dzieje samej bohatćrki wybornie spełniają to zadanie. 
Charakter Karoliny, ugruntowany na religii, ale pozbawiony głębi du- 
chowćj, powierzchowny i płytki pod względem umysłowym; średnio- 
uczuciowy; bierny, nie mający w sobie ani cienia inicyatywy, potulny, 
nawet bez zwykłćj zręczności kobićcój; lekkomyślny czasami i próżny, 
oddany jest znakomicie. Sympatyi, rozumić się, którą autorka otacza 
oohatćrkę swoję, nie każdy podzielać zechce; ale jeżeli Karolinę roz- 
ważać będziemy pod względem artystycznym tylko jako pewnego ro- 
“zaju charakter, nie odmówimy rysunkowi jego wielkićj trafności, 
/b o k  tćj figury głównćj, rodzice jćj jedynie, przedstawiający obyczaje 
trochę staropolskie z przymieszką nowego żywiołu, który wyrazem 
dorobek można określić, dobrze są choć szkicowo narysowani. Woje
woda zaś, ojciec bohatćra Ludwika i sam bohatćr, pomimo bardzo 
częstego występowania na scenie powieściowćj, nie mają wybitności 
żadnćj. Zręczności np. wojewody, t. j. jego głównego przymiotu, ni-

' )  Piśmiennictwo krajow e  p o d  red . H . Skim borow icza, 1 8 4 0 , N r. 26 
oddziału II.

s)  Piśm iennictw o po lsk ie , s t r .  3 7 8 .



gdzie autorka nie daje dowodu w czynie, w akcyi, przedstawiając ją  
tylko w opisie, w zapewnieniu. Ludwik, jako niestały, giętki, lekki 
charakter, wygląda istotnie jak cień. Więcej już życia posiadają rów
nież sylwetkowe skreśleni: kasztelanie i szambelanowa. Kasztelanie, 
młodzieniec uczciwy w gruncie, namiętny i płochy, nigdy jednak na
miętności swojćj zadaleko nie posuwa; tak samo jak intrygantka szam
belanowa do pewnego tylko stopnia złość swoję na niemiłych sobie lu
dzi wywiera. W ogóle Hofmanowa i nie umiała i nie chciała malować 
natur głębokich, namiętnych. Średnia umysłowość, średnia uczucio
wość, nawet średnia cnota, jak w nauce moralności, tak i w powie
ściach składają trójcę jćj ideałów. I rzeczywiście, chcąc stać się uży
teczną dla ogółu, mając zawsze przytomny umysłowi cel pedagogiczny, 
inaczćj pisać Hofmanowa nie mogła. Brak atoli talentu artystyczne
go, brak wyższego polotu fantazyi spowodował sztywność postaci, roz
wlekłość opowiadania. Intryga, polegająca na tćm, że Ludwik kocha
jąc Julią, nie chce żyć z żoną; a żona pojmując ważność sakramentu,
0 rozwodzie myśleć nawet sobie nie pozwala; wlecze się bardzo powoli
1 dopiero przy końcu powieści staje się żywszą. Ale Hofmanowa, nie 
chcąc opisywać krótkićj chwili obłąkania uczuć Karoliny, która unio
sła się pewną dla kasztelanka skłonnością, skraca tu właśnie powieść 
i szybko dochodzi do ostatecznego jćj rezultatu: do pogodzenia się mę
ża z żoną, do śmierci męża, do odrzucenia przez żonę myśli powtórne
go małżeństwa choćby z kasztelankom, choćby nawet z dawniejszym 
narzeczonym Tadeuszem. W ten sposób unika Hofmanowa scen dra
matycznych, do skreślenia których zdolności nie czuła.

Karolina, jak  świadczą spółczesne dzienniki, była bardzo czyta
na; egzemplarze, które nadeszły do Warszawy, bardzo szybko rozehwy- 
tano. Sprawozdawca jeden nazywa ją  „powszechnie lubionćm dzieł
kiem,“ czytanćm przez wszystkich, które się znajdowało wszędzie, po
cząwszy od „wytwornego biurka elegantki w guście odrodzenia, aż do 
skromnego stolika wiejskićj obywatelki O poczytności zresztą tej 
powieści świadczy i to, że w przeciągu dwu lat niespełna doczekała się 
drugiego wydania. Ażeby zrozumieć przyczyny tego żywego zainte
resowania się, potrzeba zważyć dwie okoliczności: a naprzód w r. 1839 
kiedy Karolina się pojawiła, czytelnia polska oryginalna, bardzo słabo 
była zaopatrzona; Malwina, powieści Jaraczewskiśj, Skarbka, Niemcewi
cza, (nie mówiąc o tłómaczeniach z francuzkiego, niemieckiego i angiel
skiego), stanowiły ją prawie całą. Kraszewski swoimi młodzieńczemi ut
worami, w których nieraz spotykało się obrazy wstrętne {Pan Karol, Czle- 
ry wesela) w tym właśnie dopićro roku ogłosił Świat i poetę, który mu 
zjednał większy, niż dawnićj rozgłos i do pewnego stopnia ustalił jego 
sławę. Chodźko z drobnych tylko powiastek był znany; a Rzewuskie
go Pamiątki również dopićro w r. 1839 .wyszłe, Gawędy i powieści



M. Czajkowskiego niedostały się jeszcze były do kraju. Powtóre, pier
wszy to był utwór Hofinanowćj, w odmiennym od dotychczasowych j a 
wiący się kształcie; każdy uwielbiający redaktorkę Rozrywek, spodzić- 
wał się znaleźć w Karolinie rzetelne zajęcie i pożytek i z pewnością się 
nie zawiódł, jeśli nie był zwolennikiem utworów nowszój francuzkićj 
szkoły w powieściopisarstwie. Krytyka ówczesna wytykała wiele błę
dów; Przezdziccki nawet nazwał bohatćrkę ,,dzieckiem, które autorka 
na pasku prowadzi, a które o tyle tylko ulega zepsuciu świata, o ile się do- 
świadczonćj przewodniczce podoba" ( Tygod. Petersb. 1840, nr. 58); 
ale w ogóle całość chwalono wielce, Notatki uwielbiano, a tenże Przez- 
dziecki przepowiadał powieści Hofmanowćj wielką popularność.

Krystyna, która wyszła 1841 r. nie miała już takiego powodze
nia, chociaż pod względem układu lepszą była od Karoliny. Myśl do 
nićj przyszła Hofmanowćj w r. 1839. Przy czytaniu dzieła pani Necker 
de Saussure: Etucles de la vie des femmes, uderzyło ją  to, co francuz- 
ka autorka mówiła o kobićtach niezamężnych; zamierzyła więc napisać 
eoś dla starych panien '). Ułożyła sobie zaraz planik i w ciągu roku 
1.840 wypracowała Krystynę. W postaci bohatćrki wystawiła sama 
Siebie, jak to wyznaje w liście do Lewockiej z r. 1841. „Krystyna, po
wiada w nim, to jestem ja; ale ja  taka, jaką być zamierzałam w pierw
szej młodości, gdyby mi los nie był podał autorstwa, a późnić; innych 
kolei. Mimo chluby i szczęścia,—doświadczenia, jakich w tych kolejach 
losu doznałam i doznaję, zdarzały się chwile, kiedy widząc, żem wcale 
nie doszła stopnia doskonałości, o jakićj niegdyś marzyłam, żałowałam 
Prawie, że się moje dawne widoki nie ziściły; zapragnęłam tedy choć 
Pa Piśmie zostawić ślad lego, czim być chciałam, czem być mogłam  
| wyznam ci, że żadnego dzieła nic pisałam z takićm polubieniem, z ta 
ką łatwością ł).“ Wystawiła Hofmanowa Krystynę swoję w całćj pełni 
wzniosłego, stałego, energicznego, poświęcającego się uczucia; uczyniła 
z nićj pomoc matki, radę dla siostry, przyjaciółki, a nawet dobrych 
znajomych, wychowawczynię swoich krewnych, obywatelkę z serdecz- 
j ni pojęciem obowiązków względem włościan. Nie była to przecież 
doskonałość papierowa; miała ona serce, które marząc z początku 
0 spełnieniu naturalnego przeznaczenia kobićty, było wymagające 
w wyborze męża, tak, że Krystyna odmówiła referendarzowi staremu 
ecz bogatemu; ale pokochawszy, umiało być pobtaźającćm (np. w sto

sunku z Henrykiem i z całćm rodzeństwem), a przetrwawszy okropną 
ctl°ć niemą boleść, przedstawioną przez autorkę w ślicznćj scenie po
wrotu Krystyny do domu, w którym spodziewa się wyznania Henryka 
miłości dla siebie, a znajduje go rozkochanego w siostrze, zapomina 
0 miłości indywidualnćj i przyjemnościach własnych, żyje dla kraju, 
a w szczególności dla najbliższego otoczenia swojego.

')  D zieła  H ofm anow i'), wyd. Żm ioh. V I, 5 5 0 .
2) R ozryw ki dla m łodocianego wieku  S. z Ż . P ru szak . I I ,  195 .



Druga osoba uwydatniona w powieści, jestto Rawiczowa, w któ- 
rćj Hofmanowa matkę swoję przedstawić chciaia. Była to bardzo ła 
godna arystokratka, dziwiąca się, jak córka aptekarza może być do
brze wychowaną panienką; bardzo zapobiegliwa i rządna gospodyni, 
ale i wygodnisia zarazem, lubiąca żeby jćj posługiwano i nadskakiwa
no nawet, ale poczciwa z kościami, dbała o dobro swych dzieci, nabo
żna, ale nie dewotka. Jestto jeden z najlepszych wizerunków polskiśj 
gospodyni z początku XIX stulecia.

Inne figury: Zosia, Ludwika, Sabina, Aniela, Celina, Wacław, 
państwo Antoniostwo, mają wprawdzie odrębny swój charakter, lecz 
są bladćmi barwami malowane i służą jedynie do uwydatnienia tła  
obyczajowego, na którćm jaśnieje bohatćrka.

Forma tćj powieści zmienia się kilkakrotnie; to jest dyalogową, 
a najpiękniejszą tu sceną jest wyznanie, to opowiadającą, to pamię
tnikową, gdzie doskonały jest dziennik Krystyny, to listową wreszcie. 
Listy są zbyt długie niekiedy, choć niepozbawione interesu; te np. 
w których Krystyna opisuje życie literackie w Warszawie około 1820 
roku są bardzo dobre; znać w nich gorącą miłość kraju w częstych al- 
luzyach do wypadków politycznych. W listach Henryka niewidać ró
żnicy stylu w porównaniu z listami Krystyny; wszędzie on jest prosty, 
niewyszukany, czasami nawet rubaszny. Henryk np. po oświadczeniu 
Stanisławowi zamiaru swego ożenienia się z Zosią, powiada, że dał 
jakby „zadatek na swoją Zosię." Prostota środków artystycznych, 
brak namiętności głębszych, zacieśniony widnokrąg, w którym postacie 
powieści się ukazują, sprawiły, że Hofmanowa, czując się najzupełniój 
w swoim żywiole, z zamiłowaniem kreśliła sceny, w które wyobrażała 
siebie sarnę zawikłana: z przyjemnością przypominała sobie świetne 
chwile pierwszego wystąpienia swego na widowni literackiej w Warsza
wie. Taki zbieg szczęśliwych warunków tworzenia, wydał najudatniejszy 
utwór, jaki Hofmanowa napisała po Dzienniku Frańciszki Krasińskiej. 
Jest w nim pewne wykończenie i zaokrąglenie; jest nawet rozmysł 
artystyczny w ugrupowaniu scen; jest tćż i uczucie nie namiętniejsze 
wprawdzie niż w innych utworach, ale z większą serdecznością, z więk
szą prawdą oddane.

W Janie Kochanowskim wreszcie mamy obrazy, jak je autorka 
sama nazywa, a raczćj luźnie obok siebie zestawione opisy zwyczajów, 
obyczajów i wydatniejszych osobistości z drugićj połowy XVI wieku 
w Polsce. Charakterystyka osób jest najsłabszą stroną utworu; brak 
było bowiem Hofmanowej żywych barw na jćj skreślenie. Najlepićj 
bezwątpienia udał się krewniak Kochanowskiego Imć pan Franciszek 
śpioch, żarłok, domator. Rysy samego Jana Kochanowskiego są do
syć trafne, o ile się odnoszą do zamiłowań i usposobień moralnych; co 
do umysłowości zaś i polotu fantazyi niezawsze szczęśliwie się powio
dło naszćj autorce, gdyż zbyt nizką sferę bujania im naznaczyła. Ta
ki Kochanowski, jak go Hofmanowa przedstawiła, jest wizerunkiem 
dobrego ojca, męża, gospodarza; ale poety wcale w sobie odczuć nieda-



je. Prawdą jest niezaprzeczony że polot fąntazyi naszego Jana zbyt 
wysokim nie był; prawda i to, że ukochał on złotą mierność horacyu- 
szowską; lecz w każdym razie poezye jego zdradzają umysł o wiele 
większy od średnićj miary przeciętnego obywatela polskiego z XVI 
stulecia. W obrazie poety zaniedbanie jego poetycznćj strony jest za
pewne jednym z błędów zasadniczych portretu '). Żona Kochanow
skiego cicha, posłuszna, gospodarstwu oddana, potulna, umiejąca jed- 
uak czasem zdanie swoje przeprowadzić; jest postacią dzisiaj już bar
dzo spowszechniałą, ale w 1842 r. była dość świeżą jeszcze. Charak
tery córek są istotnie różne od siebie: Ewa żywa, Ludwina oddana ży
ciu pobożnemu, Dorota energiczna, na mężczyznę nieco zakrawająca 
(dziewczyna-kozak), Urszulka fenomenalna; bierność atoli ról i nad
zwyczaj blady koloryt utworu nie pozwalają tym charakterom rozwinąć 
S16> stanąć przed nami plastycznie, z wyjątkiem jednśj tylko Urszulld.

Ponieważ, jak  wiśmy, namiętność nie była przedmiotem, któryby 
Hofmanowa wystawiać lubiła, nićma więc w Janie Kochanowskim uie- 
tylko romansu, ale nawet żywszego jakiegoś ruchu uczucia; akcya (je- 

można tu w ogóle mówić o akcyi) wlecze się żółwio. Poetyczność 
istnieje w jedynym tylko ustępie, który opisuje śmierć Urszulld. Ar
tystycznie przedstawionych sytuacyi bardzo mało tu znajdujemy; naj
lepsza z nich to Biesiada poetów. W ogóle biorąc, Jan Kochanowski 
Wl§cśj nawet od Karoliny i Krystyny jest pracą dydaktyczną, przezna- 
czoną do obeznania młodzieży z zewnętrzną przeważnie stroną domo
w o  życia szlachty polskićj w drugiśj połowie XVI wieku; do czego 
s*użą również pracowicie i starannie nagromadzone przypiski, nad któ- 
r emi Hofmanowa trudziła się długo i z wielkiśm zamiłowaniem przed
miotu. W swoim czasie przypiski te nawet miały wielką wartość; 
oprócz bowiem mnóstwa dat i szczegółów historycznych zapoznawały 
także z poglądami Mickiewicza na główniejszych pisarzy polskich, wy
głaszane w Collćge de France....

Ten sam cel zaznajamiania z przeszłością krajową miały Życio
rysy  sławnych Polaków, pomieszczane przez Tańską w Rozrywkach. 

godnie ze swojśm usposobieniem pokojowćm, wybierała autorka ludzi 
jawnych z nauki, talentu, a nie z męztwa, dzielności i zręczności dy- 

Plomatycznśj. To tćż wśród 18 szkiców biograficznych znajdujemy 
X,tylko poświęcone znakomitościom wojskowym lub politycznym {Jan  
■tarnowski, Wacław Rzewuski, Stanisław Małachowski), a nadto 
2 tych trzech, Rzewuski więcćj jest znany jako poeta niż jako hetman, 
a dwaj pozostali na polu także piśmienniczśm ślady pracy swój zosta
l i -  Jako charakterystyczną cechę czasu wydzielić potrzeba z po- 
^yższćj cyfry dwa życiorysy, w których autorka wypowiada swe uwiel- 
menie dla idei samopomocy i zaznacza przyjemność, z jaką kreśli ży- 
Wety tych ludzi, co z nizkiego stanu do wyżyn społecznych się wznie-

’) W adę tę  w ytknęła  ju ż  E leo n o ra  Z iem ięcka w Pielgrzym ie  z ro k u  
1 8 * 2 , I I I ,  2 0 2 .
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śli. Myśli te wypowiedziała Tańska w dwu krótkich i zresztą niezbyt 
pięknie skreślonych szkicach z r. 1827, z których jeden mówi o Dan- 
łyszku , a drugi o Strusiu.

Z pomiędzy życiorysów, przedstawiających poetów, uczonych, ka
płanów, mają znaczenie nietylko pedagogiczne, ale i naukowe, pięć 
obszernych biografii: Adama Naruszewicza, Aloizego Felińskiego, Frań- 
ciszka Karpińskiego, Grzegorza Piramowicza i Mikołaja Dzieduszyc- 
kiego. Pierwsze cztery niedlatego mają także znaczenie naukowe, że
by w nich miała się znajdować krytyczna ocena pisarzy, lecz dlatego, 
że zawierają cenne materyały do ich życia pierwszy raz tu ogłoszone, 
jako to listy, anegdoty i rysy charakteru. Wspomnienie o Mikołaju 
Dzieduszyckim jest rodzajem pamiętnika o młodzieńcu, któryby bez 
przysługi Tańskićj nieistniał w spisach historyi piśmiennictwa. Ona 
nas objaśniła, że byłto młodzieniec o chęciach zacnych i gorących, któ
ry się podczas sejmu czteroletniego łączył stosunkiem przyjaźni z ów
czesną młodzieżą literacką: Felińskim, Wyszkowskim, Tymienieckim, 
Szubertem, Rudzkim i innymi; że miał zdolności poetyckie, które 
w tłómaczeniach z łacińskiego, francuzkiego i niemieckiego (mianowi
cie z Hagedorna i Utza) okazał. Niemnićj ciekawćm, jak  to wspo
mnienie, jest z zapałem napisana pochwała księdza Żubra, nauczyciela 
religii Tańskiej; wystawia tu wdzięczna uczennica jego łagodność, do
broczynność, umiejętne przemawianie do ludu, opiekowanie się nim, 
potężną wymowę, głęboką naukę; a pochwałę tę trafną usprawiedli
wia uwagą, że nietylko na polu wojny, w literaturze i naukach, lecz 
w każdym życia zawodzie wielkim stać się można. Życiorys Józefa 
Szymanowskiego mieści także kilka szczegółów ciekawych; a listy jego 
tu wydrukowane nie zawićrają wprawdzie ważnych faktów, ale świadczą 
o pogodnćm usposobieniu poety, pomimo dotkliwych cierpień. Ocena 
jego działalności z powodu ówczesnych mniemań literackich i stosun
ków przyjaźni z rodziną Szymanowskich, grzeszy wielką przesadą; jest 
bowiem nieumiarkowaną pochwałą, jako wybornego tłómacza, jako 
znakomitego krytyka: przypisuje mu np. zasługę, że język polski, uczy
nił „językiem miłości i uczucia."

Z miłością wielką napisała tćż Tańska Wiadomość o życiu Ma
ry i z Leszczyńskich, wychwalając jćj dobre, staranne wychowanie, po
bożność, rozsądek, dobroczynność wielką. Była to kobićta wedle ży
czeń Tańskićj: nie piękna, zachwycała wdziękiem ułożenia; choć 
uksztatcona, przekładała jednak igłę nad pióro i pędzel; choć wyso
ko urodzona, nie ceniła tyle tćj wysokości, ile wartość wewnętrzną; 
choć rozumna i oczytana, do rządów się nie wtrącała, idąc za radą 
ojca; zdawała się na wolą Opatrzności, wolała płakać śmierci syna niż 
upadku jego cnoty.

Inne biografie albo grzeszą trochę deklamacyjnością (Onufry 
Kopczyński, Maryanna Lanckorońska), albo są tylko przygotowaniem 
do obszernych wyjątków z pism autorów (Skarga, Krasicki, Kniaźnin). 
Poglądy Tańskićj na niektóre osobistości; te i owe fakta nie mogą się



dziś już ostać w obec zdobyczy krytyki historycznćj; w swoim jednak 
czasie nie były wynikiem błędu lub nieznajomości rzeczy. Ta uwaga 
Powinnaby uwolnić Tańską od zarzutu niewłaściwego przedstawienia 
wypadków i osób historycznych. Wyliczać tu omyłki jćj albo tśż pros
tować niedokładności nićma żadnćj potrzeby; nie rozjaśniłoby to nam 
wcale talentu autorki a nauce nie przyniosłoby korzyści; wykształceni 
bowiem sami prostują mylne zdania lub fakta, a dzieci czytające pis- 

Hofmanowćj znajdą poradę u starszych albo w późniejszym cza- 
Slei który im poda dokładne wiadomości.

*  *  *
Utwory dramatyczne Arnolda Berquin’a, znane i u nas w prze

kładzie, dały Tańskićj pochop do utworzenia lub przerobienia dwu
nastu komedyek dla dzieci, które nie roszcząc żadnćj pretensyi do zna
czenia artystycznego, miały posłużyć do korzystnśj i pouczającćj za
bawy, do wprawy w dobre wymawianie i nabranie zgrabnych ruchów, 
do wpojenia wreszcie jak zawsze jakićjś przestrogi moralnćj. Zarów
no w powiastkach jak  i tu  dobre serce, wdzięczność, miłość, skłonność 
, ? czynienia dobrze innym, są chwalone, a złośliwość, niechęć do nau
ki, psotnictwo, nieuczynność, plotkarstwo, obmowa, ulegają wyraźnćj 
kaganie a nawet karze. Ruch dramatyczny jest bardzo słaby; intryga 
Prawie żadna; charakterystyka niezbyt dobitna. Niektóre komedyjki 
Przedstawiają dzieci albo sentymentalne zanadto: (Dobre serce Sta- 
Sla\  albo zbyt rezonujące (Miody nauczyciel); niektóre zaś odznaczają 
jkę bardzo trafnie pochwyconemi z natury rysami. Do tćj drugićj ka- 
cgoryi należy przedewszystkićm List i piosnka, w którćj usposobie

nia panien, ich pojęcia i mowa są doskonale oddane; dalćj: Zegarek, 
podwieczorek w Bielanach i Odjazd nauczyciela. Całkiem różny od 

jest wdzięczny obrazek rodzajowy pod napisem: Wesele Jasia 
1 Marysi (z 1826 r.). Złożony on jest z samych barw rodzimych, 

wacha umiejąca raić chłopcom dziewczęta i nagadać im wprzód tysią- 
e rożności, zanim do właściwego dojdzie celu; dziewczyna wzdragaj ą- 
a się od zamęźcia, a późnićj ze sromem pijąca kieliszek wódki, wy

j c i e  są odrysowane. Szczegóły obrzędowe doskonale zużytkowane: 
ac w tćj komedyjce wpływ podróży po kraju i badań spółczesnych 

ad zwyczajami i pieśniami ludu.
, W Szkółce, którćj bohatćrem jest Tadzio Czacki, artystycznie 
oprą jest postać śmiesznego i pełnego pretensyi bakalarza, ale peda- 

IpPcznie niezbyt właściwą w utworze dla dzieci. Niezbyt tćż szczę- 
iwą była komedyjka pod napisem: Odwet; jakkolwiek bowiem cel jćj 

jkoralny, środki przecież do przeprowadzenia go użyte nie są godne 
Pochwały, jako to: wywiadywanie się od sług o postępowaniu dzieci, 
dwukrotne kłamstwo ojca, niestosowność kary, (ojciec każe dzieciom 

usługiwały dawniejszym swoim sługom), gdyż upokorzenie a ra- 
dzćJ zgniecenie miłości własnćj rzadko kiedy do naprawy moralnćj się 
Przyczynia; wreszcie i pomysł sam (mniemany powrót lat Saturno- 
wycb) nie wiele mieści w sobie cech prawdopodobieństwa.



Do utworów beletrystycznych liczę również kilka opisów podró
ży , zarówno po kraju jak i zagranicą. Najważniejszą w nich stronę 
stanowią zawsze wspomnienia historyczne, popierane nieraz długićm 
wyliczaniem sławnych osobistości, napisów grobowych, aktów urzędo
wych; na drugim planie są zwyczaje, obyczaje i podania ludowe; na 
ostatnim krajobrazy natury. Wszędzie przewodniczy autorce chęć 
oświecenia, nauczania czegoś pożytecznego a łatwego do zrozumienia; 
a zawsze mało zwraca jćj uwagę piękna zachwycająca natura lub po
rywający utwór sztuki. Nawet opis Szwajcaryi polskićj (Pieskowa 
Skała, Ojców) i saskićj jest suchy; Ilofmanowa patrzy na przyrodę 
okiem trzeźwćj, praktycznćj kobićty, nie zaś okiem artysty. Wylicze
nie miejscowości i wspomnień dziejowych; przedstawienie wygody lub 
niewygody, zaznaczenie niemal katalogowe tego, co się podobało lub nie- 
podobało, co się wydało pięknóm lub niepięknćm: oto cechy główne tego 
opisu. Podobnie rzecz się ma i z dziełami sztuki. We Wspomnie
niach z podróży w obce kraje  znajduje się opis galeryi drezdeńskićj; 
trudno znaleźć lepszćj sposobności do wywnętrzenia swoich uczuć este
tycznych; a przecież Hofmanowa myśli przedewszystkićm o tśm, co jćj 
wychowanica z tćj galeryi zapamiętać powinna; kreśli więc zarys ma
larstwa, pod względem zewnętrzych dziejów dość zadawalniający (prócz 
kilku małych usterków w nazwiskach, szczególnićj greckich i włoskich); 
ale co do oceny zewnętrznego charakteru zupełnie powierzchowny; 
znać źe go przedstawiła kobićta praktyczna, nie umiejąca się unosić, 
nie puszczająca cugli fantazyi swojćj.

Taka jest najogólniejsza cecha zarówno opisów przejażdżki po 
okolicach Warszawy i do Puław, w Lubelskie, w Podlaskie, w K ra
kowskie, w Sandomierskie, do Arkadyi i Nieborowa; jak Wspomnień 
z  podróży w obee kraje  i Opisu przejazdu przez Niemcy. Wszędzie 
opowiadanie proste, naturalne, częstokroć ożywione; a zwrócone ku 
przedmiotom pożytecznym, praktycznym. Opis lJulaw  ma dziś wiel
ką cenę, jest bowiem najdokładniejszóm sprawozdaniem z, tego czćm 
były Puławy w r. 1825. Tu mieszczą się wspomnienia o Świątyni Sy- 
billi i Domku gotyckim  wraz z wymienieniem znajdujących się tam 
pamiątek; tu się znajduje świadectwo o dobrym stanie wieśniaków, 
o szkółce wiejskićj, o domu roboty, gdzie rzemiósł uczono, o szkółce 
ogrodniczćj, o szkółce dla dziewcząt, o nagrodach dla odznaczających 
się rządnością i dobremi obyczajami włościan, o uroczystości rozda
wania nagród na „Kępie11 obok krzyża Maryi; tu jest także mowa 
o Jasiuku, który się kształcił w szkołach wileńskich kosztem książąt 
Czartoryskich a nie wstydził się chłopskiego pochodzenia i nazwiska...

Odmiennym od innych jest Opis podróży do jednój części Prus 
niegdyś polskich. Opis ten ułożyła Tańska na podstawie notatek Kry
styna Lacha Szyrmy i jego listów; a nie wićmy co własnego dodała; 
ona sama jednak ogółowi pracy nadaje piętno Szyrmy: wszędzie prze
mawia mężczyzna i wspomnieniami swego uniwersyteckiego życia 
w Królewcu czytelnika zajmuje. Nie jest ten opis tak żywy jak inne;



ale odznacza się ważnemi spostrzeżeniami, np. o narzeczu mazurskićm 
w Prusach, o charakterze tamtejszych mieszkańców, o profesorach uni
wersytetu i t. p. Jest to zawsze jeden z tych opisów, z których naj- 
więcćj nauczyć się można.

Historyczne znaczenie wszystkich tych opisów podróży po kraju 
aa tćm polega, że były one pierwsze mi w literaturze naszój, na więk
szy rozmiar wykonanemi beletrystycznómi próbami zainteresowania 
czytelników do ziemi, na której i z którśj żyli. Mieliśmy dosyć tłó- 
maczonych opisów podróży, i naokoło ziemi, i do Włoch, i do Szwajca- 
ryi, mieliśmy nawet oryginalną, podróż po Słowiańszczyznie; ale kraj 
własny najmnićj na siebie zwracał uwagi, bo każdemu się zdawało, że 
80 „i tak“ zna doskonale. Poszukiwania zabytków pogańskich dopie- 
r ?> zwrot do zbierania pieśni i podań ludowych, badanie składu geolo
gicznego gór; zajęcie się w ogóle swojszczyzną wywołało na początku 
wieku naszego kilka naukowych wędrówek (Niemcewicza, Staszica, 
Czarnockiego) i wskazało, że jest czćm się zająć nawet we własnym 
kraju. Tańska była wymowną propagatorką tego zwrotu do swojsz
czyzny i opisami swemi umiała skutecznie przemówić do mas zobo
jętnianych...

#  #
*

Zbierając teraz w myśli najogólniejsze cechy wymienionych tu 
beletrystycznych utworów Tańskićj, zaznaczyć możemy, że mając na 
celu użyteczność, dążyły one do wszczepienia w serca dzieci zasad mo
ralności, przedewszystkićm do życia prywatnego, rodzinnego, odnoszą
cych się; wzbogacały pamięć wieloma wiadomościami z dziejów poli
tyki, nauki i sztuki; rozwijały rozsądek zwrócony do rzeczy w prakty
ce potocznćj napotykanych. Cnoty obywatelskie były w tych utworach 
zalecone również, w sposób, który najłatwićj młodocianemu wieko
wi zrozumieć i wykonać, gdyż się odnosiły do zamiłowania mowy 
ojczystój, do poznania przeszłości krajowćj i do wielbienia mężów za
służonych. Bardziśj zawikłane stosunki społeczne wyłączyła Tańska 
ze swych prac, i bardzo słusznie; z niemi zaznajomić się potrzeba na 
seryo, rozebrać je  gruntownie, przyswoić sobie z rozmysłem, do czego 
wiek dojrzalszy najlepiśj się nadaje.

Równocześnie jednak spostrzegamy w całości tych utworów pew
ne braki. Przeważna dążność moralizatorska spędziła z pola żywioł 
opisowy, uszczupliła granice przedmiotowćj i zgodnćj z naturą chara
kterystyki; co przyniosło szkodę nietylko artyzmowi tych utworów, 
®*e i pod względem pedagogicznym oddziałało ujemnie; nie dając mło
demu czytelnikowi wszechstronnego obrazu ludzi i stosunków między 
niemi zachodzących, pozbawiając go sposobności kształcenia poczucia 
Plastycznego; nie dozwalając mu rozpatrzeć się pogodnćm okiem po 
zawsze pięknćj, świeżćj i odświeżającćj umysł przyrodzie i wzbogacać 
nmysł najlepszemi, bo własnemi spostrzeżeniami, które kiedyś do sa
modzielności myśli doprowadzićby go mogły.



Powtóre, szczupły obręb fantazyi, którym Tańska rozporządzała, 
nie mógł się przyczynić do wyrobienia w czytelnikach wrażliwości na 
działanie pięknych dzieł przyrody i sztuki; ciasno pojęta utylitarność 
nie pozwalała na należyte uwzględnienie wymagań młodocianćj fantazyi, 
suche po większćj części wzmianki o podaniach ludowych, nie dawały 
możności odczucia w nich natchnień prawdziwćj poezyi.

Potrzecie, ten sam brak rozwinięcia fantazyi, w połączeniu z roz- 
sądkowem na wszystko zapatrywaniem się, bez uwzględnienia wyższych 
a raczćj bardzićj zawikłanych działań rozumu, sprawił, że czytelnicy 
utworów Tańskićj nie mogli w sobie wyrobić zdolności kombinacyjnśj, 
która wydaje wynalazców w rzeczach przemysłu. Jednostronny kie
runek powieści i życiorysów, w których ciągle występowały tylko cno
ty i wady, tylko nauka książkowa i talent wyrażania swych myśli pro
zą i wierszem; a nigdzie się nie pojawił żaden odkrywca, żaden wyna
lazca; n i|dzie nic było mowy o tśm, jaką drogą ludzie dochodzili do 
tych zadziwiających ulepszeń w życiu, które im dostarcza przemysł, 
i do tych wiadomości, które im wydarcie tajemnic naturze przysporzy
ło: ten jednostronny kierunek stanowi również jednę ze słabych stron 
beletrystycznych utworów naszćj moralistki.

Dziś, kiedyśmy już przywykli do tylu pięknych i artystycznych, 
nawet w zakresie beletrystyki dziecięcćj utworów; kiedy nam francuz- 
kie i angielskie, a nawet niektóre polskie dziełka wskazały, każde 
w swoim zakresie, jak  na dłoni, łatwy sposób rozwijania wszystkich 
władz duchowych dziecka; kiedy każdy malec rozkoszuje się ślicznie 
ilustrowanćmi pisemkami, w których moralność, fantazya, rozsądek 
i rozum, plastyka i zdolność kombinacyi najściślćj się jednoczą: dziś 
łatwo nam wykazać braki, jakie w całości utworów beletrystycznych 
Hofinanowej się znajdują. Ale kiedy potrzeba było dopiero stwarzać 
czytelnią dziecinną; kiedy wzorów nowego kierunku wychowania jesz
cze nie było; kiedy szło przedewszystkiśm o zachętę do czytania 
i o wpojenie najważniejszych zasad moralności i narodowości: niepo
dobna było czegoś więcćj wymagać nad to, co Hofmanowa dawała. 
Ona wszczepiała w serca młodych pokoleń uczucia czerstwe, zdrowe, 
czysto-ludzkie; ona wymownym głosem mówiła o chwale przodków 
i zachęcała do poznania kraju, języka i literatury własnej; ona wytwo
rzyła ten ruch na polu piśmiennictwa dla dzieci, jakim dziś jeszcze 
się cieszymy. Jćj powieści co do popularności u nas mogą się jedynie 
porównać z tćmi, jakie Krzysztof Schmidt pisał; a przecież jego utwo
ry do najlepszych się liczą.

Hofmanowa nie mogła oczywiście sama jedna dać kompletnego 
kursu czytelnictwa dziecięcego, gdyż dla dokonania takiego dzieła po
trzeba różnorodnych zdolności, które w jednym człowieku nigdy się 
jeszcze razem nie połączyły w zupełnćj doskonałości, mianowicie na 
polu pracy wychowawczćj. Najwięksi pedagogowie świata, choćby 
w zasadzie jak najdokładnićj rozumieli i wyznawali potrzebę harmonij
nego rozwijania władz duchowych dziecka, mogą te zasady najlepićj



wypowiedzićć w teoryi; ale w praktyce zawsze uwzględniają, jedne stro
ny wychowania więcćj aniżeli inne. Jeżeli więc dzisiaj jest możność da
nia do ręki dzieciom powiastek i w ogóle beletrystycznych utworów 
takich, które spełniają razem wzięte zadanie harmonijnego kształcenia 
ich potęg duchowych, to winniśmy tę przysługę nie jednćj osobistości, 
ale kilku lub kilkunastu.

Nasza beletrystyka dziecięca najdłużćj ze wszystkich uprawiała 
wyłącznie i jednostronnie niwę moralności i rozsądkowego myślenia; 
prawdę tę wiemy dziś z całą świadomością jój znaczenia w dziejach 
wychowania. Skutkiem to było braku wielkich zdolności pedagogicz
nych w kierunku piśmiennictwa dziecięcego; skutkiem także wzoru po
danego przez Hofmanową; błędu atoli późniejszego rozwoju nie można 
zapisywać w dziale pasywów pierwszćj założycielki owego piśmienni
ctwa. Jój zasługi nie należy umniejszać wyliczeniem tego, czego nie 
zrobiła,; lecz ocenić słusznie to, czego dokonała. A w swoim zakresie 
dokonała rzeczy olbrzymiśj: stworzyła piśmiennictwo dziecięce, a w do
datku napisała kilka utworów, mających wartość nietylko pedagogi
czną, ale i artystyczną.

Z powyższego przedstawienia łatwo wywnioskować, źe dwa sądy 
nieprzychylne, jakie wydano o działalności beletrystyczni autorki 
Dziennika Franciszki Krasińskiej za jój życia, nie są oparte na pod
walinach prawdy. Jeden z tych sądów wydał J. I. Kraszewski, kiedy 
jeszcze był bardzo młodym, bo miał lat 24, i kiedy nadto pesymisty
cznie na literaturę polską się zapatrywał. Wyliczając powieściopisar
ki polskie, nie przyjmuje do ich grona autorki Rozrywek, „którśj po
wiastki — powiada — dla braku oryginalności i dla celu utylitarnego 
nie mogą być sądzone jako dzieła talentu, lecz jak  drugiego rzędu 
wyroby, jakich każdy oczytany i smakiem udarowany człowiek, ile ze
chce stworzyć potrafi.11 A jako usprawiedliwienie tego surowego zda
nia, którćm nie obejmował wprawdzie Karoliny, Krystyny i Jana Ko
chanowskiego, bo ich jeszcze wtedy nie było; ale którćm potępił takie 
utwory, jak Listy tUonisi, Listy Rzeezyekiej i Dziennik Frańciszki Kra
sińskiej, dodaje Kraszewski: „Autorowie piszący o edukacyi, zupełnie 
oddzielną klasę stanowią; a jeśli swojego celu dopięli, tćm się tylko 
kontentować muszą. Te tylko pisma za artystyczne, genialne się 
uważają, których autorowie prócz wewnętrznego popędu, zapału, na
tchnienia, innych celów nie mieli i podrzędnym  widokom uprowadzić 
S16 nie dali" *). Kraszewski widać wówczas nie przypuszczał, że do 
°siągnięcia celów pedagogicznych potrzeba także między innemi rze
czami, i artyzmu.

Drugi sąd, jeszcze dotkliwszy, wydał również młodzieniec, pełen 
Wrzących, ale nie wyrobionych myśli: Edward Dembowski w r. 1844: 
«.Wszystkie Hofmanowśj w tym zakresie (t. j. w piśmiennictwie dla 
dzieci) pisma, chybiają celu, bo rozbudzają w dzieciach dążnością swo-

')  W izerunki i roztrząsania  naukowe, tom ik  X I  z r. 1 8 3 6 .



ją  próżne naboźnisiostwo (!), uszanowanie przesądów i ciemnoty; a nie 
wystawiając im wcale powinności względem narodu, nie rozwijają 
w nich miłości ojczyzny, a przeto mogą mierność tylko wykształcić, 
nigdy zaś prawdziwćj obywatelskićj cnoty." W innych dziełach Ilof- 
manowćj widzi także Dembowski tylko czczość, miałkość, brak arty
zmu i „wsteczne dążności" ').

O ile wiem, były to dwa wyjątkowe za życia autorki podniesione 
publicznie głosy wśród chóru ogólnego uwielbienia i czci. Nie zdołały 
one naturalnie zmniejszyć popularności Hofmanowćj, ani jćj zasługi 
w dziejach rozwoju piśmiennictwa dziecięcego.

Był atoli jeszcze trzeci nieprzychylny sąd, wydany zaraz po śmierci 
Hofmanowćj przez jednego z koryfeuszów poczyi naszćj, Juliusza Sło
wackiego, którego można uważać za przedstawiciela wszystkich entu- 
zyastycznych umysłów u nas. Sąd ten przecież, zapisany w prywatnym 
liście poety do matki, rnałćj tylko garstce naówczas był znany, jak 
kolwiek w niejednćj gorącój duszy oddźwięk-by znalazł, mianowicie 
wśród kobićt; i dopiero w r. 1876 został do powszechnćj wiadomości po
dany w ogłoszonych we Lwowie Listach Juliusza Słowackiego do matki. 
Zawiera się on w słowach następnych: „Umarła tu nam autorka nasza, 
dla dzieci niegdyś pisząca. Odpoczynek jćj, ale nie pokój, bo jeszcze 
wiele czynić pozostaje; nawet ona sama wiele z tego, co uczyniła, sa
ma wywrócić musi:— tamy przeciwko egzaltacyi kładzione, serca przez 
nią na kluczyk od Spiżarni zamknięte, a które klucz nieszczęścia bę
dzie musiał otworzyć nauowo. Bo nie na samych tylko prawidłach 
moralności stoi anioł żywota, ale i skrzydła m a , które go częścićj na 
powietrzu utrzymują, niż na nogach... Nie wiedząc, a sproleslantyzo- 
wała kobićty. Nie mićj mi za złe, bo prawdę mówić muszę nawet 
o umarłych, abym w prawdziwych umarłych rozkochał żywych" {Listy, 
II, 169). Ile w tym sądzie znakomitego poety znajduje się pierwia
stków prawdy, a ile przesady; czytelnicy sami mogą wywnioskować, 
porównawszy go ze zdaniami, przedstawionćmi przezemnie powyżćj.

(Dokończenie nastąpi).

a
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i p o lityczna  P . P . Rubensa z niewydanych dokum entów.

W zeszłćj kronice naszćj, między dziełami, uwieńczonymi przez 
Akademią francuzką, wymieniliśmy historyą Marchii brandeburshiij 
pana Lavisse. Uważamy za obowiązek dać poznać nieco dokładnićj 
przedmiot, który blizko dotyka dziejów naszych.

Dzieło to jest rozprawą doktoryzacyjną; powinno zatćm nosić ce
chę bezstronności i traktować rzecz ze stanowiska czystonaukowego. 
Trudno przecież, aby autor nie uległ wpływom czasu; sam wybór przed
miotu pokazuje, że młodzi uczeni francuzcy czują dziś niezbędną potrze
bę zbadania dziejów wrogiego im państwa.

Dla nas Polaków, sam tytuł pracy niemoźe być obojętnym; kto 
bowiem mówi o Brandeburgii, a zatćm o formacyi dzisiejszćj potęgi 
Pruskićj, ten porusza najżywotniejszą stronę naszćj dziejowćj przeszło
ści. Wyznajemy, że autor nauczył nas wielu szczegółów, jakie za
wdzięcza sam pilnemu zbadaniu pracowników niemieckich, cytowanych 
bardzo skrupulatnie; powiedzmy jednak, że w osobistych poglądach au
tora, nie dopatrzyliśmy wcale samodzielności; tam zaś, gdzie usiłuje być 
oryginalnym, popełnia wielkie błędy. Te błędy ujdą może przed 
okiem Francuzów, dla których przeszłość Prus była dotąd prawdziwą 
terra incognita; my jednak, skutkiem geograficznego położenia i wie
kowych stosunków, bardzićj obznaj mieni z sąsiadami naszymi, lepićj 
możemy ocenić fakta, stawiane częstokroć j ako pewniki, na których au
tor buduje swój systemat. Czytamy np. w samym początku dzieła, 
(str. 17); „Hohenzolerny brandebursy odziedziczyli Prusy w r. 1618 
Po Hohenzolernach pruskich i tak utworzyło się państwo brandebur- 
sko-pruskie, państwo niemieckie, które odziedziczyło prawem zwycięz- 
twa imiona dwu zagrabionych krajów słowiańskich.^

Wićmy wprawdzie ile żywiołu słowiańskiego w Prusach dopa- 
J z y ł uczony Dominik Szulc, trudno jednakże twierdzić, aby pierwotni
* rusacy mieli być Słowianami w takićm znaczeniu, jak byh nimi pier
wotni mieszkańcy Zgorzelca. Osnucie więc całego systematu na sło- 
Wiańskości Prusaków, nie wytrzyma krytyki historycznćj. Dogodził za-
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pewne autor ciasnemu patryotyzmowi wielkićj części swych ziomków, 
pokazując Niemców, pożerających Słowiańszczyznę, a pobudzających do 
odwetu panslawizm, na którym nawet uczeni francuzcy opiśrają swoje 
nadzieje; prawdziwa jednakże nauka, nietylko że nic nie zyskuje, ale 
traci wiele na tego rodzaju rozumowaniach. Zaborcy niemieccy XII 
wieku jak i wieków następnych, ciężko zawinili w obec ludzkości, ucis
kając i Słowian i Prusaków, ale gdzie idzie o naukę etnograficzną, tam 
uczeni powinni być etnografami, nie zaś politykami.

Że potrzeby czasowe, a nie ściśle naukowe, kierowały pracą auto
ra, widzimy to z hołdu, jaki składa znakomitemu uczonemu francuzkie- 
mu p. de Quatvefages, za badania jego nad plemiennością Prusaków {La 
race Prussienne). Wiadomo jak zacięta polemika wywiązała się skut
kiem tych badań pomiędzy p. Quatrefages, a profesorem berlińskim 
Virchowem, który antagonistę swego przezwał niemcoiercą (deutschfres- 
ser). Quatrefages obraził dumę Prusaków, zaprzeczając praojcom ich 
rodowodu aryo-europejskiego, a mieniąc ich potomkami turańskich 
Finnów. Uczony ten antropolog francuzki opićrał się w wywodach 
swoich, na pracach etnograficznych naszego ziomka, który zajmował się 
głównie scharakteryzowaniem Aryów i Turanów, ale w części tylko za
stosował jego systemat. Wspominamy o tćm, aby pokazać nieloicz- 
ność pana Lavisse. Skoro Brandeburczycy i Prusacy byli według niego 
pierwotnie Słowianami, pocóż mu zalecać dzieło Quatrefage’a, który 
w Prusakach widzi turańskich Finnów? W rzeczach naukowych, nic 
tak nierazi, jak nieloiczność. Wolno mićć jakiekolwiekbądź zdanie, ale 
nieloicznym być niewolno. Niegodzi się przyznawać Prusakom dwu 
rodowodów, tak  sobie wprost przeciwnych, jak  są przeciwne żywioły 
aryo-słowiański i turańsld. Rzecz ztąd widoczna, że tu niechodzi o wy
raz, o małoznaczącą jakąś pomyłkę, ale o najradykalniejszą różnicę 
w ustroju społeczeństwa. Prusacy nie mogą być zarazem Słowianami 
i Turanami!

Autor zapytuje, dlaczego twórcy królestwa pruskiego nie nazwali 
go raczćj królestwem Brandeburskićm, kiedy ostatni tytuł mógłby 
w rzeczy samćj, mićć za sobą piękniejsze tradycye? Nie zastanawia się 
wcale nad tćm, że Hohenzolern Fryderyk I, nie nazwał się królem prus
kim, ale królem w Prusach (roi en Prusse), przez uszanowanie dla ko
rony polskićj, którą przecież wraz z potężnym monarchą wschodniśj 
Europy, oddał Augustowi saskiemu. Odpowiedź swoję sprowadza do 
zasady, iż nowo-utworzone królestwo Pruskie, powstało na ostatnich 
kończynach Europy politycznej, z ziem zakonu, które nie były podległe 
cesarstwu, podczas kiedy Marchia Brandeburska stanowiła część jego 
składową. Gdyby Hohenzolerny chcieli przyjąć tytuł królów brande- 
burskich, cesarstwo nie pozwoliłoby nigdy na podobną uzurpacyą. 
Wszakże i Polska, mimo całćj bezsilności, stale protestowała przeciw 
tytułowi królów pruskich, zowiąc ich Regnantami, t. j. panującymi 
w Prusiech. Co więcćj Hohenzolerny w krajach pruskich, mogli wła
dać na prawie krzyżackiego podboju, w Brandeburgii tymczasem, byli



ograniczeni, nietylko prawami cesarstwa, ale i samćm urządzeniem we
wnętrznym kraju.

Zastanawia się autor nad zmianą metody w przedstawienia histo- 
ryi Prus, zmianą dokonaną w odstępie lat trzydziestu. Twórcą obu 
tych metod, jest Rankę, jeden z patryarchów naukowości niemieckiój. 
Na czćmże polega ta  wielka różnica obu poglądów? Dwa dzieła Ran- 
kego, jedno wydane w r. 1847 p. t. Neun Micher der preussiscken Ge- 
schickte, drugie w r. 1874 Genesis des Preussiscken Slaates, odpowia
dają na to ważne pytanie. W pierwszćm, uczony niemiecki zaczyna 
historyą Prus, od ustalenia domu Hohenzolernów w Prusiech; w dru- 
gićm zaczyna tęż historyą w Brandeburgii i zbija sam położone przez 
siebie zasady. Nie wchodzimy w ocenienie tych zmian, zasługuje prze
cież na uwagę samo uznanie błędu, wypowiedziane otwarcie, przez tak 
uczonego historyka jak Rankę. Przykład to prawdziwie godny naśla
dowania.

Zapytuje potćm autor, jakiego pochodzenia byli pierwotni miesz
kańcy między Elbą a Odrą? Tu wywody jego ciemne i zagmatwane. Po
kazuje on w czasach pochodu ludów na Rzym, między II a Y wiekiem, 
jak  Słowianie idą w ślad za Germanami, jak pokrywają opuszczone przez 
nich ziemie, jak  zakładają osady swoje aż do granic Italii i do Renu. 
P. Lavisse odwołuje się tu do Szafarzy/ca, ale nieśmie przedstawić rze
czy tak jasno, jak  uczony ten badacz wykazał je  w dwu tomach swych 
Starożytności słowiańskich. Szafarzyk udowadnia, że Słowianie Nad
wiślańscy zajęli Morawią, Czechy i kraje Połabskie, nie z pługiem, ale 
z mieczem w ręku •)■ Jeżeli p. Lavisse przedstawia rzecz zbyt ciemno, 
powodem tego są jego widzenia polityczne. Pragnie przedstawić Niem
ców, jedynie jako zaborców i ciemiężycieli. Byli nimi i są niewątpliwie, 
czynili od wieków i czynią po dziśdzień wszystko, aby zohydzić imię 
swoje, tak u Francuzów, jak  i u nas; ale godziż się używać nauki do po
litycznych celów, naśladując w tóm profesorów niemieckich?

Autor poświęca obszerny ustęp charakterystyce słowiańskich lu
dów. Nie widzi w nich bynajmniój pieśniarzy nieznających użytku mie
cza, tylko struny gęśli, jak  maluje ich Teofilakt. Przedstawia raczój Sło
wian, jako bitnych żołnierzy, śmiałych, upartych, przebiegłych, a nade- 
wszystko spragnionych niepodległości, gotowych wytoczyć krew w jćj 
obronie. Taka charakterystyka Słowian tłómaczy nam znaczenie tylu 
marchii, urządzanych na kresach państwa niemieckiego od Bałtyku po 
Adryatyk.

Nićmamy nic przeciw takiemu określeniu, ale protestujemy naj- 
silnićj przeciwko lingwistycznym wywodom autora. „Wszystkie naro
dy słowiańskie, mówi on, używają jednego języka; różniącego się tylko

*) J a k  w iadom o, sam i N iem cy (L an d au , M au rer i w i.)  p o stąp ili da lś j 
ja k  Szafarzyk, okazu jąc , że ich p ierw o tną  sadybą je s t . , ,  k ą t  m iędzy R enem , 
D u n a jem , W crrą  i m orzem ... re sz ta  k u  W schodow i zdobycz na  Słow ianach. 
(P o r . k o n k u rs  Tow. Jab ło n o w sk .). P rvyp . R ed. B . W .



narzeczami, języka, którego alfabet wynaleziony byl (łrom e) przez apo
stołów słowiańskich Cyrylla i Metodego!

Taki to systemat nauczania, przyjęto dziś w francuzkich zakła
dach naukowych (wiadomo nam, że p. Lavisse, uczeń szkoły norma! nśj, 
profesorem jest w kollegium Henryka IV). Wychodząc loicznie z po- 
wyższćj zasady, należałoby także uczyć, iż jeden istnieje tylko język 
pangermańslti, dzielący się na narzecza: niemieckie, angielskie, holen
derskie, szwedzkie, duńskie; jeden język panromańshi, obejmujący na
rzecza Francuzów, Włochów, Hiszpanów i Rumunów!

Trudno obwiniać nam o nieuctwo, profesora zaszczyconego dziś 
dyplomatom doktorskim i nagrodą akademicką. Nie pomawiamy tćż 
p. Lavisse o brak nauki, ale co gorsza, obwiniamy go o nakręcanie jćj 
do celów wcale nienaukowych. Wiś dobrze profesor, że ludy słowiań
skie teraz do pióro pracują nad poznaniem się z sobą, że na kongresie 
pragskim w 1848 r. i na późniejszych zebraniach, reprezentanci ich bę
dąc razem, używali dla zrozumienia się, języka niemieckiego lub fran- 
cuzkiego; wić on dobrze, iż ów język, którego alfabet wynaleźli aposto
łowie Słowian, był i jest wyłącznie językiem książkowym; wić, że języ
ki: polski, rosyjski, ruski, czeski, słowacki, bułgarski, serbsko-kroacki, 
słoweński i łużycki, nie są bynajmniśj narzeczami, ale że każdy z nich 
tyle różni się od drugiego, jak mowa niemiecka od angielskićj, lub fran- 
cuzka od włoskićj; wiś on także, iż w roku 1868 izba prawodawcza 
uważała za rzecz właściwą, przemienić tytuł katedry w kolegium fran- 
cuzkiśm, mieniąc ją  katedrą języków i lileralur francuzkich  ').

P. Lavisse należy jak widać do tćj szkoły naukowo-politycznćj, 
k tórą p. Leger tak trafnie określił, gdy wyrzekł o sobie w obec klęsk 
Francy i w r. 1871, że gotów korzystać z wszystkiego dla swego celu. 
Metoda ta w dziele p. Lavisse tćm niebezpieczniejsza, iż dał w nićj do
wody głębszśj nierównie erudycyi, niż p. Leger w dorywczych swych 
pracach o Słowiańszczyznie.

Najciekawszą stronę dzieła stanowią zarysy z życia margrabiów 
domu Askańskiego, którzy panowali w Brandeburgii między XH a XIV 
wiekiem. Autor idąc w ślad za kronikarzami niemieckimi, szczegól- 
niój za Helmoldem i Adamem z Bremy, opisuje tak zwane krucyaty 
margrabiów przeciw ościennym Wilcom, Sorabom i Obotrytom, k ru
cyaty, podejmowane raczćj w celu ujarzmienia nawróconych, niż dla 
tryumfu krzyża. Pod tym względem margrabiowie nie ustępują by- 
najmnićj mistrzom krzyżackim. Jedni i drudzy fundatorowie przyszłćj 
potęgi pruskiśj, jedną drogą idą do celu; nie puszczają z rąk  miecza, 
zalewają krwią nadniemeńskie i nadodrzańskie kraje, wtedy nawet, 
gdy walka niepotrzebna, gdy poganie już nawróceni. „Niesłychany 
ucisk książąt niemieckich—mówi Adam z Bremy—zwracał neofitów do

')  K a ted ra  ta  założona w r, 1 8 4 0 , nosiła  ty tu ł: K u r t j f z y k a  i litera 
tu ry  tiow iańslciej (Cours tle langue et litterature Slave).
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bałwochwalstwa, ad necessitatem paganism i coegit.“ Helmold, opo
wiedziawszy jakieś zwycięztwo Niemców, pokazuje jak  książęta dzielą 
między siebie zdobyte łupy. „O tryumfie krzyża—dodaje w końcu— 
nie było nawet wzmianki!"

Ponad margrabiami góruje w dziejach postać Albrechta Nie
dźwiedzia, protoplasty domu Askanów. Panegirycy dzisiejsi widzą 
w nim apostoła chrześciańskiego. Patrząc jednak na czyny tyle wysła
wianego bohatśra, spostrzegamy, że głównym celem jego zabiegów było 
podbicie Saksonii (dolnćj), oddawna chrześciańskiej. Spotkał tu groźne
go współzawodnika w Henryku Lwie, feodalnym książęciu saskim. Hen
ryk dumnie stawiał mu czoło: przed zamkiem swoim Dankwarderode 
umieścił na postrach wielkiego lwa ze spiżu, z rozwartą paszczą, zwró
coną ku Marchii.

Jedynym tryumfem nad Wendami apostoła chrześciańskiego było 
zdobycie miasta Braniborza, zdobycie, dokonane raczej intrygą i pod
stępem, niż bohaterską dzielnością. Po śmierci Przybysława, księcia 
"Wendów, podczas gdy Jaczo, ostatni jego potomek, szukał opieki Bole
sława i Kazimierza, Piastów polskich, wdowa po zmarłym Pietruszu 
wydała twierdzę Niemcom. Albrecht Niedźwiedź wypędził z miasta 
wszystkich Wendów, sławną świątynię Trygława przebudował na koś
ciół Bogarodzicy. Przecież racyonalni twórcy królestwa pruskiego mało 
przywiązywali wagi do tych apostolskich czynów Niedźwiedzia. Fry
deryk I zburzył świadczący o nich przybytek; ciosowy kamień, z któ
rego był wzniesiony, posłużył na budowę królewskićj rezydencyi 
w Poczdamie. W ostatnich dopiero czasach Hohenzolerny, rosnąc 
w coraz wyższą potęgę, obrócili oczy ku Panu Zastępów, i poczęli wy
dobywać z przeszłości zapomniane tradycye chrześciańskiego apostol
stwa!

Potomkowie Niedźwiedzia idą stale wytkniętą przezeń drogą. 
Chęć zysku jedynym celem ich działań, nie chowają miecza do pochwy; 
to jako zawzięte Gibeliny wspierają Rudobrodego w zatargach ze Lwem 
Saskim, to znów, jako zażarte Gwelfy, obracają oręż przeciwko lennym 
władzcom; to zawiązują przymierza, to je łamią gdy wiatr powieje z in- 
nćj strony. Pamiętne w dziejach zapasy ich z Gunterem arcybisku
pem magdeburskim, podniesionym na dostojeństwo, o które ubiegał się 
brat ich Eryk. Margrabia Otton staje na czele koalicyi, wyrusza na 
Magdeburg, przechwala się, źe w pałacu biskupim paść będzie wkrótce 
konie. Arcybiskup rozwija chorągiew św. Maurycego, zabiega śmiało 
drogę najezdnikowi, zbija go na głowę, pochwycą, kuje w pęta, a z nim 
trzechset rycerzy. Zamykają Ottona w żelaznój klatce; bracia tym
czasem prowadzą dalćj wojnę. Wreszcie żona Ottona Heilwicha z Hol
sztynu przedziera się przez czaty; błaga arcybiskupa o wydanie więź
nia za okupem. Arcybiskup żąda 4,000 marek złotych.

Kiedy Otton przemyśla zkąd wziąść tak wielką sumę, stary do
mownik wyznaje mu, że zmarły ojciec margrabia Jan, zachował skrzyń-



kę pełną złota przy kościele Neu-Angermunde, przeznaczając skarb 
ten na wojenne potrzeby. Otton zapłacił okup.

— Jestźem już wolny?—spytał, wyliczywszy żądaną kwotę.
— Tak, wolnym jesteś, margrabio—rzecze Gunter.
— Nie wiesz snać, arcybiskupie — zawoła Otton— ile wart mar

grabia brandeburski? Było mnie raczćj wsadzić na koń, i żądać tyle 
złota, iżbym cały znikł pod nićm z podniesionśm do góry ostrzem 
włóczni!

Wypuszczony na wolność margrabia, rozpoczął znów zaciętą 
walkę. Złożył dopiero miecz do pochwy, gdy po skonie Guntera, Eryk 
otrzymał magdeburskie arcybiskupstwo.

W miejscu, gdzie leżał skarb ukryty, posadzono lipę, którą po- 
dziś dzień widzieć można. Przechowano niemnićj skrzynkę żelazną, 
w którćj zamknięte było pierwsze złoto na wojenne potrzeby Brande- 
burgów. Pamiątki te, jak widać, lepićj uszanowali spadkobiercy Aska- 
nów, niż chrześciańskie trofea po Niedźwiedziu.

Wytrwałe zabiegi o wzrost Marchii zajmują wyłącznie m argra
biów braudeburskich. Aby dojść do celu, nie przebierają w środkach; 
gdy ich nęci zysk pewny, nie cofną się przed niczćm. Usta ich gotowe 
zawsze do przysięgi; ręka ich gotowa do mordu. Intrygują, wichrzą, 
poduszczają jednych przeciwko drugim. W taką to sieć zdrady uwi
kłali naszego króla Przemysława. Korzystając z zatargów księcia po
morskiego Mestwina z bratem Warcisławem, przyrzekają pierwszemu 
pomoc. W zamian wyłudzają darowiznę dziedzicznych krajów z miastem 
Gdańskiem. Akt spisany zapewnia, że patronka Gdańska św. Katarzyna, 
tudzież Bogarodzica, Chrystus Pan, św. Mikołaj, wszyscy święci, a na- 
dewszystko on sam Mestwin i niemieccy osadnicy w mieście, gotowi 
przyjąć jak najżyczliwićj margrabiów braudeburskich.

Rozpoczyna się wojna: Warcisław ścigany jak jeleń, ucieka do 
Krzyżaków; tam umiera niebawem. Brandeburgowie, nie czekając 
śmierci Mestwina, zajmują gwałtem Gdańsk, gospodarzą w Pomorzu. 
Rozgniewany Mestwin stawia im groźny opór; wiąże się ściśle z Polską, 
zapisuje Przemysławowi wszystkie swe posiadłości. Ledwie że umarł, 
margrabiowie, króla polskiego kończącego wesoło zapusty w Rogoźnie, 
mordują.

Za Łokietka nowe intrygi i matactwa, znane dobrze w historyi 
naszćj. Mimo zawartego traktatu, margrabiowie zachowali jeszcze ma
łe posiadłości na Pomorzu. Dowód na to pozostał w układzie z bisku
pem poznańskim o dziesięciny z r. 1312. W pięćset lat potćm akt ten 
figurował w wykazie praw  króla pruskiego  do Pomorza. Ogłoszono 
go w Berlinie 1772 r.

W samą porę, jak  widać, ogłoszony został przez Naukowe Towa
rzystwo Poznańskie konkurs, powołujący do wyjaśnienia historyi Sło
wian między Elbą a Odrą. Czekamy niecierpliwie tych wyjaśnień ze 
strony badaczy polskich. Nie obawiamy się, aby mieli naciągać zda
rzenia do polityki czasowćj, choćby opartćj na pobudkach szlachetnych;



takie bowiem naciągania nietylko że ubliżają nauce, ale i pod wzglę
dem praktycznym przynoszą więcćj szkody, nierzeczywistego pożytku.

Wydawca Gernier Balliere przedsięwziął publikacyą wszystkich 
dzieł Edgara Quineta, w dwudziestu tomach. Na czele jćj pomieszczo
ne listy autora do matki, stanowią bardzo ciekawą autobiografią.

Są imiona znakomitych pisarzy, których pamięć, stosownie do 
czasu i pobudek jakie na nich oddziaływały, budzi najsprzeczniejsze 
wrażenia. L iteratura francuzka liczy wielu takich: do nich należy Mi- 
chelet i Edgar Quinet. Ktokolwiek czytał ich prace, niejednę z nich 
potępi w sumieniu własnćm, inne przecież musi podnieść wysoko. 
W takićm położeniu i my jesteśmy względem Quineta. Nie należymy 
bynajmnićj do bezwarunkowych czcicieli tego geniuszu, zwichniętego 
w polotach swoich; jakkolwiekbądź trudno nam przypomnieć, że ten 
geniusz miał dobę pełnego rozkwitu, że poruszał silnie umysły, że je 
budził z uśpienia w czasach powszechnćj odrętwiałości.

Listy Quineta zawarte w dwu tomach, pisane do matki w cią
gu lat blisko trzydziestu, obejmują właśnie najpiękniejszą dobę jego 
życia. Opisane w nich stosunki z Mickiewiczem, pobudziły nas tćm 
bardzićj do bliższego na nie poglądu.

Z tych dorywczo kreślonych kartek widzimy, jak  myśl młodziana 
rozwija się i dojrzewa wśród niezliczonych przeciwności, jak wola po
tężnieje pod wpływem bezustannych walk i zawodów. Jedynćm opar
ciem jego w tych zapasach była rozumna i dobra matka, w którśj wi
dział najwyższy ideał doskonałości. O ile ojciec zimny był i zamknię
ty w sobie, o tyle matka gorącćm uczuciem pochwyciła za serce jedy
naka i zdobyła sobie jego zupełną ufność. Była to kobieta wysoko 
wykształcona, postawy dorodnćj, obznajmiona ze światem. Przeby
wając zatnłodu w Szwajcaryi, znała i wielbiła panią de Stael. Wpływ 
takićj matki musiał oddziałać silnie na młody umysł syna.

Ogłoszona drukiem korrespondencya rozpoczyna się w r. 1817. 
Edgart Quinet miał wówczas rok piętnasty, pobierał nauki w Lionie. 
Rodzice mieszkali z córką w miasteczku Certines. Poprzednie listy 
pisywane z Bourg, usunięto jako niezbyt dziecinne; wydawcy przyta
czają tylko najpierwszy ze wszystkich, skreślony zapałką na popasie, 
ręką pięcioletniego dziecka, zawarty w kilku słowach: „prawie zawsze 
mówią, że jestem grzeczny. Edgar twój syn i przyjaciel.”

Pomijamy trzydzieści kilka listów z Lionu: tu życie chłopca pły
nęło zwykłym trybem w moralnćj pracy.

Miał ośmnaście lat, kiedy ojciec wywiózł go do Paryża. Pomiesz
czono go w biurze bankowćm. Wolne chwile poświęcał młodzian lite
raturze i historyk Przyciśnięty pracą, spragniony wiedzy, po kilkomie- 
sięcznych wysileniach, opuścił wreszcie biuro, a rozpoczął kurs prawa. 
Ojciec rozgniewany taką samowolnością, odmówił mu wszelkićj pomocy.' 
Przez rok cały walczył syn z głodem i nędzą ostatnią. Ubogi rysów-



nik, towarzysz lat dziecinnych, wdzięczny za doznaną niegdyś opiekę 
pani Quinet, dzielił się z nim ciężko zapracowanym kęsem chleba!

W tak twardćj próbie, przebył młodzian rok 1822. Wówczas 
to chwyta poraź pierwszy za pióro, kreśli Notatki iyda Tułacza. Tę 
postać legendową przeprowadza przez różne społeczeństwa i roz
maite epoki. Myśl była nowa, czuć w niój pierwszy powiew budzące
go się wówczas romantyzmu. W liście do matki, spowiada się z tćj 
zachcianki autorskiśj, jakby z ciężkiego przewinienia. Kończy dziełko: 
ale gdzież tu znaleźć wydawcę młodemu nieznanemu studentowi? nie 
waha się jednak, na koszta druku sprzedaje krzesła i materac.

Notatki iyda Tułacza miały wielkie powodzenie. Zachęcony 
tern Quinet, zajął się pilnie zbadaniem średnich wieków. „Mam nadzie
ję, pisze do matki, źe potrafię kiedyś wykazać, ile te wieki tak wzgar
dzone mają w sobie życia filozoficznego, ile prawdziwćj poezyi! Im głę- 
biśj je badam, tćm bardzićj oburzam się na lekkomyślność, z jaką je 
dotąd oceniano!”

W ciągu trzech lat inoralnćj pracy, Edgar Quinet odbył kurs pra
wa. Po zdanych zaszczytnie egzaminach, przybywa do rodzicielskiego 
domu; tu nowe czekają go trudności. Ojciec nie pozwala stanowczo 
na powrót do Paryża, woli raczćj widzieć syna urzędnikiem w małćm 
miasteczku; młodzian przeciwnie, złakniony nauki, rwie się do stolicy 
z najwyższym zapałem. Ale nie przebije muru głową. Część zimy 
r. 1825, rad nie rad musi spędzić w domu rodziców. Wówczasto za
biera się do przekładu wielkiego dzieła Herdera: Pomysły do filozofii 
dziejów ludzkości. Tłómaczy najsamprzód z angielskiego, w miarę jak  
posuwa rzecz coraz dalćj, uczy się z mozołem po niemiecku, rozpoczy
na na nowo pracę. Zaliczenie kilkuset franków od wydawcy pozwala 
mu wreszcie powrócić do Paryża. Tu zawiązuje coraz nowe stosunki 
z uczonymi. Wydawca Herdera ułatwia mu te znajomości, rozgłasza 
imię nieznanego dotąd pracownika. Z najwyźszćm uniesieniem, Quinet 
opowiada matce, pierwsze spotkanie z Wiktorem Cousin.

„Matko moja! pisze, jestem najszczęśliwszy z ludzi! kilka minut 
temu, Cousin ścisnął mi rękę, nazwał mnie drogim przyjacielem. 
Drżałem jak liść zbliżając się do jego domu. Kiedy pochwycił z uczu
ciem dłoń moję, sądziłem że to jakaś pomyłka.

— „Pan mnie nie zna!—rzekłem nieśmiało—nazwisko moje, obce 
mu niewątpliwie.

— Mylisz się—zawołał—dwie kartki przekładu twego które 
właśnie czytałem, dostatecznie mnie objaśniły. Ileż w nich prawdy 
i uczucia! Dwaj przyjaciele Herdera, nie mogą być sobie obcymi.

„Mówiliśmy potćm o historyi. Rad byłem z siebie, czego nigdy 
nie doświadczam w rozmowie z pospolitymi ludźmi!"

„Widziałem znów Cousina, pisze w innym liście. Spotkałem go 
na ulicy; wziął mnie za obie ręce, jakby stary przyjaciel. Kocham go 
a raczćj uwielbiam. Nie mogę z zimną krwią mówić o tych ludziach, 
którzy dosięgli najwyższego szczytu myśli. Ich słowa tchną niepoję



tym urokiem, najczystsza harmonia wypływa z ich duszy. Odchodzę 
od nich ukrzepiony do walki z życiem! Jaka szkoda, że ty go nie znasz, 
matko!”

Doświadczona matka przeczuwała jednak, że w tych objawach 
sympatycznych Cousina, nie było najmniejszej prawdy. Wspomniała 
o tćm: Quinet gorzko wyrzuca jćj nieufność. W kilka lat dopiero, spo
strzegł jak  w miarę rosnącćj jego sławy, rosła zawiść mniemanego 
przyjaciela. Cousiu nie żałował nigdy jedwabnych słówek, ale jako 
minister oświecenia, oddalał całą siłą Quineta od profesorskiej katedry.

Z równćm uniesieniem Edgar Quinet wyraża się o Chateaubrian- 
dzie. Powtarzamy tu jego słowa, jako psychiczny objaw cechujący 
ówczesną młodzież, którćj dano było odrodzić literaturę. Pełna wia
ry w przyszłość, młodzież ta umiała uszanować prace poprzedników, 
z rozkoszą dopatrywała w niej strony dodatniej. Ten sam popęd ude
rza nas we wszystkich prelekcyach Mickiewicza. Przypomnijmy tylko 
jak nasz genialny poeta wysoko podnosi Kochanowskiego, Karpińskie
go, Brodzińskiego i tylu innych, którym dzisiejsi krytycy odmawiają 
talentu i zasługi. Nihil admirari! smutne hasło cechujące upadek du
cha, nie znane było w tych czasach wiary i szczerego zapału!

„Droga matko! pisze Quinet, nie tracę chwili, aby podzielić się 
z tobą radością. Widziałem Chateaubrianda na posiedzeniu akademii, 
widziałem go i słyszałem! Widok człowieka genialnego, szczególną 
daje siłę. Od tój chwili czuję się szczęśliwy i ukrzepiony, jak  gdyby ka
mień spadł mi z serca. Uczułem całą potęgę geniuszu, panującego po 
Bad tłumem!

„Jam szczęśliwszy od tylu innych; widziałem człowieka, którego 
imię odbrzmiewać będzie w świecie, kiedy moje utonie w zapomnieniu!

„Czytał wstęp do dziejów Francyi. Nie miałem pojęcia wymo
wy tak potężnój. Jakaż w niej siła męzka, ileż filozofii! Nie próżno 
był w Jerozolimie; w słowach jego tętni dźwięk Izaasza i Daniela!

„Cześć mu! ta księga będzie zaszczytem wieku!
„Chateaubriand przeniknął duchem wszystkie prawa historyi, 

których rozkruszone odłamy, uczeni zbierają z tak wielką pracą i mo
zołem. Widziałem go w całćj pełni geniuszu: on nie może iść dalój!

„Głos jego zdawał się płynąć z nieba. Każdy stał zatopiony 
w myślach, jakby pod wpływem niepojętego czaru. Jakże mu wdzięcz- 
By jestem! Sądziłem że znam wszystkie wrażenia, jakie ziemia dać 
może, czuję dziś inaczej... jest w sercu ludzkićm nieskończoność... za
słona z nićj uchyla się stopniowo!’

Rok 1825, najwięcćj dostarczył Quinetowi wątku do korrespon- 
dencyi. Był to w jego życiu rok najzaciętszych walk, a zarazem osta
tecznego przełomu. Wsparty przyjaźnią Cousina, radą i zachętą in- 
Bych uczonych, coraz pewniejszy sił własnych, postanowił bądź co bądź 
Poświęcić wyłącznie życie pracom literacko naukowym.

Z całśm poszanowaniem dla ojca, oświadczył stanowczo, że nie 
nioże zstąpić z drogi, wytkniętej mu widocznie przez wyższą wolę. Prze-
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kład Herdera, oraz artykuły drukowane po przeglądach, nietylko że 
wystarczały na utrzymanie, ale co więcćj pozwalały odbyć przejażdżkę do 
Anglii, gdzie zawiązał liczne stosunki literackie. Ważnym wypadkiem 
roku tego dla Quineta, było poznanie się z Micheletem; zawiązana z nim 
przyjaźń miała przetrwać do grobu. Widok Francyi powstającćj z długie
go uśpienia, dodawał bodźca młodemu pracownikowi. Pierwsze oznaki tćj 
rozbudzonćj żywotności, spostrzegł z niewymowną rozkoszą. Wyraża 
ją  w liście do matki, w kilka dni po pogrzebie generała Foy: „Dzień ten 
pozostanie na zawsze w pamięci mojej! Wszystko co widziałem napeł
nia mnie najwyższą nadzieją. Jakże słodkim dla serca obraz kraju 
odradzającego się z popiołów! Widząc ogół szlachetnym i wspaniałym, 
czujemy głęboką miłość, jakićj nam jednostka sama przez się, natchnąć 
nigdy nie zdoła! Wyraz Francy a zaczyna tu  budzić uczucia narodowe, 
wygasłe niestety od lat wielu!”

Przekład Herdera, w trzech wielkich tomach drukowano w Stras
burgu. Dla dopilnowania tćj ważnćj publikacyi, Quinet opuścił Paryż 
z końcem r. 1826. Przybył tu z sercem ciężko zranionćm; powód tćj ra 
ny nie objaśniony w listach, łatwo go przecież zgadnąć. Napotkał w ży
ciu pierwszy zawód, bolesny dla każdego a cóż dopiero dla młodego 
idealisty, który wierzył w nieskończoność ludzkich uczuć. Aby uleczyć 
chore serce, rzucił się z zapałem do pracy.

Gdy druk Herdera ukończony został, pośpieszył do Niemiec, za
mieszkał w Hejdelbergu. Znalazł tu patryarchalne grono uczonych, 
szczerze przyjazne Francyi. Nad innymi błyszczał słynny profesor 
Kreutzer. Pod wpływem tych uczonych, Quinet oddał się wszechstron
nym badaniom; pracował nad filozofią i poezyą niemiecką; poznał do 
gruntu język grecki; wyuczył się wschodnich języków, pisał studya nad 
Herderem i Lessyngiein.

W pracy odzyskał spokój ducha. Wkrótce głębokie uczucie zro
dzone w jego sercu, zagłuszyło pamięć dawnych zawodów. Poznał 
się z piękną i słodką Minną More; pewien jój wzajemności postanowił 
zaślubić ją, nie prędzój jednak, aż sobie wywalczy niepodległe i za
szczytne stanowisko.

Rozpoczął właśnie wielką pracę: Hisloryą tradyćyi bohaterskich 
u wszystkich ludów , kiedy podróż do Grecyi oderwała go w inną stronę. 
Za staraniem przyjaciół, akademia wybrała Quineta, na członka wy
prawy nauko wćj. Pospieszył z zapałem. Listy jego z Grecyi, krótkie, 
pisane dorywczo, wiernie malują w kilku rzutach pióra, tę ziemię peł
ną wspomnień; zawaloną gruzami. „Kocham Grecyą, jaką jest, pisze 
Quinet, piękną ona w swój nędzy!... Ten lud tak spotwarzony, zysku
je na bliższćm poznaniu. Nie mówię nic o ziemi... tu zgliszcza i popiół... 
nic więcćj! Widzisz tylko sterczące pnie drzew spalone na węgiel, wsie 
w perzynie, tłumy kobićt i dzieci, tulące się do gruzów!” Pod wpływem 
najsmutniejszych wrażeń, przebiegł konno Moreę, Arkadyą, Peloponez, 
zwiedził ruiny Aten i Koryntu. Zebrał na miejscu mnóstwo notat, któ
re posłużyły mu do dzieła o Grecyi nowożytnej.



Kończył właśnie tę pracę w pięknćj dolinie Nekaru, u boku narze
czonej, kiedy nagle wieść o rewolucyi lipcowćj rozlega się jak  piorun. Je
dnym tchem pędzi do Paryża. Widok trójkolorowych chorągwi napeł
nia go dumą i radością. Przyjaciele witają go z zapałem; Cousin, wów
czas minister oświecenia, sypie najświetniejsze obietnice, daje do wybo
ru  katedry. Tymczasem wychodzi z druku Grecya Nowożytna-, na cze
le dzieła pomieszczona rozprawa o zabytkach starożytności. Ogół 
chwyta z zapałem nową książkę; Wiktor Hugo czyta ją  z uniesieniem, 
stawia wyżćj nad podróż Chateaubrianda. Cousin słyszy z goryczą te 
pochwały, z uśmiechem na ustach przystępuje zawsze do Quineta, ale 
zazdrość pożćra jego serce. Świetne nadzieje spełzły na niczćm; mał
żeństwo z Miną odłożone do lepszych czasów.

Quinet nieupada jednak na duchu; pochwytuje pióro, kreśli coraz 
nowe poemata i filozoficzne rozprawy. Odkrywa w bibliotece paryzkiśj 
wielki zbiór zapomnianych epopei średniowiecznych; krzepi ducha w za
klętym zdroju rodzimych podań. Rzuca w świat Ahaswerusa, następ
nie Merlina czarodzieja. Zdumiewa śmiałością pomysłów, wzrusza 
serca, porywa wyobraźnie, wywołuje z jednśj strony zaciętą krytykę, 
z drugićj jedna sobie gorących zwolenników. Broszury polityczne, 
w których zadrażnił rząd, wyrzucając mu w oczy słabość i popełnione 
błędy, tamują mu drogę do publicznego zawodu. Wyjeżdża do Włoch, 
przebywa rok cały w Rzymie, bada starożytne gruzy i pyszne pomniki 
odrodzenia; pracuje zawzięcie nad sztuką i historyą.

Za powrotem z Włoch, po ośmioletnich trudnościach, przełamuje 
wreszcie opór matki, zaślubia słodką Minę; ojciec wtedy już nie żył. 
W oczekiwaniu pewniejszego stanowiska, osiada z żoną w mieście Ba- 
den. „Ona uleczyła moje serce, pisze do matki, przeistoczyła z gruntu 
życie moje! Pragnę przedewszystkiem jćj szczęścia. Kocham ją  i sza
nuję coraz bardziśj.’’

W cichćj ustroni, pod cieniem gór Badeńskich, utworzył Quinet 
pyszny poemat o Napoleonie. W tym celu zwiedził pole bitwy pod 
Waterloo. Pamiętna ta klęska, wyobrażała w oczach jego żałobę oj
czyzny, upadek niepodległości narodowśj, hańbę obcego najazdu! Od
malował ją  tćż w najjaskrawszych barwach. Słusznie ten poemat zo
wie swym Goliatem. Kończy rzecz gorącą odezwą do Francyi:

Francyo! m asz ty  serce? tweż oczy n ie zślopły?
M asz-li ty  o stre  zęby? czyż krw i stru m ień  ciepły ,
D rg a  jeszcze w tw oich  żyłach? tchu  w p iers i czyż stan ie?
Jest-że  choć jed n a  s trza ła  w twym  sta ry m  kołczanie?
Czy ja k  wąż co n ikczem nie w ije się po ziem i,
M asz język , m iasto  żądła z ja d y  palącem i!
Francyo! ozy m nie słyszysz? sen  zw arł cię ta k  g łucho.
M am że g łos podnieść wyżćj, by zbudzić tw e ucho 
Dźwiękiem  bojow ćj trąby?  pow stań  zapaśnioo!
Rzuć kądziel, oblecz zb ro ję , pochw yć m iecz p raw icą,



Jeszcze  rdza go n iczżarła, nióm a p lam  na  tarczy ,
Je ś l i  t rą b y  tw e zm ilkły, tw ój okrzyk  wystarczy!
Je ś l i  szab la  zak ró tk a , czyn n iech  w iększym  będzie!
J e ś l i  łódź tw a s trzask an a  w szalonym  rozpędzie,
N iech  nadzieja z odm ętu w ypłynie  zwycięzko!
Je ś li  ru n ą ł twój szaniec, nadstaw  p ie rś  tw ą męzką!
Je ś l i  m iecz w tw ojćm  ręk u  na kęsy  się  sk ru szy ,
W alcz  sercem , w ściekły zapał w ydobądź z twój duszy!

Wkrótce potóm napisał Prometeusza. Poruszył nim najżywot
niejsze zagadnienia epoki. „W historyi tego tytana, mówi w liście, 
chciałem wyrazić wszystkie boleści, niepokoje, zawody i nadzieje życia. 
I  któż nie staczał takiej walki? któż nićma swego Kaukazu?11 Ukoń
czył poemat; pośpiesza do Paryża. Było to w r. 18,37. Patrzy ze 
smutkiem na powszechny upadek. ,,Nigdy jeszcze, pisze do matki, 
stan umysłów nie był tak opłakany. Jakaż to martwota! czśm poru
szyć myśl takich trupów? Kilka ciepłych dusz zrozumiś mnie może 
w tćj pustyni. Bądźcobądź, ufam w przyszłość. Mówię do ślepych 
i do głuchych, nie łudzę się bynajmnićj. Rad jestem z Micheleta; zresz
tą  gdzie rzuć okiem, zimno i pusto!"

W takim to stanie odrętwiałości powszechnej spotkał się z Mic
kiewiczem. Łatwo pojąć wzajemny pociąg dwu dusz tak pełnych go
rącego zapału. „Poznałem sławnego poetę polskiego, pisze Quinet do 
matki; jakiż to w nim niepojęty dźwięk, mimo dzikiego usposobienia. 
Odznacza się nadzwyczajnem podniesieniem moralnem. Mam go za 
mistyka, ale ten mistycyzm odpowiada pięknśj i wzniosłej duszy. W y
gląda młodo, wielka w nim prostota, co w tych czasach należy do wy
jątków. Będziemy się często widywali. Zadrażniony mocno na Fran- 
cyą, ależ mój Boże, któryżby Polak innym był w jego miejscu?”

Dalej, mówiąc o Hej nem, określa różnicę dwu poetów. „Mic
kiewicz i Hejne, to niewątpliwie dwaj najdalsi od siebie antypody; jeden 
z nich aniołem, drugi szatanem poezyi!

Późnićj, przyjacielskie stosunki Mickiewicza z Quinetem, miały 
się wzmocnić jeszcze, kiedy obaj otrzymali katedry w francuzkiśm kol- 
legium. Nie zaraz to jednak nastąpiło. W lat dwa po tóm spotkaniu, 
Edgar Quinet powołany został na profesora fakultetu Błońskiego. 
Otworzył kurs w r. 1839, piękną rozprawą O jedności ludów nowożyt
nych. Gorące sprawozdania Wiktora Laprade w Przeglądzie lioń- 
s/cim, świadczą z jakim zapałem publiczność słuchała tych wykładów. 
Rozgłos o nich dobiegł do Paryża. Trudno było pozostawiać na ubo
czu, profesora takićj doniosłości. Yillemain minister oświecenia, usta
nowił dla niego katedrę literatur południowych w kollegium francuz- 
kićm. Wkrótce jednak nowe nastąpiły przeszkody. Yillemain upadł; 
Cousin otrzymał po nim tekę, pod prezydencyą Guizota. Quinet obu
rzony haniebnym kierunkiem polityki rządu lipcowego, rzucił w świat 
dwie broszury: Ostrzeżenie kraju  i Rok 1815—1840. Broszury znała-



zły wielki rozgłos, ale katedra wakowała do nowego rzeczy porządku.
Za powrotem Villemain’a do ministeryum w r. 1842, Quinet 

otrzymał nominacyą. Rozpoczął kurs obrazem przewrotów politycz
nych we Włoszech. Michelet wykładał historyą Francyi, Mickiewicz 
języki i literatury słowiańskie. Zobaczmy jak w liście do matki, opisu
je Quinet pierwsze swe wystąpienie.

, .Wygrałem bitwę, droga matko, tryumf mój zupełny. Przerwa
no mi ośmkroć, grzmiącemi oklaskami. Przyszedłem pieszo po błocie, 
zatrzymałem się chwilę w sali ustępowćj. O pierwszej rozmykają się 
drzwi, wchodzę, rzucam okiem po widzach. Sala pełna.... Mówią, że 
byłem bardzo blady. Wstępuję na katedrę. Zaczynam spokojnie, 
wkrótce przerywa mi powszechny oklask: sympatya widoczna.

„Prawdaż-to, rzekłem, jak mi co dnia szepczą do ucha, że mówić 
mam do ludów upadłych? Nie! oh nie! jeśli znużone, powrócą do siły; 
jeśli spoczęły, podniosą się wnet; jeśli umarły, zmartwychwstaną!

„Znów szalone oklaski. Dalszy ciąg był dyalogiem oratora z pu
blicznością, okazującą zadowolenie w coraz głośniejszy sposób.

„Zakończyłem rzecz tym obrazem:
„Ludy Północy, dziwaczne w pomysłach, powtarzają często, że 

Francy a skrępowana z rewolucyą, przypomina owego Mazepę, którego 
dziki biegun uniósł samopas na bezdroża. Sępy lecą w ślad za nim, 
pędzone żądzą łupu!" Może być że to prawda.... Trzebaby tylko do
dać, że w chwili, gdy świat miał go za straconego, on powstał przy po
klasku tłumów, które wykrzyknęły go królem.

„Któż opowie uniesienie słuchaczów!
„Gdym zszedł z katedry, Mickiewicz rzucił się w moje objęcia. 

Magmn i Ampere byli oczarowani. I czemuż nie byłaś przy tćm, matko!"
Wkrótce pragnienia Quineta spełnione zostały. W roku 1845, 

matka przybyła do Paryża, zamieszkała stale przy synu. Była świad
kiem jego tryumfów; z dumą macierzyńską śledziła okiem ten czaro
dziejski wpływ, jaki słowo mistrza wywićrało na tłumy.

„Quinet, Michelet i Mickiewicz, mówi wydawca Listów, wystąpili 
jakoby trzej konsulowie tój rzeczypospolitćj umysłowój, zrodzonćj wśród 
grubego materyalizmu, pod panowaniem złota. Oni podnieśli Jserca 
słuchaczów, rozbudzili w nich poczucie godności narodowćj, spoili dusze 
ich ścisłym węzłem braterskim.”

Wdzięczni słuchacze ofiarowali medal trzem ulubionym profeso
rom, z zaszczytnóm oświadczeniem, że „oni jedni utrzymali sztandar 
■wielkiego nauczania, przechowany z czasów najświetniejszych naszćj 
historyi; dzięki tym profesorom wielkie tradycye odżyły między nami!"

Na medalu wyryto z jednśj strony profil Quineta, Micheleta i Mic
kiewicza, z drugićj strony pomieszczono napis: Et omnes unum sint.

France et, les auditeurs du College de France.
Z rokiem 1845 kończą się listy Quineta do matki. Następne 

cztery tomy dotąd niewydane, jo bej mą korrespondencyą z przyjaciółmi,



szczególniej z Micheletem. Nieomieszkamy zdać z nich sprawy, skoro 
tylko ogłoszone zostaną.

Zapowiedziana Podróż w około świata, nieprzyszła do skutku tćj 
wiosny. Powodem tego, jak się zdaje, nazbyt wygórowana cena 20,000 
franków, dostępna ledwie małój liczbie podróżnych. Dyrekcya zmieni 
zapewne warunki, usunie wiele niepotrzebnych zbytków, zaprowadzi 
większą prostotę w stole i utrzymaniu młodzieży, a tćm samóm osiągnie 
cel zamierzony.

O ile myśl takiój naukowój wyprawy jest na dobie w dzisiejszych 
czasach, świadczą o tćm liczne opisy, kreślone piórem młodych podróż
ników. Przykład dwudziestoletniego hr. de Beauvoir, który wzboga
cił literaturę pełnym życia obrazem Chin i Japonii, stał się bodźcem 
dla wielu innych. Mamy właśnie pod ręką bardzo ciekawe dzieło 
o Egipcie, p. Artura Rhone p. t.: LEgiple a petit.es journees, Eludes 
et souvenirs. Autor odbył podróż w towarzystwie dwu młodych jak on 
Francuzów. Zwiedził Serapeum i inne zabytki cywilizacyi starożytnćj, 
a szczególnićj pyszne Muzeum Boulaą, zostające pod przewodnictwem 
sławnego archeologa Mariette-Beja; przy zwiedzeniu kanału Suezkiego 
przewodniczył mu sam Lesseps. Skorzystał zdolny młodzian z tak 
szczęśliwych warunków: wprawdzie sam nie odkrył nic nowego, ale 
umiał patrzeć na olbrzymie prace wykonane przez innych, umiał oce
nić je z gorącym zapałem i opisać z poetyczną a pełną życia werwą.

Obraz Muzeum Boulaą jest poprostu streszczeniem przepysznśj 
publikacyi Marietta, ogłoszonćj przed dwoma laty; młody autor przy
służył się spopularyzowaniem pracy, dostępnćj tylko wielkim bibliote
kom. W opisie Serapeum znajdujemy znów bardzo ciekawe szczegóły, 
powtórzone z opowieści słynnego wynalazcy. Wiadomo, że Serapeum, 
jak  świadczy sama nazwa, było wielkićm cmentarzyskiem wołów Api- 
sów, które odbierały najwyższą cześć w starożytnym Egipcie, jako ży
we wcielenie bóstwa Ozyrysa. Cmentarzysko to składało się z wielkiój 
galeryi podziemnćj, poprzecinanój w odstępach szeregiem poprzecznych 
galery i. Po obu ich stronach ciągnęły się szeregiem grobowe świąty
nie: w każdśj pomieszczony był sarkofag ogromnych rozmiarów. Ca
łość tworzyła rozległe miasto, w części ukryte w ziemi, w części zaś 
sterczące nad jój powierzchnią. Prowadziła ku niemu droga między 
dwoma szeregami wielkich kamiennych sfinksów. Już za czasów rzym
skich olbrzymi ten gród znikł pod zaspami piasków, naniesionych wia
trem z pustyni. Jedyna wzmianka o nim pozostała tylko w księdze 
Strabona. Mariette przed laty blizko trzydziestu z młodzieńczym za
pałem czepił się owćj tradycyi. Porzuca Paryż, gdzie pełnił obowią
zki konserwatora w Luwrze, pośpiesza do Egiptu; bądź co bądź, po
stanawia wydobyć z wnętrza ziemi odwieczny pomnik z epoki Faraonów.

Młody archeolog napotykał co krok nowe zapory, ale w miarę 
trudności rosła w nim niesłychana energia. P. Rhone opisuje te 
walki w żywy i dramatyczny sposób, jak gdyby sam naocznym był ich



świadkiem. Rząd egipski podejrzliwćm okiem patrzył na usiłowania 
Marietta, otoczył go czujną i bezustanną strażą. Dozorcy nie spusz
czają go z oka, zabraniają stanowczo wszelkich robót. Mariette nie 
zważa na to, z pomocą kilku wiernych rozkopuje ziemię nocą w giębo- 
kiśj tajemnicy. Rzecz wydała się wkrótce: rozpędzono robotników. 
Niezrażony niczóm archeolog chwyta się ostatecznego środka: puszcza 
z dymem chatę, jedyną na pustyni, która służyła mu za przytułek. 
Dozorcy wystawieni na żar promieni słonecznych, nie ożywieni, jak  on, 
wyższą myślą, niedbale spełniają obowiązek. Korzysta z tego Mariet
te. Robotników przysłanych do podźwignienia domu, używa w inny 
sposób. Wkopuje się w ziemię coraz głębićj, śmiało stawia opór nie
dorzecznym zakazom, odkrywa wreszcie Serapeum, zanurzone pod na
sypem dwudziestu metrów piasku.

Odkrycie to stanowi epokę w badaniach archeologicznych. Nie
zliczone napisy na ścianach świątyń i na sfinksach, kreślone przez piel
grzymów charakterem aramejskim, fenickim i greckim, otwierają sta- 
rożytnikom świat nieznany, zmieniają całkiem chronologiczne ich obli
czenia, usuwają w głąb zapadłych wieków czasy cywilizacyi egipskićj. 
Kiedy Bonaparte ukazując żołnierzom wierzchołki piramid, wyrzekł 
pamiętne słowa: „Czterdzieści wieków patrzy na wasi" przeczuwał on 
siłą geniuszu znaczenie tćj starożytnśj cywilizacyi, a przecież badania 
dzisiejszych erudytów odkrywają pomniki głębszój jeszcze starożytno
ści. Na płaszczyźnie Sakkarah, w pobliżu Serapeum, istnieje pirami
da, przypominająca kształtem opis biblijuój wieży Babel. Ta pirami
da z czasów pierwszej dynasty!, była także grobem Apisów. Już w tćj 
epoce Egipt posiadał sztukę nacechowaną odrębnym charakterem.

Odkrycie Serapeum rozpoczyna świetnie szereg prac archeologi
cznych Mariette Beja. Odtąd wsparty potężnie opieką wice-króla, pod
jął mnóstwo wielkich przedsięwzięć, rozkopał ogromne przestrzenie 
°d Teb do Memfisu; odkrył wiele świątyń i pałaców królewskich, między 
temi sławny pałac Ramsesa; wydobył z wnętrza ziemi tysiące dzieł 
sztuki, z których stworzył wspaniałe muzeum Boulaq. Od trzydziestu 
lat czuwa on pilnie na odkrytemi skarbami, strzeże je od wandalizmu 
tak tubylców, jak obcych. „Ciężkie to zadanie!—mówi p. Rhone.—Od 
Pięćdziesięciu lat miłośnicy starożytności więcćj tu sprawili szkody, niż 
trzydziesto wiekowe wojny i przewroty społeczne. Marjette Bej aby 
zabezpieczyć drogie zabytki, wspiera fabrykantów starożytności; widzi 
w nich, jak mówi, najsilniejszych swych sprzymierzeńców. Chciwi łupu 
turyści, rzucają się na ich mnićj więcćj udatne naśladownictwa, i dają 
pokój starożytnym pomnikom.

Pierwszy tom pracy pana Rhone, poświęcony głównie archeologii; 
w drugim, który dotąd nie wyszedł z druku, autor zapowiada opis 
i historyą kanału Suezkiego.

Inny podróżnik, p. Goblet d’Alviella w dziele p. t.: UInde et l'Hi- 
malai/a, skreślił nadzwyczaj żywotny obraz Indy i wschodnich. Autor



pozostawia na boku starożytne zabytki cywilizacyi Indostanu, o któ
rych tyle już pisano; głównym jego celem było opisać życie dzisiejsze dwu
stu milionowego ludu, stosunki tubylców z muzułmańskimi władcami 
i z metropolią angielską, rozciągającą zwierzchność nad czterystu sześć
dziesięciu niepodległśmi państwami. W ciekawym tym obrazie widzi
my radykalne zmiany, zaprowadzone w administracyi owych rozległych 
krajów, i rzeczywisty pożytek, jaki ztąd już wypłynął.

Opisy dawniejszych podróżników, jak  np. hr. Warren, w r. 1845 
dały poznać opłakany stan Hindusów pod chciwym i nieludzkim zarzą
dem kompanii angielskićj. Dziś wszystko się zmieniło. Rzeź z roku 
1857 spowodowała zupełną zmianę systematu politycznego w stosunku 
do tubylców. Gwałtowna burza oczyściła atmosferę. W przeciągu 
lat dwudziestu poprzecinano kraj siecią kolei żelaznych i drutów tele
graficznych, z których krajowcy korzystają zarówno jak Anglicy. To
warzystwo filantropijne, zawiązane w Londynie, ułatwia młodym, spra- 
gnionymświatła Hindusom, podróże do Europy, w celu wyższego ukształ- 
cenia. Liczba szkół w Indyach zwiększa się bezustannie; uczą w nich 
zarówno po angielsku, jak  w miejscowym języku; wreszcie co najważ
niejsza, nowe prawo pozwala tubylcom spełniać urzęda publiczne, jeśli 
złożą dowody zdolności i moralnego życia.

Taki to obraz społeczeństwa, rozwijającego się wszechstronnie, 
stawia nam przed oczy p. d’Alviella. Niemnićj ciekawe kreśli zarysy 
odwiecznych zwyczajów i obrzędów religijnych, odmiennych od siebie, 
stosownie do miejscowości i różnicy wyznania. U Braminów opisu
je trupy pływające po rzece Gangesie, którćj cudowna moc obmywa je 
z win za życia popełnionych; resztę skaz wypala płomień stosu. Gdzie- 
indziśj daje obraz religijnego tańca mnichów budyjskich, przy ponurćj 
psalmodyi i poszczęku muszel. "W świątyniach Budy spostrzega roz
stawione szeregiem maszyny do modlenia w kształcie młynków. Za 
poruszeniem korby, wyskakuje w górę skreślona na cylindrze formuła. 
Modlitwa ta czysto mechaniczna, wystarcza Budystom: myśl ani serce 
nie bierze w niej udziału.

Oświeceńsi Hindusowie, mówi autor, żartują z zastarzałych zabo
bonów; upominają ziomków, aby je porzucili. Takiego postępowego re
formatora maluje w wysokim dostojniku sir Munguldas Nothonboy, 
z którym poznał się osobiście. Ten stronnik rządów angielskich wy
sławia dobroczynny wpływ ich na oświatę powszechną. Wróg starych 
przesądów,, gdy jednak żenił syna, polecił astrologom wyczytanie szczę
śliwego dnia w gwiazdach; zwolennik równości praw, nosi jednak poni- 
źćj nosa czerwony znak, na dowód wysokiego rodu. „Nie godzi się, 
jak mówi, zatracać swojćj kasty!"

Pan d’Alviella był w Indyach przed dwoma laty, wówczas właś
nie, kiedy książę Galii przyjmował hołdy hindostańskich raj asów. 
Francuzki podróżnik brał udział w tych uroczystościach, które swym 
niesłychanym blaskiem przypominają cuda Tysiąca i  jed n ej nocy. 
Malowniczo tćż opisuje przybycie do Bombayu przyszłego padyszacha.



„Wyobraźmy sobie — mówi — wszystkich rajahów zachodniego 
Indostanu, zebranych wraz z urzędnikami prezydencyi, z licznćm gro
nem pań kolonii angielsko indyjskićj, w wielkim budynku nad zatoką. 
Europejczycy byli w mundurach, ich żony i córki strojne po balowemu; 
ale te świetne mundury i stroje gasły zupełnie w blasku złotogłowiu 
i różnobarwnych aksamitów, w przepychu dyamentów, rubinów, szma
ragdów i pereł, bijących łuną z miejsca, gdzie czekali rajahy.

„Olśniony tym blaskiem, pomału dopiero zacząłem rozpatrywać 
się w szczegółach. Sąsiad ukazał mi małego chłopca, który niecierpli
wie obracał się na wszystkie strony. Twarzyczka jego śniada, ale zna- 
cząca, nikła pod ogromnym turbanem z dyamentową kitką; świecił 
w niój soliter wielki, niby jajo gołębie: był to Gajokwar potężnego tronu 
Barody. Naprzeciw niego, w sukni bławatnój, przetykanćj w złote 
gałęzie, w amarantowych spodniach ze złotym lampasem, siedział 
czternastoletni Maharajas Mysory; miał na szyi perły wartości niesły- 
chanćj. Dalćj odznaczał się od innych rajah Oudipore, przybrany 
całkiem biało. Jedną ręką trzymał krzywą szablicę w aksamitnój po
chwie, drugą wspierał na tarczy. To potomek królów Oudy, którzy 
istnieli na cztery wieki przed erą naszą. Przy nim zajmował miejsce 
rajah kraju Kutch, od stóp do głów pokryty złotem. Kutch było nie
gdyś gniazdem korsarzy, dziś jednak odznacza się wyższą cywilizacyą: 
toa trzydzieści dwie szkół elementarnych; trzy tysiące uczniów pobiera 
w nich naukę. W tćm świetnóm gronie największą zwracał uwagę 
%%ż, z obliczem pełnćm wyrazu, w czapeczce białćj, ubrany w długą 
szatę aksamitną czarną, obciśniętą złocistym pasem, z błękitną wstęgą 
przewieszoną przez ramię. Był to minister Salar-Yung, reprezentował 
Pana swego raj aha Nizamu, najpotężniejszego z władzców indyjskich. 
Minister ten uchodzi za człowieka najznakomitszego w całym Indo- 
stanie.”

Oprócz tych urzędowych uroczystości p. d’Alviella opisuje pry
watne zebrania, w domach zamożnych tubylców. Między innemi kreśli 
°braz indyjskiego wesela. „Tysiąc dwieście kobićt przybranych w róż
nobarwne gazy, zdobne złotą lub srebrną frendzlą, obsiadło dokoła 
Wewnętrzny dziedziniec, to jest ogromną salę bez dachu, z wielkim 
w pośrodku wodotryskiem; każda trzymała miseczkę z liści figowych; 
słudzy obnażeni do pasa, roznosili kotły z ryżem i konfiturami i napeł
niali bezustanku te miseczki.”

Równie ciekawy mamy obraz balu, w ogrodach Filipa Woode- 
house, naczelnika prezydencyi Bombay. Zebrali się tu  przedstawiciele 
Wszystkich plemion i wszystkich religii, zacząwszy od biskupa katolic
kiego, od arcykapłana ognia, i imana wielkiego meczetu, do licznego 
grona braminów i pastorów protestanckich. Złoto kapało z raja
hów i nababów; tłumy pań angielskich i indyjskich w różnobarwnych 
strojach krążyły po tarasie: cypoje przyświecali pochodniami.

Opowieść Alviella, pełna życia i ruchu, kreślona swobodnie, prze
platana dowcipnemi uwagami, wybornie maluje indyjskie spółeczeństwo.



Dwie nowe komedye w dwu teatrach paryzkich, pod dobra wróż
bą rozpoczynają szereg zimowych przedstawień. Jedna pod tytułem: 
Piotr, jest utworem p. Cormon; drugą napisał wierszem p. Calonne, 
pod tytułem: Miłość i pieniądze. Odznaczają się obie myślą zdrową 
i czystą, obie tćż znalazły powodzenie. Oto osnowa pierwszćj.

Przemysłowiec Navarette wciągnięty w niebezpieczne przedsię- 
bierstwo, ratując się od bankructwa, popełnia jakieś haniebne naduży
cie. Wydaje się rzecz: wyrok trybunatu skazuje go na trzy lata wię
zienia. Wkrótce potćm rodzi się Piotr, syn skazanego. Doktor Mignot 
przyjaciel domu, w obawie aby hańba ojca nie spadła na syna, podaje 
go do zapisania w księgę stanu cywilnego, jako dziecię znalezione, niewia
domych rodziców. On sam bierze w opiekę chłopca; matka tymczasem 
pod imieniem pani Teresy przyjmuje obowiązek nauczycielki w domu 
p. Hardouin, bogatego człowieka mieszkającego w Bretanii. W tćmże 
samóm miejscu osiada doktor Mignot z chłopczykiem. Navarette od
siedziawszy trzy lata więzienia, pospiesza do Australii, wiedziony na
dzieją, że tam dorobi się majątku, zaspokoi wierzycieli, i odzyska cześć 
utraconą. Taki jest pierwszy zawiązek sztuki.

Upłynęło z górą lat dwadzieścia. Piotr został malarzem nie
pospolitego talentu. Otrzymał stypendyum rzymskie. Za powrotem 
z Włoch wykonał pyszny obraz, wystawił go na Polach Elizejskich; sąd 
przyznaje mu złoty medal: matka uszczęśliwiona zarówno jak i dok
tor. Na domiar szczęścia przybywa Navarette z Australii. Dzięki 
niezmordowanśj pracy, zyskał nie mało złota; ma czćm popłacić długi. 
Chwilę tylko zatrzymuje się u żony. Pośpiesza do Paryża, dla zała
twienia interesów. Nie widział nawet syna; nim go zobaczy, chce zmyć 
do reszty plamę z imienia swego.

Troskliwa matka widzi w synu jakiś tajemny niespolcój; spostrze
ga to i doktor. Piotr wybiera się w nową podróż do Rzymu. Poko
chał on córkę p. Hardouin, towarzyszkę dziecinnych zabaw. Wić, że 
ojciec bogaty przedsiębiorca, nie wyda jćj za człowieka niewiadomego 
rodu. Inna jeszcze zachodzi trudność. Gabryela zaręczona już z Mar
kizem de Bossan, zrujnowanym arystokratą. Ale Gabryela nie cierpi 
narzeczonego; ojciec powolny jedynaczce uwalnia ją  od wstrętnych 
związków.

Miłość Piotra i Gabryeli nie ukryła się przed wzrokiem ojcow
skim. Pan Hardouin pragnie przedewszystkićm szczęścia córki. Wiś on, że 
Piotr nie ośmieli się prosić o jćj rękę; postanawia pierwszy przełamać 
lody. Wszystko tćż układa najpomyślnićj, zapowiedzi już wyszły, ślub 
nastąpi niezwłocznie. Przybywa z Paryża Navarette; nikt go tu nie- 
zna prócz żony i doktora. Nagle plączą się rzeczy. Z kilku słów pa
ni Teresy, Hardouin zgaduje tajemnicę... nalega, odkrywa wreszcie 
prawdę całą. Navarette nie może być oczyszczony z zarzutu, nawet 
po zapłaceniu długów. Surowy Hardouin gotów był oddać córkę mło
dzieńcowi niewiadomego rodu, który jako zdolny artysta wyrobił sobie 
zaszczytne imię w świecie; lecz nie odda jćj synowi człowieka, nazna



czonego piętnem hańby. Słowa jego rażą jak piorun serca narzeczo
nych. Piotr znosi z godnością pocisk; opuszcza progi domu. Ga
bryela upada pod ciężarem boleści. „Strzeż się—szepcze doktor Mignot 
do ojca—jeszcze jeden cios taki, zabijesz swoje dziecko!’’

Ojciec walczy sam z sobą; miłość rodzicielska przemaga wreszcie 
w jego sercu. Zgadza się na wszystko, jeden tylko stawia warunek: 
Piotr pozostanie obcym dla własnych rodziców. Matka gotowa speł
nić ofiarę: Navarette odmawia stanowczo. Przez lat dwadzieścia wal
czył zawzięcie przeciw losom; miłość rodzicielska ukrzepiała w nim siły: 
on nie zrzecze się syna! Teresa nalega ze łzami: przypomina że pra
wo nie uznaje Piotra za ich syna. Nieszczęśliwy ojciec pochyla głowę; 
n kiedy wobec mera przy spisaniu aktu małżeńskiego, doktor Mignot 
ukazując Piotra, mówi uroczyście: „syn niewiadomych rodziców,” Nava
rette drżący od boleści, milczy i z poddaniem przyjmuje straszny wyrok.

Przedmiot sam z siebie prawdziwie dramatyczny; autor umiał go 
zręcznie przeprowadzić; charaktery osób silnie zarysowane: wszyst
ko to nadaje sztuce niepospolitą wartość.

Powiedzmy teraz słów kilka o komedyi p. Colonne: Miłość i pieniądze, 
napisanćj wierszem w czterech aktach. Jest to jak łatwo zgadnąć 
walka pomiędzy uczuciem a zimną egoistyczą rachubą. Dwaj bankie- 
rowie, Hektor Duchesne i Dumoulin, zawiązali spółkę handlową. Po
uczyli własne kapitały. Jeden z nich ma syna, drugi córkę; dla tśm 
pewniejszego utrzymania firmy domu, postanawiają uświęcić związek 
Pieniędzy małżeństwem młodćj pary.

Dzieci nie wezwane do rady, w inny sposób rozumieją szczęście, 
mnćj pragną przyszłości. Paweł syn Hektora Duchesne, nie znęcony 
Bulionami panny Anieli Dumoulin, pokochał Joannę, córkę starego 
profesora, chemika Favier. Uczony ten, cały zatopiony w swojśm 
laboratoryum, nie zebrał posagu dla córki: nauka jedynym jego ce- 
jcui- _ Ubóstwo Joanny nie zraża jednak Pawła, lecz ojciec chciwy 
bankier, ani chce słyszćć o tak niestósownych związkach. Wkrótce no
wa przeszkoda staje wpoprzecz jego planom. Brat jego stryjeczny Hen- 
p k  Duchesne kapitan okrętu, przybywa z dalekićj podróży. Postać to 
typowa. O ile bankier zimny, wyrachowany, o tyle marynarz pełen 
serca i szczerego zapału. Różnica ta odbija odrazu w scenie pierw- 
szój. Bankier Hektor bez ogródki wypowiada zasady swoje.
Hek to r . Ty nie wićsz, ile trzeba nauki i wprawy,

Cierpliwości i szczęścia, by grać bez obawy 
Na giełdzie, gdzie fortuna obraca się kołem;
To prawdziwa gra w karty  za zielonym stołem!
Musisz poznać do gruntu bieg rzeczy i ludzi,
Przeczuć niebezpieczeństwo, chociaż pozór łudzi; 
Przewidzieć, jak ie  skutki z ich działań być mogą,
Wzbogacać się'ich głupstwem lub niewczesną trwogą, 
W ierzyć tylko w pieniądze, a szermierzyć słowy;
Honor, wolność, ojczyzna, gdy z nich zysk gotowy.



Rozsiewać w danśj chwili pogłoskę ułudną...
Kłamać!

Nie... tylko zmyślić... ba! inaczśj trudno...
Słowem, z każdego drzewa, strugać trzeba strzały:
Taki, widzisz, na giełdzie nasz dekalog cały!
Gdzież moralność?

W twym sądzie zbytnią znać prostotę: 
Nie stajem do konkursu o medal za cnotę!

Henryk odrazu zbadał położenie. Bankier znalazł w nim twar
dego przeciwnika, Paweł silne poparcie.

Niezbity z tropu Hektor Duchesne, postanawia rozmówić się sam 
na sam z Joanną. Śliczna to dzieweczka siedmnastoletnia, wychowana 
w ubóstwie i prostocie, całćm sercem oddana staremu ojcu. Dobra 
córka, dobrą też będzie żoną; majątek Pawła nie nęci jśj wcale, marzy 
tylko o cichóm szczęściu przy ognisku domowóm.

Bankier idzie do niśj; nie sprzeciwia się niby to związkom syna; 
z ojcowską troskliwością przedstawia jćj życie jakie prowadzić będzie 
z Pawłem.

Musisz twe zbyt mieszczańskie porzucić zwyczaje;
Paweł moim jest synem, majątek mu daję;
Nie rozumiem ja  wcale szczęścia obok nędzy!
Chcę zbytku i przepychu: wszak mam dość pieniędzy!
Dobra, piękna, rozumna, ty wszystko masz, dziecię,
Czśm żona mego syna może błyszczćć w świecie.
Na myśl o twych tryumfach w dumę cały rosnę,
Lecz ta  śliczna twarzyczka, istny kwiat na wiosnę,
Maż być tylko małżonka radością i chwałą?
Mnie też piękną synową chlubić się przystało,
Niech zdziwi cały Paryż blaskiem swój urody!
Jój być królową wdzięku i mistrzynią mody.
Ród wkładał obowiązki: dziś szlachta upada,
Pieniądz królem, więc pieniądz obowiązki wkłada.
Na honor mego domu, ja  krocie poświęcę.
Wam trzeba mieć dwór liczny, powozy książęce;
Z ścian waszego pałacu niech jasno połyska 
Blask złota, ponętniejszy nad płomień ogniska!

— Pan mnie przestrasza!—zawoła Joanna drżąca jak listek. Te
go właśnie chciał bankier. Rad z przerażenia dzieweczki, ciągnie rzecz 
dalćj. „Musisz, dziecię moje, rzecze z udaną słodyczą, odgrywać rolę 
wielkićj pani, godnie utrzymywać twój salon. Pojmujesz sama, iż 
w tym salonie ojciec twój ukazywać się nie może. Poczciwy profesor 
zamyślony wiecznie o swoich retortach, zaniedbany w odzieży, śmiesz- 
nieby tam wyglądał.”

Słowa te ugodziły w serce bićdną Joannę. Obrażona w najdroż- 
szćm uniesieniu, zrzeka się związków z Pawłem; kocha go, to prawda,

H e n r y k .
H e k t o r .
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lecz nie okupi szczęścia swego kosztem takiśj ofiary. Bankier doszedł 
do celu.

Henryk Duchesne dzielny marynarz, nie oddaje przecież za wy- 
granę. Rozpoczyna w nowy sposób taktykę, zniewala sobie serce Anie
li, przeznaczonćj Pawłowi. Zaślubia ją; bankier Hektor przystaje 
w końcu na małżeństwo syna z Joanną, bez naruszenia jćj upokarza
jących warunków. Miłość odnosi tryumf nad pieniędzmi.

Obie powyższe sztuki, owiane zdrową i żywotną atmosferą, pięk
nie jak mówiliśmy rozpoczynają szereg zimowych przedstawień. Au- 
torowie ich dowiedli przykładem, że można zainteresować publiczność, 
nie wprowadzając na scenę skandalicznych procesów, i nie porusza
jąc mętów spółecznych. Mamy nadzieję że pierwszorzędni mistrze sko
rzystają z tego doświadczenia. Aleksander Dumas oświadczył niedaw
no, w sprawozdaniu z nagród za uczynki cnotliwe, „że chwile które 
przeżył w towarzystwie zacnych dusz, pełnych miłości i poświęcenia, 
więcćj go nauczyły, niż foliały skreślone ręką filozofów.” Gdyby tak 
było w rzeczy samćj, duch Monthyona mógłby rozradować się poza 
grobem; siew bowiem, rzucony jego ręką, wydałby plony przechodzące 
wszelkie nadzieje wielkiego filantropa. Kto wiś, może w roku przysz
łym, inny znakomity dramaturg, p. Wiktoryn Sardou, wezwany świe
żo do akademii, przyjmie z kolei zaszczytny obowiązek, wykrycia przed 
światem, nieznanych cnót i ofiar, i uzna tak samo jak  Dumas, zbawien
ny wpływ tćj atmosfery, tak zdrowćj i odradzaj ącśj.

Zajęła bardzo umysły tutejszych etnografów i filologów powiast
ka chińska, wydana świeżo w tłómaczeniu niemieckićm, w Stuttgardzie, 
przez prof. Edwarda Grizebach. Powiastka ta, którśj tłómacz dał ty
tuł: Die treulose Witwe, ( Wdowa niewierna), drukowaną już była 
przed stupięćdziesięciu laty we Francyi, pod tytułem Matrona z kraju  
Soung, w dziele o Chinach misyonarza Duhalde. Główne znaczenie 
dzisiejszej publikacyi, nadaje obszerny komentarz, dokonany z eru- 
dycyą właściwą filologom niemieckim. Pan Grizebach pokazuje, jak tenże 
sam tekst był przerabiany na różne sposoby, w literaturach rozmaitych 
ludów starożytnych i nowożytnych, tak Europy jak Azyi; pierwszy jego 
początek odnosi do Aryów; z kolei daje poznać odbicie tćjże tradycyi 
w powieściach arabskich, perskich i tureckich, w Sałyrykonie Petroniu- 
sza, poety łacińskiego I wieku; w średniowiecznśj llistoryi siedmiu 
tnędrców, w różnych wreszcie utworach, tak prozą jak i wierszem au
torów francuzkich, włoskich, angielskich, niemieckich i hiszpańskich.

Główną myślą tćj baśni, rozpowszechnionśj u wszystkich ludów, 
bez względu na różnice plemienne, jest ostra satyra, chłoszcząca zmien
ność kobićt. Oto treść wersyi chińskićj, którą mamy właśnie pod rę
ką, w przekładzie prof. Grizebach. Filozof Czwang-Song spostrzega 
razu jednego, młodą i piękną niewiastę, nad grobem świeżo usypanym; 
jest to wdowa, po spoczywającym tu nieboszczyku. Wielkim wachla
rzem porusza powietrze; zapytana dla czego to czyni, odpowiada z pros



totą, iż dała słowo konającemu małżonkowi, źe nie wejdzie w nowe 
związki, póki nie wyschnie ziemia na jego grobie. Sprowadza tćż 
wachlarzem, sztuczny wiatr, aby zniszczyć ostatnie szczątki pozostałćj 
wilgoci. Słyszy to żona filozofa, piękna Tyansze, z obliczem jakby wy- 
kutćm z bryły lodu; wpada w gniew, potępia surowo młodą wdowę, za 
takie przeniewierstwo. Podejrzliwy mąż, spostrzega przesadę w tych 
uniesieniach żony, postanawia wystawić ją  na próbę. Udaje chorobę, ko
na, zamyka wreszcie oczy. Otwiera je w chwili, gdy żona podnosiła 
w górę topor, aby rozrąbać czaszkę trupa, wydobyć mózg, i ugotowa
ną z niego polewką, nakarmić nowego małżonka. Tyansze złapana 
na gorącym uczynku, odwiązuje pas, obwiesza się na nim w oczach 
zmartwychwstałego. Gdy skonała, Czwang-Song obcina pas, wybu
cha głośnym śmiechem, skacze i śpiewa jak szalony.

Filozof Czwang dzwoni w misy i szklanice, z całą swobodą od
daje się radości. Taki mistrz, niech nam będzie przykładem!” Na 
tych słowach kończy się chiński poemat.

Jakkolwiek baśń ta znalazła odbicie w literaturach tylu europej
skich ludów, nie zdaje nam się, aby p. Grizebach słusznie naznaczył jój 
rodowód aryjski. Zdanie swoje opióra filolog na prostym wniosku, nie- 
stwierdzając go żadnym dowodem, Przeciw takiemu zapatrywaniu, 
możnaby śmiało stawić ducha starożytnych aryjskich poematów, w któ
rych niewiasta nie była nigdy przedmiotem szyderstwa, lecz przeciwnie 
uosobieniem najwyższśj miłości i ofiary. Dosyć tu przypomnićć ową 
Sitę, małżonkę Ramy, piękny ideał nieskażonśj wiary małżeńskićj, lub 
ową cudną Sawitry, którćj łzy rzewne wy błagały duszę małżonka 
u Yamy strasznego boga piekieł. Takie to przeczyste typy powtarza
ją  się w tradycyach wszystkich aryjskich ludów, zacząwszy od greckiśj 
Andromachy i Penelopy, do galskićj Welledy, do naszćj Wandy i Jary- 
sławy. Historyk Heuri Martin, określając aryjskie i turańskie plemio
na, tam naznacza granice ich siedzib, gdzie się zaciśra tradycya ideal
nych typów niewieścich.

Opićrając się na tych danych, przekonani jesteśmy, że typ Wdo
wy niewiernśj zrodził się raczój w Chinach, zkąd przewędrował do lu
dów mongolskich, od tych zaś przeszedł do Europy, i tu dał pobudkę 
satyrykom, do złośliwych pocisków na bićdny ród niewieści. Snać owi 
odrodni Arye przepomnieli, że prawo Manu nie pozwala uderzyć kobić- 
ty nawet kwiatem lotusu, cóż dopiśro chłostać jadowitą satyrą!

P. Grizebach przedstawia w ciekawy sposób, wszystkie waryanty, 
przez jakie przeszła tradycya. Każdy lud przestrajał ją  po swojemu, 
stosownie do charakteru i psychicznych swych usposobień. Lafontaine 
w Matronie z Efezu , bierze podanie ze strony czysto kornicznćj, przysa- 
la je galskim dowcipem. Toż samo czyni Moliere w jednój z komedyi, 
gdzie mąż udaje umarłego, aby wypróbować serce żony. Angielski pi
sarz Goldschmidt (autor Wikarego z Wakefieldu) w powieści Obywatel 
świata, w którćj sparafrazował tekst chiński, wybornie maluje racyona- 
lizm ziomków swoich. W chwili gdy bohatśr jego Czwang powraca do



życia, widzi stół zastawiony do uczty weselnśj. Niewierna małżonka, 
wchodzi w powtórne związki. Oburzony Czwang wymierza sprawiedli
wość, ale jako człowiek praktyczny, niechcąc aby tyle pieniędzy prze
padło marnie, poślubia ową wdowę, która wachlarzem suszyła grób 
zmarłego. „Nowi małżonkowie, dodaje Goldschmit, poznawszy na
przód słabości swoje, umieli po ślubie być wyrozumiałymi; nieszukali 
idealnego szczęścia, ale znosili się nawzajem!"

Z kolei wypada nam zaznaczyć fakt, którego objawy polityczne 
mieliśmy w projektach odjęcia Paryżowi tytułu stolicy, i utworzenia się 
Rzeczpospolitśj Ujść Rodanu. Mianowicie decentralizacya literacka, 
coraz silnićj objawia się we Francyi. Mówiliśmy już nieraz o To
warzystwie Felibrów prowansalskich, pod przewodnictwem Mistrala, 
sławnego autora Calendula i Mirelli. Z tego towarzystwa wyrosło 
inne, tak zwanych Cigalies czyli Koników polnych, pod którego 
chorągiew zaciągnęło się wielu prowansalskich literatów przebywają
cych w Paryżu.

Dowiadujemy się z pism, że Koniki polne ogłosiły poetyczny kon
kurs w mieście Arles. Centraliści paryzcy, niechętnćm okiem patrzą 
na te prowincyonalno-literackie stowarzyszenia południowców, w oba
wie, aby nie pociągnęły za sobą chęci separatyzmu politycznego.

Obawa ta  nieoparta na niczćm. Nie sami zresztą południowcy 
wiążą się między sobą: północ poszła niemnićj w ich ślady. Artyści 
i literaci, rodem z Normandyi i Bretanii, zawiązali się w Towarzystwo 
Jabłka (Sociele de la potnme), zwane tak od owocu, rosnącego obficie 
na północnych wybrzeżach.

Niewnośmy ztąd, aby nowo-powstały związek miał być jakąś 
Protestacyą północy przeciwko południowi. I owszem, mamy właśnie 
Przed oczyma wymowny dowód wzajemnćj, a najściślejszej jedności. 
Koniki polne znęcone wonią normandzko-bretoóskich jabłuszek, zapro- 
Slly braci na literacką ucztę w Arelacie, co więcćj żądały od nich przed
miotu na jeden z konkursowych poematów. Towarzysze Jabłka skwa
pliwie przyjęli wezwanie. Jako przedmiot do konkursu, naznaczyli skon 
Augusta Briseux bretończyka, który opićwał Prowancyą. Zwycięzca 
konkursowy otrzyma w nagrodę ozdobnie wydane dzieło tego poety 
1 statuetkę, wykonaną dłutem bretońskiego rzeźbiarza. Briseux dwa
dzieścia lat temu umarł w mieście Montpellier. „Poeta nasz, piszą to
warzysze Jabłka do południowych braci, umarł pod słonecznśm nie
bem waszćin, w kwiecistćj Langwedocyi, marząc o swym rodzinnym 
stepie, o swych szarych pagórkach, zarosłych wrzosem i macierzanką! 
Niech imię jego stanie się łącznikiem pomiędzy nami!" Wśród podpi
sów znajdujemy poważne nazwisko Monseleta, zdolnego powieściopisa- 
rza i publicysty.



Objaw to bardzo pocieszający. Francya potrzebuje skąpać się 
w swych prowincyonalnych tradycyach, zaczerpnąć w nich krzepkiego 
życia, jakiego Paryż dać niemoże. Im więcćj tworzy się takich ognisk, 
jak  Towarzystwa Felibrów, Koników polnych i Jabłka, tśm większy ma
my dowód narodowćj żywotności. Sama liczba tych ognisk, powinna 
uspokoić podejrzliwych centralistów.

Są one znamieniem czasu, nie zaś objawem zachcianek separa- 
tycznych. Jeśli sąsiedztwo Włoch, niepokoi umysły zbyt trwożliwe 
o Prowancyą, nikt za to przypuścić niemoże, aby Wielka Brytania , 
w imię plemiennśj niby to jedności, myślćć-mogła o podbiciu i ujarz
mieniu Malej Bretanii!

W padła nam w rękę oryginalna książka p. Raula Lafagette p. t.: 
Poezya, j e j  przeszłość, obecny stan i przyszłość. Jeśli wspominamy 
o tćj ramocie, to tylko dla pokazania, źe i u Francuzów, u których kry
tyka literacka tak wysoko dziś rozwinięta, wyradzają się na tćm polu 
potworne dziwolągi. Autor rozpoczyna rzecz chłoszcząc wszystkich 
krytyków dzisiejszych, tych, jak  mówi brzuchatych retorów (rcteurs 
venlripolents), którzy oceniają wyłącznie to, co jest i co było, a nieu- 
mićją rozedrzćć zasłony, kryjącój to, co będzie.

Z pomiędzy współczesnych poetów, autor wymienia tylko Wikto
ra  Hugo, Lamartina, Musseta i popularnego lirnika Piotra Dupont. 
Surowo potępia całą szkołę tak zwanych Parnasislów, którzy za przy
kładem mistrza swego Teofila Gautier, uganiają się wyłącznie za piękną 
formą i sztukę zamieniają w rzemiosło.

Porównywa ich do kaczek chińskich, które biją w oczy lśniącćm 
pierzem, a mimo to kwaczą niemiłosiernie.

Lafagette jest także poetą. W obszernym wstępie opowiada tru 
dności, jakie napotkał na tój drodze. Pierwszy rękopism przygotowa
ny do druku, zaniósł panu Pelletan, chcąc zasięgnąć rady doświadczo
nego pisarza. Źle się udał; Pelletan wytworny prozaista, niecierpi for
my rymowanćj. Przyjął go bardzo zimno.

—  Nie w porę rzekł, wziąłeś się pan do poezyi, czasy jćj minęły 
bezpowrotnie.

— Dlaczego minęły? wytłómacz się pan jaśniśj!
—  Wiśrsz, odrzecze Pelletan, wyobraża linią prostą. Otóż linia 

prosta panuje tylko w najwyższym dziale :przyrody, w królestwie mine
rałów. Przejdźmy do królęstwa roślinnego; tu  linia zaokrągla się i na
gina dowolnie, czy to w trawie, czy w drzewie, czy też w kielichu kwia
tów. W królestwie zwierzęcćm, okrągłość ta bardziśj występuje. Im 
twór doskonalszy, tćm kształty jego Iepićj zaokrąglone; posągi greckiego 
dłuta najwymownićj świadczą o tćm. Wychodząc z tćj zasady, proza 
falująca swobodnie według napływu myśli jest wyższa daleko od wiersza, 
tak sztywnego i niewzruszonego w formie swojćj.

Poeta nie dał jednak za wygraną. Podjął argument przeciwni
ka i poparł nim własne dowodzenie.



— Jeśli, rzekł, ciało ludzkie ma być typem doskonałości, otóż 
widzimy, że jedna połowa jego, odpowiada zupełnie drugićj. Mamy 
dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu i uszu; a zatśm wiersz składający się 
z dwu odpowiednich sobie rymów, jest najdoskonalszą formą ludz- 
kićj mowy.

Zobaczmy teraz, jaką ma być poezya, według estetycznych pojęć 
autora. Poeta winien być zupełnie samodzielnym, nie naśladować 
w niczćra poprzedników, nie galwanizować trupa zinarłćj przeszłości, 
uie używać do budowy gmachu swego starych zużytych cegieł, ale po
winien czerpać natchnienie z łona żywćj przyrody i pilnie badać ludz
kość. Na czóm zaś głównie polega samodzielność poglądu? oto na ko
lorycie! Są, mówi autor, dusze czarne albo błękitne, szare lub purpu
rowe. Barwa duszy ma się odbić w utworze mistrza, Tak samo, jak  
każdy malarz, ma upodobane sobie farby, tak i poeta musi miść swój 
osobny słowniczek i wybićrać z niego wyrazy, zgodne z kolorytem my
śli własnćj.

Zapuszczając się w coraz głębsze wywody, autor pokazuje tajem
niczy związek barw i dźwięków muzycznych. Skrzypce w najniż
szych tonach, wychodzą z barwy brunatnśj nagietka; przebićgając po- 
tśm całą gamę barw żółtych, podnoszą się do tonów jaskrawo-cytryno- 
wych. Fortepian jest amarantowy, ligawka blado zielona, jak  listek 
w maju. Żaden instrument niedzwoni różowo; ten kolor odda tylko 
świeży głosik dziewicy.

„Poezya przyszłości, godna imienia tego, mówi w końcu autor, 
niusi wyrwać się z pod wpływów przyjętego dziś wychowania, otrząsnąć 
si§ z wszelkiego mistycyzmu, oswobodzić z retoryki uniwersyteckićj. 
Sztuka niechaj przestanie wierzyć w Boga, niechaj sama stanie się Bo
giem! Ses splendeurs eiec.trisantes suceederont aux beautes abseon- 
Ses du dogme.” Ostatnie wyrazy daliśmy po francuzku, gdyż nawet 
Przy słowniku Littrćgo, nie mogliśmy zrozumićć ich znaczenia.

Takie to wieszcze wróżby rzuca autor z trój noga w oczy brzucha
tym, krytykom, którzy trzymając się tego, co jest i było, niemyślą roz
dzierać zasłon przyszłości. Pewni jesteśmy, że ventripotenty podejmą 
rzuconą im rękawicę i schłoszczą młodego zarozumialca, jak na to za
sługuje.

Dora dTstrya wydała w obszernym tomie krytyczne badania nad 
Poezyą Ottomanów, drukowane już w przeglądach włoskich. O dziele 
tśm mówiliśmy szczegółowo w swoim czasie. Znakomita autorka pra
cuje teraz gorliwie, nad ocenieniem poetów tureckich państwa Perskie
go. Dzieło to połączone z poprzednićm, utworzy dokładną historyą 
P°ezyi u narodów tureckiego plemienia.

Z powodu obchodzonego niedawno w Antwerpii jubileuszu Ruben- 
s*. erudyta belgijski Karol Ruelens, konserwator w bibliotece bruksel
skiej, napisał obszerny życiorys wielkiego malarza, z dodaniem jego
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listów i historycznych dokumentów. Dzieło to obejmuje nieznane do
tąd szczegóły z życia Rubensa; .rzuca niemnićj nowe światło na histo- 
ryą sztuki fłamandzkićj w XVII wieku.

Równie ciekawą monografią wielkiego malarza, wydał w tych cza
sach inny uczony Belgijczyk p. Gachard, p. t. Histnire pohtique et di- 
ploinatique de Pierre Paul Rubens. Jak  pokazuje sam tytuł dzieła, 
biograf zwraca tu głównie uwagę na polityczny zawód artysty, opisuje 
przeważnie stanowisko jego na dworze brukselskim. Infantka Izabela, 
szczególnymi obsypywała go względami; ona to wyrobiła mu indygenat 
u Filipa IV. Zaszczyt ten otworzył przed nim drogę do dyplomatycz
nych czynności, z których mistrz wywiązywał się chlubnie. W ypra
wiony w poselstwie do Anglii, okazał niepospolitą zręczność w ukła
dach. Późnićj reprezentował Niderlandy, przy zaślubinach Karola I, 
z księżniczką francuzką Henryettą. Uroczystość ta o mało nieprzy- 
prawiła go o śmierć. Podczas ślubu królewskićj pary w katedrze No- 
tre Dame zawaliła się estrada i przygniotła mnóstwo obecnych osób, 
Rubens należał do przytłoczonych!

Gorliwie stanął on po stronie Maryi Medyceuszki w zatargach jćj 
z kardynałem Richelieu. Kiedy wdowa po Henryku IV skazana na 
wygnanie, wyrokiem zwycięzkiego kardynała, zmuszoną była z młod
szym synem Gastonem, szukać przytułku w obcych krajach, Rubens 
usiłował skłonić dwór brukselski do interwencyi w jćj sprawie. Dwór 
zręcznie się uchylił. Obrażony tern artysta rzucił dyplomacyą, a wró
cił do swych pędzli. Gdyby dyplomatyczne zabiegi mistrza, niezostały 
zwichnięte oporem Niderlandów, nie wićmy jakie byłyby ztąd następ
stwa w polityce europejskićj; to jednak pewna, że sztuka flamandzka 
nie miałaby tśj chwały, jaką  dziś poszczycić się może.

S Z L A C H T A  O K O L I C Z N A

N A  Ż M U J D Z I .

Żmujdź, Żmudź, po litewsku Ziemajcićj, Ziemajcis, od ziemaj- 
nis/co, (czyli kraina niższa w porównaniu z Litwą), po łacinie Samogi- 
tia, obejmująca nie 700 jak czytamy w Polsce Starożytnej, ale około 
500 mil kwadratowych, dzieliła się już za czasów pogańskich na tak 
zwane po polsku trakty. Gdy bowiem kraj przedstawiał obraz jed
nolitej puszczy, wśród którój tylko szlaki wzdłuż rzek, i drogi łączące 
z sobą główniejsze punkta, więcój zaludnione były, to podział kraju



na wypływał z natury rzeczy >). Ze ściślejszym pojęciem gra
nic łączy się podział Żmujdzi na włości czyli powiaty. Już w r. 1390 
spotykamy nazwy powiatów: Miednic/dego, Kołtyniańskiego, Knelow- 
skiego, Kr oskie go, Widuklewskiego, Rosieńskiego i Ejragolskiego. 
Z tych pierwsze trzy nie były znane w późniejszych czasach. Fundo
wana w r. 1417 przez Witołda dyecezya żmujdzka, podzielona naj
przód została na 12 parafii, zaś w 28 włościach czyli powiatach Żmujdź 
składających, ustanowiono wtedy wójtów. Nazwy 28 powiatów które 
aż do r / l7 9 5  pozostały, są następujące: Ejragolski, Wieloński, Wil- 
kiski, Jaswojński, Tendziagolski, Rosieński, Widuklewski, Krozki, 
Korszewski, po jurski, 7wers/ci, Relowski, Szawdowski, Polongowshi\ 
lelszew ski, Szawelski, Wielkich Dyrwian, Małych Dyrwian, Berżań- 
ski, Uiwencki, Wieszwiański, Gondyński, Polumszewski, Birżymiań- 
ski, Powondeński, Medyngiański, Korklański i Żorański. Powiaty te 
były różnćj wielkości, ale przecięciowo nie posiadały więcój nad kilka
naście do dwudziestu mil kwadratowych. Obok powiatów przetrwały 
nazwy traktów  do czasów najpóźniejszych, np. trak t Zapuszczański, 
od Kalwaryi do Kowna, zwany po litewsku Użgiris, Dalnowski, Lau- 
dański, Pernarowski, Kompowski i Golniewski. Powiat Wieloński 
zwano inaczćj traktem. Poniemuńskim. Jeszcze w zeszłym wieku 
w dokumentach rządowych, obok powiatu wymieniano często trakt na 
którym leżały dobra 2). Pod względem sądowym księztwo dzieliło się 
na dwie części czyli repartycye, Rosieńską i Telszewską, do Szawel 
Późniój za staraniem podskarbiego Tyzenhauza przeniesioną. Do 
Pierwszój należało powiatów trzynaście, do drugiój piętnaście.

Niejako w dalszym ciągu tego cośmy pisali o drobnśj dziedzicznćj 
szlachcie podlaskiśj w ziemi Bielskiśj, (Biblioteka Warszawska r. 1873, 
tom III, str. 243), i o tćjże szlachcie mazowieckićj w ziemi Eomżyńskiój 
{Rjblioteka Warszawka r. 1876, tom II, str. 579), podajemy dziś kilka 
słów o gniazdowćj szlachcie żmujdzkićj z wyliczeniem jój siedzib czyli 
tak zwanych okolic, w południowo zachodniśj połowie Żmujdzi, na 
przestrzeni piętnastu powiatów. Za źródło do nomenklatur służyły 
nam księgi skarbowe ułożone w r. 1789 do podatku dochodowego, któ- 
ry pod nazwą: Ofiara wieczysta prowincyów obojga narodów na po
większenie sił krajowych, uchwalonym został na sejmie czteroletnim 
w dniu 6 kwietnia 1789 r. Wedle tych ksiąg obejmujących nazwisko 
każdego szlachcica, jego posiadłości i wysokość rocznój intraty, nastę-

')  Ju ż  w ykazaliśm y w opisie  ziem i Ł om żyńskiej, ( B iblio teka  W arszaw 
k a ) ,  że w tńj części M azowsza, wsie położone wzdłuż jed n e j s tru g i czyli s t ru 
m ienia, n iejako  na jednym  sz laku , m iały  pew ną łączność, d o sta jąc  np . od 
s tru m ie n ia  je d n ą  ogó lna  i w spólną nazwę, a różniąc się  ty lko  nazwą d ru g ą  
° d  im ion i przydom ków  ludzi zam ieszkujących otrzym aną.

2) Część ziem i B ielsk ie j na  Pod lasiu , na  pó łnoc  m iasta  T y k o cin a  i rz e 
k i N arw i położona, zwała się np . zawsze traktem  Z a tykockim .



pujące okolice czyli zaścianki szlacheckie, istniały w pomienionym cza
cie w piętnastu powiatach żmujdzkich:

1. Powiat Ejragolski: Jotejkie, Surywiłły, Giedgowdy, Rym- 
gajły, Raczę, Skirwojnie, Witkuny, Żemigoła, Jungajcie, Mankuny, Bą
kajcie, Lejle, Grauże, Woskujcie, Mackuny, Czyżuny, Pokirszniawie, 
Dogie, Kuniasze, Izłosztakie, Szale, Skuby, Dowiałły, Pryssy, Kiejany, 
Czechów, Skopiszki, Ginecie, Ugiany.

2. Powiat Wieloński: Misiewicze.
3. Powiat Wiliński: Dowbory, Szarawy, Kondratowicze, Pie- 

pole, Gożewka mała, Jatowty, Pobole, Dowgieliszki, Kruwondy, Antkal- 
nie-Szlakiecie, Ejkscie, Miłej kie, Bujwidy, Mackuny, Jakubowicze, Jaw- 
czyki, Kretkompie, Milwidy, Urniacze, Romany, Lelarwiszki, Radwiło- 
wicze, Jankuny, Butwiłany, Budy, Buczkiewicze, Raczkuny, Dowczany, 
Gajdeliszki, Żagie, Jankuny, Pokalniszki, Miłaszuny, Elementy.

4. Powiat Jaswojński: Kimonty, Swille, Bartoszkajcie, Paliszki, 
Mostowty, Ongiry, Dyrwaniszki, Jurgajcie, Macajcie, Ambrożuny, Ki- 
montmedzie.

5. Powiat Tendziagolski: Rekście, Kragie, Pozabrze, Marty- 
najcie, Sokmedzie, Jankajcie, Mejliszki, Wojdyły.

6. Powiat llosieński: Jurgajcie, Wiegiany, Sodejkie, Kłussy, 
Pławszynie, Rukiszki alias Podprobowdzie, Pokopurnie, Rynkszele, 
Bcmpieczkiszki alias Bawże, Bazary alias Kopie, Bawże, Brolinskisz- 
ki, Nagie, Szukiski, Okstyny, Kawłoki, Sutkajcie, Gajluny, Gird- 
wojnie, Dobkacjie, Bindzie, Bakajcie, Żołoki, Pokłonie, Ruraszajcie, 
Breckie, Skiny, Birialiszki - Masłowczyzna, Budrajcie, Aleksandraj- 
cie, Kiebojcie, Dowtonty, Giedwidy-Utury, Bohuszajcie, Ilermany, 
Breckie.

7. Powiat Widuklewski: Lawdgwiny, Wornoławki małe, Żol- 
pie, Antryngie, Antpusynie, Pacierzyszki, Powiaty, Hejniki, Uznagory, 
Numgole, Niemonszany, Użumedzie, Konopiny, Miłzowiany, Łotolci 
alias Wizgirdy, Poszotłunie, Macajcie, Puży, Rokoszujcie, Szałtropie, 
Żarnie, Gankie.

8. Powiat Krozki: Dowkinławkle, Dowkintławki alias Posze- 
szuwie, Audenie alias Jurkajcie, Rekście, Upojnie, Biaty, Wołajcie, 
Darbucie, Wojdałany, Adamajcie, Łaplegie, Kwaszę, Pikużc, Morlcie, 
Siarkompie aliasMa.ty szki, Su warto wa, Worweryszki, Menżykie, Pruszyń- 
skie, Grymży, Kuszłejkie, Rezgole, Pomergie, Okmiany, Poworcie 
alias Trepy, Trepy, Upojnie.

9. Powiat Kor szewski: Pakalniszki, Poszyles/wTom kie,D ewi- 
niaki, Bitowcie, Kweście alias Jagminiszki, Płatuście, Gierducie, Wojzgir- 
dy. Zdany alias Preny, Mąkajcie, Tomaszajcie, Janowdow, Janowdow-Pu- 
twinskie, Kozaki, J  uszkaj cie-Poworcie alias Piłsudy, Langdwery, Grygule, 
Butwiłły, Buthajcie alias Kryty nie, Lingieniszki, Kwaszę, Poszyle, Mo- 
rzyniszki, Wabały, Putwie.

10. Powiat Pojurski: Druktejnie, Pikojcie, Borejkiany, Aużbi- 
kie, Dziawgiany, Szołpiany, Jakubajcie, Stonie, Pokolnica, Grymzdy,



Poiłgocie, Komście, Dziawgiany, Połolicie, Narwojnie, Szarkie, Wojdył- 
ły, Babkosie, Starkławki, Bolcze, Dułłkiławki, Jamonty, Dytkiemy, 
Wizbory, Słonie, Wojkiuławki, Kosztownale, Wojtkajcie-Beble, Cze- 
pajcie, Kieberkszty, Narwojnie, Dulkiławki.

11. Powiat Szewdowski: Stongajcie, Wojtkajcie, Kontowty, Siaw- 
ciłły, Bowble, Stankajcie.

12. Powiat Twerski: Sungajłły, Gudajcie-Eawrynajcie, Pożery, 
Uszpele, Jamoncie-Pobżubie.

13. Powiat Retowski: Straże, Straszławki, Jucajcie, Sulwestry, 
Piwowary, Dowsiny, Mejnanty, Surwicie, Pojamoncie.

14. Powiat Polongowslci: Mienajcie, Senkajcie, Gorzdupie, Jaz- 
dajcie, Szukie, Moncze, Mienajcie, Szukie, Dorotajcie, Koszucie, Ok- 
minele.

15. Powiat Telszewski: Potowsole, Użupie, Dusejkie, Syrajcie, 
Towcie, Bukancie, Mitkajcie, Gintyły-Styrpejkie, Poswojgie, Stulpiny- 
Dcgienie, Berkiniany-Giedwiłły, Gawdykajcie, Gawryle, Łełajcie, Se- 
łajcie, Bugienie, Dymitry, Przyałgów, Gierule, Pouzszwinie-Wiermiany, 
Kieturnagie, Kontrymy, Nor widy, Dymajcie, Przyałgów (drugi), Medy- 
nie, Jonajcie-Biryki, Kumpiki, Dowbory, Dusejkie-Drawdziki, Sudym- 
ty, Montwidzie, "Witkajcie, Dkryny, Godele, Kulcie, Gintyłajcie, Maczu- 
ki, Pocajcie, Dobsze, Pettrele, Mienniki, Giniacze, Beniuszajcie, Gawry, 
Wiermiany, Łowmie, Jamoucie, Tyszki, Pukie, Stulpiny, Dymajcie, Pu
kle, Linkiny, Gintyłajcie, Pukie-Użełkie.

Statystycznych wiadomości o okolicach szlacheckich w trzynastu 
innych powiatach Źmujdzi, nić mamy. Ze spisu zaś powyższgo widzi
my, że w 1789 r. w piętnastu powiatach wymienionych znajdowało się 
304 tak zwanych okolic. Najbardziśj obfitował w nie powiat Telszew
ski i Rosieński. Przecięciowo na każclą okolicę czyli zaścianek przy
padało czterech do pięciu cząstkowćj szlachty. Razem więc znajdo
wało się w 304 okolicach około 1,300—1,400 osad rolnych, a we wszy
stkich powiatach żmujdzkich w owym czasie być mogło około 20,000 
wolnego, zaściankowego pogłowia szlachty. Wsi cząstkowćj szlachty 
tak ludnych jak  na Podlasiu lub Mazowszu, nie spotykamy na Żmujdzi. 
Gdy na Podlasiu największa wieś Popławy liczyła (1775 r.) 72 współ
dziedziców i wiele innych wiosek miała podobnych, to największa okoli
ca Towkinławicie (w pow. Krozkim), miała tylko osad 27, i stanowiła 
już wyjątek. Do największych bowiem należały w pow. Widuklew- 
slcim: Wornoławki małe (szlachty 9-ciu), Konopiny (szl. 8); w powiecie 
Korszewskim: Płatuście (szl. 12), Janowdow-Putwińskie (szl. 16), Pił- 
sudy (szl. 15), Butkajcie v. Krytynie (szl. 9), Poszyle (szl. 9); w pow. 
Pojurshim: Szołpiany (szl. 8); w pow. Polongowskim: Senkajcie (szl. 9), 
Moncze (szl. 7); w pow. Telszewskitn: Bukoncie (szl. 12), Mitkajcie (szl. 
13), Bugienie (szl. 15), Przyałgów (szl. 10), Przyałgów drugi (szl. 9), 
Sudymty (szl. 9), Witkajcie (szl. 8), Ulcryny (szl. 8), Dobsze (szl. 11), 
Eowmie (szl. 12), Tyszki (szl. 6). Widzimy z tego, że nietylko najli
czniejsze, ale i największe okolice posiadał powiat Telszewski.



Żaden z herbarzów polskich nic podaje dokładnego spisu nazwisk 
gniazdowśj szlachty żmujdzkićj. Aby spis taki ułożyć, trzeba pierwśj 
zebrać nazwy wszystkich zaścianków, bo większa połowa tych nazw 
utworzona została z nazwisk szlacheckich. Na Podlasiu i Mazowszu 
jest coś podobnego, ale w innym rodzaju. Tam prawie każda wieś ma 
dwie nazwy: jedną wspólną kilku wioskom w pewnym obrębie założo
nym, drugą zaś szczegółową. Od nazwy pierwszćj pochodzą wszystkie 
nazwiska ludzi zakończone na s/ci i c/ci, nazwa zaś szczegółowa utwo
rzona została z przydomków lub imion miejscowój szlachty. Na Żmuj- 
dzi zdarzają się także podwójne nazwy okolic, ale głównśm źródłem 
nazw są przydomki i nazwiska szlacheckie. Tak w zaścianku Bujwi
dach znajdujemy (1789 r.) pięciu panów Bujwidów, w Tyszkach byli 
Tyszkowie, w Kimontach Kimontowie, w Mostowtach Mostowtowie i t. 
d. ')■ D° nazwisk pospolitszych należą tu: Godwojsz, Borodzic, Woj- 
dyłło, Jatowtt, Ginejko, Syrtowtt, Blinstrub, Strumiłło, Dalmont, Win- 
tyłło, Kuszłejko, Minejko, Giedmin, Wysocki, Malinowski, Konopiński, 
Reksi, Miniat, Pukiel, Skirgajłło, Jagiełło, Stejgwiłło, Dauksza, Wojz- 
giałłd, Twirbutt, Dombrowski, Daniłowicz, Jurożyc, Siemaszko, Chod
kiewicz, Narmont, Mackiewicz, Bitowtt, Władyczko, Możejko, Kierz- 
gajłło, Szwołkun, Wojtkiewicz, Szymkiewicz i t. d. Już same nazwi
ska, z których jedne są czystćj wody skandynawskie, drugie litewskie, 
trzecie polskie, a czwarte rusińskie, wykazują dostatecznie, że w ży
łach okolicznćj szlachty żmujdzkićj płynie zlana wiekami krew czte
rech ludów. Zygm unt Gloger.

PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Jan Zamoyski w Padwie i Wenecyi (napisał Paweł Popiel, prof.
Szkoły Głównój w Warszawie. Kraków. 1876. str. 48).

Autor niniejszśj broszury, po ustępie wykazującym konieczność 
biograficznego sposobu opowiadania dziejów naszych, ile że znakomity
mi osobistościami wszystko w Polsce stało (str. 5—6), charakteryzuje

*) N ie  s to su je  się to  je d n a k  do w szystk ich  okolic. W  bardzo w ielu 
znajdu jem y nazw iska obce i pom ieszane, podobn ie  ja k  to  m a dziś m iejsce na 
Pod lasiu  i M azowszu. T ak  np . w Senkajc iaoh (pow . P o longow sk i) m ieszkał: 
S tańczyk, Januszew icz, H ryniew icz, N ow om iejsk i i inn i.



kilku rysami postać Zamoyskiego. Do tćj charakterystyki wrócimy 
poniźćj. Tu tylko jśj byt zaznaczywszy, zobaczymy jak  autor określa 
cel swój pracy.

Kilka lat pobytu późniejszego kanclerza i hetmana w Padwie 
i Wenecyi, lubo mało znane, w szczegółach są niezmiernie ciekawe, „bo 
wykazują, jak  świetne zagranicą w tak wysokiśj umysłowćj sferze 
potrafił zająć stanowisko, bo wszystkie wydatne strony jego charakteru 
już wtedy w nim odezwały się; wreszcie, bo zasady i nauki w Padwie 
zaczerpnięte, bo okoliczności pobytowi jego towarzyszące, niepospolicie 
na przyszłe jego ukształcenie wpłynęły. Jeżeli uda się dowieść, że re
ktorat Zamoyskiego w Padwie należy do najciekawszych w dziejach 
uniwersytetu, to ten, komu znane dzieje ówczesnćj we Włoszech oświa
ty i ogromny, nietylko naukowy, ale i polityczny wpływ uniwersytetów, 
a wreszcie, że Padwa w rzędzie najsławniejszych szkół, trzecie miejsce 
zajmuje, niechaj obecne uwagi zechce przyjąć, jako przyczynek do zna
jomości życia wielkiego naszego ziomka."

Wymienia dalćj życiorysy przez Hejdensteina i Bohomolca l), na
pisane jako niedostateczne, a po części fałszywe; zwłaszcza pierwszemu 
zarzuca fałszywość przedstawienia z tćj racyi, że „oczywiście” nie znał 
stosunków uniwersyteckich. „Stanowiska zaś i pobytu Zamoyskiego 
w Padwie niemożna ani ocenić ani zrozumićć bez znajomości życia uni
wersyteckiego w wiekach średnich." Jestto zaś życie tak odrębne od 
obecnego, że tylko na tle tego obrazu, prawdziwie może Zamoyski się 
przedstawić.

„Jeżeli więcśj tutaj będzie mowy o uniwersytetach włoskich, ani
żeli o samym Zamoyskiego rektoracie, to brak stosownych a prawdzi
wych materyałów, niechaj służy za wytłómaczenie (str. 9).”

Sądzimy, że nikt z czytelników takiego tłómaczenia nie przyjmie, 
chcąc mićć w broszurze urzeczywistnioną obietnicę tytułu, skoro na 48 
całości, zaledwo 20 zajmuje się właściwym przedmiotem, a 28 jest, ści
śle mówiąc, wstępem. Dlatego też lubo z ciekawością czyta się opis 
znaczenia średnio-wiecznych wszechnic, jakoby cechów naukowych (roz
dział I-szy, str. 10—13), oraz wewnętrznego ich urządzenia (str. 14 
■—19), zdawaćby się wszakże mogło, że obraz ten mógłby być bez szko
dy dla jasności zwięźlejszym i zlać się z następnym rozdziałem trzecim 
(mówiącym specyalnićj o padewskićj wszechnicy, str. 20—28) w jednę 
wstępną całość. Rzeczby nawet o tyle zyskała, że np. kwestya obić- 
rania rektorów i profesorów, traktowana trzykrotnie (na str. 20, 32 
—41), dalćj kwestya wpływu elekcyjności sławnych nauczycieli na fre- 
kwencyą słuchaczy i odwrotnie i warunkowanego przez to znaczenia re
ktoratu Zamoyskiego dla Padwy, także dwukrotnie podniesione (str. 
23—24, por. 38), wreszcie i cyfry statystyczne frekwencyi scholarów

')  N a  s tr . 3 3 „ i  w spom ina o trzecićm  źród le  t .  j. D uńczew skiego 
H erbarz P o lsk i  I, s tr .  1 95 — 1 96, a le  zdaniem  je g o , ten  pisarz  praw dziw e du 
by sm alone o rek to rac ie  i urządzeniach u n iw ersy te tu  p raw i.”



przed i za Zamoyskiego na wszechnicy tćj, dowieść mające znaczenia je
go rektoratu dla nićj, nie w dwu miejscach rozrzucone, ale razem sku
pione (str. 26—27, 39) silnićjby uderzyły wyobraźnią czytelnika i łac- 
nićj przekonały.

Czytelnik broszury pr. Popiela jest obecnie zmuszony z różnych 
kart zbićrać sobie materyał do obrazu wszechnicy padewskićj przed 
i za rektoratu Zamoyskiego. Czynimy to w zastępstwie autora i czy
telnika na tćm miejscu.

Rektora, przedstawiciela i rządzcę wszechnicy, obićrali scholares 
do r. 1738, profesorów do r. 1405, choć jeszcze jedno zcstrzeżenie co 
do tego ostatniego punktu zrobiono 1560 r. Obok tego, stosownie do 
narodowych sympatyi i niechęci, słuchacze Uniwersytetu padewskiego 
(kolonii bononskiego z 1222 r.) dzieli się obyczajem swój metropolii na 
dwa obozy niejako: Włochów (w Bolonii Cismontanów, w Padwie Cisal- 
pinów) i cudzoziemców (tam Ultramontanów tu Transalpinów). Każ
dy z tych oddziałów do 1473 r. obiśrał odrębnego rektora. Jedyny 
raz 1419 r. Mikołaj Polak (z Błonia podobno) archidyakon krakowski 
był rektorem obu oddziałów przez lat trzy. Nadto ponieważ każdy 
oddział składał się z kilku narodów , na czele każdego stał obieralny 
konsyliarz.

W Padwie, dopiero od r. 1360 inne wydziały uniwersyteckie zys
kały prawo obierania sobie odrębnych rektorów, których jednak wła
dza była iluzoryjną. Bo musieli składać przysięgę rektorowi jurystów,
1 tegoż juryzdykcyi ulegali scholares ich. Przy elekcyach podobnie by
ły upośledzone wydziały, bo na 24 prawniczych konsyliarzy, było tylko 
7 z innych wydziałów. A stosunek ten był ważny niezmiernie, gdyż 
obiór rektora wedle głosów narodów dokonywał się. Niemcy mieli
2 głosy, a Polacy, do rektoratu Zamoyskiego (1564 r.), liczeni byli do 
narodu Francuzów.

W roku 1405, scholares po raz pierwszy mieli sobie odjęte 
prawo elekcyi profesorów i rektor został ograniczony w swój władzy, 
przez kolegium notabli padewskich, do którego 1516 r. przybyło kole
gium reformatorów , ze złotśj księgi weueckićj wybiórające członków 
swych, więcćj opiekuńcze jak  szkodliwe dla praw rektora. Ich wiel
kość daje miarę znaczenia Zamoyskiego.

Cyfry ruchu słuchaczy padewskich mniśj się przyczyniają do 
uwydatnienia takowego, bo w większości wypadków autor fluktuacye 
lat poprzednich określa wyrazem „ogromnie, a tylko „bardzo szczęśli
wy t ra f ’ zachował dokładny wykład scholarów z czasów Zamoyskiego. 
Wnioski przeto na tym gruncie oparte, zbyt przekonywające nie są.

Bądźcobądź wypisujemy te dane z broszury pr. Popiela w jednym 
ciągu. Najwięcćj słuchaczy w Padwie bywało w XIV i na początku 
XV-go wieku. 1420 r. upadek w liczbie ich objawia się. 1444—1450 r. 
cyfra słuchaczy wynosi 300, 1454 r. ogromnie się wzmaga, 1525 r. od
powiednio spada, by 1564 r. wznieść się do 1162 (str. 39), z których 
200 Niemców, 60 Polaków, 12 Czechów, 36 Burgundów, 10 Anglików,



12 Prowansalów, 20 Greków, 6 Ilirczyków, reszta Włosi. Szkoda, że 
autor zamiast wprost od tych cyfr przejść do wykazania szczegółowego 
zasług Zamoyskiego, które znów wynosi przy tćj sposobności, oderwał 
uwagę czytelnika od nich, raz przez cytatę „dziwnego” sposobu w la
tach 1384 i 1493 r. płacenia profesorom padewskim honoraryów '). 
Drugi raz miesza trochę czytelnika, interkalując wykaz słuchaczy i re
ktorów Polaków na wszechnicy w Padwie przed czasami Zamoyskiego. 
Wszakże za ten obrazek, poczerpnięty z źródeł włoskich i Przezdziec- 
kiego, jesteśmy wdzięczni autorowi i ze względu na zaspokojoną, cieka
wość i dumę narodową, przebaczamy mniój może zręczny układ treści 
w tym punkcie.

Wykaz ten spotykamy na początku rozdziału IV (str. 29—44), 
który autor zagaiwszy opisem tablicy, Zamoyskiego pamięci poświęco
nym, znów zbacza do wyliczenia rektorów lub słynniejszych słuchaczy 
polskiego pochodzenia w Padwie przed 1564 rokiem (str. 31).

Wedle autorowi znanych źródeł, drugim w ogóle rektorem był 
Mikołaj Polak, obrany na ten urząd po Gosaldzie, czy Arnaldzie Hisz
panie, 1260 czy 1270 r. 2). Był ten Mikołaj archidyakonem krakow
skim, a sprawował urząd rektora (oczywiście) Transalpinów.

Wiadomość o nim nasz autor ma z katalogu rektorów. Być mo
że że następne szczegóły do biografii owego Mikołaja należą. Miano
wicie 1266 i 1286 r. znajdujemy w Polsce Mikołaja archidyakona k ra
kowskiego, z tytułem magister 3).

Nie jest to jednak, jakby mógł kto sądzić, najdawniejszy Polak 
na wszechnicy padewskićj, i żałować przychodzi, że szanowny autor 
chcąc tym spisem studentów polskich w Padwie, styczność naszego 
kraju z wszechnicą tamtejszą i w ogóle z naukami wykazać, pominął 
imiona dwu ludzi, którzy w 10 i 20 lat po założeniu owćj wszechnicy 
do nićj uczęszczają. Pierwszego dostarcza następna zapiska: Liber ma
g istri Petri, canonici Cracoviensis quaestionum super librum senten- 
ciarum compilatarum per magistrum Wileminum, scriptus Padue a. D. 
inc. 1234 4).

Co do drugiego, jest nim Sulisław syn Jana, kanonik krakowski, 
który 1244 r. s), zatwierdza sprzedaż wsi swojej Szczyrzyc uczynioną 
przez ojca swego i stryja jednego, na rzecz drugiego stryja swego wo
jewody krakowskiego Czadrona. Sprzedaży tćj dokonali krewni Sulisła- 
wa wtedy, kiedy bawił na naukach w Padwie, i właśnie dla przyjścia 
mu w tym razie z pomocą. Z tranzakcyi tćj zaś otrzymano 100 grzywien

1) Podw yższona o p la ta  o d .... lupanarów .
2) Pierw sza cyfra w nocie , d ru g a  w tek śc ie .
3) D ip l. M ogił. s tr .  2 1 , 23 M . M . A evi I ,  s tr .  1 2 0 , 1 2 2 . Czy tu

należy m ag iste r M iko łaj, scho lastyk  r  1252  r. (Rzyszoz. I I ,  s t r .  6 0 4 ).
4) Z eissberg: Die Polu . Geschich. in  M itte la lt.  s tr .  163  u . 3.
a) Sądeczczyzna  M oraw skiego Szcz. I, s tr . 1 1 3 , M . M . Aevi I I I ,

s tr . 3 2 — 3 3 , B artoszew icz, Cod. d ip l. I I I ,  s tr .  4 7 — 4 8 .



srebra. Piękny to dowód gorliwości naukowśj prostego szlachcica, za 
czasów Bolesława Wstydliwego. Za to, jak  z drugiśj strony żałośnie 
wygląda takie testimonium paupertatis umysłowśj dla spółeczności sto 
lat później szój, dla Kazimierza Wielkiego i jego baronów: Spicimira 
kasztelana, Imrama wojewody krakowskiego, Piotra sandomierskiego, 
Warsza wojnickiego, Jakóba żarnowskiego, Jana radomskiego kaszte
lanów, jakie im wystawił arcybiskup Jarosław 1343 r. '). Gdy wy
padło czytać dokument łaciński zgromadzonym królowi i panom, mu
siało się okazać, że ci dostojnicy nie zrozumieli aktu przeczytanego so
bie. Bo po słowach quo instrumento perlecto, czytamy zabójcze dla 
wykształcenia naukowego słuchaczy wyrazy: et exposito vulgariter do
mino regi et baronibus. Znaczy się to: „po przeczytaniu dokumentu 
i wyłożeniu go w polskim języku królowi JMości i baronom..."

Fakt to niemal rażący i nie będący w żadnym chyba związku 
z frekwencyą Polaków na uniwersytetach obcych, bo w 8 lat po owym 
dowodzie nieumiejętności łaciny przez czoło narodu, r. 1351 rektorem 
padewskim jest Fryderyk Polak 2).

Wypisawszy autor poniżej imiona innych Polaków z XV i XVI 
wieku, bądź rektorujących (jak Mikołaj Polak z Błonia, Wawrzyniec 
Polak syn barona Mikołaja 1400 r. rektor Gis i Transalpinów, już pod 
r. 1473, 1525 r. Mikołaj Prebonianus), bądź słuchających nauk w Pad
wie (Mikołaj Kopernik, Piotr Myszkowski, Wawrzyniec Goślicki, Jan 
Kochanowski, Łukasz Górnicki) oświadcza: „Mamy więc od najdawniej
szych czasów aż do roku rektoratu Zamoyskiego, nieprzerwane ślady 
bytności Polaków w Padwie, i widzimy jak  zaszczytne i niepospolite na 
uniwersytecie stanowiska zajmowali, którego pamięć jednakże dopiero 
Jan Zamoyski utrwalił i nową okrył chwałą."

Zagaja rzecz autor, określeniem czasu przybycia Zamoyskiego 
do Padwy, i tu mowa miana przezeń pewno w r. 1562, na pogrzebie 
prof. Falopiusa (zmarłego 14 października tegoż samego roku), służy 
za punkt wyjścia do tego chronologicznego ustalenia faktu. Niech nam 
tylko wolno będzie nadmienić, że czteroletni pobyt młodzieńca w P a
ryżu, a następnie w Strasburgu, przedstawia nam ciekawy fakt wczes- 
nćj dojrzałości umysłowćj urodzonego w 1541 r. Zamoyskiego. Już- 
by bowiem 1556 r. najpóźnićj był zagranicą, to jest mając lat 15 na 
Uniwersytet Paryzki uczęszczał. Fakt też, że Jan nasz uczył się kra- 
somóstwa od Turneba i Lambina w Paryżu, a w Strasburgu od Stru- 
miusa, dozwala opóźnić datę jego zjawienia się w Padwie do r. 1562, 
bo z pewnością właśnie dla znanych tych studyów krasomówczych, 
Zamoyski dostąpił zaszczytu mówienia na pogrzebie Falopiusa, niepo- 
trzebując wprzód pod tym względem wyrabiać sobie opinii od 1560 
lub 1561 r. (jak przypuszcza autor).

')  M . M . A evi I ,  s tr . 2 2 5.
2) S tr . 3 2 .



Autor dając rozległy opis świetności Uniwersytetu Padewskiego, 
nie wymotywował upadkiem Wszechnicy Krakowskiej, wyjazdu bohatć- 
ra zagranicę. Było to, jak sądzimy, uzupełnienie konieczne a łatwe do 
dokonania.

Bo oto sejm zakończony 20 marca 1563 r. ( Pol. leg. ed. Ohryz. II, 
str. 21) domaga się podniesienia z upadku szkół w Krakowie, Poznaniu 
i Połtowsku. Kanclerz Krakowskićj Wszechnicy żalił się (Dyaryusz 
sejmu 1559, 1562 r. Biblioteka Ordynacyi Krasińskich 1868 r. str. 
128), że wydział teologiczny ledwo był w stanie katechizmu uczyć, 
a 1565 r. Siennicki mówił na sejmie o konieczności wysyłania dzieci 
na naukę zagranicę, bo w kraju edukacya z powodu nizkiego stanu 
szkół jest niemożliwą.

Na tómto tle wyjazd Zamoyskiego okazałby się usprawiedliwio
nym, i do uczucia dumy, że Polak podniósł Padewski Uniwersytet 
w 1574 r. w dobie swego tamtejszego rektoratu, nie łączyłby się mi
mowolny a usprawiedliwiony w części brakiem szczegółów o stanie 
Wszechnicy Jagiellońskiej (w broszurze prof. Popiela) smutek, że chwa
ła  ta nie spadła na Kraków, że Zamoyski nie podniósł almam malrem 
Polską.

Przy owćm tle, widzimy żeby nie mógł tego uczynić, bo niemiał- 
by ćzóm. Oddał zagranicy, co od niśj wziął.

Przy ocenie ważności rektoratu Zamoyskiego dla Padwy, mia
nowicie jego wpływu na przypływ profesorów sławnych i słuchaczy, 
autor zawydatnie (str. 39) akcentuje fakt, że od sławy rektora zale
żało zjednanie profesorów, i jednocześnie pisze, że przyszły kanclerz 
nadaremnie zawiązywał stosunki z najsławniejszymi prawnikami, by ich 
zwabić do Padwy a oni mimo „bardzo energicznych" próśb Zamoyskiego 
«kolejno" uchylają się od zaproszeń. Gdy dodamy, że cyfry wykazu
jące wzrost słuchaczy za jego rektoratu nie są dość jasne, będziemy 
musieli wyznać, że stylowe zwroty autora szkodzić się zdają więcćj je 
go założeniu, jak  go popierać.

Wszakże pomijamy to, bo nas zastanawia więcćj, z wykazywa
nym w broszurze błędnie wpływem wrażeń młodzieńczych (str. 33—34, 
por. przeciwne dane u Maciejowskiego: Piśmiennictwo Polskie, t. III, 
str. 168—169, Pochwala Zamoyskiego str. 361) na plany kanclerza 
(sic) łączący się fakt, bardzo tćż podnoszony przez autora. Mowa tu 
jest o wydaniu za rektoratu Zamoyskiego po raz wtóry statutów 
Uniwersytetu Padewskiego, właściwie, „Uniwersytetu jurystów w gim- 
nazyum padewskićm" (jak opiewa tytuł): „Już kilka lat pierwśj nad 
tćm radzono i rozprawiano, mówi autor (str. 41), dlatego nie nale
ży sądzić, ażeby ta nowa redakcya była osobistśm dziełem Zamoyskie
go. To pewna, że tylko jego nazwisko wymieniają kroniki w związku 
z tćm nowćm wydaniem." Późnićj czytamy tćż, że to Anglik Portes- 
cue redagował, a Zamoyski rektor jedynie... dał przedmowę edytorską.

W takim stanie rzeczy, uderzają tćmbardzićj niestosownością 
wnioski, jakie autor uważa za stosowne wyciągnąć z 1 artykułu IV 
księgi tych statutów, w odniesieniu do dalszych idei politycznych Za



moyskiego. Cytujemy ten ustęp dosłownie (str. 42—44), w odsyła
czach mieszcząc uwagi nasze:

„Nad jednym tylko artykułem należy się pokrótce zastanowić; 
opiewa on (Księga IV, art. 1), że cokolwiek się w uniwersytecie odby
wa, musi zawsze przejść przez głosowanie; ale to ostatnie nie odbywa 
się osobiście, ale przez reprezentantów czyli konsyliarzów narodowości. 
Artykuł ten dość dziwne ') rzuca światło na późniejsze Zamoyskiego 
postępowanie. Wiadomo, że największym i najzgubniejszym jego kro
kiem politycznym było przeprowadzenie zasady, iż szlachta przy elek- 
cyach osobiście, viritim głosować winna. Wiedział dobrze Zamoyski, 
jakie w głosowaniu licznego ciała zachodzą trudności i niebezpieczeń
stwa, i że takowe tylko przez ujęcie głosowania w ścisłe, raz na zawsze 
ustalone karby, uniknąć się dadzą; z powodu tego utrzym ał w swym  
statucie 2) zasadę, że każda narodowość tylko jednym rozporządza gło
sem. Mimo to, w zawodzie swym publicznym, na samym wstępie wprost 
przeciwnie działał. Na sejmie konwokacyjnym warszawskim (15 sty
cznia 1573 roku) obstawał za prawem szlachty głosowania osobistego, 
czćm ostatnią przed samowolą szlachecką usunął tamę, i pierwszy 
uczynił krok do nieszczęsnego liberum veto. Uczynił to zaledwie w 9 
lat po opuszczeniu Padwy, a zatśm, kiedy wspomnienia czasów uniwer
syteckich mogły u niego być jeszcze bardzo świeże 3). Niedość na 
tćm: we dwa lata późnićj, na sejmie 4 listopada 1575 r., za tą  samą 
gardłował zasadą w prawdziwie niebezpieczny i złowrogi sposób, wy
nosząc wyuzdane szlachectwa przywileje. Argument przez niego przy
toczony, że każdy szlachcic osobiście stawając w obronie ojczyzny, 
osobiście tćż króla wybierać winien, na wskroś jest fałszywym, i trudno 
przypuścić, ażeby on sam był przekonanym o prawdzie swego dowo
dzenia; to tćż słusznie nasz historyk jego postać w tym czasie zowie 
demoniczną. Wprawdzie, nie on postanowił zasadę *) o głosowaniu 
przez reprezentantów, bo był to zwyczaj od dawnych czasów tak w Bo- 
nonii jak w Padwie ustalony; ale znał go doskonale, w statucie go 
utrzymał, i sam takowego podczas obioru na rektora doświadczał, 
a zapewne 5) i wielokrotnie na tę sarnę praktykę w ciągu bytności na

')  D obrze o k reślono , bo dziwne d la  wszech n ieuprzedzonych je s t  wi
dzenie au to ra , koniecznie  szukające w tć j dobie życia Zam oyskiego zarodów
i wskazówek dalszego postępow ania.

2) T w ierdzenie n iesłuszne, bo ( ja k  widać z p o przedn iego) n ie  była to 
p raca  Z am oysk iego , lecz F ortescu eg o ; re k to r  dal ty lk o  nazwę, A nglik  swe po
m ysły i p ió ro . A u to r nasz w yraźnie szuka czy sławy, czy p lam  dla swego bo- 
b a tć ra , gdzie ich w istocie być nie m ogło.

3) Znów uwaga bez podstaw y.
4) J e s t  to  zdanie au to ra , k tó re , ja k  wyżćj ju ż  i zaraz niżćj to okazano, 

o b a la  przeciw ne jeg o  sądy.
s) H ypo teza  ty lk o  n a  szkodę c h a ra k te ru  J a n a  Zam oyskiego w ycho

dząca, a dowolnie postaw iona.



uniwersytecie patrzał. W postępowaniu jego należy położyć bardzo 
wiele na karb wpływów, jakim  pośród swego otoczenia ulegać musiał. 
Zamoyski był przedewszystkićm szlachcicem, pośród szlachty ogromne
go używał wzięcia, i jako człowiek ambitny i daleko widzący, nie mógł 
w chwili tak ważnćj narażać swego wpływu i stanowiska. Wreszcie, 
w ciągu kilkoletniego już sejmikowania mógł się łatwo zarazić  nie
sfornym duchem szlacheckim. Mimo to, trudno go uwolnić od zarzu
tu, że działał nie z przekonania. W czasie pierwszego sejmu miał 
lat 32, a kiedy drugi raz występował za tą samą zasadą, lat 34; zatćm 
musiał już być człowiekiem politycznie wytrawnym. Należy prócz te
go pamiętać, że natychmiast po opuszczeniu Włoch pracował przez 
ldlka lat w kancelaryi królewskiśj pod dozorem biskupa Piotra Mysz
kowskiego, a zatćm miał czas do wyrobienia w sobie zdrowych i chło
dnych poglądów. Jeżeli mimo to wszystko, do tak zgubnego i niebez
piecznego kroku politycznego się posunął, to po ludzku sądząc, tru 
dno przypuścić, aieby w tć j chwili jedynie dobro ojczyzny był miał na 
widoku. W każdym razie, jeżeli wtenczas nie działał zupełnie w do- 
brćj wierze, to okupił to w życiu później szem takiśm pasmem pracy, 
chwały i poświęcenia, że naród powinien mu darować to nieszczęsne, 
w skutkach swoich, niestety, tak zgubne postępowanie."

Jest to ogólnik obrończy, „dziwnie" niezgodny z wnioskiem pana 
P. o charakterze politycznym Zamoyskiego, wypowiedzianym na począ
tku rozprawy (str. 7).

„Jeżeli Jan Zamoyski na prawdziwego męża stanu nie wyrósł, 
jeżeli wielkie popełnił błędy polityczne, które późnićj, acz nadaremnie 
s tarał się naprawić, to z pewnością część jego winy położyć należy na 
karb niesłychanie twardych warunków, z jakiemi u nas każdy wielki 
król, każdy mąż daleko widzący, walczyć był zmuszony. Wobec 
niesforności szlachty, obojętności na sprawę publiczną, ciągłego odma
wiania podatków i poboru, trzeba było nieraz poświęcić zasadę dla uzy
skania potrzebnego do przeprowadzenia ważniejszśj sprawy wpływu. 
To pewna, ie  Zamoyski swój popularności nigdy dla osobistych wido
ków lub przewrotnych dążności politycznych nie nadużył, owszem, kie
dy tego wymagała potrzeba, całą swoją wziętość niemiłosiernie na 
szwank wystawiał.“

Zestawienia dwu tych cytat dosłownych z broszury autora, mó
wią dość wyraźnie same przez się. Jak w pierwszćj połowie autor 
zbyt rozrzucał materyał, tak w drugićj, wielką aureolą chcąc otoczyć 
młodociane lata swego bohatćra i stanowczy wpływ im nadać na jego 
dalsze losy, wpadał w sprzeczności z sobą i nie zawsze szczęśliwie obja
śniał fakta.

V rozdział (str. 45—48) mieści w sobie najprzód list senatu we
neckiego do króla Zygmunta Augusta z 1565 r., będący rodzajem re- 
komendacyi Zamoyskiego, a następnie jest w tym rozdziale podany ko
mentarz autora, coby ten list zaznaczył. Podajemy oba ustępy (str. 46,47).

„Działo się 7 kwietnia r. 1565 na sesyi senatu.



Do Najjaśniejszego króla polskiego.
Jan Zamoyski syn zacnego i szlachetnego męża starosty bełzkie- 

go, w naszym Uniwersytecie padewskim, przez kilka lat z wielką chwa
łą  i zaszczytem przebywał; najzacniejszy ten mąż w roku ubiegłym był 
gimnazyarehą (czyli rektorem), która to godność pomiędzy tymi, którzy 
się pracom umysłowym i naukowym oddają, uważaną jest za najzaszczyt- 
niejszą. W urzędzie tym tak doskonale i świetnie się. sprawował, że nie- 
tylko serca całój młodzieży dla kształcenia umysłu nauką do Padwy 
przy by łój, ale i wszystkich obywateli a szczególniej urzędników naszych 
życzliwość w szczególniejszy sposób pozyskać potrafił. Z tego powodu 
przyjmowaliśmy go u siebie zawsze z najlepszą wolą, a kiedy tylko zda
rzyła się sposobność, staraliśmy się go otaczać względami i uszanowa
niem. Rozmaite nas powody do takiego postępowania skłaniały; przede- 
wszystkiem, ażeby WKMści., którą wielce kochamy i którśj zupełnie je
steśmy oddani, w jak najlepszy sposób dogodzić; powtóre, bo do najzac
niejszego narodu polskiego głęboko jesteśmy przywiązani: nakoniec 
w przekonaniu, że Zamoyskiego zasługi i cnoty tego po nas wymagały. 
Dzisiaj atoli, kiedy odebrawszy za swą naukę należną mu nagrodę 
i sławę, zabićra się z powrotem do WKMści, nie możemy dozwolić, aby 
bez naszego pisma do Was powracał, którśm to pismem pragniemy tak 
WKMści Zamoyskiego zalecić, jak na to zasługuje przez swą cnotę, na
ukę i najlepsze postępowanie. Co do reszty, upraszamy WKMść, aby 
była przekonaną, że zawsze na wszelkie dla nićj usługi, jesteśmy goto
wi; że to sobie zawsze zawielkie poczytujemy szczęście i że się Jćj szczę
ściem i pomyślnością tak samo, jak naszćm własnśm powodzeniem cie
szymy. Odczytano na sesyi dnia 5 kwietnia 1565 r.”

Tak brzmi list Wenecyan, a tak komentarz autora do niego.
 ,,Jeżeli zważymy, jak potężną wówczas była Rzplita wenecka, że
dopićro co długie i wielkich rozmiarów walki z Portą Otomańską sta
czała; że to Franciszek I, to Karol V o przymierze z Wenecyą się sta
rali; że weszła jako bardzo ważny żywioł do ligi między papieżem, 
a cesarstwem przeciw Turkom zawartój: to zaiste dziwić się (sic) wypada, 
jakim sposobem prosty szlachcic polski na tak nadzwyczajne uznanie 
zasłużyć sobie potrafił. Ponieważ w owym czasie nie było żadnego po
wodu, (sic! wspólny interes anty-turecki) dla któregoby Rzplita rządowi 
Polskiemu przychlćbiać się miała, musimy go więc brać za to, czćm się 
wydaje, t. j. za chętne i życzliwe uznanie rzeczywistych zasług i pełne
go chwały stanowiska i jako taki zapisać go w poczet, jeżeli nie wiel
kich, to przecież zaszczytnych kart naszych dziejów.”

Streszczając nasze wrażenia z rozprawy pr. Popiela, powiemy, że 
usterki najważniejsze zawierające się w mylnym wykładzie genezy póź- 
niejszój działalności kanclerza, autor sam sprostował. Wiadomości 
ciekawe o latach młodzieńczych Jana Zamoyskiego z archiwów włoskich 
poczerpnięte, stanowią cenny przyczynek do oczekiwanćj monografii 
tego polskiego „twórcy króli," jak w Anglii nazywano hr. Warwick, 
i jak  słusznie Zamoyskiego można nazwać. Obraz uniwersytetów włos



kich może za obszerny i rozrzucony, przyozdobień wszakże szczegółami 
z polskiśj cywilizacyi we Włoszech czerpanśj, stanowi broszurę Jan Za
moyski w Padwie ponętną i korzystną, jako popularny wykład mało 
ogółowi znanśj rzeczy, nawet dla zwykłego czytelnika.

13 lipca  1877  r. J— d.

D w ie bablci. P a m ię tn ik  B erlicza  Sasa. Tom I P a n i kasztela
nowa Trocka. Tom II P a n i starościna Horodelska. W arsza

wa. N ak ład  G ebethnera i Wolffa, (w 8-Ce.).

Trudno zaprzeczać powieści historycznćj wielkiego znaczenia 
w dziedzinie piśmiennictwa, obniżać jćj działanie i wpływ do poziomu 
powieści obyczajowćj, odmawiając jćj miejsca tam, gdzie z prawa i celu 
swego stać powinna.

Są jednak pewne utwory, wewnętrzną treścią swoją nielicujące 
z powieścią historyczną, które niekiedy tylko i w pewnćj mierze odno
śnie do swego gatunku, zapożyczając od nićj formy, przez wszystkich 
jednako za źródło, za dopełnienie lub objaśnienie historyi poczytywa- 
nemi będą. Te utwory, to pamiętniki, biografie, listy, podania, pieśni, 
Pomniki sztuki i t. p. Jeżeli w powieści historycznćj uznajemy pew
ną pokrewność z dziejami w tle ich obrazów, tu natomiast wzajemne 
dopełnianie kojarzy ten ich związek. Czego bowiem historya wypowie- 
dzićć niemoże, w kilku lub kilkunastu księgach prowadząca żywot na
rodu i tylko wielkie epoki świetności jego lub upadku zaznaczająca, to 
uzupełniają pamiętniki i owe współrzędne i współważne im gatunki 
utworów. Uznając, zarówno dla historycznego badania, ważność tak 
jednych, jak i drugich, z konieczności te wszystkie inne pomijamy, 
Pamiętnikom tylko uwagi naszćj użyczając, gdyż z nich to jedynie dziś 
sprawę zdać nam przychodzi.

Jestto już rzeczą poniekąd znaną, że pamiętniki, jak  sama nazwa 
ich oznacza, są zbiorem pewnych wydarzeń, które współczesny im świa
dek dla swćj pamięci lub wiadomości innych spisuje. Jedna osoba 
w różnych okolicznościach swego żywota, jedno zdarzenie, pod wpływem 
wielu osób, zaszłe, to przedmiot i treść zwykła pamiętników. Autor 
ich, jeśli nie jest uczestnikiem opisywanych przez siebie wypadków, wi
nien być, co najmnićj, najbliższym ich świadkiem. Ztąd wychodzi pier
wsza linia, dzieląca pamiętniki od powieści. W miejsce już bowiem 
fantazyi, na skrzydłach którćj, lotnie buja twórczość powieściopisarza; 
otacza nas świat istniejący, żyjący ludzie wraz z całą prawdą rzeczywi
stych faktów, a owa budowa artystyczna, ów ład, estetyczna piękność, 
parta potęgą rzeczywistości, istnićć przestaje. Zachodzi tedy jakby ko- 
lizya, przeciwstawienie powieści i pamiętników, w samym ich ustroju 
Wewnętrznym i celu. Z tego względu dozwolono autorowi niezachowywać



ciągu i jedności, kreślonych wydarzeń, dozwolono przejść nagłych od 
jednych, przedmiotów do drugich; niekrępować się biegiem czasu i chro
nologicznym następstwem wypadków. Jak widzimy, tego wszystkiego 
powieściopisarz unikać powinien, jeśli chce jednolitym uczynić obraz, 
w ramy opowiadania ujęty.

Lecz pamiętniki, różniąc się od powieści duchem, różnią się tćż 
i szatą zewnętrzną, formą swoją. Zwykle pisane są w sposób opowia
dający rzecz jakąś, a wszelka dowolność jest tu bezwarunkową. Ztąd 
tćż często zapożyczają one formy od powieści, nieczyniąc zadość warun
kom koniecznym od tćj formy wymaganym, często znów są tylko pros- 
tćm i treściwćm zestawieniem minionych zdarzeń. W obu jednak ra 
zach, treść ich na samych tylko faktach rzeczywistych wspićrać się 
powinna. Ta właśnie treść wyłączająca pamiętniki z rzędu idealnych 
utworów, pozwala im na pewnych drogach pochodu, zbliżać się i łączyć 
z historyą. Że jednak wielkie fakta dziejowe, jedynie do historyi nale
żą, owe że tak powićmy drobiazgi, częstokroć na ważne wypadki wpływ 
mające, w udziale pamiętnikom się dostają; bo gdy badacz ma na oku 
pewną całość dziejowego istnienia narodu, niemoże zbaczać na drożyny, 
po jakich szły jednostki w swćin życiu prywatnem. Pozostawia on 
tćż całe dzieje tych jednostek w właściwćm ich otoczeniu, a ztąd pozo
stałe obrazy, w pamiętnikowy sposób odtworzone być mogą. „Podobne 
cząstkowe obrazy, mówi Michał Grabowski, wielką mogłyby przynieść 
korzyść. Z nichto utworzyłby się w przyszłości ogólny obraz narodo
wego bytu w danćj chwili, z którego dziejopis, filozof, poeta, czerpali
by swoje natchnienie i pomysły." Na tym gruncie opićra się ważność 
pamiętników, a gdy jednostki, występujące na widownię działania, wię
kszą miały w danćj epoce cenę dziejową, tćm ważność pamiętników po
tęguje się i wzrasta.

Zlcąd powstały pamiętniki i jakićmi drogami w swym rozwoju 
przechodziły, rzecz arcy-ciekawa, lecz pobieżnćm traktowaniem zbywać 
się niedająca. Do dziś bacząc na ogólny ich przebieg, za protoplastę 
tego rodu, uważają Pamiętniki Juliusza Cezara, a za główną ich siedzi
bę, w którćj najwięcćj się rozsiadły i rozmnożyły, poczytywaną jest 
Francya. U nas ten ród trzywiekowćm istnieniem się szczyci, bo o ile 
nam się zdaje, owe Siloa rerum, księgi rękopiśmienne, przechowywane 
po dworach polskich, a których pierwsze ślady już w XVI wieku, obok 
dyaryuszów poznąjdywano, były niczćm innćm, jeno właśnie Pamiętni
kami. Szlachcic, wracający w domowe progi, zamieniający szablę na 
lemiesz, i po długićj służbie dla „miłćj ojczyzny,” używający wczasu, 
spisując dzieje żywota swego i przeróżne onego sprawy, bezwiednie sta
wał się autorem Pamiętników. Nie były one zawsze tćj formy, w jakićj 
jć dzisiaj mićć chcemy. Mieściły bowiem, nieraz jeden, prócz faktów 
godnych uwagi naocznie widzianych, lub też blizkićm, wiarogodnćm 
świadectwem popartych, wydarzenia i przypadki zaszłe w domowćm 
życiu lub gospodarstwie spisującego, a to: jaki był urodzaj, w którym 
roku pomór na bydło, gradobicie, lub tćż czy pan brat a blizki sąsiad 
wyprawiał chrzciny lub wesele i t. d., a obok tego adnotacya o wyprą-



wie wojennćj w tych czasach Rzeczypospolitej przeciw sąsiadom, data 
wstąpienia na tron, lub śmierci wiekopomnej pamięci króla, przejazd 
jakiegoś dostojnika korony, opis jego pocztu, ubiorów, przyjęcia i t. p. 
Różniły się więc tylko formą, treść ich była zawsze jednaka z Parnig- 
tnihami.

Bywało wszakże, że już nie wprost, jako uczestnik lub najbliższy 
świadek, pewnych wydarzeń, lecz z drugich i trzecich ust zasłyszawszy, 
bądź podawał za widziane własnćmi oczyma, bądźto jako z ust wiaro- 
godnych wiadomości jego doszło, w ona księgę zapisywał.

Silva rerum , jako nietykalna rzecz, przechodziły z ojca na syna 
i wnuka, dla dalszćj ich kontynuacyi, mieściły więc niejako dzieje ro
dów i koleje, jakićmi te rody szły w publicznóm i prywatnśm życiu, 
w boju, radzie, lub na roli, służbę Rzeczypospolitćj czyniąc. Odsunąw
szy więc na ubocze, te gospodarcze i sąsiedzkie sprawy prywatne, obfi
ty w nich materyał znajdziemy, który nieróżniąc się niczćm od treści 
i obrobienia Pamiętników, w jeden z nimi rodzaj łączyć i początku w nich 
szukać nam każe. Właściwych jednak Pamiętników historycznych z da
wniejszych czasów prócz Paska , Otwinows/ciego, Maluszewicza i kilku 
innych nie posiadamy, za to czasy najnowsze, nie w ich tworzeniu, lecz 
w skrzętnćm ich wynajdywaniu i publikowaniu, niemałą położyły zasłu
gę. Z pod pyłu bibliotek, z zapomnianych i niszczonych archiwów ro
dzinnych, zaczęto wydobywać Pamiętniki, a chociaż te po największój 
części pochodzą od osób mało przez się wpływowych, są jednak nie
zmiernie ważne, pod względem historyi politycznej i obyczajowśj tćj 
epoki, do którćj się odnoszą.

W ostatnich tćż latach nazwa Pamiętników na szersze koło tego 
rodzaju utworów rozciągniętą została. Już nawet i takie, w których 
autorowie z posiadanych źródeł, własnem piórem skreślają obrazy do
mowego lub publicznego życia pojedynczych osób lub narodu, w pewnój 
epoce do tćj kategoryi się odnoszą. Niemogąc w tak pobieżnćm spra
wozdaniu, wyczerpywać do dna całśj kwestyi, jaka z zestawienia po
wieści historycznćj, pamiętników i różnicy ztąd wynikłćj powstać może, 
na jedno jeszcze tylko chcemy zwrócić uwagę. Są pewne epoki w ży
ciu narodu, które jakby czasem zaklęte, ożyć niemogą; Są to po naj- 
większćj części epoki moralnego letargu społecznego, po wielkich tegoż 
wysiłkach i wstrząśnieniach; poczęści znowu epoki, w których duch na
rodu, skupiwszy się w wewnętrznćj pracy, na zewnątrz działać przesta
je. Chwila taka bytu nie poddaje się do ujęcia w pewne ramy, wybi
tniejsze bowiem jednostki, albo jak w pierwszym razie, dokonawszy 
swój roli, schodzą nazawsze ze sceny świata, albo jak w drugim, ukryte 
w cieniu, czekają rychło pora działania nadejdzie. Czasy takie acz 
niemilićj ciekawe od owych gwałtownych burz daną społecznością mio
tających a wielce pouczające, do tćj pory najmniśj w pamiętnikowy spo
sób odtworzone zostały.

Mówimy tu o czasach królestwa kongresowego i sięgamy poza rok 
1830, Pamiętników z tćj epoki, tak mało w dziedzinie piśmiennictwa
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natrafiamy, że nieistnienie ich tylko ową niemożnością ogłaszania tłu 
maczymy. Gdy bowiem wojny Napoleońskie, czasy przed nićmi i po 
nich, czasy legionów i Księztwa Warszawskiego, a nawet cały wiek 
XVIII zda się niedługo do dna już wyczerpanym zostanie, najbliższe 
nam, jakby niepamięcią przykryte, spoczywają. Czyto, że te czasy są 
nam zablizkie, czy tćż, że jednostki w nich działające jeszcze zażywo 
przed oczyma naszćmi stają, winaż to ludzi czy czasów, dość że fakt po
dobny istnieje.

Znacząc go tylko, przechodzimy już teraz wprost do pamiętnika 
p. t. Dwie babki, który właśnie ma nas wprowadzić w tę zapomnie
niem pokrytą epokę.

Całość pamiętnika podzielił autor na dwie części, darząc je tytu
łami dwóch swych babek, które główne, a więc pierwsze miejsce w tych 
wspomnieniach zajmują. Pierwsza część (tom pierwszy) nosi miano: 
Pani, kasztelanowej trockiej, druga (tom drugi): Pani starościny horo- 
detskiej, a po kądzieli i po mieczu, to koligacye dla autora: krótki 
wstęp, rodzaj przedmowy, „Słowem wstępnem” nazwany, który poprze
dza obie części, stawia niejako powody wyjścia na świat tćj pracy. 
Z tego „Słowa Wstępnego,” dowiadujemy się, że autor zanim zgodził 
się z myślą publikacyi swych wspomnień, długi czas trzymał je w tece 
i gdyby nieprzypadkowe ich odczytanie przez ś. p. Michała Grabow
skiego i gorące słowa zachęty, a szczególniśj wyrzeczone zdanie, o wa
żności i potrzebie podobnych wspomnień rodzinnych pamiętników, kto 
wić, czy nawet kiedyś, ujrzałyby one światło dzienne. Co wstrzymy
wało autora od ich wydania, dla jakich przyczyn, tak mało w wartość 
swćj pracy wierzył i na zapomnienie skazywał? Wszak nie raz pier
wszy brał pióro do ręki i nieobce mu były szranki literackie? Oto dla 
tćj prostej przyczyny, że według niego, „niekażdemu przystoi o sobie 
bajać. Trzeba na to być czćmś więcćj, jak  Berliczem Sasem, o którym 
nikt nigdy nie słyszał, bo się niczem wyłącznćm nie zalecił. Cóż mogą 
interesować publiczność dziecinne przygody człowieka jćj niewiadome
go, bo niczćm jeszcze uieodznaczonego na polu zasługi.” Mylne zdanie 
co do znaczenia pamiętników, sprostowane przez Michała Grabowskie
go słowami: „że cały ich interes spoczywa nietyle na indywidualności 
autora, ile na przedmiocie jego opowieści, na tle moralnćm epoki, którą 
upostaciował z właściwym jćj światło-cieniem i obyczajowym kolory
tem, usunęło w zupełności tę pierwszą obawę. Pozostawała jednak 
druga, oto autor bat się, że w swych wspomnieniach, dając mało miej
sca faktom godnym „baczenia dziejopisa, filozofa, poety,” mógł się na
razić na zarzuty, że pozwolił sobie „dać rozgłos ekscentrycznościom 
tak poważnćj i znakomitćj osoby, jak  Pani kasztelanowa trocka. Jak 
pierwszym tak i drugim razem, znamienity krytyk nadał zupełnie inny 
obrót rzeczy. „Próżna obawa,” mówił. „Nikt z ludzi wyższego poję
cia niemiatby ci tego za złe, Wszakżeś nie dotknął ani jćj zacności, 
ani żadnego jćj prawa do ogólnego szacunku. Opowiedziałeś tylko jćj 
niektóre słabostki i fantazyjki, niepochodzące z sercowćj przywary, ale



wprost z epoki, w którćj się moralnie kształciła, z przesądów epok 
kastowych, pośród których wzrosła, z dumy gniazdowój nakoniec, któ
rą odziedziczyła po swoich możnych i wsławionych antenatach. Nie jój 
zatóm wina, że taką była, jaką niemogła niebyć, bo nićma konsekwen- 
cyi bez przyczyny, bo każda rzecz musi mićć sa raison dctre. W yłą
czać taką postać, jak Pani kasztelanowej z opisu epoki, albo ztuszować 
wyraziste cechy jój oryginalności, byłoby w pierwszym razie, zepsuć 
charakter moralny epoki, a w drugim zostać winowajcą przeciw praw
dzie, niecierpiącćj ani ujęcia, ani dodatku; albowiem w obu razach 
przestałaby być prawdą, a stanęłaby w kategoryi idealnych utworów, 
alias kłamstwa. Mojćm zdaniem należy zostawić postać obrazu niena
ruszoną, a sam obraz rozszerzyć i wprawić w ramy akcesoryi, uwyda
tniających moralne jój znaczenie. Tym sposobem zapewni się interes 
i użyteczność Pamiętników. Zrób tak, na moje słowo.” Źe autor tak 
zrobił, dowodzą istniejące pamiętniki; lecz czy one mieszczą w sobie to 
„tło moralne epoki z właściwym jój światłocieniem i obyczajowym kolo
rytem;“ czy postacie obu Babek zarysowały się i przed naszómi oczyma 
tak, jak  je  widziały oczy wnuka, z niepomierną miłością ku jednój lub 
może z całym żalem dziecięcym ku drugiój; czy wreszcie one same i ich 
otoczenie nie zblakło lub nie zabarwiło się zbytecznie z upływem lat, 
a sąd twórcy Stannicy I/ulajpolskiej, Zamieci w stepach nie g’woli, tylko 
przyjaźni był wydanym, zobaczymy, przebiegając treściwie owych wspo
mnień koleje.

„Książę Janusz ICorybut Wiśniowiecki, wojewoda, a 1726 roku 
kasztelan krakowski,” powiada autor, rozpoczynając opowieść swoję, 
miał z Teofili Leszczyńskiój herbu Wieniawa, wojewodzianki podlas- 
kiój córkę, księżniczkę Urszulę Franciszkę, która wyszła za Michała 
Kazimierza Radziwiłła, a wojewodę wileńskiego i hetmana W. Księz- 
twa Litewskiego.” Z tego małżeństwa urodziła się księżniczka K ata
rzyna Karolina, którą poślubił Stanisław Rzewuski, chorąży litewski, 
podniesiony na godność wojewody podolskiego i hetmana wielkiego ko
ronnego. Ta Katarzyna Karolina z książąt Radziwiłłów Rzewuska, 
była matką Teofili Rzewuskićj, primo toto księżnój Ksawerowój Lubo- 
mirskićj, secundo voto hrabiny Platerowój, kasztelanowój trockiój. 
Z Teofili z Rzewuskich, księżnój Ksawerowój Lubomirskiój, było dwóch 
synów i dwie córki, książęta Konstanty i Eugeniusz, oraz księżniczki: 
Amelia i Karolina. Ta ostatnia była moją matlcą. Więc Teofila 
z Rzewuskich księżna Ksawerowa Lubomirska, późniejsza hrabina Pla
terowa, kasztelanowa trocka, była moją babką.” Po tym krótkim ro
dowodzie prawnuki Wiśniowieckich i wnuczki Radziwiłłów po kądzieli, 
juz wprost niejako in medias res wprowadza nas autor w dom Zdołbic- 
ki, gdzie była główna rezydencya pani kasztelanowój trockiój. Po śmierci 
drugiego swego męża, która rychło po zawarciu ślubów nastąpiła, pani 
ta przenosi się na Wołyń, nabywa od senatora Strojnowskiego w powie
cie Ostrogskim, wsie: Zdołbice, Zdołbonów i Petyhorce, od senatora 
Mińskiego w powiecie Łuckim: Ławrów i Rykanie; a nadto obejmując



prawem zastawowćm od księcia Dominika Radziwiłła z Ołykszczyzny 
Żorniszcze i Pokaszczew w powiecie Dubieńskim, odrazo wcale piękną 
wytwarza sobie fortonę. Wiekowa to joż była kobiśta, kiedy w roko 
1816 nasz aotor dzieckiem jeszcze, przez wyjeżdżającą do wód chorą 
matkę swoję, jćj pieczy powierzony został. Niełacno mógł się do niój 
przyzwyczaić, tćm więcśj, że z pod pieszczot matczynych i objęć, na su- 
rowe życie mo zeszło, że z rąk jedynie tnlących do piersi, w ręce tylko 
karzące się dostał.

„Mimo potężnego r oz woj o idei arystokratycznych, tryb życia pa
ni kasztelanowśj nie odznaczał się ani wystawą ani gustem.11 Dom 
czyli pałac wraz z zabodowaniami był z moro fundamentalnie stawio
ny. Były w nim pokoje paradne, albo les grands appartements i te 
jedynie choć nieobszerne, w porządku i czystości a nawet elegancyą utrzy
mywano. Zato w innych prócz czystości nieznalazłoby się nic takiego, 
co z pierwszego rzutu oka o magnackiój fortunie pani kasztelanowśj są
dzić kazało; po bliższćm jednak rozpatrzeniu, tu i owdzie, w jakićmś al
kierzy ku, schowaniu, składzie, istne skarby na jaw występowały. A dzi
wna rzecz że nikt ich nie pilnował, Boskiej jeno chyba opiece i ludzkićj 
uczciwości zawierzono. Pani kasztelanowa bowiem „nie lubiąca marno
wać grosza," nie troszczyła się widać o jego przechowywanie; a że go
spodarstwo szło wzorowe, ogromne przynosząc dochody, za staraniem 
poczciwego rządzcy Józefa Kozika, tyle się gromadziło z biegiem lat zło
ta  i srebra („papierki nie miały kursu w Zdołbicy"), że jak sam autor 
dodaje, walało się go po różnych kącikach, pudełkach, szufladkach, za
kamarkach jak śmiecia. Sam widziałem, mówi dalśj, stos worków z ru
blami skazany na niepamięć, wespół z ogromnym koszem zapleśniałśj 
suszeniny. W tymże samym składziku, rzadko zamkniętym i urządzo
nym w sąsiedztwie tak nazwanych paradnych apartamentów, leżały na 
podłodze mnogie torbeczki z dukatami, obok najstarszego z sćrów 
szwajcarskich, „umyślnie chyba na to położonego, żeby swą wonią zło
dziei odstraszał.11 Mało tego, kufry rozmaitćj wielkości i budowy, prze
trawione wiekiem, zbutwiałe, pełne były staroświeckich drogich mate- 
ryi; adamaszków, aksamitów, lamowych tkanin liońskicb, gobelinów, 
i sukien arcybogatych, złotem i srebrem haftowanych a nierzadko, z po
wodu złego ich przechowania, zębem szczurów, lub pleśnią zniszczonych. 
Dziwne to zaniedbanie, i ta  niepamięć, tćm jaskrawićj musiała uderzać 
w oczy, że pani kasztelanowa trocka, całemi dniami w ciągłym bywała 
ruchu. Jeżeli już nawet wrazie słoty, przywdziawszy „plebejskie bu
ty i zakasawszy w miarę potrzedy szlafroczek z akcesoryaini" odbyła 
swą zwykłą przechadzkę „extra muros, z pałacu do ogrodu na przeg
ląd róż, goździków, stokroci i innych kwiatów zdołbickićj flory,11 po
wracając i biorąc do rąk skrzydło, snuła się z nićm z pokoju do pokoju, 
otrzepywała z pyłu meble, i nieraz ślad własnych butów na posadzce 
ścierała." W domu tym, nader rzadko uczęszczanym przez sąsiadów, 
z którymi pani kasztelanowa dla swój dumy rodowćj nie raczyła za
wiązywać stosunków, panowała nie rzadko cisza grobowa. Czasami



przerywały ja przeraźliwe chóry kanarków, troskliwie w rozmaitych 
klatkach pielęgnowanych; czasami także słychać było „szczekanie złoś- 
liwśj bonońskićj suczki Sco, której wysokie znaczenie w domu nie miało 
równego. Była to snać ulubienica pani domu, i najdroższe ze stwo
rzeń ją  otaczających. Dla nićj bowiem i „najtkliwsza pieszczota, 
i najsmaczniejszy" kąsek, najcieplejszy kącik w domu, i najpiękniejsze 
posłanie." Bićduy wnuczek, z rana i wieczór pojony bluszczem za
miast herbaty, a na obiad zmuszony kontentować się homeopatyczną 
porcyą zupy z kilkoma unuyami chleba," z zazdrością i gniewem pa
trzał na te pieszczoty i ugaszczania, tćm więcej że resztę potraw przy
padającą na jego osobę składano na osobnym talerzu, „to dla bocia
nów, to dla faworyta kruka, to dla najmilszćj Seo.u i\ie pomagały tu 
już ani heroiczne przedstawienia wspólnika obiadu, poczciwego Kozi
ka, ani nawet blada, wychudła twarz dziecka. Na wszystkie interpe- 
lacye jedna tylko była odpowiedź: „Asan nie wić co gada." W moim 
wnuku płynie krew wysoka. Niechaj nawyka do wstrzemięźliwości 
i trudu, żeby umiał później godnie wystąpić w obronie praw narodu 
i religii. „Asan nie wić co gada." Zamykało to usta wszystkim, i nikt 
z otaczających nie śmiał w czćmkolwiek zmienić tćj smutnćj doli. „Sto
jąc przy stole (bo spartańskie wychowanie siedzieć wzbraniało) mó
wi autor, patrzałem z zawiścią jak drudzy jedli sobie smaczno i do 
syta, i gdyby Tantal, rzucałem pożądliwem okiem na specyały mnie 
jednemu wzbronione, mnie jednego omijające. Z tego nadmiernego 
a źle zrozumianego zahartowywania, powstawały nieraz jedne arcyza- 
bawne sceny, pomiędzy księżną Ludwiką Lubomirską córką Józefa 
Nałęcz Sosnowskiego, co z pisarza polnego został w r. 1764 hetma
nem polnym, a potem wojewodą smoleńskim, a panią kasztelanową 
Trocką. Ta księżna Ludwika Lubomirską (wj nićj to za młodu kochał 
się Tadeusz Kościuszko), wielce była łaskawą dla biśdnego dziecka, 
a ilekroć przyjechał do nićj do Równego ze swoją babką, wszelkiemi 
sposobami starała mu się wynadgrodzić głód i zaniedbanie. Owóż dnia 
jednego w porze letnićj przybyła ona do Zdołbic, dano obiad jak  zwy
kle, zupę nalano wszystkim; lecz już co do reszty, przeszedł on z akto
ra  na spektatora. Blady i wychudły od spartańskiego postu, nie wy
myty, nie zaczesany, w brudnćj płóciennćj kurtce (obraz rzeczywiście 
nie do pozazdroszczenia), i z uszami opuchłemi od babuninego kręce
nia, stał patrząc na półmiski, które g’woli rozkazu pani kasztelanowśj, 
ani jeden raz doń się nie przybliżyły. Rozgniewało to widocznie księżnę, 
bo po dość ostrych zapytaniach i niemnićj groźnych odpowiedziach, 
powstała od stołu, wzięła sprawcę tego zaburzenia za rękę, a mówiąc 
r,paunre petit, ja  ci nie dam umrzeć z głodu!" pospiesznie do przyległe
go wyszła pokoju. . . . . . .  . .

Powstał ztąd hałas, zamieszanie, wbiega pani kasztelanowa 
a porywając wnuka za jednę rękę, ciągnie ku sobie, księżna niepusz- 
czając drugićj, jeszcze silnićj trzyma. Wpada Kozik i perswaduje. Ga
ła  służba, cały dwór nie wyłączając i psiego rodu we drzwi się ciśnie.



Nie wiem prawdziwie na czemby się skończyło, gdyby się nagle pod
woje salonu nie otworzyły, i nie zawołał ktoś poważnie:

— „Wszelki duch Pana Boga chwali... Co widzę? co się tutaj 
dzieje?...

Zadyszane i zawstydzone matrony, stanęły bez ruchu i mowy.
Gość ten to ów sławny ksiądz Jakób Ignacy na Dederkałach De

derko, biskup miński, przyjaciel pani kasztelanowćj, który po długich 
trudach chwalebnie odbytego zawodu, na starość w Ołyce szukał wy
poczynku. Rozumie się że zdanie jego złagodziło najpierw guićw obu 
matron, a wnukowi tę przyniosło korzyść, że już dwie potrawy na 
obiad, „głęboki talerz miśka w asystencyi dość poważnśj porcyi Chle
ba żytniego," rano i wieczór w miejscu bluszczu otrzymał. Niedość 
na tćm, czcigodny arbiter wymógł i poprawę garderoby, która w nader 
opłakanym znajdowała się stanie. „Sprowadzono nawet z Ostroga, 
pisze autor, żydka Szlomę krawca, żeby moje magnacką garderobę (zło
żoną jak  wiadomo z dziurawych płóciennych spodeniek i z niemnićj opła
k a n i  kurteczki) lepiśj zaopatrzył. Dano Szlomie do przerobienia na 
kurteczkę dla mnie, jakąś odwieczną poszewkę z ex-paliowego ada
maszku, a na spodeńki wyjęto ze składu uszkodzone zębem czasu i my
szy, sędziwe kaźmirowe pantaliony ks. Lubomirskiego mego dziada, 
w których miał niby figurować na ślubie swoim z babunią." Pomimo 
niechęci i żywych protestacyi Szlomy, że „ten materyał bardzo podar
ty i nic nie warty," po długich debatach tćj poważnśj kwestyi padł 
wyrok bez apelacyi, z którego znowu wynikł ten skutek: „że wnuk 
milionowśj pani, syn bogatych rodziców, musiał gdyby arlekin jaki, pa
radować w spencerku z wypłowiałśj poszewki, i w spodeńkach oliwko
wej barwy z paliową ła tą  na tylel Nie spodziewała się zapewne pani 
kasztelanowa, żeby strój ów, w jój mniemaniu aż nadto dostateczny, 
mógł się jćj wnukowi niepodobać, i sprowadzić aż kryzys jego cierpli
wości i uległości, a z niemi i kres pobytu w jćj domu. Tak się jednak 
stało.

Częste odwiedziny u biskupa Dederki podniecały tylko żal i nie
chęć wnuka ku babce. Tam bowiem dawano mu i piękne koperszty- 
chy do rozpatrywania, i tyle „ciekawości pokazywano." Sam dostoj
ny gospodarz, karm ił i poił „to kieliszkiem słodkiego wina, to frulcta- 
mi lub filiżanką kawy." Nie to jedynie było powodem żalów serdecz
nych, lecz przy księdzu biskupie przemieszkiwał na opiece jakiś krew
niak jego. Nosił się po polsku, a żupanik z białego atłasu ze złotemi 
guziczkami, granatowy kontusik z kołnierzykiem z malinowego aksami
tu po wierzchu, a pas lity malinowy, przerabiany w srebrne kwiaty, to 
właśnie i jedynie było, ową kroplą przepełniającą miarę cierpliwości. 
Gdy więc pewnego dnia wyjeżdżano z Ołyki, gdzie miłość własna 
malca srodze sarkazmem, ba nawet pogardą szczęśliwych dzieci dot
kniętą była, pozwolił sobie zapłakać w kątku karety. Zrazu pani 
kasztelanowa pogrążona w dumaniu nie zwracała uwagi, na łzy[wnu



ka; lecz po kilku chwilach obróciwszy się spostrzegła ową żałość i po
kręciwszy biednego wnuka za ucho, krzyknęła surowo:

— Czego beczysz błaźnie?
Nie otrzymawszy odpowiedzi, mocniśj się jeszcze z nieszczęsnćm 

uchem rozprawiła a gdy i to niepomogło, zaszczyciła twarz wnuka swe
go wyrazistym policzkiem potrzykroć wymierzonym. Było to niejako 
dolać oliwy do ognia. Żal, ból i uczucie niezasłużonśj obelgi dopro
wadziło go do wściekłości. Skoczył z powozu, zanim konie powstrzy
mano, skryty w krzakach naddrożnych, znikł z oczu. Po całonocnćm 
błąkaniu się w lesie, spotyka przypadkiem księdza biskupa Dederkę, 
ten go zabiera i odwozi do Zdołbicy, gdzie niby serdecznie i bez wy
mówek przyjęty, nie długo już miał pozostawać. "Właśnie pod tę porę 
przybył do Zdołbicy „sławny August Iliński, bogaty dziedzic Roma- 
nowszczyzny na Wołyniu, senator rosyjski, niegdyś faworyt cesarza 
Pawła.11 Onto upodobawszy sobie małe chłopię, a może i litując się nad 
jego poniewierką, za upoważnieniem pani kasztelanowćj, i rozumie się 
radosnćm przystaniem wnuka, zabrał go z sobą do Romanowa, dla 
nauki w konwikcie Jezuickim. „Nim postąpię dalśj w opowiadaniu 
mojśm (pisze Berlicz Sas), nakreślę pobieżnie curiculum vitae tego 
niezwykłego człowieka, któremu nawet J. U. Niemcewicz w swoich 
Pamiętnikach sprawiedliwość oddaje.

Za ostatnich lat panowania Stanisława Augusta, Iliński był sta
rostą żytomierskim, właścicielem znacznćj rodowćj fortuny. Pod Koś
ciuszką dowodził regimentem piechoty imienia Ilińskich, lecz gdy 
przegrana Maciejowiecka zniweczyła egzystencyę kraju, i wszystkie 
nadzieje powstania z upadku, Iliński powrócił do ojczystój zagrody, 
zamieniwszy szablę na lemiesz. „Obdarzony energią pobudzającą do 
czynu, i zdrowym poglądem na rzeczy, oceniał trafnie nową postać 
okoliczności; zrozumiał, że nie była to pora dla człowieka z głową i ser
cem siedzieć z założonemi rękami, kiedy rozgłos upadku ojczyzny tyle 
po sobie ofiar potrzebujących współczucia i ratunku zostawił.11 Według 
niego należało zdobyć sobie stanowisko wpływowe i działać na korzyść 
współbraci i kraju. Ufny tedy w swe zamiary, jedzie do Petersburga. 
Zręczny, rozumny, przystojny, w kwiecie wieku, mający i środków ma- 
teryalnych podostatlciem, a z niemi wielki zasób woli i wytrwałości, 
mógł liczyć na powodzenie. Kiedy stanął w Petersburgu, (1795 r.) 
Katarzyna była już na schyłku dni swoich, chociaż stan jćj zdrowia nie 
przeszedł jeszcze w formie urzędowego buletynu, poza ściany dworu.

Blizcy tylko dworu przypuszczeni byli do tśj tajemnicy i „tru
chleli na samą myśl śmierci cesarzowój, czuli bowiem, że nadto doku
czali wielkiemu księciu, żeby ich przyszedłszy do władzy oszczędzał/ 
Faworyci, zwłaszcza Orłowy, Mamonowy, Zubowy, z powodu których 
następca tronu Paweł, jakby na wygnaniu w samotnym Gatczynie mie
szkający, starali się całemi siłami „potwarzą i zakulisową intrygą,11 
nawet w tych ostatnich chwilach wymódz na carowćj rozkaz uwięzienia 
syna i odsunięcia go od sukcesy! do tronu. „Nie było tak czarnych



środków, jakichby w tym celu nie używali.11 Cały dwór pobudzony 
przez nich, brzmiał nieustannie dokoła Katarzyny coraz straszliwszśm 
jakićmś oskarżaniem jćj syna, o rozwiązłość, marnotrawstwo, niena
wiść dla matki i podkopywanie jśj władzy. Wiedział Paweł o tych 
wszystkich niecnych intrygach i zamachach. W rzał gniewem, lecz się 
poskramiał do czasu; „wiódł życie samotne, smutne i bićdne, bo mu 
nawet środków do utrzymania, odpowiednich jego pozycyi, odmawiano.11 
Była to trudna sytuacya dla Pawła, musiał zaciągać prywatne długi, 
dopomagając pożyczanym groszem swemu budżetowi. Dobrze ocenił 
ten stan rzeczy Piński, „i zamiast szukać faworu dworskićj lcoteryi,11 
stanął po stronie Pawła.

„Paweł błądził samotnie po swoim parku, kiedy mu zaanonsowa
no Pińskiego. Powołany do wielkiego księcia, przedstawił się mu 
w charakterze polskiego generała i obywatela z Wołynia.

—  Co pana sprowadza do Gatczyna?—zapytał go Paweł ze zwy
kłą swoją majestatycznością, ale grzecznie.

— Nadzieja, że Wasza Cesarska Wysokość raczysz pomieścić 
mię w liczbie sług swoich—odpowiedział zapytany.

Zdumiał się Paweł; zmierzył Pińskiego od stóp do głowy i po 
chwili milczenia rzekł:

— Zadziwiasz mię pan. Posiadasz znakomite socyalne stanowi
sko w swoim kraju, byt niezależny; mógłbyś, jeżeli ci tak dworska ka- 
ryera do smaku, szukać jej tam, gdzie jest więcśj ponętną i możebną, 
niż przy mnie, który nie mogę niczcm wynagrodzić, ani dostojeństwem 
ani bogactwem, bo nie posiadam żadnćj władzy i jestem bićdny.

—  Gdybyś Wasza Cesarska Wysokość była w pełnym blasku 
monarszśj władzy, nie widziałabyś mię przed sobą, albowiem nie szu
kałbym Jćj. Wasza Cesarska Wysokość nie jesteś szczęśliwy, a więc 
miejsce moje przy nim.

Głęboko poruszyły Pawła te szlachetne słowa. Gwałtowny w po
rywach swoich złych i dobrych, a w gruncie swej natury sprawiedliwy 
i wspaniałomyślny, Paweł porwał rękę Pińskiego, ścisnął ją  w drżącćj 
od wzruszenia dłoni i rzekł:

— Jesteś szlachetnym człowiekiem! dziękuję! Odtąd zostaniesz 
przy mnie; zaciągam dług, który sercem spłacać będę.11

Takim sposobem dopełniła się pierwsza część programu Piń
skiego.

Paweł obcował z nim poufale, bo nikomu innemu nie dowierzał; 
wywnętrzał się przed nim, bo o jego współczuciu i skromności w słowie 
był przekonanym. Lecz rola Pińskiego nie na tćm się jednćm ograni
czała, że podzielał samotność Pawła i „ciekawą nowacyą lub czyta
niem, tęsknoty jego rozwiewał.11 Jeździł on często do Petersburga, 
gdzie zawiązał przezornie takie stosunki, jakich potrzebował dla po- 
szczegółowćj informacyi swojćj o tćm, co się działo nietylko u dworu, 
nietylko w salonach i gabinecie cesarzowćj, ale „nawet w jćj buduarze.11

Tym sposobem, mając poniekąd w swoim ręku wszystkie nici in



tryg, ku szkodzie wielkiego księcia wymierzonych, z łatwością mógł je 
pomotać. Zdarzyło się tćż, źe faworyci powiedzieli cesarzowój, jakoby 
syn jćj trwonił ogromne sumy i „że mnóstwo powydawał obligów róż- 
nój klasy ludziom, którzy nie odbierając satysfakcyi, głośno rozwodzili 
swe żale i skargi w obec stołecznćj publiczności." Wielce to obeszło 
cesarzową, niedowierzając faktowi, zażądała, żeby jćj wszystkie synow
skie obligi przedstawiono. Uwiadomiony o tśm Iliński, pośpieszył na
tychmiast do każdego z wierzycieli i zobowiązał go „żeby w razie zapy
tania w imieniu cesarzowój, z obligiem się swoim uie wydawał," gdyż 
w terminie odbierze zapłatę. Uczyniwszy to, bierze pod wymyślonym 
pretekstem urlop na kilka miesięcy, jedzie na Wołyń, sprzedaje znaczną 
część swego majątku, pośpiesza do Petersburga, a wykupiwszy wszyst
kie dokumenta wielkiego księcia, zjawia się w Gatczynie, i wręczając je 
zdumiałemu Pawłowi, opowiada, co przeciw niemu knowano i w jakim 
zamiarze. „Długo stał Paweł bez ruchu i mowy. W końcu łzy try
snęły mu z oczu i przemówił drżącemi słowy: — Dziękuję! dziękuję ci, 
mój szlachetny przyjacielu! Dług następcy tronu cesarz zapłaci! Po- 
czćm porwał go za rękę, objął, uściskał, odszedł." Nie długo Iliński 
czekał na owę zapłatę. Dnia 6 listopada 1796 r. cesarzowa Katarzy
na umarła, a Paweł zasiadł na tronie. „Platon i Waleryan Zubow, 
Orłów i Mamonowy, z całą koteryą swoją ulegli zasłużonemu ostra
cyzmowi z rozkazem nie wyjeżdżania z majątków. Pińskiego Paweł 
zrobił hrabią, rzeczywistym tajnym radcą, senatorem i kawalerem or
derów pierwszćj klasy." Prócz tego, darował mu całe bogate mobilium 
swój matki: marmury, mozajki, bronzy, obrazy, milion rubli i kilka 
tysięcy dusz. Niedługo potem, gdy Kawalerowie Maltańscy udali się 
pod opiekę Pawła i ofiarowali mu wielkie mistrzowstwo, pierwszy Iliń
ski krzyżem brylantowym Ś. Jana Jeruzalemskiego ozdobiony został.

„Stanąwszy tak wysoko, nie zaparł się samego siebie i nie zanie
chał szlachetnych celów, na których oparł program swej karyery." 
Za jego to staraniem uwolnił Paweł Kościuszkę, i tyle mu uszanowania 
i względów okazał; na jego to prośbę 20,000 jeńców polskich otrzyma
ło zupełną swobodę i opatrzenie na drogę. Znane te fakta, sławne 
i rozgłośne były w swoim czasie, i długo Iliński był przedmiotem czci 
ogólnćj. „W końcu wywietrzała pamięć zasług, tyle tylko o nim 
pamiętano, żeby się pośmiać z jego oryginalności, i dowcipkować na 
rachunek niektórych jego słabostek, które człowiekowi takiej zasługi 
należałoby przebaczyć. Co komu szkodziło np., że mieszkał u siebie 
w Romanowie po maguacku, w pałacu po monarszemu umeblowanym, 
że się nosił codziennie w mundurze to senatorskim, to maltańskim, 
i całą plejadą gwiazd na piersiach przyświecał; że dnie galowe solennie 
obchodził, trzymał wyborną orkiestrę (którćj dyrektorem w r. 1816 
i 1817 był znakomity skrzypek Dobrzyński, ojciec naszego słynnego 
kompozytora); że miał teatr domowy i trupę pensyonowaną; że co dnia 
słuchał mszy świętój w pałacowćj kaplicy, a kiedy szedł do komunii (cze
go akuratnie co niedzieli dopełniał), to hucznym salutem z dwóch ar



mat na dziedzińcu, wszystkiemi trąbami i dudami organów, wielkość 
tego zdarzenia urbi et orbi ogłaszał.11

Po śmierci Pawła, Piński rzadko się już pokazywał w Petersbur
gu, w końcu wziąwszy nieograniczony urlop, zamieszkał w swoim pię
knym Romanowie, gdzie założył Kollegium Jezuickie, w murach umyśl
nie na ten cel wzniesionych. W miarę lat począł się pojawiać dewo
ty z m dziwny, bo nieodrzucający ,,mamony światowej,11 lecz owszem 
harmonizujący z nią po bratersku. ,,Nikt się częścićj od niego nie że
gnał, i niżćj przed obrazami świętych nie kłaniał; nikt się częścićj nie 
spowiadał i z większśm namaszczeniem nie słuchał kazania, a przecież 
hafty, krzyże, wstęgi, blaski wszelkiego rodzaju, miały w Pińskim sta
łego hołdo wnika.

W roku 1841 wróciwszy z Rzymu, gdzie wystawą, mundurami 
i gwiazdami, jaskrawo uwydatnił indywidualność swoję, Piński przy
wiózł z sobą zupełną indulgencyą Ojca Św. in articulo mortis, i wyłą
czny przywilej na przyjmowanie komunii bez spowiedzi, jeśli uzna to 
za możebne i właściwe. W podeszłój już bardzo starości wychudł nad
zwyczajnie i stracił władzę w nogach. Chłód wieku, ścinający mu 
krew w żyłach, zmuszał go uciekać się do takiśj ilości kaftaników 
i rozmaitego rodzaju spodniego ubrania, jakiej od stworzenia świata 
pewnie nikt nie dźwigał na sobie. Zdarzyło się też, że przyjąwszy ja 
kiegoś nowego kamerdynera, Francuza, niewtajemniczonego w te wszy
stkie ,,westymeutalue ekscentryczności;11 gdy z nadejściem godziny spo
czynku, zasiadł poważnie w swoim fotelu i kazał się rozbierać, Francuz 
zdjął z niego wstęgi i ordery, potóm wierzchnie odzienie, potćm jeden 
kaftanik, potćm drugi, i „jeszcze, i jeszcze, i jeszcze.11 Przerażony 
i wyobrażający sobie, żc w tern była jakaś szatańska sztuka, gdy się 
jeszcze nie domacał końca tych zaklętych kaftaników i kalesonów, sko
czył jak z procy, a krzyknąwszy: „Mais e'esł le diable en personne, 
wybiegł z domu i więcćj nie wrócił.11

Chociaż miał w swoim pałacu kaplicę i trzymał do nićj kapelana, 
nie poprzestał na tern, i mimo próśb synowskich, daremnych perswa- 
zyi pani senatorowćj i kapelana, rozkazał w sypialni swojćj zrobić rodzaj 
ozdobnćj niszy z drzwiczkami dla pomieszczenia cyboryum z Przenaj
świętszym Sakramentem. Jak tylko pan senator zbudził się, wchodził 
codziennie do sypialni „ksiądz w komży i stule; za nim szło "dwóch ser- 
witorów w ponsowych dalmatykach ze świecami i dzwoneczkami; a z ty
łu  maszerował kamerdyner z kawą, śmietanką i sucharkami na sre- 
brnćj tacy. Ksiądz wyjmował z cyboryum złocistą puszkę z konsekro
wanymi komunikantami; zbliżał się do łóżka i odmówiwszy zwykłą 
formułę absolucyi, administrował penitentowi posiłek duchowny. Le
dwie się oddalił, przychodził kamerdyner z posiłkiem cielesnym: i tak 
codzień.11 Nadto, miał on zwyczaj sypiać w pięknćj batystowej bieli- 
znie, w chusteczce obszytćj koronkami na szyi i w białym flanelowym 
kaftaniku: na to wszystko przywdziewając wstęgę św. "Włodzimierza 
przez plecy. Wielki książę Konstanty, księżna Łowicka, bardzo po-



waźali Ilińskiego. „Pokazywał mi (pisze autor) kilkanaście listów 
księźnśj do niego, tchnących szacunkiem i prawdziwćm uszanowaniem.

— Mon pere, je  demande Votre benediction, et me reeommande 
a Vos pricres, była to fraza końcowa każdego prawie listu. Wielki 
książę dodawał zawsze jakiś żartobliwy koucepcik. Pod jednym listem 
np. wyhieroglifował: Dominus vobiscum, jakby szydząc z dewotyzmu 
Ilińskiego. Umarł w 1844 r. w Petersburgu, i zwłoki jego spoczywają 
obok księźnśj Łowickićj w grobach katolickiego kościoła w Carskićm 
Siole.

Kończąc tę treściwą relacyą o Ilińskim, powracamy wraz z au 
torem do 1816 r. i do dalszych losów jego żywota.

Na drugi dzień po przybyciu do Romanowa, nastąpiła instalacya 
malca w konwikcie 0 0 . Societatis Jesu. Iliński sam go powiózł, a gdy 
z wielką ostentacyą z rąk pana senatora odebrany, przez szczególny 
wzgląd (dla Ilińskiego), nie z innymi konwiktorami w ogólnój sali, ale 
w jednym z pokoików samego księdza rektora pomieszczony został. 
„Tu poczęło się dlań inne życie, niby nowy świat otoczył go dokoła, 
darząc go tóm wszystkióm, czego mu pierwćj brakło. Zabawy więc 
z współtowarzyszami nauki, serdeczne napomnienia poczciwego księdza 
rektora, częste wycieczki do Romanowa i powrót z nich z niemałym ła 
dunkiem przysmaczków, hojnie między współrówieśników rozdziela
nych, nauka: oto tryb życia, o jakim poniewierane i gnębione dziecko 
nie miało do tćj pory najmniejszego pojęcia. Wśród tych zabaw i nauki 
upływał czas rączo, nadeszła wiosna, i dnia jednego nadjechała cu
giem poczwórna kareta i lokaj liberyjny wręczył księdzu rektorowi 
pisemko. Było to oznajmienie, że pani kasztelanowa Trocka w tymże 
dniu ma przybyć do Romanowa. Wybrano się tedy: ksiądz rektor 
z wychowańcem, dwóch galonowych hajduków stanęło z tyłu karety, 
i ruszono.

Po wspaniałym obiedzie w pałacu, po koncercie, teatrze, parad
na herbata, a w końcu życzenie ogólne dobrćj nocy, i odjazd wnuka 
z Jezuitami do konwiktu. Sześć dni następnych niczćm się nie 
różniły od pierwszego, „z tą  tylko odmianą że się więcćj nagromadzi
ło gości z różnych stron Wołynia." Generał Giżycki gubernator wo
łyński z żoną, która była siostrą senatora Ilińskiego, książę Józef Czet- 
Wertyński, mimo lat 40 Józiem nazywany, wielce oryginalny człowiek. 
Był komandorem maltańskim.

Książę Józef miał trudną wymowę i szeplenił; kiedy będąc gdzie
kolwiek spotykał osobę nieznajomą, nieomieszkał nigdy zarekomendo
wać siebie tym sposobem:

„Jestem Jaśnie Oświecony książę z Lulików (Ruryków) Świa- 
topełk Czetweltyński, komandol licelskiego (rycerskiego) zakonu św. Ja 
na Jeluzalimskiego." Po tćj tyradzie kłaniał się i usiadał na stronie.

„Nie pomnę ile czasu zbiegło (pisze autor), kiedym się pewnego 
dnia gotował do lekcyi w swoim pokoju, drzwi się roztwarły i wszedł 
Poczciwy Kozik. Był on zwiastunem przyjemnćj niespodzianki. Bab



ka moja była zdrową i wzywała mię do siebie na dni kilka, z powodu 
oczekiwanego przybycia mojćj matki."

Tegoż samego dnia wyjechaliśmy z Romanowa, i po trzydniowśj 
podróży o zmroku na dziedziniec Zdołbiski przybyli. Radość tam by
ła  wielką, bo syn najmłodszy pani kasztelanowćj, książę Eugeniusz 
Lubomirski z żoną swoją zawitał. Nazajutrz familijne grono powięk
szyło się przybyciem Karola Wandalina z Wielkich Kończyć Mniszcha, 
syna marszałka wielkiego koronnego, który miał za sobą Centnerównę 
z Lubomirskich urodzoną. Mieszkał on na Wołyniu w gniazdowym 
Wiśniowieckich Wiśniowcu, gdzie miał znakomitą bibliotekę, cieka
wy zbiór historycznych rzadkości, oraz piękną galeryę obrazów, w licz
bie których znajdowały się wizerunki carycy Maryny i jćj męża cara 
Dymitra. Znany był jako pan głębokich arystokratycznych przeko
nań, ale zacny, oświecony, nie stroniący od czynów współczucia i ludz
kości, a przytóm „genealogista" jakich mało. Wkrótce po nim przy
byli prawie równocześnie „pułkownik Ratomski, sławny na całym Wo
łyniu hortikultor, ksiądz biskup Dederko i Klementyna ICrogerowa 
Lubomirska z domu, córka księcia Ksawerego, z pierwszćj żony Po- 
tockiśj siostry Szczęsnego." Wszyscy już byli zebrani „kiedy rodzice 
moi (powiada autor) przybyli do Źdołbicy. Ojciec młodym był jesz
cze mężczyzną, lat 28 nie więcój, pięknćj postawy, wyrazistćj twarzy, 
najzacniejszego serca." Rodzice jego byli przedmiotem czci całćj 
Ukrainy. „ I dotąd mówią tam jeszcze z rozrzewnieniem starzy lu
dzie, o sędziwym staroście horodelskim, którego milionowe dostatki 
płynęły obfitym zdrojem, wszędzie gdzie ktoś potrzebował pomocy 
i wsparcia." Ogromna jednak ta fortuna szybko się rozeszła „nie- 
chęć ku zabiegom administracyi," wypadki takie np. jak  upadek Pro
ta Potockiego, niecne intrygi Adama Łodzi Ponińskiego, zjadły owe 
miliony.

„Slab moich rodziców (powiada autor w dalszćj narracyi) odbył 
się w Dubnie 1808 r. Z Dubna ojciec mój powiózł żonę do Lipowca, 
gdzie osiadł przy swoich rodzicach." Nadszedł rok 1809, Austrya wy
powiada wojnę Francyi, arcyksiążę Karol przechodzi San na czele 
180,000 armii przeciw Napoleonowi. Arcyksiążę Jan wkracza do 
Włoch w 50,000 by pobić Macdonalda, a arcyksiążę Ferdynand wpro
wadza do Księztwa Warszawskiego 40,000.

„Cały zachód Europy stanął pod bronią i polskie przebudziły 
się nadzieje." Bitwa pod Raszynem wznieca pożar. Młódź rusza 
gromadnie pod sztandary. Tak zrobili: Franciszek Lenkiewicz, W ło
dzimierz Potocki, Zygmunt Działyński, Aleksander Błędowski, Marcin 
Tarnowski, tak zrobił (dodaje autor) i mój ojciec.

W skrytości, od czujnśj straży rządu, w tajemnicy przed ro
dzicami uzbraja szwadron ułanów, daje im orkiestrę, a naznaczony 
punktem zbiorowym Radziwiłłów; partyami wysyła osobno konie i ludzi. 
W  kilka dni pożegnawszy rodziców, z młodą żoną wyrusza do Radziwił
łowa, przechodzi granicę, rozgoniwszy kozaków i Niemców, usiłujących



bronić przejścia. W niedługim pochodzie i czasie, zaczęła się organizacya 
pułku, który dziennym rozkazem księcia Józefa Poniatowskiego, pułko
wnikowi Trzecieckiemu został powierzony. Wzięcie jednak Wiednia, 
i zawarty pokój między Francyą i Austryą zakończył tę czteromiesięcz
ną wojnę, a manifest cesarza Aleksandra dozwolił powrotu wychodźcom 
do stron rodzinnych. Na pierwszy jednak odgłos pochodu Napoleona 
na Rosyą w 1811 r., znów się do czynnego wystąpienia zaczął sposo
bić. Nie wątpił bowiem, że „ tą  razą Napoleon zakończy sumiennie 
swe rachunki z Polską, i zapłaci dług jaki Francya względem jćj za
ciągnęła." Bój heroiczny Rożnieckiego, dnia 10 lipca pod Nowogród
kiem, rozbrzmiał się porażką całćj armii Bagrationa. Nie czekając 
pewniejszych danych, rozsyła natychmiast „ogniste wezwania do ar- 
mowania i do ofiar, sam zaś na czele drużyny i małego oddziału wo- 
lonterów rozpoczął gierylasówkę, mnićj okrutną zapewne jak w Hisz
panii, Miny i Empecyniady, lecz równie czynną i natarczywą." Było 
to wielce niebezpieczną rzeczą, Orsza tylko o dwie mile od Teolina 
(dziedzicznćj jego wsi) leżała, a jeszcze przez Francuzów nie zajęta. 
Taki stan trwał do końca lipca. Kampania wstąpiła wtedy właśnie 
w najczynniejszą porę, odwrotu; odwrotu ze strony Rosyan, pogoni 
i administracyjnych urządzeń ze strony Napoleona. Gdy już cała 
Litwa i Białoruś były w ręku Francuzów, marszałek Dawu, po bitwie 
pod Sółtanówką, posunął się ku Orszy, i założył tam tymczasową 
główną kwaterę swoję. ' "Wiadome mu już były patryotyczne usiło
wania, syna starosty horodelskiego, trud i ofiary jakim się dobrowol
nie poddawał. Przyjął go więc z największą uprzejmością, zdziwił 
się widząc go tak młodym jeszcze, a tak już biegłym i „awansownym 
w zawodzie publicznćj zasługi." Prosił żeby się przyczynił do pręd
kiego przysposobienia rekwizytów dla wojska, i urządzenia central
nych składów prowiantu i furażu w Orszy, Dubrownie i Rosasnie. Te 
wszystkie trudy wynagrodzone zostały. Napoleon nominacyą dato
waną z Witebska darzył go stopniem pułkowika, pułku jazdy „które
go sztyftowanie jemu samemu polecił."

Wkrótce potóm wręczono mu dyplom kawalerski legii honorowćj, 
z własnoręcznym podpisem cesarza Brane Polonais. Wysoki ten znak 
dostojeństwa, lecz bardzićj pochlebne słowa ręką wielkiego człowieka 
nakreślone, nie małą radością napełniły serce jego.

Nie długo trwały te wesela. Spalenie Moskwy, bitwa pod Ma
łym Jarosławcem i strącenie Napoleona z kaługskićj drogi, na dawną 
smoleńską, jako piorun z jasnego nieba, zamieszał cały dotychczaso
wy spokój i radość. Nie chciano zrazu wierzyć ogromowi klęski, łu 
dzono się czćmś, czego na żadnćj realnćj podstawie oprzeć nie można 
było; lecz gdy 18 listopada wszedł Napoleon do Dubrowny, a 19 do 
Orszy, wszyscy naocznie przeświadczyli się o prawdzie faktów. „Dnia 
19 listopada (pisze autor), cesarz Napoleon wyruszył z Dubrowny do 
Orszy, i rozkazał powołać mego ojca do siebie. Przyjęcie jakiego 
doznał od Napoleona dowodziło zadowolenia, szacunku i wiary. Dzię



kował mu za gorliwość wzorową, jaką się z pomiędzy wielu najznako- 
micićj odznaczał, nadmienił pobieżnie o niepomyślnym rezultacie kam
panii, jako o chwilowśm niepowodzeniu. W końcu powiedział źe za
miarem jego było iść pospiesznie na Borysów, dla prędszego usku
tecznienia przeprawy na Berezynie, dopóki się tam cała armia rosyj
ska nie skoncentruje. Ponieważ Teolin nasz leżał na drodze cesarza, 
ojciec mój nadmienił o tćin, i prosił żeby w domu jego raczył przyjąć 
posiłek i odpoczynek.

— Volonthiers!—odpowiedział cesarz, uprzejmie naznaczył dzień 
przybycia swego i ścisnąwszy serdecznie rękę mego ojca dodał: dom  
ci bienlóf!“

Tak zapewniony, gdy wyruszył już w drogę, by natychmiastowo, 
godne przyjęcie, dla tak znakomitego gościa przygotować, spotyka 
w drodze wiernego swego towarzysza, który nową wieść mu głosi. 
Pałac zgorzał ze wszystkiem co w nim było, a rabunek i pożar pochło
nęły krociowe ruchomości i nader znaczne sumy pieniężne. Dzieci 
wyratowane zostały, lecz jedno z nich, niewytrzymawszy noclegu w le- 
sie nad ranem umarło. Ten cios jednako dla obojgu rodziców był 
straszny, lecz matka jako wątlejsza, chorobą go przypłaciła. Na do
miar nieszczęścia stan rzeczy zmusił Napoleona przyśpieszyć swój 
marsz na Borysów. Całą masą wyruszyły wojska jego z Orszy, z Du- 
browny, a wślad za niemi napierali Rosyanie i lotne hufce Płatowa 
zalały kraj cały.

„Nie było tedy podobieństwa (dodaje autor) dla ojca mego, ani 
się dobrać do Orszy, gdzieby go najpewnićj schwytano i rozstrzelano, 
ani pozostać w zburzonym Teolinie, gdzieby go niezawodnie taż sama 
spotkała kolćj.“

Rad nierad staje w szeregach armii; maleńkiego syna z sobą za
bierając, żonę zaś chorą w Orszy pozostawia. Bitwa pod Studzianką 
z Czyczagowem i przeprawa przez Berezynę, „były finalnym peryodem 
oficyalnśj działalności starościca horodelskiego w szeregach armii fran- 
cuzkićj. W kilka dni potćm zostaje schwytany wraz z synem i wier
nymi towarzyszami przez kozaków Iłowajskiego, i odstawiony do To- 
łoczyna. Tu byłby doczekał się losu, jaki nietylko jemu samemu był 
zgotowany, lecz Opatrzność czuwała.

„Kiedy nadszedł dzień odprawy jeńców do głównśj kwatery P ła
towa, usadowiono ich według stopni w saneczkach, licznym konwojem 
kozackim otoczonych,“ i miano ruszyć już niebawem; gdy wtćm nadla
tuje oddział Dońców pod wodzą Iłowajskiego. Ten zatrzymawszy się, 
ją ł  bacznćm okiem mierzyć winnych kolejno. Trzeba trafu, źe jed
nemu z towarzyszy przyszło na myśl bąknąć do generała:

— Graf ożeniony z księżniczką Lubomirską.
— Jakto, taki młody, a już żonaty? A z jakich Lubomirskich?
— Córka księcia Ksawerego.



— Co słyszę—zawołał Iłowajski.— W takim razie jesteśmy swo
jakami, bo mój brat cioteczno rodzony generał Czorba, także ożeniony 
z córką księcia Ksawerego.

Okoliczność ta przeważyła szalę. Puszczono ich na wolność.
Takie dzieje były udziałem ojca autora. Po tćj epizodycznćj 

narracyi idąc w ślady opowiadania Berlicza Sasa, powracamy do Zdoł- 
bicy.

Zabawiwszy uiewięcej jak  dwa tygodnie u pani kasztelanowśj 
trockićj, powrócono na Białą Ruś do Teolina. „Wkrótce po naszśj 
instalacyi w Teolinie 1819 r. (pisze autor) przyjęty był dla mnie nauczy
ciel niejaki Roman kie wicz z Iły, człowiek młody jeszcze, cichy, skrom
ny, gorliwy, a przytćm klasycznie wykształcony." Obrachowawszy się 
troskliwie z sumą wiadomości jakie przyszły jego elew wywiózł od 
0 0 ,  Jezuitów z Romanowa, doszedł że ta suma równa się niemal zeru, 
że do nauki oddany mu malec, z geografii up. kładł Sekwanę jako sto
licę Francyi, każąc jśj być nad rzeką Paryżem, i że „w Rzymie stołecz
nym grodzie Portugalii, położonym jak wiadomo nad rzeką Dźwiną 
króluje ksiądz papież." Za to Alwara umiał on na pamięć, i recyto
wał zeń po kilkanaście kartek, zapewne nie rozumiejąc. Poszedł tedy 
na zapomnienie ów tak drogocenny Alwar, a kompletna reforma nauki
0 0 . Jezuitów, nowym poczęła iść trybem. Nastał rok 1820.

Licząc dziewiąty rok życia nasz autor, został przeniesiony do wsi Lu- 
liniec na Ukrainie. W tych Lulińcach mieszkała babka jego po mieczu, 
Joanna z Saryuszów Zamoyska, herbu Jelita Strutyńska, starościna 
horodelska. „Pomiędzy panią starościną horodelską a panią kasztela
nową trocką nie było żadnego moralnego stosunku. Były to dwie 
odrębne natury, dwa niezgodne z sobą typy. Dom zdołbicki nie otwie
ra ł się nigdy przed niedolą, nie szukał i nie udzielał ewangelicznego 
braterstwa. Zarosły chwastem zapomnienia, omglony dumą, stygł on 
i lodowaciał w przesądach patrycyatu, niepotrzebując nikogo, i nikomu 
niepotrzebny. Dom Luliniecki przeciwnie, stał zawsze na oścież otwar
ty, pałał ciepłem serdecznem dla wszystkich i dla każdego. Brzmiał 
życiem, weseleni i swobodą. Był nadzieją w rozpaczy, przytułkiem 
w sieroctwie, opieką w niedoli. Bez różnicy stanu, każdy miał jedna
kie prawo do jego współczucia. Nic w nim nie było pozornćm, a wszy
stko było realnćm, szczerćm, nieobłudnćm." Urządzenie domu odpo
wiadało moralnej naturze samej pani, oraz tradycyoin czasu, do któ
rego wiekiem swym należała. Obyczajność i bogobojność szły przed 
wszystkićm, starzy słudzy byli mentorami młodszych i czuwali troskli
wie nad ich prowadzeniem. U pani starościny horodelskićj mie
szkało zwykle na opiece kilka panien zacnego, chociaż podupadłego 
rodu, które przy wyjściu zamąż otrzymywały od uićj całkowitą wypra
wę i kilka tysięcy złotych posagu. Opieka ta, pełna troskliwszego 
względu, miała w sobie coś macierzyńskiego, tak, że każda z tych istot 
nie czując się na łasce, pod cudzą strzechą, jakby u swojćj matki 
w swoim własnym była domu. Każda z nich miała sobie powierzony



osobny wydział w domowćm gospodarstwie, który spełniać sumiennie 
najwyższą było dla nich powinnością. Pani starościna była to pani 
dawnego czasu i dawnych teoryi życia, posiadała ona „w najwyższym 
stopniu starodawne, polskim matronom X.VJII wieku właściwe zamiło
wanie porządku i obfitości domowćj, czerpanśj ze źródła gospodarskie
go przemysłu." Ten przemysł gospodarski, na wielką skalę w Luliń- 
cach prowadzony, stanowił jedno z najgłówniejszych zatrudnień pani 
starościny.

Zanim w dalszym ciągu pójdziemy za kolejami żywota au
tora, zobaczmy co mówi o Ukrainie w peryodzie jćj rozwoju między 
1821 a 1825 r. „inny był wtedy byt naszego społeczeństwa, iunśini 
tory stąpały zdania i uczucia, trafnićj sięgały umysły i zacnićj ude
rzały serca. W zwyczajach było więcój prostoty, uprzejmości, i jeżeli 
się tak wyrazić wolno, archaizmu, nacechowanego piętnem dawnych 
tradycyi publicznych i prywatnych. Rzadko kto przekraczał granice 
swojćj sfery, sięgał fanaberyą nad możność, lub chłodził sercową go
ścinność przesadą i śmiesznością niewczesnego arystokratyzmu. Do
my byty zasobne, choć je okrywała strzecha, rodziny czyste, bogobojne 
sąsiedztwa zgodne, na zobopólnym szacunku oparte. Co do pomyśl
ności kraju, większćj być nie mogło i nigdy większćj nie było. Błogo
sławiona rola hojnie obdarzała dziedzica. Trud jego był nie wielki, 
nakład prawie żaden. Poddany orał, siał, zbierał darmo... Potśm 
żyd przybywał, kupował, zabierał i srebrem lub złotem płacił. Mo
żniejsi wysyłali zboże do Odessy. Ten stan błogosławiony kraju, nie- 
zmuszający umysłu do mozolnćj kombinacyi, sprawił to, że nasi po
czciwi Ukraińcy, realnie poczciwi, pogrążyli się szczęśliwie w sybary- 
tyzmie, zasnęli w błogości uciech zmysłowych, cielesnego komfortu, 
mało dbając o przyszłość, która według nich nie mogła być czćm in- 
nćm, jeno przedłużeniem teraźniejszości. Młode pokolenie zwłaszcza, 
niezaprzeczenie poczciwe z kościami, odznaczało się kompletną bier
nością względem umysłowego trudu i duchowćj kultury. Wałęsać się 
od domu do domu, to na obiadek, to na polowanie i t. p., były jedy- 
nśm jego zajęciem. Ukończywszy per fa s  e tn e fa s  bazyliańską hu- 
mańską szkołę, młodzież spieszyła z lekkim nader ładunkiem wiedzy 
do rodzinnej zagrody swojćj... Każde pojawienie się na ukraińskim 
horyzoncie człowieka wyższych usposobień i staranniejszego wychowa
nia, było zdarzeniem anormalnćm, stanowiącćm erę, a więc nader 
rzadkićm. Człowiek taki nie wzbudzał sympatyi. Pozbawiony z nim 
styczności duchowćj ogół młodzieży, uważał go nie za swojego, stronił 
nawet od niego, i bodaj czy nie szydził sub rosa z jego wykształcenia 
i nauki, jako z rzeczy ubliżających godności obywatela, mającego wieś 
dziedziczną, a następnie pieszą i ciągłą pańszczyznę na zawołanie."

Otóż w takićj epoce przypadł byt wnuka na dom pani starościny 
horodelskićj. W niedługim czasie po przybyciu, miejscowi najsłyn
niejsi lekarze zaopiniowali, że dla zdrowia nowego swego wychowańca 
winna pani starościna pojechać z nim do morskich kąpieli. A że ka
żde takie wydalenie uchodziło za czyn wielkićj energii w tamtych cza



sach, za trudne, nawet niebezpieczne przedsigwzigcie, narad wigc i de- 
batów, tkliwych scen, pożegnania bywało bez liku. „Nadzwyczajne 
tedy posiedzenie przybocznśj rady, złożone z członków płci obojga, 
piastujących ab antiquo rozmaite administracyjne urzgdy, zwołane 
były z tej racyi pod prezydencyą samśj pani starościny. Debatowano, 
i po parugodzinnój naradzie zawrzał dom ruchem i gwarem. Rozbie
gli sig konni posłance z wiadomością rychłego wyjazdu. Na to hasło 
poruszyło sig całe sąsiedztwo, zaturkotały powozy i rzgsiste trzaski 
biczów sig rozległy. Coraz pełniój i gwarnićj robiło sig w Lulińcach. 
Z Daszowa przybyła Tekla z Sanguszków Włodzimierzowa Potocka, 
Marya z Rzewuskich Jarosławowa Potocka z Sitkowic, Tekla z Sarnec
kich Krasicka z Kniażój-Krynicy. Nawet sgdziwy Piotr Potocki po
dążył. Było tych odwiedzin, że i policzyć trudno. Na samym już 
wyjeździć wystąpiła i gromada, a rzewne jój przemówienia do pani 
starościny, zakończyły pożegnanie. Wyruszono tedy do Odessy: Hu
mań zatrzymał ich dni parę, zwiedzili sławną Zofiówkg, i krótko już 
tylko nocując, stangli w Odessie. W Odessie zastali ruch wielki, całe 
niemal obywatelstwo zebrało sig pod firmą sanitarną, morskich ką
pieli, dla zabawy, sprawunków i dla pszenicznćj spekulacyi. „Do ka
żdego domu szturmowała zgraja zadyszanych kupców lub komisantów 
handlowych, a po ulicach miasta toczyły sig długie rzgdy maź czu- 
mackich. Skład Towarzystwa zalecał sig doborem osobistości tak pod 
wzglgdem uksztalcenia, jak i socyalnego stanowiska. Z poraigdzy 
wielu obcych narodowości wyszczególniał sig generał hrabia de W itt, 
syn słynnćj krasą i zalotnością Greczynki Zofii, drugiśj żony Szczg- 
snego Potockiego. Dowodził on dywizyą jazdy, która konsystowała 
w Odessie. Brzydki, lecz układny, salonowo uksztatcony, najmilśj 
w niewieścićm gronie był witany. „Jakby po opiciu sig belladoną sza
lały za nim najpigkniejsze kobiety." Cytowano o nim zabawne zda
rzenie: „W  jednśj z batalii Napoleońskich, Witt, który, jak sig po
kazuje, nie widział wielkiego sensu w nadstawianiu łba kulom, czmy
chnął sobie szczgśliwie w krzaki i tam sig zaczaił. Jeden z jego ofi
cerów, takiż jak  i on filozof, uciekłszy z pola bitwy, trafił na to samo 
miejsce, gdzie jego dostojny dowódzca kosztowne swe życie ocalał.

— Co waćpan tu robisz?—fuknął nieco skonfundowany generał.
— Przyszedłem na ordynans do Waszćj Ekscelencyi—odpowie

dział oficer.
Przy końcu września opuściliśmy Odessg.“
Mingły cztery lata. Pobyt wnuka w domu starościny horodel- 

skiśj przez ten czas nie uległ żadnój ważnćj zmianie. Umysłowe wy
kształcenie posungto sig znacznie pod nadzorem mentora Gusseka, 
przybyło wiele z teoryi, lecz „ten kapitał był martwym, nie dającym 
procentu.1* W pierwszych miesiącach 1829 r. (pisze autor) ojciec mój 
powołał nas: p. Gusseka i mnie na Białą Ruś, gdzie zwykle przemie
szkiwał. Powodem tego wezwania była ta okoliczność, że zostałem
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przyjęty do służby rządowćj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
pod opieką dyrektora dyplomatycznego departamentu, Rudofiniego.

W wigilią wyjazdu odbyt autor nasz spowiedź przed Ojcem Fran
ciszkiem reformatem i przyjął z rąk jego Komunię. Słudzy, domowni
cy i przyjaciele napełniali kaplicę. Po Ile missa esi nastąpiły suplika- 
cye. Potćm zaśpiewano chórem Przed oczy Twoje Panie. Sędziwa 
babka modliła się i płakała. A kiedy się nabożeństwo skończyło, po
wołała wnuka do siebie i dotykając go krzyżem z relikwiami, które ua so
bie zawsze nosiła, rzekła: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bło
gosławię ciebie wnuku mój na cnotliwe życie i na śmierć chrześciańską. 
Amen, odrzekli przytomni nie bez łez tajonych. Poczćm Ojciec Franci
szek pokropił go wodą święconą, dopuścił do ucałowania patyny, a zmó
wiwszy cichą modlitwę na intencyą odjeżdżającego, pobłogosławił. Na
zajutrz opuścili Lulińce. Nietrzymano się prostego kierunku drogi, bo 
wypadało zbaczać do pokrewnych domów. W Kniażej Krynicy na 
Ukrainie mieszkał hr. Narcyz Krasicki, niegdyś marszałek lipowiecki, 
ożeniony z Teklą Sarnecką; zajechano więc tam. Z powodu imienin 
czy urodzin, całe sąsiedztwo było in pteno. „Przyjęciem gości kiero
wała sama gospodyni w asysteucyi brata swego męża hr. Leopolda 
Krasickiego z Szabastówki, sarmaty strojem, postawą, animuszem. 
Pomiędzy gośćmi wyróżniał się staruszek drobny, suchy, zwinny, świe
ży, rumianćj przyjemnśj twarzy; miał wąsik jak mlćko i takież włosy 
opadały mu na ramiona. Byłto Lipski, przedziwny oryginał, który 
gawędą swoją całe ucztujące towarzystwo do śmiechu pobudzał.”

Chodził po polsku, przestrzegając pedantycznie najdrobniejszych 
przepisów kodeksu dawnćj daty. Buta innego nie włożył, tylko czer
wony lub żółty, a co do pasa, to utrzymywał, źe gdyby Polacy zawią
zywali go tak jak  on, nigdyby Polska nieupadła. „Bo widzicie, zwykł 
mówić, ja  noszę mój pas bardzo ciasno, żeby gniótł i przypominał cią
gle, żem Polak. A węzeł, jakim go na sobie przytwierdzam, kombinu
ję  w taki sposób, żebym go łatwo rozwiązać nie mógł, a tern samćm nie 
tracił zbaczenia, zgody i braterstwa, których węzeł ów jest godłem." 
Ten Lipski miał ongi znaczną fortunę, obszerne rodowe stosunki, 
a młodość swoję przepędził na dworze Stanisława Augusta. Kiedy 
był w dobrym humorze, lubił wspominać dawne czasy, przeszłość ży
wą, narracyą odtwarzać. „Wprowadzał wtedy słuchaczy na scenę 
wielkiego świata Warszawy, kreślił trafnie szkice głównych onćj pos
taci, uchylał tajemną zasłonę intryg politycznych, samolubnych zabie
gów, ohydnćj szkarady, zdrad i podłości rozmaitego rodzaju, oraz ogól
nego upadku społecznśj moralności.”

Nazajutrz dopiśro sześć koni pocztowych uniosły wychowańca 
i mentora z Ukrainy, niezatrzymując się długo w Berdyczowie, Spiesz
nie do Zdołbicy zdążano. Wszystko tam jak było, tylko się ku staro
ści trochę pochyliło. I pani kasztelanowa trocka, choć zawsze dumna 
i świetnego rodu swego pomna i księżna Lubomirska (owa ukochana 
i niezapomniana od Kościuszki) i pan senator Iliński, jako i dawniój



całą plejadą gwiazd na piersiach świecący i Mniszech dostojny mąż, 
wszyscy oni z biegiem lat się zmienili. Znikła przytomność i bystrość 
umysłu, znikł i powab słowa, starość owionęła ich swoim mrokiem. 
Jeden tylko, jeden ksiądz biskup Dederko, pomimo lat sędziwych i tru 
dów pracowitego zawodu, pozostał takim, jakim był przed dziesięcią 
laty. Po kilkodniowym pobycie w Zdołbicy, wyruszono do Ławrowa 
pod Łuckiem, zbliżały się bowiem dnie wielkopostne, które pani kasz
telanowa zwykła była przepędzać w łuckim klasztorze Panien Brygi
dek. Wyjazd ten miał jeszcze na celu przedstawienie młodego Stru- 
tyńskiego arcybiskupowi mohylewskiemu, metropolicie kościołów rzym
sko-katolickich w Bosyi, księdzu Kasprowi Cieciszewskiemu. Ten do
stojnik kościoła, za Stanisława Augusta był już biskupem kijowskim 
i zasiadał podczas czteroletniego sejmu, w senatorskićm krześle wes
pół z biskupami: Okęckim poznańskim, Szczubckim płockim, Turskim 
łuckim, których światłemu patryotyzmowi i cnotom kapłańskim, dzieje 
ojczyste sprawiedliwą pochwałę oddały. „W epoce rozkładu narodo
wego społeczeństwa, kiedy tradycyonalną surowość obyczajów toczyć za
częła rdza zepsucia, miło spocząć myślom na człowieku wyłącznym; 
dzielącym z niewielu podobnymi sobie zasługę wierności zasadom, któ- 
rćmi istniały dawne pokolenia polskie, chciwe szacunku świata i bło
gosławieństwa nieba. Takimto właśnie człowiekiem był ksiądz Cie- 
ciszewski. Sława rozumu, dobroczynności i wzorowych cnót kapłań
skich rozbrzmiała szeroko. Cesarz Aleksander I obsypał „go całą ple
jadą gwiazd orderowych, odwiedzał często i długo sam na sam zwykł 
był poufnie z nim obcować. Wielki książę Konstanty, pod którego za
rządem zostawały wówczas Wołyń i Podole, nieminął nigdy Łucka bez 
oddania wizyty sędziwemu pasterzowi.”

W dniu wyjazdu powołała kasztelanowa do siebie pana Gusseka 
i rzekła doń:

—  Biorę z sobą wnuka mego. Asan zostaniesz w Ławrowie 
z p. Kozikiem. Jesteś lutrem, a więc niegodnym być w tak świętćm 
miejscu jak Łuck, ou reside Monseigneur VArcheveque Cieeiszewsfci.

Po tćj oryginalnej tyradzie, którćj Gussek kornie i cierpliwie wy
słuchał, ruszono w drogę, wlokąc za sobą całą karawanę fur i wozów 
z prowizyami dla klasztoru.

Nazajutrz, po przybyciu do Łucka, około południa, udano się do 
księdza metropolity. Jak  zwyczajnie, tak i tym razem, był wielki 
zjazd u niego. Kilkanaście powozów stało na dziedzińcu, a wszystkie 
sześciokonne, snać z poza Łucka przybyłe. W sali zastano poczet go
ści płci obojga „czoło Wołynia i Podola, kwiat obywatelstwa i prowin- 
cyi:” Ciołkowie, Poniatowscy, Chołoniewscy, Leduchowscy, Grochol
scy. Księdza metropolity niebyło w sali, lecz gdy się dowiedział o przy
byciu pani kasztelauowćj, wnet ją  do siebie razem z wnukiem prosić 
kazał. Przyjąwszy błogosławieństwo z rąk arcybiskupa „zostaliśmy 
(pisze autor) uprzejmie zaproszeni na jutrzejszy obiad.” Stawiwszy 
się na czas oznaczony, gdy już ku końcowi wspaniałego obiadu się mia



ło, dano znać, że wielki książę Konstanty pragnie mu złożyć swoję 
wizytę.

Na to hasło rozstąpiono się szerokićm półkolem po obu stronach 
fotelu, na którym dostojny gospodarz siedząc, spokojnie oczekiwał na
dejścia gościa.

Wnet rozwarły się podwoje salonu i wszedł szybkim krokiem 
wielki książę. Był w polskim generalskim mundurze z błękitną wstę
gą przez plecy.

— B o n jo u r  Mesclames et Messieurs!—rzekł, śląc uśmiech do 
zgromadzonych.

Ogólny ukłon był odpowiedzią na ten komplement. On tćż 
skłonił się dość grzecznie, poczćm rzekł do metropolity, mieszając pol
ski język, którym się tłumaczył doskonale z francuzkim:

— Je vieus ckercher Volve bcncdiclion Monseigneur! Zatęskni
łem się za Waszą świętobliwością. Dawnośmy się już nie widzieli. 
Więcćj roku. Commcnt m  Votre cliere sanie?

— La sanie d'un vicillard comme moi, n'esl jam ais trop bonne, 
odpowiedział arcypasterz.

Tego dnia wielki książę nocował w Łucku i do późna bawił 
u metropolity.

Nazajutrz po przyjaździe wielkiego księcia, udała się pani kasz
telanowa ze swym wnukiem, na drugie jeszcze odwiedziny do księdza 
biskupa Podhorodeńskiego. Nieustępował on w bogobojności i oby
watelskich zaletach arcypasterzowi Cieciszewskiemu, lecz niemiał jego 
słodyczy i pobłażania. Prawda niśmiała nigdy wierniejszego tłum a
cza i mężniejszego obrońcy. „ Veritus anle o m n i a zwykł powtarzać 
i żył według tego.

Oto jeden z wydatniejszych rysów charakteru i myśli tego czło
wieka.

Ojciec biskupa, pan możny i kasztelan, nićmiał równego sobie 
w despotyzmie domowym. Domownicy drżeli przed nim, a nawet wła
sna żona nieśmiała ust otworzyć niezapytana. Dwóch dał mu Pan 
Bóg synów. Starszy został generałem inspektorem wojsk Rzeczypos- 
politćj, młodszy biskupem łuckim. „Stopień wysoki nie uratował pier
wszego od sporćj dozy rodzicielskich batogów (na kobiercu ma się ro
zumieć) zato, że się ośmielił usiąść przed dziadem swoim, kiedy ten 
stał. Młodszego chroniła od podobućj zniewagi, znakomitość kościel
nego dostojeństwa.” Zdarzyło się, że pewnćj nocy wezwano biskupa 
do umiśrającego. Na dalekiem przedmieściu Łucka, w walącój się 
chacie, brudnśj, chłodnśj i wilgotnśj izdebce, leżał na barłogu umićra- 
jący. Kilkoro dzieci prawie nagich, bladych od głodu i zimna, tuliło 
się w kąciku, z trwożnym podziwem patrząc na człowieka, którego 
obecności nie pojmowały. Na widok biskupa ożywiły się oczy chorego, 
podniósł się i ująwszy rękę świętobliwego pasterza, ucałował ją  ze 
czcią gorącą i rzekł:



— Ojcze! racz przyjąć spowiedź grzesznika pokutującego i przy
gotować duszę na sąd Boży!

„Niebytem ja  zawsze nędzarzem, szlachcic z rodu, siedziałem spo
kojnie na spuściźnie przodków, niewielkićj wprawdzie, lecz dostatecz
nej dla człowieka, poprzestającego na małćm. Bóg obsypał mię swoi
mi dary. Dał mi dobrą i cnotliwą żonę, obdarzył liczną familią i bło
gosławił pracy mojćj. O miedzę odemnie graniczyły obszerne posia
dłości możnego pana. Ludzie jego worywali się coraz głębićj w grun
ta moje. Prosiłem, aby tego nie robili: nie pomogło. Udałem się ze 
skargą do rządzcy, nic nie wskórałem. Pojechałem do samego pana, 
nie raczył mię nawet przyjąć! Gdy tedy wszystkie usiłowania moje, 
polubownie okazały się płonnćmi, podałem skargę do sądu. Zdumiał 
się magnat taką zuchwałością moją. Poforsował, zapłacił i zyskał 
wyrok, jakiego sam żądał. Żona mi umarła ze zgryzoty; za nią wślad 
poszła córeczka, maleńkie dziecko, które sama karmiła. Wkrótce na
jechali mój domek sądowi. Wyrok opiśwał, że ten kawał ziemi, na 
którym mieszkałem, zostawał nieprawnie w mojśm posiadaniu, że is
tnym właścicielem był Jaśnie Wielmożny... i że ja miałem ex nunc wy
ruszyć z domu, zostawiwszy na gruncie cały swój remanent na pokry
cie kosztów sądowych.”

— Któż on taki, zapytał biskup ze współczuciem i oburzeniem. 
Nazwij go i jeżeli żyje, postaram się skłonić go do restytucyi tego, co 
sobie niesumiennie przywłaszczył. Czy nie masz jakich dokumentów?

Chory ukazał ręką na maleńki kuferek, stojący w kącie i rzekł 
słabym głosem:

— Wszystko tam znajdziesz, Ojcze!
— Dobrze, przemówił biskup, użyję tych dowodów na korzyść dzie

ci twoich, a teraz zapomnijmy o rzeczach doczesnych, mój synu, a od
daj się myślą i sercem Bogu. Nazwij tylko sprawcę twojćj nędzy! 
niech wićm kto on?

— Pan kasztelan Podhorodeński, wymówił mdlejącym głosem 
umierający.

—  Mój ojciec! Boże litościwy! zawołał biskup, gdyby gromem 
rażony i opuścił się na kolana pod ciężarem bolesnego ciosu, jakiego 
się nie spodziewał. Chory po krótkićj chwili umarł, biskup własnym 
kosztem pogrzebał nieboszczyka, dzieci pomieścił w swoim domu, po- 
czćrn zajął się rozpatrzeniem dokumentów. Pokazało się, niestety, że 
ojciec jego był winnym.

Jakkolwiek było to trudnćm zadaniem dla biskupa, przewidują
cego niemałe trudności w poskromieniu despotycznego uporu kasztela
na, nie osłabł jednak w chwalebnym zamiarze i pojechał do ojca. Na 
pierwszą wzmiankę o powodzie przybycia syna, uniósł się stary kaszte
lan gniewem zapalczywym, biskup zamknął się w kornćra milczeniu. 
Opamiętał się w końcu kasztelan i zażądał akt, a po rozpatrzeniu ta 
kowych, nie bez gwałtownego kręcenia wąsów i tupania nogą, co dowo
dziło najwyższćj potęgi nieukontentowauia, rzekł do syna:



— Weź aść, mości biskupie, te szpargały i osądź według nich, 
a zwłaszcza według sumienia twego, któremu ufam, tę przeklętą spra
wę. Wybićram ciebie na arbitra i dam tobie na piśmie obowiązanie 
poddać się twemu wyrokowi, jakikolwiekbądź on wypadnie. A teraz 
dość o tćm. Daj mi aść czysty spokój i bywaj zdrów. Po tych sło
wach wyszedł i drzwi zatrzasnął.”

Biskup nim przystąpił do pisania wyroku, odprawił mszę świętą, 
potćm odbył trzy dni postu o chlebie i wodzie, wyspowiadał się i przy
ją ł komunię, Tak przysposobiony napisał wyrok ściśle do praw k ra
jowych zastosowany, mocą którego miał pan kasztelan:

1-o. Zwrócić natychmiast titulo restitutionis przywłaszczone 
grunta, na rzecz pozostałych dzieci.

2-o. Zapłacić całkowitą wartość remanentu wziętego niepra
wnie na gruncie, według inwentarza, znajdującego się przy sprawie, 
z doliczeniem 6/ , 00 za wszystkie lata.

3-tio. Zwrócić całkowity dochód z powyższego gruntu za cały 
ciąg nieprawnego posiadania on ego z dodatkiem °/ioo-

4-to. Wnieść karne grzywny, in vigore legum, przypadające na 
korzyść skarbu krajowego.

5-to. Wysiedzenie dwa tygodnie wieży in fundo.
Gdy kasztelan wyrok takowy otrzymał, zawrzał straszliwym 

gniewem. Bił, kruszył, co mu w ręce wpadło, szarpał siebie za wąsy, 
targał siwą czuprynę.

„Mnie in fundo! wołał, mnie kasztelana, ergo senatora. Mnie ex  
antiquissima nobili stirpe pochodzącego! Czekajno mości klecho. Poka
żę ja  tobie gdzie raki zimują.

— Hej! kto tam? Do kroćset stu tysięcy dyabtów! Prędzćj ko
nie! Jadę do Łucka!...

W Łucku stanął w domu zajezdnym, zkąd posłał sługę do bis
kupa, żeby natychmiast przybywał.

Niedługo bawił posłaniec.
—  A co stary wygo, huknął kasztelan. Czy prędko przybędzie?
—  Księdza biskupa nićma w domu.
—  A gdzież on u licha? Gdzież on? mówże do kroćset dyabtów!
—  Wysiaduje wieżę in fundo.
— Wieżę in fundo! on? biskup? krzyknął zdziwiony kasztelan, 

uszom swoim niedając wiary.
Powtórz coś rzekł, gdzie ksiądz biskup?
— Wysiaduje wieżę od tygodnia, nie wyjdzie aż za tydzień.”
Osłupiał stary zapaleniec. Chwila jedna skruszyła przesądy

i omamienia całego żywota.
„In fundo! mój syn, wołał, in fundo! biskup, dygnitarz kościoła 

i to za mnie, za mnie starego szaleńca i grzesznika!”
Rzekł i wybiegł na ulicę. Staje u bramy, straż odźwierna nie 

puszcza; on woła: „Jam  kasztelan Podhorodeński, a tu  mój syn, ksiądz 
biskup łucki; puśćcie mię, zaklinam was na Boga żywego.”



Wpuszczono. Biskup klęczał właśnie przed Ukrzyżowanym Zbawi
cielem, kiedy kasztelan wbiegł do celi, zachodząc się płaczem rozgłośnym.

—  Tyś tu synu mój! wołał, dławiąc łkania gwałtowne... Synu! 
tyś moim dobroczyńcą, radością serca, chlubą rodu naszego. Idź! idź 
ztąd! Ja cię zastąpię, bo ja winowajca, a nie ty; jam  grzesznik, a tyś 
święty; jam nikczemny, a tyś wielki.

Mówiąc to, ściskał, całował i łzami oblćwał biskupa, który niepo- 
siadał się z radości, bo dopełnił świętego obowiązku i miłością ojca 
został wynagrodzony.”

Ten obraz piękny i wzniosły zarazem, kończy wspomnienia Ber- 
licza Sasa, zamyka jego Pamiętnik. Bez żadnych z góry powziętych 
przekonań, bez żadnych uprzedzeń, wprost tylko dla prawdziwćj war
tości, zaliczyć i stawić go w rzędzie niepoślednich prac musimy. Czy
nimy to najpierw dlatego, źe wspomnienia te odnoszą się do epoki 
(lata od 1816 —1829), która dotychczas tak mało i tak pobieżnie, szki
cowo odtwarzaną była; powtóre że autor jako artysta z całą umiejęt
nością, wszystkiego czego się dotknął w prawdziwem świetle, na właści- 
wśm tle przedstawił. Cała tóż galerya tych niekiedy poważnych, su
rowych a zawsze pięknych postaci, którzy żywot swój na czćmś wię- 
cśj, jak  na użyciu tegoż opierali, całe ich otoczenie barwne i rozmaite, 
przesuwa się w tych wspomnieniach, tak żywo, a tak wyraziście, jakby 
to nie z zamarłych lat przeszłości powstało. Znać że autor gorąco 
umiłował tę przeszłość, kiedy ona mu się z taką prawdą, ująć i przed
stawić dała. Poczynając już od dwu głównych postaci, dwu tak dziw
nie odmiennych babek autora, któż nie przyzna, że one żyjąc takiemi 
były, że każdy rys, z całą pewnością i prawdą na podobieństwo i wy
razistość składać się musi. Ze wady jednćj, to wady epoki w jakićj 
wzrosła, to pojęcie i zasady, całe społeczeństwo ówczesne znaczące; że 
ta pani książęcego rodu dumna i nieprzystępna kasztelanowa troc
ka, byłaby może wyrodkiem, gdyby się zniżyć w swych pojęciach, 
w swćm postępowaniu miała. W niej nie przywary sercowe kazały 
wnuka swego, na głód skazywać i nie skąpstwo; ona tylko sposobiąc 
wnuka na dalsze życie, w pojęciach swoich inną drogą prowadzić go 
nie mogła, bo dla niśj ta jedna była tylko dobrą. Cóż ona temu win
na że wzrosła wśród przesądów kastowych, że dumę odziedziczyła po 
swoich antenatach. Być nawet może, że w pamięci autora po dłu
gich lat kolei, jćj słabostki i fantazye tak dokuczliwe dla dziecka, przy
brały szersze rozmiary, i że ta  druga postać starościny horodelskićj, 
tak cicha i bogobojna, przysłoniła swóm światłem obraz pierwszój, że 
cnoty jćj odbiły jaskrawićj tło charakteru kasztelanowćj trockiój. Nie 
idzie jednak zatćm, by i przed naszemi oczyma to światło nie pozwa
lało rozróżnić co w niśj było koniecznćm następstwem jćj wychowania, 
a co złem z samćj natury ptynącćm. Dla tćj przyczyny postać pani 
kasztelanowćj trockićj, uważamy jako tylko jednostronnie nam zary
sowaną, i godzi się przypuszczać, że była może i taka intencya auto
ra. Lecz jeżeli ta jedyna i wyjątkowa osoba ściągać może na swój 
obraz pewne zarzuty, to inne o ile wyżćj po nad nią stoją. Nie mó



wiąc o owych sylwetkowych postaciach, z taką jednak dosadnością bo 
w kilku zaledwie słowach opisanych, jak np. Józef Czetwertyński, albo 
nieoszacowany typ starego Lipskiego; wszystkie inne, jakże umiejętnie 
scharakteryzowane, ile nowych to rysów do podobieństwa ich przybyło.

Cały ustęp o Lińskim jest rzeczą nadzwyczaj ciekawą i nie małe świat
ło na tę postać rzucającą. Toż samo dałoby się powiedzieć, o arcy
biskupie Cieciszewskim. Są wprawdzie pewne ustępy, które nie wie
my dla jakich powodów autor w tok opowiadania zamieszcza, a któ
rych zupełne wypuszczenie żadnśj szkody, dla całości przynieśćby nie 
mogło. Te ustępy są to albo wypisy z dzieł znanych, (Święcki o Bis
kupie Dedercc, Jaroszewicz o Jezuitach) a więc nowych faktów nie do
jące, albo pewne spostrzeżenia lat późniejszych, dojrzalszych poglą
dów i pojęć, które na lata tamtejsze są zawczesne, a więc psują 
możność upostaciowania całej prawdy; albo wreszcie powiastki, zmy
ślenia których treść tak nie nasza, tak duchem i postaciami nam ob
ca, że zupełnie całości nie odpowiada. Taką powiastką którćj nieza
przeczalny w zupełności jako powiastce, obrobienia i myśli, jest opowia
danie Silvia. Zajmuje ona pół tomu drugiego, i gdy przychodzi ją czy
tać, żal bierze że musimy chociażby na chwil kilka pożegnać te posta
ci swojskie tak miłe sercu i myślom, dla jakichś dzieci Grenady. Niekon- 
sekweneya taka musiała sprowadzić nierówność między obu toma
mi. A gdy pierwszy jest rzeczywiście cennym dla postaci w nim 
przedstawionych, dla tła  moralnego epoki, w którćj te postacie żyły 
i działały, słowem dla tych wszystkich zalet jakie od pamiętników ma
my prawo wymagać, żeby stały się tćm, czśm być powinny, to jest, 
cząstkowemi obrazami narodowego bytu danćj chwili; tom drugi 
o wiele bardzo wiele niżej postawić musimy. Są tam bowiem i zda
nia i wyrażenia, na które godzić się nie możemy, szczególnićj przy 
opisie Ukrainy. Że jednak tylko ten jeden ustęp takim nam się wy
dał, pomijamy go w zupełności, i na szalę oceny całćj pracy nie kła
dziemy. Cokolwiekbądź, dałoby się w nićj zmienić i opuścić, cokol
wiek za i przeciw postawić; tak jak jest, należy ona do tego rodzaju 
pamiętników, których jak największćj ilości pragnąć i oczekiwać jest 
dla nas rzeczą pożądaną. Dodajmy do tego barwność, pewną nawet 
powiemy poetyczność stylu, pewny ład artystyczny, w osnowaniu „przę
dzy swych myśli," a wyjdzie z tego całość zajmująca i bogata bardzo 
treścią swoją, którćj dalszego ciągu pragnąć możemy.

Tadeusz Wójcicki.



Pamiętniki Jana Chryzostoma z Gosławic Paska , z czasów pa
nowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana Iii-go  
{1656— 1688). Przejrzał i wstępem rzeczy opatrzył dr. Zy
gmunt Węclewski. Lwów, nakładem księgarni Gubrynowicza 

i Schmidta, 1877 (w 8-cc str. 408).

W roku 1836 ogłosił drukiem Edward Raczyński, skrzętny zbie
racz pamiątek przeszłości, z rękopisom: Pamiętniki Jana Chryzostoma 
Paska. Wydanie to obudziło zarówno podziw, jak  uwielbienie. Po
dziw, bo żaden z pisarzy tak żywo i malowniczo nie przedstawił nam 
jeszcze obrazów z upłynionyoh wieków; uwielbienie, że przybywa dro
gocenny zabytek, jakim się zaprawdę literatura krajowa wzbogaciła.

Ale zarazem obok tego przyszło i zwątpienie, ażali to nie jest 
rzecz podrobiona. Rzecz godna uwagi, że Michał Wiszniewski, po
ważny historyk literatury, zdąnie to nieoględne i nieuzasadnione po
dzielił. Prawda wszakże niedługo wyjaśniać się zaczęła.

Przed r. 1830 już J. Bohdan Zaleski, drukując swoję Dumkę o Ma
zepie, w krótkim wstępie wspomniał o Pamiętnikach Paska, a w dzie
sięć lat późniśj S. A. Lachowicz odkrył w Cesarskićj Publicznćj Biblio
tece w Petersburgu rękopism, z którego się okazało, że publikacya 
Raczyńskiego była jeżeli nie z tegoż samego zabytku, to przynajmniśj 
z najbliższój jego kopii wykonana. Znalazła się cząstka, którćj nie 
ma w wydaniu Raczyńskiego, a wielce charakteryzująca Paska. Na 
samym wstępie jest część trenu jego, wierszem, nad zabitym dereszem 
a ulubionym wierzchowcu. Wiadomo, czćm jest koń dobry dla kawa- 
lerzysty w boju i pochodzie: przymioty wrodzone rumaka niemałą tćż 
grały rolę. Pasek swoję tćż elegią od tych słów zaczyna:

N ie um ie jętność  m oja to  sp raw iła ,
A le  n a tu ra  dobrym  cię czyniła;
T a  zaś łaskaw ość i kochan ie  z tobą  
Z tć j okazićj, żeśmy ro śli z sobą.

Był to więc rumak, jak  się zdaje z tych słów, z ojczystego gnia
zda pochodzący. A jakież to były jego zalety, gdy Pasek zaraz w na
stępnych strofach tak się wyraża:

K iedym  w siadł n a  cię, tak  m i się  w idziało,
Ż e na  m nie w ojska sto  ty sięcy  m ało;
B yło i m ęstw o, było se rca  dosyć,
N ie  trzeb a  było w pierw szy szereg  prosić.

U s tan ą  te raz  we m nie te  p rzym io ty ,
U będzie ow ćj, co by ła, ochoty:
Zaw sze od  b ystrć j wody sokół stron i,
G dy czuje w skrzyd łach , że p ió ra  w yroni.



N io tak i o naszo m iało być ro zstan ie ,
N ie  z tak im  żalem  ciężkim  pożegnanie;
T y ś mię donosić  m iał jak ić j godności,
A ja  tćż ciebie  dochow ać sta ro śc i.

C iężkież to na  m nie  będą  p eryody ,
Gdy sob ie  w spom nę na owo sw obody,
K tó ry ch  na tob ie  jeżdżąc zażyw ałem ,
I  com zam yślił, tego  dokazałem .

G dy w ojska s ta n ą  w zw ykłćj b a ta lić j,
J a  n ie wygodzę sw ojćj fan tazić j.
W ięc ciężko w estchnąć i zap łakać  cale,
N a  cię w spom niawszy, mój dereszu . V alel

Niewątpliwie, że Pasek pisząc tę elegią po utracie tak wiernego 
a dzielnego towarzysza bojów, musiał mieć łzy w oczach kreśląc tak 
zwykłe w owe czasy pożegnanie: Vale!

Jest to już dziesiąte wydanie, jakie mamy tych Pamiętników, 
które przełożył na język niemiecki profesor Uniwersytetu we Wrocła
wiu dr. Stenzel (Wrocław, 1838 r.), a w r. b. wyszło ich tłómaczenie 
na język rossyjski.

Obudzona nieufność co do autentyczności tego zabytku, wyniknę
ła  z tego, że Raczyński w tekście wszystkie wyrazy łacińskie spolsz
czył, i przez to barwa właściwa owemu okresowi zatartą została. L a 
chowicz idąc śladem pierwszego wydawcy, tę ostrożność zachował, że 
wyrazy łacińskie w oryginale będące w przypiskach pomieścił.

Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, w publikacyi swej pod na
pisem Biblioteka polska, jako tom IX Pamiętniki Paska pomieściła, 
ale w starannćm krytycznćm wydaniu, b. profesora Szkoły Głównćj 
Warszawskiój, dr. Zygmunta Węclcwskiego.

We Wstępie prof, Węclewski podając wszystkie wydania tego 
zabytku, zarazem kreśli żywot J. C. Paska opierając się na ostatnich 
poszukiwaniach. Pokazuje się że nasz szlachcic, wojak, dożył do cza
sów Augusta, gdyż Aleksander Przezdziecki znalazł o nim wspomnienie 
pod rokiem 1702. Daty prawdziwćj kiedy umarł nić mamy. W po
szukiwaniach co do szczegółów bibliograficzych w Archiwum starych akt 
w Kielcach znalazł się własnoręczny podpis Paska przy jednym doku
mencie prawnym.

Sceny pełne życia dramatycznego, spowodowały artystów do il- 
lustrowania tych Pamiętników. Jan Lewicki rysownik wydał je w Pa
ryżu 1850 r. w rycinach arkuszowych {Aqua forte), które prof. Węc
lewski jako siódmą z porządku liczy edycyą. Utalentowany ten rysow
nik w wielu ustępach, szczęśliwie i zgodnie z prawdą opowieści, potra
fił się zbliżyć do tekstu paskowskiego. W Album wileńskióm pomieś
cił Ant. Zaleski kilka scen wziętych z tego Pamiętnika, ale te mnićj 
są udatne od illustracyi Lewickiego. Arcydzieło to w swoim rodzaju, 
oczekuje pomimo tych usiłowań na swego illustratora, któryby w od



powiednich ramach, sceny wydatniejsze oddał ołówkiem. A zapraw- 
dg, godne są, tej pracy, Pamiętniki Paska. Bliźój w rzecz wnikając, 
musimy nabrać przekonania, że żaden w zupełności nie podołał tak 
trudnemu zadaniu.

O wartości i doniosłćm znaczeniu w gałgzi literatury historycz
nej, Pamiętników Paska, nie potrzebujemy się tu rozwodzić: już daw- 
nićj ocenione należycie zostały. Obejmują one okres lat 32, bo od r. 
1656—1688.

Prof. Węclewski dał nam w tćj edycyi, Pamiętniki opracowane 
należycie; wydawca porównał pierwotne wydanie Raczyńskiego, z La
chowicza, oparte na odnalezionych rękopismach; braki uzupełnił, omył
ki poprawił, wyrazów wiele objaśnił: w końcu dołączył obszerny, alfa
betyczny „spis osób, miejscowości i główniejszych wypadków." Sło
wem, wszystko zrobił, co należało do jego zadania, sumiennie i umie
jętnie.

Należy się uznanie słuszne także firmie księgarskiśj we Lwowie 
Gubrynowicza i Schmidta, za wcielenie do swój biblioteki tego zabyt
ku, i powierzenie zdolnój ręce ostatnićj redakcyi przy druku. Cena 
umiarkowana rs. 1 k. 20, przyłoży się nie mało do rozpowszechnienia, 
tak zajmującój opowieści historycznćj.

Podobizna załączona pochodzi z okresu, kiedy Pasek z Mazow
sza, po ożenieniu przeniósł się w Krakowskie i tam stale zamieszkał.

V /

Są pewne ślady, że był malowany portret olejny naszego Paska. 
W tym celu są rozpoczęte skrzętne poszukiwania. Zanim szczęśliwe 
zdarzenie nie odkryje nam wizerunku tak nieporównanego pisarza, 
poprzestać musimy obecnie na jego podpisie. E .

Spis wykładów, odbywać się mających w C. K . Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, w półroczu zimowem, roku szkolne- 
90  1 8 7 7 /8 . K raków , w d ru k a rn i U n iw ersy te tu  Jagiellońskiego, 

1877  r .  (w 4-ce s tr .  21).

Spis ten daje nam dokładne wyobrażenie o całóm urządzeniu 
i wykładach nauk w pomienionym Uniwersytecie.

Obejmuje szkoła ta wyższa cztery wydziały: teologiczny, prawni
czy, lekarski i filozoficzny.



Wszystkie przedmioty na wydziale teologicznym wykładane są 
w języku łacińskim, z wyjątkiem Teologii pastoralnój po polsku. Wy
kład na trzech innych w języku polskim.

Dla lepszego oznajomienia, weźmiemy pod bliższą uwagę dwa 
wydziały: prawa i filozoficzny.

W pierwszym do obowiązkowych przedmiotów należą:
Hislorya i instylucye prawa rzymskiego  (prof. dr. Zoll).
Prawo rzymskie familijne i  spadkowe (tenże prof.).
Hislorya państwa i prawa niemieckiego (prof. dr. Girtler).
Hislorya prawa i państwa niemieckiego (dr. Dobrzyński).
Prawo kanoniczne (dr. Heyzmann).
Prawo karne austryackie (dr. Bojarski1).
Prawo cywilne powszechne austryackie , a mianowicie część ogól

na , o stosunkach rzeczowych i prawo spadkowe (dr. Zatorski).
Ekonomia polityczna (dr. Dunajewski i dr. Bochenek).
Nauka adminisfraryi (dr. Kasparek).
Prawo handlowe (dr. Fierich).
Postępowanie sądowe cywilne (tenże).
Przedmioty nieobowiązkowe:
Statystyka mocarstw europejskich (dr. Dunajewski).
Prawo polskie prywatne dawne z wiadomościami wstępnemi (dr. 

Burzyński).
Szczegółowy wykład tych przedmiotów z prawa cywilnego fran -  

cuzkiego, w których się to prawo od austryackiego różni i właściwość 
jego  uwydatnia (prof. tenże).

Niemieckie prawo prywatne  (dr. Girtler).
Prawo prywatne niemieckie (dr. Dobrzyński).
Prawo polityczne powszechne (dr. Kasparek).
Prawo narodów (tenże).
Medycyna sądowa (dr. Blumenstock).
Hislorya literatury politycznej polskićj z  X V  i  XVI-go stulecia 

(dr. Dobrzyński).
Nauka rachunkowości, a w szczególności nauka o Inwentarzu 

i  utrzymywaniu ksiąg rachunkowych (docent prywatny H. Hankie- 
wicz).

0 pojedynku (prywatny docent dr. Rosenblatt).
Repelyloryum matcryalnego prawa karnego , z szczególnem  

uwzględnieniem projektu nowej ustawy karnćj (tenże).

Wydział filozoficzny.
(F ilo zo fia  i p ed a g o g ia ) .

Historya i zasady Etyki, z  ogólnym wstępem do filozofii (docent 
prywatny dr. Straszewski).

Logika wraz nauką o metodzie i teoryą poznawania  (tenże).
Konwersatoryum filozoficzne (tenże).



Ćwiczenia w komoersatoryum pedagogiczno-dydaktyeznem dla 
kandydatów stanu nauczycielskiego (tenże).

Wychowanie publiczne w główniejszych państwach europejskich 
(dr. Ziemba).

Pedagogika Herbarta i  jego  szkoły w połączeniu z odpowicd- 
niemi ćwiczeniami (tenże).

Etyka (docent prywatny dr. Deisenberg).
Filozofia Platona (tenże).
Analiza Kanta Krytyki czystego rozumu (tenże).
Na oddziale matematycznym  wykłada dwóch profesorów: dr.Mer- 

tens i dr. Karlin,ski.
Na oddziale chemicznym fizykę wykłada prof. dr. Kuczyński, 

Chemią prof. dr. Czyrniański, dr. Olszewski, Mineralogią dr. Alth, 
Botanikę dr. Janczewski, dr. Czerwiakowski i dr. Rostafiński, Zoolo
gią  dr. Nowicki, Etnografią dr. Czerny, i tenże Ważniejsze działy 
geografii handlówij.

Historya i  nauki pomocnicze.

Historya nowożytna od początku X V I wieku (dr. Zakrzewski).
Seminaryum historyczne (tenże).
Historya cywilizacyi w Polsce od XIV  do schyłku XVI-go wieku 

(dr. Szujski).
Historya Polski od pierwszego rozbioru do r. 1795, z  poglądem  

na dzieje narodu polskiego pod panowaniem Austryi, Rossyi i  Prus, 
do ostatnich czasów (tenże).

Konwersatoryum z  historyi polskiej (tenże).
Historya austryacłca (dr. Smolka).
Ćwiczenia w krytyce i  kompozycyi historycznćj (tenże).
Historya krajów austryackich w czasie wojny trzydziestoletniej 

z  uwzględnieniem stosunku pomiędzy Polską a Austryą (dr. A. Soko
łowski).

Zarys dziejów sztuk pięknych od X  do końca X  VII-go wieku; 
rzecz okazana na zabytkach z przestrzeni od Karpat po Bałtyk (dr. 
Łepkowski).

Zagraniczna i  polska literatura archeologii (tenże).
(Gabinet archeologiczny Uniwersytetu, otwarty dla słuchaczy co

dziennie od godziny 12 do 2-ćj).
Na oddziale filologii klasycznćj i lingwistyki:
Nauka o czasowniku italskim, z szczególnym względem na łaci

nę, połączona z interprctacyą najstarszych inskrypcyi italskich: prof. 
Brandowski. Rozbiór hermeneutyczno-krytyczny Platońskiśj Apolo- 
gii Sokratesa. Rozbiór hermeneutyczno-krytyczny pieśni Horacyusza. 
Ćwiczenia gramatyczne i egzegetyczne w zakresie greczyzny. Ćwicze
nia stylistyczne i egzegetyczne w zakresie łaciny (prof, Iskrzycki). Po
równawcza pierwoskładnia języka starosłowiańskiego i polskiego, ćwi-



czenia praktyczne w czytaniu i objaśnianiu starosłowiańskich zaby
tków (dr. Malinowski).

H istorya literatury.

Goetlies literarische Wirhsamkeil (dr. Bratranek).
Deutsche Mylologie, am mitlwoch (tenże).
O literaturze politycznej polskiej od początku X  VI do końca 

XVIII-go wieku (dr. Tarnowski).
Historya poezyi polskiej od r. 1830  (tenże).
Konwersaloryum literackie (tenże).
Mówiliśmy, źe wykłady na wszystkich wydziałach odbywają się 

w języku polskim; tu musimy zwrócić uwagę, że na wydziale filozofi
cznym odczyty swoje dr. B ratranek miewa po niemiecku.

Dwadzieścia cztery gabinetów i zakładów pomocniczych jes t wy
liczonych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, z których uczniowie co
dziennie korzystać mogą.

W końcu mamy „wykaz odczytów wedle godzin" na wszystkich 
czterech wydziałach. R.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE,

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

W A R S Z A W A .

Październik 1877 r —  Dnia 29 września r. b. w wielkićj sali Re
sursy Kupieckićj danym był obiad na cześć Jana Matejki, który pierw
szy raz odwiedzał nasze miasto. Około 300 wielbicieli i zwolenników 
naszego mistrza, zasiadło przy gościnnym stole. . Gdy wchodził gość 
dostojny przeprowadzony przez Siemiradzkiego twórcy Pochodni Nero
na, grzmot oklasków i okrzyk radosny powitał przybyłego. Ściany sali 
zdobiły tarcze z napisami znaczniejszych dzieł Matejki, otoczone zie- 
lonemi wieńcami. Wśród uczty doręczono mu wieniec srebrny. Mistrz, 
po zwiedzeniu więcćj zajmujących miejscowości, wyjechał do Prus, w celu 
zwiedzenia pola krwawćj walki pod Grundwaldem, dla wykończenia 
obrazu wielkich rozmiarów, którego treścią jest właśnie ta  bitwa sto
czona w r. 1410.

— W Recista Contemporanea znajdujemy artykuł Karola Blin- 
da o wypadkach z naszych już czasów, a w dodatkach, do takowego list 
T. Kościuszki, po francuzku pisany do lir. Segur’a, i z archiwum fami
lijnego tegoż wydobyty. Podajemy z niego ważniejsze ustępy.



„Panie hrabio! Wręczywszy Panu pismo traktujące o zachowa
niu się pana Adama Ponińskiego w czasie kampani 1794 r., muszę 
wspomnieć o drugim fakcie połączonym z nieszczęśliwą bitwą pod 
Maciejowicami (10 października 1794 r.), którego wyjaśnienie bardzo 
mi leży na sercu. Nieświadomość lub złośliwość, zacięcie i gwał
townie wkładają mi w usta Finis Poloniae, słowa, które jak twierdzą 
wyrzekłem był w owym dniu nieszczęśliwym. Otóż przedewszystkićm 
trzeba wiedzie, źe zanim bitwa się rozstrzygnęła, byłem niemal śmier
telnie raniony i dopiero będąc w ręku nieprzyjaciół, w dwa dni późnićj 
przyszedłem do przytomności. Następnie, jeżeli podobne wzmianko
wanym słowa, byłyby lekkomyślnością i zbrodnią w ustach każdego, 
tćm większą byłyby w moich.

„Dlatego wdzięcznym ci będę, panie hrabio, jeżeli w nowóm wy
daniu dzieł swoich, pomienione Finis Poloniae wypuścisz, a mam na
dzieję że powaga twego nazwiska mieć będzie dostateczny wpływ na 
tych, którzyby w przyszłości jeszcze byli skłonni owe słowa powtarzać, 
i przez to czynić mnie winnym świętokradztwa, przeciw jakiemu z ca- 
łćj duszy protestuję.

P ary ż , 2 0 B rum aire  & XII. (D n ia  30 październ ika  1 8 0 3  r.) .

— R ys dziejów literatury polskiej, podług notat Aleksandra 
Zdanowicza oraz innych źródeł opracował i do ostatnich czasów do
prowadził Leonard Sowiński. Tom IV. Wilno nakładem i drukiem 
Józefa Zawadzkiego (w 8-ce str. 837). Kiedy ś. p. Adam Zawadzki 
przedsięwziął to wydawnictwo i powierzył je p. L. Sowińskiemu, mia
ło obejmować tylko dwa tomy. Notaty A. Zdanowicza pokazały się 
zbyt niedostateczne i jak  widzimy z niniejszej części posłużyły tylko 
do pierwszego tomu do ustępów: czasy przedchrześciańskie, wpływ łaci
ny na losy literatury narodowćj, do rysu o Akademii Krakowskićj, 
i o filozofii scholastycznćj; reszta notat jako nieodpowiednia do przy
jętego planu przez p. K. Sowińskiego pozostała nietknięta. Ztąd tćż 
rozmiary pierwotnie zakreślone, musiały być znacznie rozszerzone, 
ażeby bogaty materył należycie został wyczerpany, i obecnie obejmie 
pięć dużych tomów. Toin V zamykający całość tej publikacyi, wraz 
ze spisem nazwisk w nićj wymienionych już jest pod prasą, i zapew
nie jeszcze w r. b. ogłoszonym zostanie. Stara a zasłużona firma Za
wadzkich w Wilnie, dobrze odświeżyła swą pamięć tak poważnćm i uży- 
tecznćm wydawnictwem.

— Dnia 16 września r. b., ksiądz Adam Jakubowski kanonik me
tropolitalny warszawski, proboszcz kościoła św. Krzyża w naszćm mieś
cie obchodził pięćdziesięcioletnią rocznicę swego kapłaństwa. Wśród 
grona zebranych, było i szczupłe już grono, dawnych uczniów jubilata, 
siwizną okrytych. Kłosy poprzednio, następnie Tygodnik /Ilustrowa
ny, a w ostatku i Kronika Rodzinna podały obszerniejsze życiorysy te
go kapłana, nauczyciela i pisarza pełnego zasług. Illustracye załą
czyły i jego wizerunek wielce podobny w drzeworytach, starannie wy
konanych.



— Jako dalszy ciąg szacownego wydawnictwa pod napisem Źród
ła dziejowe, wyszły tom IV i VI. Pierwszy pod napisem: Początki pano
wania w Polsce Stefana Batorego od 1575 —1577 r. Listy, uniwer
sały, instrukcye wydał i rozprawką o Synodzie Piotrkowskim  poprze
dził Adolf Pawińslci, uzupełnił przez tegoż wydany tom do dziejów 
Stefana Batorego; drugi (VI): Hcwizya zamków ziemi Wołyńskiej 
w połowie X V I  wieku, wydał i szkicem historycznym poprzedził Alek
sander Jabłonowski. (Warszawa 1877 r. w 8-ce str. 153). Mamy 
tu po przedmowie autora Monografię ziemi W ołyńskiej w połowie XVI 
wieku, a następnie Remizy ą zaników ziemi Wołyńskiej z  1545 r. 
Sześć zamków jest tu objętych: włodzimierski, łucki, krzemieniecki, 
Winnicki, bracławski i żytomierski. Niezmiernie ważny to materyał 
do opisu starożytuśj Polski.

— Otrzymaliśmy tomu IV, zeszyt trzeci Bibliografii X IX  wieku 
Karola Estrejchera. Zeszyt ten obejmuje od Śpiewka do Thaine'a. 
Tak więc olbrzymich rozmiarów to dzieło zbliża się już do końca. Po nim 
ma nastąpić Bibliografa  X V II i X V III stuleci, w którćj poznamy 
wiele nieznanych lub zapomnianych prac pisarzy polskich.

—  Akademia Umiejętności w Krakowie wydala: Rozprawy 
i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-literackiego, tom VI 
i VII, i Rocznik zarządu tejie Akademii za rok 1876, o których we 
właściwym dziale naszego pisma obszerniejsze damy sprawozdanie.

— Dnia 11 października r. b. w Krakowie, odbyła się uroczys
tość posiedzenia wydziału lekarskiego wszechnicy Jagiellońskiej, w ce
lu pożegnania ustępującego z katedry antropologii i fizyologii, prof, dr. 
Józefa Majera, i wręczenia mu nadanego niedawno krzyża komandor
skiego Franciszka Józefa. Poczem odbyła się uczta w hotelu Wikto- 
rya o godzinie 5, przy udziale samych profesorów uniwersytetu. Sze
reg toastów rozpoczął dziekan wydziału lekarskiego dr. Gustaw Pio
trowski, zdrowiem cesarza Franciszka Józefa. Następnie wniósł toast 
rektor uniwersytetu dr. Teichman na cześć jubilata, wykazując zasłu- 
gijegostanowiska, jako prezesa akademii, pod względem obywatelskim. 
W odpowiedzi dr. Majer wniósł w ręce rektora toast za powodzenie 
Almae Malris, którćj, jak się wyraził, zawdzięcza więcćj, niż dla niej 
byt w stanie uczynić. Dalćj jubilat mówił o związku między Uniwer
sytetem i Akademią Krakowską, według słów jego, córką Towarzys
twa naukowego, a wnuczką Uniwersytetu. Rozwinął tćż myśl, że spó- 
łeczeństwo w życiu publicznćm weszło na dobrą drogę, gdyż przede- 
wszystkićm pokłada ufność w pracy własućj, i za jó j pomocą zdobywa 
sobie szacunek i uznanie innych krajów. Dr. J. Oettinger, uczeń prof. 
Majera, wnosząc ponowny toast za jego zdrowie, przypomniał wymow
nie ten czas, gdy jubilat, jako profesor Uniwersytetu, odważnie stawał 
w obronie języka polskiego, poczćm mówca przedstawił jego wysokie 
zasługi około nauki i przyswojenia jśj rodzinnemu społeczeństwu. 
Było wiele jeszcze innych przemówień, które zakończono toastami na



cześć dzisiejszego przewodnictwa uniwersytetu, gospodarzy uczty i mło
dzieży akademickiej,

— P. Władysław Nowicki odszukał w Bibliotece gtównśj unikat 
p. t. Gry nauk dla dzieci, służące do ułatwiania ich cduhacyi, przez  
które łatwo nauczyć się mogą poznawania liter, sylabizowania, czyta
nia , pisania, języków ze zwyczaju i t. d., wydany bezimiennie w K ra
kowie 1777 r. Autorem tego dziełka jest niewątpliwiwie znany w li
teraturze ks. Michał Dymitr Krajewski. Z okoliczności stuletnićj ro
cznicy ukazania się tćj pracy, świadczącćj, jak  u nas empirycznie poj
mowano pierwotne rozwijanie i nauczanie dziecka, p. Nowicki pisze 
studyum porównawcze nad zasadami szkoły polskićj (Komisyi eduka
cyjnej zwłaszcza), z teraźniejszą metodą poglądową i systemem 
Froebla.

— P. Józef Boski, pracowity badacz przeszłości, z powodu obo
wiązków w Towarzystwie Kredytowćm Ziemskiem, czasowo przemiesz
kujący obecnie w Warszawie, powziął nader szczęśliwą myśl upowsze
chnienia za pomocą fotodruku najrzadszych i najcenniejszych rycin 
wykonywanych przez znakomitych rytowników polskich, lub obcych, 
ale obierających rzeczy polskie. Wydawnictwo to noszące tytuł: R y
ciny polskich i  obcych rytowników X V II i  X V I I I  wieku, odtworzone 
z  oryginałów w fotodrukarni pod firmą M. Dutkiewicza, ma wychodzić 
zeszytami w odstępach miesięcznych, i pierwszy zeszyt złożony z sze
ściu rycin in folio, właśnie ukazał się w obiegu księgarskim. Już z te
go zeszytu, objaśnionego stosowną przedmową, można powziąć nale
żyte wyobrażenie o wysokićj wartości artystycznej i pamiątkowśj tego 
zbioru. Przedsięwzięcie p. Boskiego należćć będzie do rzeczy pom
nikowych w naszćm wydawnictwie. Najwięcćj wątku do tych ze
szytów dostarczył znakomity sztycharz polski, Gdańszczanin Jere
miasz Falk, żyjący w latach 1619—1663, zwykle podpisujący się 
na swych robotach: Jeremi Falek Polonus. Miedzioryty jego, zale
cające się wysoką dokładnością rysunku i wykończenia, nieustępu- 
jące największym potęgom rylca zagranicą, a niemające sobie rów
nych w kraju, są dotychczas z powodu rzadkości zbyt mało komu 
znane. Pomiędzy tómi rycinami, których liczą przeszło 300, znaj
duje się około 100 wystawiających rzeczy polskie, głównie portrety 
osób historycznych, rysowane przez samego Falcka z natury, z ude
rzającą dobitnością charakterystyki. Z tego szeregu utworów mis
trza gdańskiego, album p. Boskiego ma zawićrać około 30 rycin naj
rzadszych i najcenniejszych pod względem wykonania; do pierwszych 
zaś czterech zeszytów wykonano już ich czternaście. Drugie miej
sce zajmuje w zbiorze Hollender z urodzenia, ale zamieszkały w Gdań
sku, Wilhelm Hondius, rytownik uprzywilejowany Jana Kazimierza: 
& R . M. Poloniae et Sueciae calcographus pricillegialus. Zna
ne są jego plany kopalni soli w Wieliczce, oraz mapa błót pińskich, 
a zwłaszcza portret Jana Kazimierza, reprodukowany obecnie w zbio



rze p. Eoskiego. Dalśj pójdzie Daniel Chodowiecki Wielkopolanin, 
urodzony w Gdańsku 1726 r . i t .  d. Prace rytowników zagranicznych 
traktujących rzeczy polskie, Francuzów, "Włochów, Anglików, zwłasz
cza zaś rzeczy, odznaczające się wykonaniem artystycznym i wielką 
rzadkością, staną obok. utworów krajowych dla porównania i pamiątki. 
Fototypia, która na równi z pomocniczką swą fotografią nie bardzo 
się nadaje do odtwarzania malowideł i zdyskredytowała się u nas w wy
dawnictwie albumu Kopernika, jak  się obecnie okazało, wybornie się 
nadaje do odtwarzania miedziorytów, których najdelikatniejsze rysy 
i najgrubsze cienie powtarza z niewolniczą dokładnością. Z rzeczy 
już wykonanych, szczególnićj mile wpadają w oko prace Falka: W ła
dysław IV król polski, Fryderyk III król duński, Karol Gustaw król 
szwedzki, głośny warchoł Bogusław Radziwiłł, prymas Maciój Łubień
ski, biskup wileński Jerzy Tyszkiewicz, biskup chełmski Stanisław 
z Bużenina Pstrokoński i teolog gdański Daniel Dilgerus, postać praw
dziwie wyskakująca z karty. Z prac Hondiusa celuje wykonaniem 
i odbiciem Bohdan Chmielnicki. Z obcych wymienimy: Rodzinę Jana 
Sobieskiego według obrazu Gascars’a, portrety króla Stanisława Le
szczyńskiego, jego żony i córki podług obrazów Vanloo, oraz por
tre t Aloizego Bruhl’a, znanego bohatóra drukowanćj powieści Kra
szewskiego: Starosta Warszawski. Do każdćj ryciny dodana bę
dzie później karta tekstu, objaśniającego osnowę i losy utworu. Ryci
ny odbijają się na kosztownym grubym welinie, wielkiego formatu, 
i tekst na takim samym papierze drukowany będzie. Cena rs. 3 za ze
szyt z 6-ciu rycin z tekstem, w stosunku do niemałych kosztów wyda
wnictwa jest bardzo umiarkowana.

—  Wyszły zeszyty XI i X II t. IV-go EncyhlopcdyiRolnictwa, na cze
le czytamy odezwę redakcyi tćj pomnikowej pubiikacyi naszego okresu:

„Pierwiastkowym zamiarem redakcyi było treść F.ncyklopedyi 
zamknąć w 50 zeszytach pięcio-arkuszowych, coby razem uczyniło 250 
arkuszy. W miarę postępu wydawnictwa i konieczności zamieszcza
nia licznych objaśniających drzeworytów, obszerność niektórych poje- 
dyńczych artykułów, znacznie się zwiększyła, a przeto ścisłe zachowa
nie zamierzonych rozmiarów dzieła, okazało się niepodobnćm, przy 
spełnieniu jednocześnie głównego zadania redakcyi, mianowicie dopro
wadzenia do końca rozpoczętego wydawnictwa, w zakresie oznaczonym 
z góry, już samym sposobem układu dzieła, bez skracania pojedyń- 
czych opracowań autorów; co jednak z jednćj ,strony wywołałoby słu
szne zażalenia, tak znowu z drugićj naraziłoby czytelników na zawód 
dając im w ręce koniec dzieła, pod względem opracowania i traktowa
nia przedmiotu niezupełnie odpowiadający początkowym zeszytom. 
Tcmi względami powodowana redakeya, ujrzała się zmuszoną rozsze
rzyć objętość dzieła, przez wydanie kilku zeszytów dodatkowych, 
w których mieścić się będą artykuły do ostatnich liter alfabetu należą
ce- W ten sposób całość Encyklopedyi nic na dokładności i jednolito
ści nie straci, a dopłata w tymże co i dotąd stosunku, t. j. po 40 kop.



za zeszyt pięcioarkuszawy, nie będzie dla prenumeratorów dzieła ucią
żliwą, jako uiszczana częściowo. Redakcya, tćm śmielśj chwyta się tśj 
drogi, że już oddawna niektóre organa warszawskiój i prowincyonalnój 
prasy peryodycznćj to doradzały, a liczne odezwy samychże prenume
ratorów tego się domagały.” Przy tych zeszytach, dodanych jest 4 ta 
blice owadów chromolitograficznie oddanych, oraz próbki wełny kra- 
jowśj.

—  Jeden z poważnych organów prasy naszćj, Kwartalnik Kło
sów, zaledwie rozpoczął życie, zaraz je i skończył. W końcu II tomu, 
który właśnie wyszedł z pod prasy, czytamy następne zawiadomie
nie od wydawcy S. Lewentala:

„Wypuszczając w początkach r. b. na widok publiczny Kwartal
nik Kłosów, wyłuszczyliśmy obszernie powody, które nas do przedsię
wzięcia tego wydawnictwa skłoniły. Powody te, nieprzeczymy, dotąd 
trwają w swój sile, a jednak, lubo nie bez szczćrego żalu, zniewoleni 
jesteśmy, dzisiaj na tomie II tę publikacyą zawiesić.

„Myśl powzięta oddawna, do obowiązku urzeczywistnienia którśj 
zawsześmy się gorąco poczuwali, na nieszczęście wprowadzoną została 
w życie w chwili, dla poważnych prac naukowych najmniej przyjaznej.

„Nie chodzi tu o stronę materyalną jedynie, która oczywiście 
w czasie obecnym, zaprzątniętym sprawami ogólniejszego zajęcia, dot
kliwie także musiała szwankować; dość tu będzie powiedzieć, że gdy 
koszta przedsięwzięcia, niewliczając w to żadnych korzyści, unormowa
ne zostały w stosunku 1,500 prenumeratorów, cyfra ich nie dosięgła 
dwustu: ale stratą dla Kwartalnika  niepowetowaną, grozi ta okolicz
ność, że prace znanych zaszczytnie w naszćj literaturze naukowćj pisa
rzy, skoro odrazu w szersze kółko czytelników nie wnikną, łatwo 
przejść mogą, całkiem niepostrzeżone, a tćm samćm cel samego wyda
wnictwa zostanie chybiony. Odraczamy więc nasze przedsięwzięcie do 
epoki pomyślniejszśj dla publikacyi podobnego rodzaju, a tymczasem 
prenumeratora wie Kwartalnika, którzy nań złożyli przedpłatę, czyto 
za cały rok, czy tćż za trzy kwartały, mogą rozporządzać według swój 
woli, przewyźką należności półrocznćj."

— O starostwach w Polsce do końca XVIII wieku, z  dołącze
niem wykazu ich miejscowości, skreślił Aleksander Wejnert, magister 
prawa i administracyi (nakład autora). Warszawa, w drukarni Jana 
Noskowskiego, 1877 r. (w 16-ce str. 137).

Na początku XVIII stulecia mieliśmy już rozprawę o tym przed
miocie słynnego wydawcy kalendarzy Stanisława Duńczewskiego p. n.: 
Traktat o starostwach tak w Koronie polskiej, ja ko  i W. Ks. Litewskiego, 
tudzież Koronie i  Księztwu prowincyach przyległych , znajdujących się, 
na kwestye czyli pytania rozłożony. Warszawa, 1758 r. (w 4-ce str. 
131). W przeciągu przeszło wieku od wydania tćj pracy Duńczew
skiego (o którćj nasz autor nie wspomina), wiele nowych szczegółów 
przybyło. P. Al. Wejnert przedmiot tak ważny w nastroju społecz
nym dawnćj Rzeczypospolitą na nowo podjął, i w XII rozdziałach dokła



dnie przedstawił. W końcu dołączył „Wykaz miejscowości ętarostw 
w Polsce" pracowicie ułożony. Rzecz cała jasno wyłożona i pou
czająca.

— Komitet Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, w zastosowa
niu się do ustawy Towarzystwa, na posiedzeniu swćm, 2 października 
r. b. odbytśm, postanowił ogłosić i ogłasza następujące konkursa, 
z których malarski i architektoniczny z nagrodami z funduszu Towa
rzystwa, etatem rocznym oznaczonego, rzeźbiarski zaś z funduszu po
chodzącego z zapisu ś. p. Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego:—
1. Konkurs malarski na temat: rysunek, przedstawiający śmierć Le
szka Białego. Wymiar rysunku powinien mieć najmnićj cztery stopy 
kwadratowe powierzchni. Wykończenie rysunku ma być zupełne, od
powiadające wymaganiom sztuki. 2. Konkurs architektoniczny na 
temat: projekt artystyczno-architektonicznego zabezpieczenia od wpły
wów atmosferycznych, w rodzaju kaplicy grobowćj, dla pomnika Stani
sława Moniuszki, wykonanego przez Cypryana Godebskiego i znajdu
jącego się obecnie na Wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Budowla ma stać na cmentarzu; z frontu i boków ma 
być otwarta (z możnością jednak zakładania na zimę ram oszklonych, 
z których frontowe do otwierania), z tylnćj strony zamknięta ścianą 
pełną, przy którćj stać będzie pomnik. Pomnik jest marmurowy 
i składa się z figury stojącćj, umieszczonćj na piedestale. Wielkość 
piedestału in piano 6 ‘/2 i 6 stóp, wysokości 6 '/2 stóp; wysokość figury 
5 V* stóp. Przy projektowaniu zwrócić należy uwagę na dobre oświe
tlenie figury. Materyał do budowy: kamień lub cegła, żelazo i t. p., 
z wyłączeniem drzewa. Styl budowli pozostawia się życzeniu proje
ktującego; pożądana jest jednak harmonia z pomnikiem, wykonanym 
w stylu francuzkim Renaissance. Projekt ma być złożony w rysunku 
wykończonym na skalę '/%, uaturalnćj wielkości, i składać się z elewa- 
cyi frontowćj, z elewacyi bocznej, planu i przecięcia. 3. Konkurs 
rzeźbiarski na temat: figura św. Kazimierza, wykonana w gipsie. Wy
sokość figury cali 29. Nagrody za prace konkursowe, uznane przez 
komitet za najlepsze z odpowiadających warunkom konkursowym i wy
maganiom sztuki, będą następujące: Za konkurs malarski dwie: jedna 
w ilości rs. sto pięćdziesiąt, druga rs. pięćdziesiąt; za konkurs archite
ktoniczny dwie: jedna rs. sto pięćdziesiąt, druga rs. siedemdziesiąt 
pięć; za konkurs rzeźbiarski jedna, wynosząca rs. dwieście dwadzieścia 
siedm. Dzieła konkursowe uwieńczone nagrodami, pozostają własno
ścią Towarzystwa. Autorowie projektów architektonicznych zachowu
ją  prawo wykonania ich, t. j. budowania. Termin złożenia prac kon
kursowych wyznacza się na d. 19 (31) grudnia r. b. Po otrzymaniu 
dzieł konkursowych, komitet niezwłocznie je  oceni, i przyznane na
grody wypłaci. Wszystkie dzieła konkursowe pozostawać mają na wy
stawie Towarzystwa w ciągu dwóch tygodni. Nazwisko i imię arty
sty, składającego swą pracę na konkurs, oraz miejsce jego zamieszka
nia, podane być winny w kopercie zapieczętowaućj, opatrzonćj tym



samym znakiem lub dewiza, co dzieło konkursowe. Pokwitowania 
z odbioru dzieł konkursowych wydaje kustosz wystawy Towarzystwa.

— Znany literat p. Kotarbiński, po kilku występach próbnych, 
policzonym został do grona artystów dramatycznych Teatrów W ar
szawskich. Piękny to przykład, że ludzie intelligencyi spieszą na po
moc scenie narodowćj.

— Dnia 12 b. m. odbyło się publiczne posiedzenie Zakładu Na
rodowego Imienia Ossolińskich we Lwowie, przy nader licznym udziale 
publiczności. Kurator Kazimierz hr. Krasicki zagaił posiedzenie, od
dając cześć pamięci ś. p. Augusta Bielowskiego, który właśnie rok te
mu życie zakończył. Następnie dr. Klemens Kantecki, sekretarz Za
kładu odczytał sprawozdanie z całorocznćj działalności i obecnego 
stanu instytucyi. Rozpoczęto dalćj pracę nad spisaniem katalogu ca
łego zbioru dokumentów; wcielono dwa dotąd nieuporządkowane a r
chiwa: Mniszchów i Rzeszyckich. Co do zbiorów muzealnych, konser
wator p. Pawłowski pracował dalćj nad restauracyą obrazów i kata
logiem działu archeologicznego i historycznego, tudzież nad ułożeniem 
alfabetycznego spisu pieczęci. Zbiory muzealne w tym roku znacznie 
się powiększyły, podobnież zbiory biblioteczne. Manuskryptów przy
było 359, tak że liczba ogólna wynosi 2,366. Dzieł drukowanych 
przybyło 973, oprócz 228 dubletów. Biblioteka liczy obecnie 71,410 
dzieł, oraz 4,582 dubletów. Dyplomatów jest w ogóle 849, w tym 
roku przybyło 114. W przeciągu dni 220, w których biblioteka dla 
publiczności była otwarta, wydano w pracowni naukowćj 1,340 czytel
nikom 648 rękopismów, 3,124 dzieł, 5,776 tomów. W czytelni czy
tało w ciągu 10 miesięcy 6,761 osób, o 866 więcćj niż w roku ubie
głym. Stan majątku wykazuje zaoszczędzenie 2,550 złr. W końcu 
przemówił dr. Wojciech Kętrzyński, rozwodząc się prawie wyłącznie 
nad życiem swojego poprzednika ś. p. Augusta Bielowskiego i ocenie
niem jego działalności, z którą losy Zakładu w ścisłym zostawały 
związku.

— Dnia 16 paźdz. r. b. odbyło się w Akademii Umiejętności w K ra
kowie posiedzenie komisy! językowćj pod przewodnictwem dr. Meche- 
rzyńskiego. Przewodniczący złożył do użytku komisyi sporządzony 
przez siebie słownik do dzieła Piotra Crescentyna O gospodarstwie 
wiejskiem , przekładania Andrzeja Trzecies/ciego. Prócz tego, do sło
wnika staropolskiego złożyli materyały: prof. Oettinger, z dwu zaby
tków wydanych przez Celichowskiego: Dwa nieznane zabytki i Dwa 
kalendarze polskie. Dr. Wisłocki z Powieści o założeniu klasztoru  
na Łysej Górze i z Bielskiego Żywotów filozofów. Prof. Bojarski do
niósł, iż ukończył Słownik do sumy statutu Wiślickiego, a pracę nad 
słownikiem z drugiego tomu Helcia Pomników doprowadził do poło
wy. Prof. Pary lak w Stanisławowie, jeszcze w czerwcu doniósł listo
wnie, że pracuje dalćj nad wyciągami do słownika z Biblii królow śj 
Zofii. Następnie członkowie komisyi rozdzielili pomiędzy siebie nie
które dotąd nierozebraue zabytki, celem zrobienia z nich wyciągów.



Dla przyśpieszenia zaś robót przygotowawczych do słownika staropolskie
go, komisya za pośrednictwem swych członków uzyskała nowe siły 
w uczonych tak zamieszkałych w Krakowie, jak  i zamiejscowych. Aby 
zaś ułatwić możność korzystania z unikatów, znajdujących się w bi
bliotece hr. Szembeka, komisya postanowiła prosić właściciela o otwo
rzenie swego księgozbioru dla członków komisy!. Prezes Akademii 
dr. Majer, przedstawił w końcu Słownik leckniczno-kolejowy, nadesła
ny przez p. Tuszyńskiego, inżyniera. Komisya na wniosek prezesa, 
postanowiła przystąpić do wydawnictwa słownika technicznego szcze- 
gółowemi działami, z których każdy ma nosić podwójny tytuł: ogólny 
całego słownika i szczegółowy odpowiedni działowi. Słownik p. Tu
szyńskiego stanowiłby tom pierwszy. Przed oddaniem jednak do dru
ku, komisya zasięgnie od autora wiadomości, czy i o ile uwzględnił 
terminologią, używaną na kolejach żelaznych w Galicyi i Królestwie 
Polskićm.

— W ostatnich latach wzięto się do restauracyi prawie wszy
stkich katedr europejskich, dość przypomnieć St. Denis, Kolonią, Spi- 
rę, Wormacyą, Pragę. I na Wawel przyszła kolćj, acz późno. Prof. 
Łepkowski, obecny konserwator zabytków pomnikowych w Krakow- 
skićm i w Galicyi zachodnićj, rozpoczął odnowieniem grobów królew
skich, urzeczywistnienie tego zadania. W roku bieżącym zajął się 
prowadzeniem dalćj restauracyi kaplicy Zygmuntowskiśj, i rozpoczę
ciem odnowy oratorium N. Sakramentu, gdzie spoczywały zwłoki Ba
torego. Z sejmu krajowego uzyskał na ten cel 8,000 złp., wtedy gdy 
odnowa ma kosztować 40,000 złp. Niedość na tóm, pan dr. Żebraw- 
ski budowniczy kierujący murarskiemi i kamieniarskiemi robotami 
w katedrze, spostrzegł że kaplica Stefana Batorego nićma fundamen
tów, źe stoi na gruzie, na porujnowanych grobach, jakby na dawnym 
przykościelnym cmentarzu. Okazało się wreszcie że w tym braku pod
waliny leży przyczyna rysowania się monumentu króla Stefana. Prof. 
Łepkowski ufny w pomoc kraju, nie zwykł się zrażać i takie mi tru d 
nościami. W lipcu dobył zwłoki Batorego, utrwalił drewnianą trum 
nę w których je znalazł, zrestaurował wspaniałą, zewnętrzną cyno
wą, wybudował na zwłoki nową katakumbę, bezpośrednio złączoną 
z ogólnemi grobami królewskiemi. Na koniec sierpnia było już wszy
stko gotowe. Msze SS. zaczęły się odprawiać w grobach przy trum 
nie Batorego. Restauracya owćj kaplicy cyboryum i monumentu kró
la Stefana, trwać jeszcze będzie do października. Na jćj dalsze pro
wadzenie w roku przyszłym, ma znów p. Łepkowski zasiłek od sejmu, 
przecież bez współudziału ogółu w nakładach się nie obejdzie; gdy 
(jak się dowiadujemy), zamierza restaurować inne jeszcze kaplice k ró 
lewskie, jak: tę gdzie spoczywa Jan Albert i Wazowską, buduje się tćż 
na Skałce grób dla Długosza, restaurując na ten cel wspaniałą, ogrom
ną katakumbę pod tym kościołem (00 . Paulinów) będącą.

— Nakładem Biblioteki Kornic/dój wyszedł tom IX Pamiętni
ków Towarzystwa nauk ścisłych w P aryżu. Tom ten zawiera nastę



pujące rozprawy: 1) Michała Girdwojnia: Patologia ryb, czyli krótki 
rys nauki o chorobach i potworach rybich, z jedenastu tablicami. 
2) Mieczysława Szystowskiego: Nowy sposób kreślenia krzyw ej ciśnień 
w sklepieniach, opracowany na zasadach statyki wykreślnej. 3) W ła
dysława Gosiewskiego: O poteneyale sprężystości. 4) Tegoż: O pra
wie Mariolte^a. 5) Bernharda Riemann’a: O hipotezach, które służą 
za podstawę geometryi, z objaśnieniami Władysława Gosiewskiego, 
przekład Samuela Dickstein’a. G) Łucyana Wojciechowskiego: Sposób 
ścisły obliczania objętości wykopów i nasypów. 7) Kazimierza Brand- 
t ’a: Sposób praktyczny budowy murów oporowych. 8) Jana Śniechow- 
skiego: Teorya mechaniczna ciepła. 9) Dalszy ciąg materyalów do 
słownictwa naukowego polskiego. Nakładem tćjże Biblioteki Kór
nickiej', jako osobne wydawnictwo Towarzystwa nauk ścisłych, wyszło 
z druku: Całkowanie równań różniczkowych Władysława Zajączkow
skiego, profesora Akademii technicznćj we Lwowie.

4 - ł
|  Dnia 14 października r. b. zakończył życie w Konojadzie ksiądz 

S y m f o r y a n  T o m i c k i ,  kapłan wielkich zasług w pracy dla oświa
ty ludu. Przed kilkunastu laty rozpoczął wydawnictwo Szkółki nie
dzielnej. Najpopularniejszą z jego pism, jest Mądry Wach, mała 
książeczka, która doczekała się kilku wydań, i najwięcej jest rozpow
szechnioną w Wielkióm Księztwie Poznańskiśm pomiędzy tamecznym 
ludem.

— Niespodziewana wiadomość o zgonie ś. p. A l e k s a n d r a  h r .  
B r a n i c k i e g o  w Nicei, dnia 20 b. m. smutkiem okryła wszystkich 
jego znajomych i przyjaciół, umiejących oceniać zacność i wzniosłe us
posobienia tćj ze wszech miar szlachetnćj osobistości, tak zawcześnie 
utraconćj.

Nie wdaję się w szczegóły jego prywatnego i obywatelskiego ży
wota, bo to inni świadomsi rzeczy, lepićj odemnie wykazać potrafią; 
ograniczam się tylko na jego działalności, na polu więcćj zemną zes- 
polonśm.

Ś. p. hr. Aleksander był w całśm zuaczeniu miłośnikiem nauk 
przyrodzonych i wiele chwil zacnego żywota swego, przedmiotom tym 
poświęcił. W licznych podróżach, odbytych wraz z bratem swoim hr. 
Konstantym, równie jak on zamiłowanym, przyroda głównie go zajmo
wała. Powziął on myśl szlachetną, aby plony pracą i pomocą jego 
zdobywane, na publiczny użytek służyły; w tym więc celu obrał za 
przedmiot swój troskliwości, Gabinet Zoologiczny Warszawski i zasilał 
go drogocennemi zbiorami.

Z podróży odbytćj do Egiptu w r. 1864 wraz z hr. Konstantym 
i prof. Wagą, cały zbiór zoologiczny dostał się gabinetowi; w r. 1867 
podróż odbyta do Algeryi w tymże samym komplecie i zemną, dostar



czyła równie bogatego plonu; ostatnia zaś wycieczka do Egiptu sa
mego hr. Aleksandra w towarzystwie doktora Dziedzickiego, znakomi
cie dopełniła w naszym zakładzie reprezentacyę fauny Afryki Północ- 
nćj. W każdćj bliższój wycieczce po różnych okolicach Europy, o Ga
binecie Warszawskim zawsze pamiętał i wzbogacać go nie przestawał. 
Prócz tego zasilił zbiory tego zakładu różnemi innemi darami, z któ
rych jako najważniejsze wymieniam: bogaty zbiór owadów europejskich, 
zakupiony po ś. p. Maschelu, zmarłym w kraju entomologu i drogocen
ny zbiór muszli, przed kilku miesiącami z Prostu nadesłany.

Nie na tern tylko ograniczała się troskliwość ś. p. hr. Aleksandra  
o postęp nauki w kraju; hojną swą ofiarą dał możność przeprowadzenia 
badań naukowych w kraju Ussuryjskim, dwom naszym zasłużonym zoo
logom i jego staraniem wydrukowano kilka dzieł naukowych.

Fakta te najlepiśj wykazują, jak  strata ta jest bolesną i ile traci 
nauka, pozbawiona takiego opiekuna.

Pozwalam tu sobie wyrazić jeszcze moję własną boleść, straciłem 
bowiem jednego z członków tśj zacnej rodziny, która mnie od lat kil
kunastu zaszczyca względami i prawdziwą przyjaźnią: pokój wzniosłój 
jego duszy! Władysław Taczanowski.

— Dnia 25 października r. b. w Warszawie umarł ś. p. A n t o n i  
M u c h l i ń s k i ,  rzeczywisty radca stanu, zasłużony profesor i dziekan 
wydziału wschodnich języków w Uniwersytecie Petersburskim. Uro
dzony na Litwie 1808 r., po r. 1866 uwolniwszy się od obowiązków 
katedry, osiadł w Warszawie: odbył podróż na Wschód, zaproszony 
na uroczystość otwarcia kanału Suezkiego. Ogłosił drukiem Grama
tykę i Chrestomatię języka tureckiego, a w r. 1858: „Zródłosłownik 
wyrazów, które przeszły wprost, lub pośrednio, do naszćj mowy z języ
ków wschodnich, tudzież mających zobopólną analogią co do brzmienia 
lub znaczenia, z dołączeniem zbiorku wyrazów, przeniesionych z Polski 
do języka tureckiego." Petersburg. (W 8-ce, str. 158).

Beclakcya Biblioteki Warszawskiej. 

Redaktor odpowiedzialny K. W ł. Wójcicki.

Wydawca Józef Berger.

D ru k  J .  B ergera  
w Warszawie, E lek to ra ln a  Nr. 14.

^oaBOJOHO Ileuaypoio 
Bapwana, 24 OaraÓpa 1877 rofla.



KOMUNIKACYE

W O D N E  S Z T U C Z N E
NA OBSZARZE MIĘDZY NIEMNEM I ELBĄ.

PRZEZ

K — a.

W ostatnich zeszytach pisma peryodycznego, które p. t.: (Mitthei- 
lungen etc.) Wiadomości z  zakładu geograficznego Juslusa Perthes 
o ważnych nowych odkryciach na całym obszarze geografii wychodzi 
pod redakcyą d-ra A. Petcrmana, znajdujemy artykuł d-ra Th. H. 
Schunke: Kanały żeglowne w państwie niemieckiem. Traktuje on
0 komunikacyach wodnych sztucznych, które uzupełnić mają niedosta
teczność komunikacyi tego rodzaju naturalnych, utworzonych przez 
bieg rzek Niemna, Wisły, Odry, Elby, Wezery, Emsu, Renu. Że te 
kanały założone nieraz staraniem niemieckićm, choć pracą i kapitałem 
często dobytym z sił, kieszeni i ziemi polskich a przynajmniej niegdy 
słowiańskich, poczytuje autor za drogi wodne „Niemiec,” za ułatwienie 
działalności „ludowi niemieckiemu,” że je rozpatruje ze stanowiska 
„naszćj (to jest jego) niemieckićj ojczyzny;" to nas dziwić, nawet obu
rzyć nie jest w stanie.

Zastosowanie to jest bowiem kulturkampfu  zastosowanie, owego 
prawa etnograficznego, które nosi nazwisko swego wynalazcy Strzelec- 
łcis L aw : ludy słabsze giną nieodwołalnie w walce plemienno-cywili- 
zacyjnćj.

Nie dziwimy się, nie oburzamy się nawet, bo czcze słowo nic nie 
znaczy, i jedyną odpowiedzią na uzurpacye Wisły, Odry, Niemna, El
by do Niemiec, są czyny udowadniające, że mieszkańcy ich porzeczy nie- 
tylko żyją, ale i działają jak rozumni obywatele swój ziemi, jak praw
dziwi rycerze kresowi, którzy z własnych piersi czynią puklerz swój 
macierzy—ziemi. Zachodzi pytanie czy tak jest?

Oto co mówi np. Kętrzyński w lutym 1876 r. ') w Szkicach Prus 
Wschodnich: „Co się dzieje i działo u naszych współplemiennych braci 

zapomnianych oddawna, mało kto o tćm wić, bo nikt się tym ludem
1 jego dolą nie zajmuje. Niemcy dbają tylko o siebie, a lud mazurski 
mało ich dzisiaj obchodzi. Polacy (z Królestwa) z Mazurami nie mają 
żadnych stosunków a wśród Mazurów brak inteligencyi, któraby sztan
dar narodowy dźwignęła na swych barkach, bo od czasów ś. p. Gize-

•) P rzew ód, nauk. i  l i t t .  IV ,  s t r .  166 .
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wiusza, już niema nikogo, któryby należał do inteligencja i był Mazu
rem Polakiem (pruskim)...”

„Jak w Księztwie Poznańskićm (tak) i w Prusiech zachodnich i na 
Mazurach, germanizm wypowiedział walkę na śmierć polonizmowi. Lecz 
co tu (na Mazurach) się dzieje, walką właściwie nazwać nie można, bo 
do walki potrzeba dwu: jednego który zaczepia, a drugiego który odpie
ra  i broni się. Broniącego się dotąd (luty, 1876 r.) tam nićma: Mazur 
bowiem to baranek potulny, który idzie pod obuch rzeźnika, wcale nie- 
wiedząc co go czeka. Usypiano tutaj bowiem powoli i systematycznie 
ducha narodowego, napajano go do syta patryotyzmem pruskim i chwa
lono mu wyższość rasową niemiecką. Mazur więc przedzierźga się 
w Niemca, sam niewiedząc o tćm.”

„Zaczęto germanizacyą od szkół, co jest niechybnie najskutecz
niejszym środkiem, mianowicie tam, gdzie tradycye nie utworzyły natu
ralnego rozbratu pomiędzy jedną narodowością a drugą...”

A oto fakta pokazujące gdzie i jak  utrzymuje się narodowość 
pierwotna. Oto pierwszy: „Wielki wpływ (mówi tu sam autor str. 169) 
wywiera obok szkoły na stosunki narodowościowe dwór, a mianowicie 
tam, gdzie stosunek patryarchalny wiąże państwo z ludem. Lud wiel
biący swych państwa idzie ślepo za ich przykładem, a czego szkoła nie- 
dokaże, tego dokona z łatwością przywiązanie do dworu. Że tak jest 
w istocie (mówi dalćj autor) przytoczę przykład. ...W dobrach parczew
skich barona Szeuka, które graniczą ze Stynortem, ludność polska, pomi
mo szkół niemieckich dotąd się utrzymuje, n to dlatego, ie  pan baron, 
równie ja k  i jego  dzieci z  ludem tylko po polsku mówią."

Prócz wpływu dworu, jest i drugi, więcćj jeszcze zachowawczego 
charakteru. Tym jest technika wyrazowa, terminologia właściwa pew
nym zajęciom. Ona to polskość ocala wśród powodzi germańskićj.

„Mieszkańcy wybrzeża (czytamy dalćj str. 170) jeziora węgobor- 
skiego, są po większćj części rybakami; są nimi także mieszkańcy wsi 
Pniewo (S/obben), którzy dziś są zupełnie zgermanizowani. Są oni 
Niemcami póki są na lądzie, bo nawet po polsku z nimi rozmówić się 
nie można. Ale na wodzie i na lądzie przy rybotóstwie tylko łam a
nym językiem polskim porozumiewają się pomiędzy sobą. Kultura 
niemiecka przyniosła im wprawdzie język niemiecki, ale zapomniała 
o technicznych wyrażeniach dla rybaków. Podobne spostrzeżenie 
zrobiono jeszcze przed kilkunastu laty na wyspie Rugii..." Nareszcie 
jest i trzecie narzędzie oddziaływania na polu językowćm przeciw kul- 
turtragerom na Mazursku a jego naturę tak nasz autor charakteryzuje 
(str. 171 z źródła germanizacyjnego): „Ewangelicy narodowości pol- 
skićj w Prusach wschodnich wytrwale stoją przy starodawnćj swój mo
wie ojczystćj, nawet w okolicach mieszanych, nie dlatego że tak chcą, 
lecz dlatego że inaczśj niśmogą, bo mowy ojczystćj jak sukni jakićj po
rzucić nie można.” Wszakże szybko zmieniają się stosunki lingwistycz
ne na gorsze. Niedawno jeszcze temu, pamiętam (pisze tenże autor 
str. 171) pochlebiało to niejednej niemce z Mazur, że uchodziła gdzieś



zagranicą fu r  cine schóne Polin, a w roku 1730 krowy, „choć o kro
wach to mówić zdawaćby się mogło trywialnćm" (str. 173), miały 
w Stynorcie prawie wyłącznie przezwiska polskie.

Nie wszystko jednak teraz obraca się na gorsze, jak Niemki i krowy.
Co robią kółka gospodarskie, towarzystwo naukowe, to wiedzą 

czytelnicy korespondencji miejscowych gazet tutejszych. Powtarzać 
wigc tego nie będziemy, jak  tćż nie będziemy wypisywać z pracy prof. 
Kętrzyńskiego dowodów, jak na Mazursku szerzono oświatę germańską, 
jak korzystając z klęski głodowćj, sieroty po zmarłych w ten sposób 
wychowywano po ochronkach niemieckich... wywożono nawet nad Ren 
(str. 171). Zaznaczamy jedynie wyznanie cywilizatorów, pod pozorem 
filantropii wynaradawiających polskie sieroty: „trzeba było niemal 
wszystko po dwa razy robić.” Choć biernie, a jeszcze pożreć się nie 
dadzą biedni Mazurzy kulturowemu smokowi. Cóżby to było, gdyby 
mogli, gdzie chcą, a chcieli, gdzie śpią!

Więc milczeniem odpowiadając na wybuchy germanofilskie d-ra 
Schunkego, dobywamy z artykułu jego szczegóły odnoszące się do ka- 
nalizacyi na ziemiach niegdy polskich, dla okazania, co Niemcy od nie- 
szczęsnćj chwili rozbioru w swym kordonie dokonali. A „rzadko jest 
taki kraj (mówi Czacki w swćm dziele O litewskich i polskich prawach 
ed. Turów., t. I, str. 221—222 nota), w którym sama natura tak mocno 
wzywała do handlu. 4,819 rzek i rzeczek zbliżonych było w Polsce 
i Litwie, które wody swoje albo do Bałtyckiego albo do Czarnego mo
rza przenosiły.” Ruch tćż był na tych naturalnych drogach handlo
wych. Najdawniejszy nasz handel na południu, biorąc prowineye oby
dwu krajów za jeden kraj, był handel Dnieprem i różnemi drogami do 
portów Bałtyckiego morza. Pomijamy legendowe niemal wspomnienia 
o wędrówkach na tćj rzece, choćby natury cywilizacyjnćj, z góry od 
Niemna, z dołu od Carogrodu, jak  o nich pisze Nestor w powieści 
o Rusach i Skandynawach różnych i ś. Andrzeju, przez Kijów do Nowo
grodu niosący wiarę Chrystusową. Przechodzimy do wskazówek pe
wniejszych, że istniała u nas żegluga na drogach wodnych naturalnych, 
żeśmy z nich korzystali.

Pomijamy wiadomość o założeniu miasta handlowego w Prusiech 
przez Leszka Białego w 1217 roku, które miało służyć zarazem za 
środek apostołki chrześciauskićj, nietylko cywilizacyi; ile że tylko mo
żna się domyślać, że podobne miasto szczególnićj przy traktach natu
ralnych, jak rzeki, więc przy Wiśle leżeć mogło. O porcie w Płocku 
wiemy roku 1228, z aktu Konrada, a w 1237 czytamy rozporządzenie 
biskupa Piotra płockiego, który oświadcza, że w nowo mającćm się za
łożyć mieście między katedrą płocką (kościołem Wisława) a kościołem 
ś. Dominika „statki przybijające do brzegu, nie będą zabierane do użyt
ku księcia, zanim sól z nich wyładowaną będzie.” Żaden tćż statek 
„pleniusca” do księcia nie będzie należał, prócz „korabi" i to nawet tych 
przemocą nie będzie zabierał, przed pozbyciem się soli ').



Już jeden ten dokument wymownie świadczy o żegludze na Wi
śle, i o przedmiocie handlu na początku XIII wieku.

Przenosząc się myślą aż do źródeł niemal Wisły, bo aż do K ra
kowa, znajdujemy tam obrzęd konika zwierzynieckiego, który upamięt
niać ma fakt historycznie niedający się uzasadnić, jak to wywodzi Łep- 
kowski '). Obrzęd teu, może pogańskiego początku, z czcią Swaroży- 
ca, i jego konia wróżebnego, który wplatał się w dzieje Bolesława II, 
połączony, zastanawia nas szczególuićj z tytułu udziału, jaki w nim 
biorą flisacy czyli włóczkowie, oddawna mieszkający na Zwierzyńcu (ja- 
kotćż na Podgórzu, w Dworcach, Niepołomicach i Sierosławicach) i wraz 
z Mogilanami i ludnością Chełmka i Czerniechowa wyrabiający statki 
żeglowne. Włóczkowie ci to mieli odeprzćć napad tatarski w 1281 r. 
na Kraków, i ich to przedstawiciel ze Zwierzyńca do dziś dnia wyjeżdża 
na koniku w dzień Bożego Ciała, święcąc zagadkowćj natury wspom
nienia.

Zważywszy, że obchód krakowski „puchery” zwany, dotąd pono 
żyjący w praktyce ludowśj, znajduje wyjaśnienie w frazesie aktu 
z 1261 r. 2), homines nostri pecheneri (pucheri) videlicet cesle, t. j. 
zamienia się na jakiś obchód stowarzyszenia (cechu),,cieśli," moźeby 
kto chciał przypuścić, źe udział Włóczków w koniku zwierzynieckim, 
opićra się na podobnej jakićjś ceremonii cechowćj Włóczków, którzy 
akta swe cechowe mają od czasów Władysława IV, a być może sięgała 
dawniejszych jeszcze czasów, jak hypotetyczna data 1281, podana przez 
Majerauowskiego. Nie zdaje się temu przeczyć okoliczność, znana 
z aktu 1252 r. *), który chociaż podobno podrobiony, zawićra podanie, 
że cło na Wiśle w Piotrowinie w XII już wieku (przed 1166 r.), pobióra- 
no od spławów rzecznych. Roku 1306 nakazano kupcom z Węgier 
i Sącza, oraz z miejsc innych, towary swe, oraz miedź wodą spławiane 
lub prowadzone lądem, w Krakowie najprzód składać *).

W r. 1329, wymieniając dawne spory z 1323 r. z Sądeczanami»), 
zawiadamiają nas Krakowianie, że odtąd oprócz soli, nikomu nic niewól- 
no było spławiać, bądź Wis/ą, bądź Dunajcem do Torunia. Ztąd wnieść 
możemy, że do roku 1329, niejeden gatunek towarów niosła Wisełka 
na swych falach. W roku 1347 do Włodzimierza z Torunia szedł trak t 
na Sieciechów (nad Wisłą) i Kazimierz i ztąd do Lublina, oczywiście 
więc między dwoma wspomnionćroi miastami nad Wisłą, taż rzeka 
spławiała towary toruńsko-włodzimierskie °). Snąć już wówczas Kazi

' )  P rzeg lą d  krakow skich  tra d ycy i, 1 8 C6 , s tr . 5 3 — 5 8 .
2) M . M . A eoi I , str . 8 4 .
3) M . M . A eo i, I , str. 4 2 ,  k s. G acki: K lasztor Bened. w Sieciechowie,
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mierz Wielki wzniósł miasto, noszące jego imię i przeznaczył je na port 
rzeczny nienadaremnie.

W 1378 r. Ludwik Węgierski dozwala Sądeczanom spławiać 
„rzeczy i towary wszelkiego rodzaju lub” (manerici sic) ze swego 
miasta, Dunajcem na Wisłę, a tą do Prus bez opłacania cła w Sando
mierzu i wszędzie, gdzie komory celne sandomierskie istniały, znosząc 
dawniejsze w tym względzie rozporządzenia. Z tego edyktu Ludwiko- 
wego, jemu podobnego starościńskiego z 1382 r. '), które powtarzają lub 
znoszą dawniejsze akta Jadwigi, matki Kazimierza Wielkiego z 1337 r., 
oraz Elżbiety jego siostry z r. 1375 2) przekonywamy się, że Sando
mierz w XIV wieku miał jakby monopol handlu, pobićrając cło wszę
dzie, oczywiście na traktach handlowych. Takim, okazuje się, być 
przedew.szystkiem Wisła i handel na nićj solą, którą i Kazimierz Wiel
ki i Elżbieta nakazali w jedynym Sandomierzu składać.

W roku 1390 3), Jagiełło świadczy o istnieniu traktów handlo
wych „lądem i wodą" od Santoka do Szwerynia, a „ztąd W artą lub lą
dem do Poznania, na przełaj naszem państwem do miasta Krakowa" 
i taksując różne towary, daje nam poznać, czćm u nas handlowano. 
Zaznaczamy tu jedynie, że w wieku XIV Polska oprócz futer drobniej
szych, dostarczała zagranicy, pewno i wodną drogą, swojego sukna 
(liolensfthen la/cen), które rywalizowało z flandryjskim i fryzyjskim, 
a o któróm mówił słynny z rycerstwa poległy Jan, pod Grecy (1347), 
monarcha czeski, że:

S’il avoit  une cotte  grise  
Dc d rap  de P oulaine  on de Friso 
E t un chcYal t an t  seulem ent 
11 lui suffiroit hau tem ent .

Dodajmy, że od 1472 r. kościańscy sukiennicy zasłaniali się pra
wem plombowania swych wyborów od podrabiania, tak one były po
szukiwane 4).

Po tych wskazówkach dawnćj u nas żeglugi i przedmiotów handlu 
zapiszemy, że 1430 r. jest przy Wiśle „sędzia rzeczny” s) zaś 1447 r. 
wyliczono pierwszy raz urzędowo spławne, czyli tak zwane portowe rze
ki. Za takie uznano: Wisłę, Dniepr, Styr, Narew, W artę, Dunajec, Wisło- 
kę, Bruki, Bug, Wieprz, Tyśmienicę. San, Nidę, Prosnę. 1596 r. dodano 
Bi dę, Notesz, 1613 Narewkę i inne litewskie, 1587 r. Pilicę w Sando
m ierskim  i Swientę na Żmudzi, 1589 Wilią 1634 r. czyścić pozwolono. 
W r. 1633 w poczet portowych weszły Styr, Iloryń. 1764 r. zapadło 
prawo, mocą którego dozór nad rzekami spławnćmi zlecono komisy! 
skarbowćj, a 1765 r. pono pierwszy raz z urzędu przeznaczono 200,000

*) M . M . A ev i, III, s t r .  40 3 i 4 2 7 .
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a) Raczyński Cod. d ip l. M a j. P o l.,  a tr .  1 3 2 .
*) Raczyński ,  str . 1 8 6 — 1 8 8 .
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zł. na oczyszczenie rzek, reparacyą dróg i mostów. Dodajemy, że osob
ne konstytucye brały w opiekę żeglugę, nawet na rzekach dalszych, jak  
Dźwinie, kędy spław był do Rygi utrudniony cłem szlacheckiem (1594 
r.), lub w mniejszych, jak Ropie (1613 r.), Redzie pomorskiój (1667 r.). 
Niezapominano tćż o takich, którym liczne załamy i przeszkody w sa
mym nurcie, obecnie nawet przy wyższój kulturze (sic) swych państwo
wych zwierzchników, stoją na przeszkodzie do odgrywania powaźnśj roli 
w stosunkach komunikacyjnych swych pobrzeźy.

„Dniestrem, już spławiano na Archipelag i do Carogrodu, mówi 
Sarnicki. Za Zygmunta Augusta, Commendoni kardynał widział małe 
katarakty w miejscach późnićj Jampolem zwane. Ułożył projekt han
dlu z Wenecyą, o którym ważną korrespondencyą przywiózł ks. Alber- 
trandi z Wenecyi. Traktaty z Fortą otomańską od roku 1486, wolny 
handel ostrzegły, a kiedy trak ta t w 1577 r. między Amuratem III, 
a Stefanem królem, wyraźnie ubezpieczając handel na Czarnóm, na 
Białćm morzu i na rzekach, nie wspomniał Dniestru, dla zniesienia 
wszelkićj wątpliwości trak ta t 1623 roku wyraźnie ostrzegł wolny spław 
przez Dniestr. Do 1676 roku czyli ratyfikacyi traktatu  żurawińskiego 
z 1667 roku ten artykuł ponawiano. Traktat karłowiecld 1699 roku 
dawne umowy co do handlu ponowił. Wznowiony był ten projekt 
przez Francyą, wsparty kompanią handlową w Polsce i doświadczeniem, 
nie odebrał przez wiadome przyczyny swojćj pomyślności.”

Robi tu autor dzieła o litewskich i  polskich prawach aluzyą do 
własnych zamiarów co do podniesienia i rozwoju żeglugi oraz handlu 
na rzekach naszych. A mianowicie: Czacki, Drzewiecki, Walicki, Soł- 
tyk zawiązali kompanią handlową, którćj środkiem miała być Warsza
wa, potśm Odesa. D. 9 lipca 1803 roku spuszczono pierwszy statek tćj 
kompanii na morze, zwany Tadeusz Czacki. Nawet pomyślano o wy
tworzeniu nowego handlowego miasta, idąc w trop wielkiego króla Stefa
na, który troskę swą o dobrobyt handlowy kraju, uwidomił fundacyą 
Lipska. Nazwa miasta nowego, świadczy, jaki mu wzór i cel założy
ciel wytykał ').

Pogląd sumaryczny Czackiego na usiłowawania rządu polskiego 
ówczesnego i osób prywatnych, aby nawet sztuczne komunikacye wy
tworzyć, w ostatnich czasach bytu lepszego; wykazuje dowodnie: że nie- 
zaniedbywano u nas i pracy inżynierskiśj w tym kierunku stosować, 
którćj obraz daje nam dzisiaj niemiecki pisarz; że nietylko na naturalne 
drogi zwracano u nas choć późno uwagę. „Byłem tak szczęśliwy (mówi 
Czacki), że hydrograficzną Polski i Litwy odrysować kazałem kartę. 
Morze Czarne z Bałtykiem w wielu miejscach łączyć można i było rze
czą konieczną. Piński powiat ma tę szczęśliwą płaszczyznę, że jedna 
część wód idzie do Bałtyckiego, druga do Czarnego morza płynie. Ka
nał Ogińskiego nazwany, prawie zapomniany, miał łączyć Niemen 
z Prypecią. Konstytucya z 1768 roku (dodajmy), wspominając o tćm 
połączeniu rzek, Szczary z Jasiołdą, zaczętćm przez Michała Ogińskie

•) P o r .  uchwalę  z 1 7 7 6  r. (V o l.le g .,  V I I I ,  8 9 5 )  o k am panii  Z akroczym s.



go (wojewodę naówczas wileńskiego, a roku 1768 hetmana litewskiego), 
przyzwala, by wieś Myszkowce i miasteczko Łukiszyn do ekonomii piń- 
skiśj (dożywocia Ogińskiego) należące, a na utrzymanie kanału wielkie
go Pińskiego przez budowcę darowane, do tego celu służyły. W na
grodę zaś tćj obywatelskiej usługi Ogińskiego, taż konstytucya nakazu
je wzniesienie posągu jego w dziedzińcu zamku wileńskiego (za 1000 duk.).

Kanał Mucliawiecki łączył Prypeć z Bugiem, mówi Czacki, 
z czćm zapewne należy łączyć konstytucya z 1775 r., którą nakazano 
wychędożenie Piny i Muchawca. „Kilkanaście szluz utrzymywałoby 
wodę rozlewającą się Berezyny z Dźwiną. Łączenie kosztem impera
tora dokonywane, zbliży Rygi handel do Kijowa, Łucka i Ostroga, gdy 
równa dobroczynność usunie przeszkody na wpadających do Prypeci 
rzekach będące.” To są pomysły i roboty z XVIII i początku XIX wie
ku, a nie zapominajmy, że w roku 1631 pozwolono królewiczowi W ła
dysławowi na połączenie Berezyny z Wilią. Niebrak było i innych 
projektów, o których Czacki mówił, jako zaczętych, a późnićj dokona
nych, czego dowodem następny opis, jakby system atu kanałów Augus
towskich. „Za pomocą małego kanału Biebrza, wpadająca w Narew, mia
ła  łączyć Niemen pod Grodnem, z Wisłą pod Serockiem, Dniestru łą 
czenie z Bugiem równie nie było kosztowne. Swienta i Polauga małe 
porty od Szwedów popsute, dla niepilności opuszczone, ściągnęły uwa
gę rządu. Niewiaży z Aą złączenie, nowo ułatwionego handlu części 
Litwy, dałoby drogę.” I tu jednak za polskich czasów pamiętano, choć
by pomagać naturze, lub uwalniać ją  od sztucznych, ręką ludzką, 
a nieopatrznie porobionych zawad. O porcie rzek Niewiaży w Kiejda- 
nach i „przyprawieniu jćj“ zapadały uchwały w roku 1581, 1598, 1607 
i 1 7 7 5 , uchwalono nawet uwolnienie rzeki Obry od młynów i grobli, 
przez które 20 mil kraju staje pod wodą, a wynagrodzenie za nie w ilo
ści 60,000 zł. przypadające Antoniemu Ponióskiemu, staroście kopaj- 
nickiemu miała złożyć szlachta „z tego oczyszczenia pożytkująca.” 
Te wszystkie plany (oświadcza Czacki) prócz p. Defilles w początku 
ostatniego panowania, łączenia Dniestru z Bugiem, w dawnych uwa
gach i pismach znajdujemy. O szczególnych rzekach i o planach 
względem ich użytku, nie jest tu miejsce do mówienia. Rzuciłem nie
raz oko na mapę hydrograficzną, zagłębiałem się jak  kraj mógł być 
możny i bogaty. Nie użyliśmy daru natury.'-'1

Takim smutnym wykrzykiem kończy Czacki swój zwięzły obraz 
historyczny kanałów Rzeczypospolitćj; wykrzykiem, który zdaje się 
mieścić w sobie wyrzut współrodakom, że „choć nam dałeś Panie wszys
tko co dać mogłeś! przecie nie spożytkowali tego należycie, dostatecz
nie,’ co dała sama natura, że nie przyszli jćj tam z pomocą, gdzie ma
łym kosztem, widać, przyjść jćj można było, skoro prywatni swą kiesze
nią i przemysłem to czynili.

Pamiętnik żeglugi po Dniestrze  Wincentego Pola, odbytćj 
w celu wykrycia, o ile uspławnienie tćj rzeki okazałoby się możliwćm, 
dalćj podobny pamiętnik podróży na wicinie po Niemnie, Syrokomli, jesz
cze dawniejszy Flis Klonowicza it.p ., jakby okazywały, że pociąg natural



ny Polaków do rzecznej żeglugi istniał zawsze i tego swego zamiłowa
nia składali dowody w różnych czasach opisami rzek przez poetów do
konywanemu, przez poetów może jakby przeczuwających słowa pieśni:

Bo gdzie jeszcze
Żyją  wieszcze,
Żyje na ród  tara!

Poetyczne natchnienie zdaje się tu, jako bezpośredni objaw wro
dzonych zasad, wiernie malować instynkt narodowy, szczęśliwe i rozu
mne dawać wskazówki rządowi, co robić wypada. Prace Borowieckie
go, Czackiego uwagi, Jaroszewskiego projekt uspławnienia Warty 
(w Roczniku Tow. Prz. N. Warsz.), i i. są może jedynćmi, przynajmnićj 
ogólniój znanśmi odezwami nauki dawniejszćj, odpowiadającemu wyzwa
niom poezyi. Z niśj, jako tćź z tych śladów, któreśmy wykonotowali z ak
tów i Voluminow legum, bez nadawania im rozmiaru wyczerpującego, mo
żemy się przekonać, że istotnie nie ceniliśmy darów natury, jak mówi 
Czacki, w tym względzie, źe żegluga nasza śródziemna do ostatnich 
czasów Rzeczypospolitćj, opierała się na naturalnym biegu rzek oraz 
na wód ich bogactwie. Mamy w pracy Szajnochy p. t. Jadwiga i Ja
giełło wskazówki, jaki bezmiar zasobów w wodzie, jej mieszkańcach, 
lasach razem żywicielkach licznego ptastwa i zwierzyny posiadaliśmy. 
Sama nawet Wisła, niemylnie po obcych źródłach W istła (jak stłoma, 
szkło za stkło) zwana, w tej nazwie jak  czeska W łasta, dochowuje ślad, 
że była zbyt wełnistą, falistą, zbyt obfitą w wody '), jak  to tradycya 
włoska czy germańska w wiekach średnich zachowała.

Nie wchodzimy w rozbiór nastręczającego się tu pytania, kto upad
kowi na tćm polu winien, czy nieszczęśliwy upadek mieszczaństwa 
w związku z silnie rozwijającym się wstrętem, „do soli i roli, prócz do 
tego co boli,” czy w innćj znów dobie przeważające „podboje pługiem,” 
bez uwzględnienia handlu i przemysłu (dopiero aż pod koniec bytu Rze
czypospolitćj); czy wreszcie zapomnienie polityki małćj, dobro przede- 
wszystkićm wnętrza krajowego mającćj na widoku,—polityki, opiśrającśj 
na oświacie i dobrobycie społeczeństwa, na bogactwie, na bogaceniu umy
słu i ciała, późniejszą obszerniejszą swą działalność, zapomnienie tćj 
polityki na korzyść wielkiej gabinetowej, którą tak  zachwalał pr. Anto
ni Walewski? Rozbiór tych pytań zadaickoby nas zaprowadził. Zau
ważmy tylko, źe cała działalność rządowa w dawnćj Rzeczypospolitćj 
w sprawie żeglugi rzecznćj, zmierza do regulacyi koryta rzek istnieją
cych. Pod koniec dopićro budowa sztucznych dróg zaczyna się rozwi
jać. Czytając nawet w podręcznikach szkolnych, jak wielką rolę w go
spodarstwie przyrody, odgrywa lesistość kraju, jak  olbrzymi przyczyno
wy związek istnieje między stanem lasów, tych wielkich gąbek atmosfe
ry, a hydrografią krajową, przychodzimy do wniosku, że dlatego takim,

' )  Qui (flu v iu s)  d ic itu r V istu la , quia nim is undosus in  Oceano m ergitur. 
G eograf  raweńaki u Lelew ela  Tom w stępny , s t r .  2 1 7 .



jakim znamy go z dziejów, a nie innym był słusznie  kierunek działal
ności rządowćj za b. Rzeczypospolitej Polskićj w sprawie rzecznśj na- 
szój żeglugi, że kanały były bezużyteczne w kraju, gdzie od Krakowa 
mogłeś wodą, przebrać się do Gdańska albo Szczecina, nie wpływając 
na morze, gdzie jedno morze wewnętrzne słodkie, w czasach dopićro 
historycznych rozpadło się na kilka cząstek (Gopło, jezioro Mikoszyń- 
skie, Śleszyńskie i t. d.), a drugie (nie tak użyteczne wprawdzie jak  
tamto) ale istniało do XIII wieku wkoło Tatrów, w dolinach obecnie 
otwartych Dunajców, Popradu, Wagu i Orawy '). Trzeciego z jednćj

*) W in cen ty  Pol charak te ryzu jąc  obrazowo położenie czterech dolin  
nowotarskich  lo b u  D una jców ) ze spizką ( P o p ra d u )  liptowskićj (W a g u )  i oraw- 
akićj (Orawy); sam skalis ty  rdzeń  Tatrów  porównywa do wielkiej twierdzy 
przyrodzenia; obiedwie „ M a g u ry  na jój podnóżu położone, do dwu przedw aro-  
wnych szańców, cztery główne doliny do o lbrzym ich  fos tę twierdzę o tacza ją 
cych do koła,  pasmo les is te  g ó r  za ob rębem  dolin  do wielkiego wału, a oby
dwa wyłomy Dunajca  i W agu  przez g rzb ie t  Beskidu i T a t ry ,  do dwu bram  
wchodowych tój twierdzy.’ U kład  sam ton nasuwał już  myśl naszem u poecie  
geografowi, że wprzód zanim sobie obiedwie te rzeki utorowały  drogę  do m o
rza przez obydwa graniczne pasma, były T a t r y  is to tną  wyspą, o b laną  wielkióm 
Sródziem nćm  jeziorom. W yłom ami opadłe  wody, utworzyły  te  cztery doliny , 
a  tylko tymi dwoma wyłomami, łączy się k ra ina  T a t ró w  z n izinami Polski 
i z wielką doliną  D unaju .  Zapisa ł  tćż P o l  m iejscowe podanie ,  j a k o  N ow y ta rg  
i Orawa były jez iorem .

P o  gorzeć  ty lko  zbiórała miód pszczoła,
A T a t ry  Dunaj oblćwał dokoła.
K ró l  s tan ą ł  w Górcu,  gdzie  święty krzyż stoi,
Gorzeć tak  zwany, bo dal go P a n  spalić;

Do czekana sam  k ró l  się przyłożył
I  ów wiekami kamień niepożyty,
J e s t  na  P ion inach  od k ró la  rozbity;
I  o p a d ł D u na j, a zo s ta ł D unajec.
Czyby Gorzeć wyraźnie w podaniu  od go ren ia  wywodzony e tym olog i

cznie, był wskazówką, iż tu w T a t r a c h  przed wieki grały widocznie siły w u lka
niczne, gorza ła  sopka  k ra te row a ,  nie przesądzam. Sądziłbym jed n a k ,  że jeżeli 
niemieccy geologowie w chwili obccnćj,  spos trzegają  rzeczy do tąd  n ieza u w a ia -  
ne w T a t r a c h ,  bo m oreny, zsepiska, wyrobu wewnętrznego, znikłych również 
lodników (gleozerów); to może k toś,  epecyalnićj  znający geologią ,  znajdzie  
m ate rya lne  dowody tego, co wieści owa tradycya  us tna  i co ze s ta rych  p e rg a 
m inów podaje rocznik polski  je d e n  i d rug i  w całćj  p ros toc ie  ówczcsnćj.  W e 
dle roczników, mianowicie około  roku  1 2 7 0  dn ia  2 1 lipca, wody w Krakowie  
tak  si lnie  wezbrały w ciągu t rzech dni, że cała przes t rzeń  od góry  Ś-go S tani-  
sława (Ska łk i)  do góry  Ś-go B enedyk ta  (m og iły  W an d y )  przez 15 dni s ta ła  
pod wodą; pola  tak  zalano, przez 100 lat  s ta ły  się n iezdatne  do up raw y .  
W ylew ten sprow adziły  W is ła , lła b a  i  D unajec. T eg o  samego roku  N isa  
Szlązka krwią  sp łynę ła  przez trzy  dni, a O d ra  spó łczcśn ic  na  na jp iękn ie jszy



strony ślad mamy w podaniu Herodota o wielkićm jeziorze u źródeł 
Bohu; że czwarte istnićć mogło, zgodnie z podaniem tegoż historyka, na 
Dniestrze mamy dowód o tćm, iż dotąd zdarza się, że w czasie wód ua- 
remnych, 30 mil kraju w Łańcucie stoi pod jego wodami. Z Edrisiego 
i Długosza wiemy o piątćm jeziorze (w XII i XV wieku) u źródła Dnie
pru, które sięgało od Smoleńska do Nowogródka (jezioro Dubice, Ta- 
wan).... To tylko kilka, a i te dowodzą co było wód. A dlatego było 
ich dużo, bo lasów było obficićj. Dziś, jak okazuje regulacya Noteci, 
tylko obczyścić koryto wód od sztucznych i naturalnych zawałów, a że
gluga byłaby gotowa, bez wydatku na śluzy, przekopy murowane i t. d. 
Wycięcie lasów zubożyło rzeki, uczyniło przybór wód na nich rzadkim 
a gwałtownym, więcćj szkody, jak korzyści przynoszącym. To tćż mo
że zarówno okoliczności politycznego, jak i nowego przemysłowego cha
rakteru, warunkowały u nas myśli o kanalizacyi, o sztucznćj komuui- 
kacyi wodnćj. Z jednćj strony wzbronienie żeglugi na dolnćj Wiśle, 
wywołuje budowę kanału Augustowskiego, łączącego Wisłę z Niemnem. 
Z drugiej myśl olbrzymiego rozszerzenia górnictwa w Suchedniowie 
i Wąchocku za ministeryum księcia Lubeckiego, sprowadziła wykopanie 
kanału cztery mil długiego i uregulowanie rzeki Kamionny, inającój 
sprowadzać wyroby z fabryk projektowanych przy kopalniach do Wi
sły. Inżynierowie polscy pod wodzą Teodora Urbańskiego pracując od 
roku 1826 do 1830 doszli już do Bodzechowa o cztery tylko mile od 
Wisły....

Niemcy uspławnili Noteć, Wisłę, o ile leży w obrębie ich granic. 
Artykuł dr. Schunkiego informuje nas szczegółowićj o kanałach Wisły 
i innych rzek, obecnie do niemieckich odnoszonych. Wzmianka nasza 
o dawnym kierunku gospodarstwa rzecznego zdaje się, pokaże drogę, 
jakićj trzymać się mamy w gospodarstwie leśnóm. Streszczenie arty
kułu dr. Schunkiego budzi w nas niepłonną może nadzieję, że przecie 
w epoce spółek, znajdą się ludzie z kapitałami w kraju naszym, o czćm 
podobnćm, co Niemcy zrobili, zdolni zamarzyć, uprojektować co i to wy
konać. Nateraz dajemy:

K a n a ł y  ż e g l o w n e  w  p o r z e e z u  N ie m n a .

Niemen u ujść swoich łączy dwie linie komunikacji wodnych, 
z których jedna z głębi Rossyi idzie przez Tylżę do Kłajpedy (Memel) 
a druga przez tęż Tylżę do Królewca, Elbląga i Gdańska. Jednę linią

zielony k o lo r  zabarwiła się na  trzy  dni, a potćm  przez tyleż dni krwią płynęła.  
N areszc ie  również na  Szlązku kolo  Michałowa krew  padała  z nieba.  , ,Byloto  
lato  i skwarny dzień.”  W yjąwszy może osta tn iego  wypadku ,  przyk łady  Nisy  
i Odry ,  zdają  się mićć cechy wulkaniczne.  W ylewy W is ły ,  R ab y  i Dunajca ,  
byłyżby w związku tak  z tćm  ocknieniem  się siły wulkanicznćj,  nic ten  p i e r -  
wszy i j ed y n y  raz czynnćj w owćj epoce 1 2 5 8 , 1 2 5 7  i 1 2 0 1  roku?



tworzy północne ujście Niemna, tak zwana „Bośnia" (Ruś), potóm rzeka 
Minga i „kanał króla Wilhelma;" druga stanowi południowe koryto 
Niemna, dalój Gilga, kanał Sekenburski (Seekenburger), Niemenek (Nc- 
moniri), wielki przekop frydrychowski (Grosser Fridrichsgraben), 
i wpadające do kurskiego habu {Kurisohcr haf) ramię Pregli zwane 
Daj ma. Kanał króla Wilhelma wychodzi z Mingi 24 kil. powyżćj jój 
ujścia, koło wsi „Langkuppen:" idzie ku południowemu zachodowi przez 
spławną „Drawohne," do ujścia „Schmetelle,” zabrawszy jój wody; dalój 
zwraca się ku Kłajpedzie, i tu poniżćj o 5 kil. uchodzi do kłajpedzkićj 
głębiny (Memelstief). Długość kanału wynosi 25,,08 kil., a cały trak t 
wodny do ujść Mingilma 49,6ł8 kil. długości. Po r. 1870— 1871 o tyle 
pogłębiono rzekę i kanał, że statki mogą się zagłębiać wszędzie na 1,25 
metra. Prócz żeglowców i tratew, chodzą parowce zwykle średnio 
przez 7 miesięcy, od 1 kwietnia do 15 listopada. W r. 1874, żegluga 
już 22 marca zaczęła się, a skończyła się 19 listopada. Tego roku przy 
„Langkuppen" w górę i dół linii przeszło 559 statków, 111 tratew 
z 2,669,908 cent. ładunku. By uniknąć na Kurskim babie rozrzuco
nych głazów i podwodnych raf, statki chętnie płyną z Tylży do K łaj
pedy i odwrotnie przez tak zwany „Taggraben" kanał idący od Mingi 
do Ruśni; kanał Sekenburski łączy w prostćj linii Gilgę z Niemenkiem, 
i wprost ostatniego uchodzi do wielkiego przekopu Frydrycha. Zało
żono go w latach 1833—1836, jest długi 11,67 kil., 25 metr. szeroki, 
przecięciowo 3 met. głęboki; 1874 r. przepłynęło nim 2,760 statków, 
385 tratew z 3,645, 598 cent. ładunku. Szły kamienie do budowli, 
cegły, drzewo opałowe i budowlane, żelazo, węgiel kamienny, torf, oleje, 
tłuszcze, a głównie zboże.

Nim wykopano ten kanał, tęż samą komunikacyą, tylko na gór
nym rzek łączonych biegu, dawał mały przekop Frydrycha (Icleiner 
Fridrichsgraben).

Powstał jednocześnie z wielkim (1834— 1851 r.). „Pierwsze 
prace przy tych wodnych drogach, podjęte zostały w latach 1689— 
1697 z podniety sejmu polskiego, a to dla uniknięcia szkód, jakie stat
ki na babie ponosiły, a wykonała je hrabina Katarzyna von Waldburg 
Truchsess, wdowa po Filipie z Chiczan, któremu już w r. 1669 Kur- 
firszt Fryderyk Wilhelm zlecił był budowę kanału." Tak mówi dr. 
Schunke w swój rozprawie. Wiadomo tymczasem, że już za Zygmunta 
Augusta, Mikołaj Tarło własnym kosztem spław ułatwił na Niemnie, 
za co mu pomnik nad rzeką wzniesiono, a Szreder wierszem wysławił.

Jest tćż konstytucya z 1607 r., wedle którćj tamy, groble nowe, 
i jazy dretowe na rzekach portowych Niemnie, Gilii, Ruśnie od księz- 
twa pruskiego, a od księztwa kurlandzkiego na rzecze Muszy i Niemen- 
ku przeciwko paktom ku zatrudnieniu negocyacyi obywateli W. Księz
twa Litewskiego, zniesiono, a 1611 r. dozwolono przez rzekę Gilią port 
do Królewca i Litwy dla uniknienia szkód „na morzu Kurskióm hab rze- 
czonćm” uczynić księciu pruskiemu jego kosztem, i w tym celu wysłać 
miano polskiego komisarza do współwyboru miejsca i uchwalenia cła



czasowego na pokrycie kosztów. W r. 1(513 miejsce upatrzono za 
sprawą owego komisarza ur. Janusza Skumina Tyszkiewicza pisarza 
W. Księztwa litewskiego, starosty bracławskiego i nowogrodzkiego, na 
port królewiecki, uchwalony poprzednich lat. Roku 1635 znów zlecono 
przypilnowanie kurfirszta, by swym kosztem zniósł przeszkody tamują
ce Litwie żeglugę, gdyż już na to cło pobierał.

Wielki przekop Frydrycha jest 17,8 kil. długi, 19—23 met. sze
roki, 3 met. głęboki, poprawiony był w latach 1823 i 1827', i późnićj 
wielokrotnie. Okrąża on w odległości 2 kil., hab kurski, od którego 
fal bronią go wysokie tamy. Zwykle tędy obierają drogę żeglowcc 
i statki parowe; pod Łabiawą wpływają na morze kurskie hab rzeczo
ne (po staropolska mówiąc) przy spokojnćj pogodzie, i Niemenkiem oraz 
sekenburskim kanałem dopływają do Tylży. W r. 1877 z przekopu 
Frydrycha na Dajmę przepływających było 349 ładownych a 53 nie- 
ładownych statków.

Tak się przedstawia w pracy dr. Szunkego ruch handlowy na po- 
rzeczu Niemna. Byłoby rzeczą do pożądania, aby do tego materyału 
ze źródeł niemieckich, zostały dołączone dane statystyczne, zkądinąd 
poczerpnięte, zdolne, jako miejscowe, uzupełnić obraz wzięty z jednego 
roku, i więcćj opisem topograficznym niejako wypełniony ').

ERAZM CIOŁEK,
B I S K U P  P Ł O C K I  ( i 5 o 3 -  i 5 2 2  R . ) .

DYPLOMATA POLSKI XVI-go W IE K U  *).

P R Z E Z

S tan isław a  Lucasa.

V.

Poselstwo na sejm augsb u rsk i  w r .  1 5 1 8 .

W trojakim celu wysyłał Zygmunt Erazma do Augsburga, a to naj
pierw, żeby posunął dalćj wlokącą się jeszcze ciągle sprawę pruską, po- 
wtóre, w celu poparcia myśli powszechnćj na Turka wyprawy i wreszcie, by 
przezeń wziąć udział w wyborze nowego cesarza niemieckiego, co jeźU

' )  P rzeg ląd  dalszćj kanalizacyi podam y w roku  przyszłym.
*) D okończenie— patrz  zeszyt za l is topad  r.  b.



nie dokonanćm, t,o przynajmniej przygotowanem być miało na sejmie 
w Augsburgu. Rozważymy z osobna każdy z tych trzech względów.

Był to czas powszechnego nawoływania do wojny z Turkami. 
Rok rocznie szły gorące listy papiezkie do monarchów europejskich, 
domowemi zajętych wojnami; rok rocznie trudzili się na ich dworach legaci 
papiezcy, godząc ich, wzywając, napominając. "Ale ten urzędowy, że 
się tak wyrazimy, zapał nie miał dostatecznej siły, by mógł przeniknąć 
i skutecznie poruszyć tłumy; a cóż mówić o samolubnych gabinetach, 
na zimno obliczających korzyści i szkody z tego wyniknąć mogące. 
Jeden wymawiał się drugim, udawał chęć i zapał, którego w istocie 
nie miał. Najwymowniejsze głosy przebrzmiewały bezskutecznie; ów 
wielki ustęp z księgi dziejów: wojny krzyżowe, nie doczekał się drugie
go wydania. Teraz jednak bliższą niż kiedykolwiek była myśl wy
prawy tureckiej. Pokój zdawał się powracać pośród skołatane dłu- 
goletniemi wojnami ludy europejskie; długo stał otworem Janus euro
pejski: teraz go zamykano. Ale bo tóż była pora potemu. Niebez
pieczeństwo tureckie wzrosło do niesłychanych rozmiarów. Jak miecz 
Damoklesa wisiało teraz nad Zachodem.

Trzeba czytać listy współczesne: przebija z nich uczucie niepo
hamowanej trwogi; za lada wieścią o nowćm zwycięztwic tureckiśm 
drży całe chrzcściaństwo: nie odetchnie swobodnie, póki nie usłyszy, 
że srogi Selim oddalił się do Azyi, by tutaj tępić zwolenników Alego, 
przeklętych Szyitów, by w jednym dniu ściąć ich „40,000 głów z nie- 
poczciwemi duszami” '). Nowa trwoga, bo wieści głoszą, że powraca, 
że wrócił do Europy, że się wybiera na jćj ujarzmienie. Z drugiśj stro
py pełne te listy sangwinicznych nadziei, daleko sięgających pro
jektów do zażegnania zbierającćj się groźnie burzy. Powszechny po
kój, piszą, ma być ustanowiony na lat pięć między chrześciańskimi 
książęty. Dwie armie, każda 60,000 licząca, mają być wyprowadzo- 
pe w pole. Jednćj morzem Śródziemnćm, drugiej Dunajem dostarczą 
żywności. Każdy kraj, co się krzyżem znaczy, zapłaci dziesięcinę. 
Wszyscy książęta europejscy, w liczbie dwudziestu, sześć zakonów ry
cerskich, połączą swe siły 2). W duchu widziano już Syryą i święte 
miejsca w rękach chrześcian. Palestynę, mówiono, łatwo będzie moż
na utrzymać; trzeba tylko cztery miejsca obwarować: Joppę na za
chodzie, Petrę na wschodzie, Bers na południe, Dan na północy, i go
rg Syon w dodatku. „Monarchowie europejscy niech się poprawią, 
niech surowo karcą grzechy w swoich wojskach." Tak chciano się 
przygotować do świętego boju 3). Cesarscy posłowie ułożyli program

*) Słowu „prawow iernego” (Sunnity )  Seadeddina, wyjęte z R ankego  
Deutsche Gescliichte im Z e ita lte r  der K eform ation , t .  I, s t r .  1 5 6 ,  2 wydanie 
zbiorowe. L ipsk , 1 8 7 3  r.  D u n ck er  i H um blo t .

2)  L e tte n  a n d  papers, wydane przez Brewcra ,  vol. I I ,  pa r t .  I I  nr .  
3 8 1 5 ,  pod r .  1 5 1 7 ,  E xpeditiori aga inst the T urcs , s t r .  1 1 9 5 .

3) Letters a n d  p a p ers , ed. by Brew er, vol II, p a r t  II, n r .  1 3 1 5  
s t r .  1 1 9 6 .  1



wyprawy, mającej trwać trzy lata (1518— 1520 r.). Królowie Fezu, 
Tremezynu oraz Marokko, Arabowie z gór libijskich, szach Persy i mieli 
w mój wziąć udział, naturalnie po stronie chrześcian przeciw Turkom. 
Król polski z siłami pogranicznych ludów miał najpierw r. 1518 zdo
być Kilią nad morzem Czarnśm; w roku następnym połączyć się z kró
lem Francy i, w (górnój) Bośnii, razem z nim uderzyć na Filipopol i Ad- 
ryanopol, opanować Chalcedon, Negroponte lub jakie miasto portowe 
i w trzecim roku wojny (1520) połączyć się z cesarzem i królem por
tugalskim w Afryce i t. d. Turcya europejska, Anatolia i Syrya hoj
nie, mówiono, wynagrodzą poniesione trudy. „Afrykańczycy po ta 
kich powodzeniach prawdopodobnie przejdą na chrystyanizm" i t. d. ‘).

Tak układano olbrzymie projekta, kołysano się w świetnych na
dziejach, którym, niestety! nie odpowiadała rzeczywistość. W Polski 
więcśj niż któregokolwiek kraju interesie było, żeby przyszła do skut
ku powszechna wyprawa. Polsce tóż nie mały w niśj przeznaczono 
udział. Już w r. 1515 Leon X Zygmuntowi I przeznaczał naczelne do
wództwo w wyprawie tureckićj 2); teraz powtórnie ofiarował mu ten 
zaszczyt. Małżeństwo z Boną bowiem rozgłosiło sławę potęgi Zyg
munta we "Włoszech; ściślejsza ztąd przyjaźń z cesarzem kazała się 
zgodnego po nich spodziewać działania. Leon X wysłał Dominikani
na Mikołaja Szonberga do Węgier i Polski 3). Miał on przedewszy- 
stkićm powrócić zgodę zwaśnionym jeszcze chrześciańskim monarchom, 
a pojednanych zagrzać do boju z Turkami. Cesarz Maksymilian ze

' )  Letters and p a p ers, vol I I ,  p a r t  I I ,  n r .  3 8 1 6 ,  s tr .  1 1 9 6 — 1 198 .  
Olbrzymi ten p ro jek t  wyprawy powszechnćj,  można w (łacińskim) oryginale  
czytać w wydanych przez E .  Charriferea: N ógociations de la  France dans le 
Levant (w zbiorze zatytułowanym: Collection de documents ined its sur l 'h is - 
toire de France , premióre s ir ie , liist. po litique), tomie I ,  (Paryż,  1 8 4 8 ) ,  od 
s t r .  4 9 — 63 .  T en  sam zdaje się p ro jek t  wyprawy powszechnćj szeroko roz
wiedziony znajduje  się w Raynalda: A nna tes ecclesiastici ad a. 1 5 1 8 ,  od 
nu m eru  3 do 33 .  Inny  j e s t  w A cta  Tom iciana , t. IV ,  nr. C C C L X V II ,  s t r .  
3 5 0 — 3 54 .  A uisam m tum  ad expeditionem contra Tureas. W  wydanych przez 
B rewera  dokum en tach  do panowania H en ry k a  V I I I  j e s t  pe łno  lis tów tyczą
cych się tć j  sprawy, p ro jek tów  w rodzaju s treszczonego w tekście, tak  w vol. 
I I ,  pa r t .  I I ,  n r .  3 8 1 7 ,  nr .  3 8 2 3 ,  nr. 3 7 1 5 ,  (A  paper o f  N ew s), n r .  4 5 6 0
i t .  d.

ł ) A c ta  Tom iciana, t .  I I I ,  n r .  C D L X X I X ,  s tr .  3 4 7 — 3 4 9 .  Leo P a 
p a  X  Sigism undo R egi. Romae. 2 4 m arca .  W  T h e in era ,  M onum enta , t. I I ,  
n r .  C C C L X X X II ,  s t r .  3 5 4 — 3 5 6 ,  j e s t  datum  25  marca.

*) W  pierwszćj połowie r .  1 5 1 8 .  Bliżćj czasu oznaczyć nie umie
my, lecz ju ż  19 m arca  tegoż roku doniósł Leon  X  Zygmuntowi,  żo wysyła 
SchOnbcrga. (Zobacz: B ib lio tekę  W arszaw ską , z r .  1 8 5 8 ,  t .  IV ,  T r e i i  5 0  
dokumentów z archiwum k a p itu ły  katedry k ra ko w sk ie j,  podał  I. Ł. s t r .  2 86 ,  
nr .  5 8 7 ) .  Z resz tą  bu ła  papiczka, nakazu jąca  wszystkim chrześciaóskim mo-



swój strony wzywał doń króla polskiego. Odpowiedź odniosło mu 
właśnie wystane na sejm augsburski poselstwo polskie. Rad wojnie 
z Turkami, nie może jednak Zygmunt prędzćj na nich uderzyć, póki 
nie będzie widział zgody w chrześciaństwie; zbyt wielką jest potęga 
turecka, zbyt trudne i kłopotliwe położenie państwa jego. Zresztą 
cieszy się, że raz przecie przyjdzie do skutku pożądana wojna święta. 
Naczelne dowództwo ofiarowane przez papieża podzieli z cesarzem, ja 
ko znanym z swego doświadczenia w sztuce wojennćj ').

W sprawie pruskiej zjazd wiedeński, owoc wzajemnego zbliżenia 
się do siebie Zygmunta i Maksymiliana, niemałą wywołał zmianę. Głów
na dotychczas podpora wielkiego mistrza, cesarz nietylko wyrzekał się 
wszelkiego z nim wspólnictwa, lecz owszem obiecywał zarazem, że go 
nakłoni do tego, od czego go tak usilnie dotąd wstrzymywał 2). Nie 
mógł odtąd mistrz liczyć na jego pomoc i musiał dalszego poparcia 
swego uporu szukać w Moskwie. Jakoż, jeżeli już w r. 1514 docho
dziły Zygmunta wieści o jego z Moskwą przeciw Polsce toczonych ukła
dach 3), to w r. 1515, jeszcze podczas trwania kongresu wiedeńskiego, 
w. mistrz, przewidując zmianę w usposobieniu Maksymiliana, związał 
się rzeczywiście z carem Bazylim przeciw Polsce 4), i odnowił te zwią
zki w dwa lata potćm w r. 1517 5). Coraz więcśj znikała nadzieja 
pokojowego zakończenia sprawy; wzajemnie zbrojono się do blizkićj 
w°jny, którśj przecie żaden z obu przeciwników nie chciał poczynać. 
Maksymilian podejmował się pośrednictwa. Śląc w r. 1516, stosownie 
do swych wiedeńskich przyrzeczeń, Zygmunta Herbersteiua do Moskwy

narchom  (p ięcio le tn ie)  zawieszenie broni,  by ła  wydaną ju ż  na  ro k  p rzed tćm , 
ho 6 m arca  1517  r .  (Zobacz wyżćj powołanego C harr ie re ’a: N ćgocia tions
diplom. de la France d a m  le L eoan t, t. I ,  s t r .  6 3 — 6 8, gdzie taż bu ła  j e s t
przetłumaczoną).

') A c ta  Tom iciana , t. IV ,  nr. CCCLX1I, s tr .  3 4 5 — 3 4 8 .  L egatis
a Sigism undo I  llege Fuloniae ad  Concentum Augustensem  et ad  Caesarem
M axim ilianum : da ta  E rasm o C iołek E po  F locensi et Bogussio Thesaurario du
catus L ithuaniae, bez miejsca i czasu.

2) D r.  Liskc: Kongres w iedeński w r. 1 5 1 5  (w S lu d g a ch ..., s t r .  1 3 4 ) .
8) Zobacz: In d ex  Corporis historico d ip lom atic i Liuotiiae, E sthoniae , 

Curoniae, wydal C. E .  N ap iersky ,  część I I  (R yga  i D o rp a t ,  183 5, s tr .  15 9), 
l|r .  2,6 4 5, tudzież Supplem entum  ad  historica  liu ssiae  m onum enta... (Pc tropo li ,
18 4 8 ) ,  na  s tr .  3 6 2 ,  i liussisch  lioldndischen U rkunden  (zeb ra ł  N ap iersky .  P e 
tersburg ,  1 8 6 8  r .) ,  n r .  C C C X X X V , s t r .  8 0 1 .  Pordw naj  V oig ta ,  tom  I X ,  
s t r .  4 0 8 .

4) liussisch  liclandischen U rkunden... n r .  C C C X L IX ,  s t r .  3 1 0 .
ł ) Index corporis h is to rieo -d ip lom atic i... n r .  2 , 7 5 4 ,  s i r .  1 7 7 .  Rus- 

sisch lioldndischen U rkunden ... nr. CC C LVIII ,  s t r .  32 1. Po rów naj  Voigta
IX ,  s t r .  5 3 6  i nast .  P o  szczegóły odsyłamy do cy tow anych  źródeł ,  gdzie

84 rzeczy nieznane  Voigtowi.



w celu zapośredniczenia zgody między nią a Polską '), dawał mu także 
co do pruskiój sprawy pewne zlecenia 2). Odpowiedź na propozycye 
cesarskie odwoził do Augsburga Erazm. Instrukcya dana mu przez 
Zygmunta jest wprawdzie dość szczegółowa, ale przypuszcza dokładną 
znajomość poprzednich stosunków, którćj nie posiadamy. Miał do
nieść Erazm cesarzowi, że propozycye Herbersteina, podobnie jak i pro
ponowany z ramienia cesarza przez Fryderyka de Strasson i m argra
biego brandeburskiego Kazimierza, sąd rozjemczy, zostały przez stany 
polskie stanowczo odrzucone; miał go zawiadomić, że Zygmunt, chociaż 
pokój toruński nie został potwierdzony ze strony papieża, cesarza i mi
strzów Inflant, Niemiec i Włoch, ma przecie dostateczne do Prus pra
wa; miał wystawić, jak Zygmunt, pokojowego zawsze usposobienia, 
nigdy zwady nie szukał, jak natomiast mistrz uciskał poddanych kró
lewskich, łupił ich i obdzierał, łączył się z Moskwą i miotał najohyd
niejsze potwarze na swego wuja i pana. Wiedziano jednak w Polsce 
dobrze, że przedstawienia te, jak  tyle innych już uczynionych, nawet 
wobec przyjaznego Polsce usposobienia cesarza, niewiele się przyda
dzą; Erazm miał tedy, załatwiwszy w Augsburgu co było potrzeba, 
ztamtąd prosto udać się do Rzymu i z papieżem o pruskiój mówić 
sprawie 3).

Trzecim wreszcie powodem wysłania Erazma była sprawa wybo
ru nowego cesarza rzymsko-niemieckiego. Cesarz Maksymilian chciał 
swemu najstarszemu wnukowi zapewnić następstwo po sobie. Widział 
w tóni jakby zakończenie swego dziejowego zawodu. Przez wszystkie 
dni żywota swego — pisał ( 2 4  maja 1518 r.) — pracował, ażeby dom 
swój wielkim uczynić; cały jednak trud jego byłby stracony, gdyby 
tego ostatniego nie dopiął celu *). Ale nie było to wcale łatwćm za
daniem: do boju z 18-letnim wnukiem jego wystąpił potężny monarcha, 
pierwszy rycerz w Europie, z świeźómi jeszcze na skroniach wawrzy
nami, które zdobył w krwawój walce pod Marignano, król Francyi, 
Franciszek I. Jego waleczność, stosunki z papieżem Leonem X, jego 
przyrzeczenia, a przedewszystkićm hojnie przezeń szafowane „słonecz
ne talary," zyskiwały mu głosy elektorów; przy końcu r. 1517 miał 
ich już cztery, a więc liczbę wystarczającą do wyboru ł ). Podeszły 
w latach Maksymilian, musiał się spieszyć z wyborem swego wnuka.

' )  Zobacz: Siegm unds Freiherr v. Het berslein Selbstbiographie heraus- 
geg. v. T h . G. v. K a ra ja n  w Fontes rerum A u stria ca ru m , 1 A btheilung , I  B a n d  
(W iedeń ,  1 8 5 5 ) ,  s t r .  104 i nnst.

ł )  A c ta  Tom iciana, t. IV ,  n r .  C C C L X II ,  s t r .  847 .
s ) A cta  Tom iciana, t .  IV ,  nr .  C C C L X II ,  s t r .  3 4 5  —  8 4 8 :  Legatio a S i-

gism undo.
4) Rankę:  Deutsche Geschichte im Z e ita lte r  der lte fo rm a tio n , t. X V I I ,  

s t r .  2 1 6 ,  d rug ie  zbiorowe wydanie.
5) Zobacz J .  G. Droysena: Geschichte der preusisclien Politilc, I I  B and , 

2  Abtheilung  (L ip sk ,  1 8 5 9 ) ,  s t r .  102 i 103 .



W tym głównie celu zwołał książąt i stany rzeszy na sejm '). Był on 
zaś wraz z królem polskim opiekunem osierociałego w r. 1516 po ojcu 
Władysławie małoletniego Ludwika, węgierskiego i czeskiego króla. 
Ludwik, jako król czeski, był zarazem jednym z siedmiu elektorów 
rzeszy niemieckićj, miał przeto głos przy wyborze cesarza. Tym gło
sem rozrządzał teraz wraz z Maksymilianem jego stryj i opiekun, król 
Zygmunt. Nieulegało wątpliwości, że go odda cesarzowi, z którym go 
od czasu zjazdu niemieckiego węzły najserdeczniejszej przyjaźni łączy
ły. Mimo niesłowności cesarza, który w r. 1515 przyrzekł następstwo 
po sobie 9-letniemu podówczas Ludwikowi, co tćź osobnym dokumen
tem (tak zwanym traktatem  adoptacyjnym) potwierdził 2), Zygmunt 
ani na chwilę nie zawahał się, co zrobić z swym głosem wyborczym. 
Gdy przyjechali do Polski na wesele Zygmunta z Boną: Kazimierz bran- 
deburski i Wawrzyniec Saurer, wice-rządzca Austryi, usprawiedliwiali 
stosownie do otrzymanych instrukcyi Maksymiliana, że wszelkich tru 
dów dołożył, żeby obrać cesarzem Ludwika. Jednakże wszystko to da- 
remnem się okazało. Następnie prosili, donosząc o zamiarze cesarza, 
aby przeciwstawić zabiegom Franciszka I o koronę, wybór Karola, 
o wysłanie osobnego poselstwa z zupełnćm pełnomocnictwem. Wtedy 
Zygmunt, acz z pewnością nic wierzył w zaręczenia cesarskie, oświad
czył się jednak gotowym do tego, i, czy to ulegając uczuciu przyjaźni 
dla cesarza lub namowom swych przekupionych doradzców :1), czyli tćź 
widząc, że i inne przy tern sprawy (turecką i pruską) załatwić lub choć 
dalćj posunąć potrafi; wystał w istocie owo poselstwo, na czele którego 
stał Erazm." Wraz z nim składali je: Rafał Leszczyński, kasztelan lędz- 
ki i starosta człuchowski, późniejszy następca Erazma na jego bis
kupstwo, którego Zygmunt kilkakrotnie już do podobnych interesów uży

' )  W ynika  toż z D roysena ,  tamże, s t r .  1 0 4 .  A jed n a k ,  naw et tak i  
m is trz  j a k  Ranko, zdaje się wierzyć w szczerość zamiarów cesarza co do wojny 
tu reok iśj  ( Deutsche G esch.,... s t r .  2 1 7 ) .  Maksymilian udawał po mistrzowsku 
zapał do świętego boju,  ażeby ty lko uzyskać poparcie  swych planów ze s t rony  
k ury i  rzymskićj,  a choćby był rad  wyprawie na T u rk a ,  dla pozbycia się śm ier
te lnego  wroga  swych dziedzicznych krajów, to je d n a k  wątpimy bardzo ,  czy 
w ogóle wierzył w możliwość dojścia  do sk u tk u  powszechnćj wyprawy. W sp ó ł 
cześni p isarze  uważają po trzebę  tu rec k ą  za g łówną przyczynę zwołania se jmu, 
za g łówny przedm io t  ob rad  sejmowych, na tu ra ln ie ,  bo o zakulisowych n a ra 
dach dyplom atycznych  nic wiedzieć nie mogli:  tak  B arto l in  (w opisie se jm u 
augsbursk iego ,  s tr .  3 nioliczb.) ,  S le jdan ( Commentariorum de s ta tu  relig ionis 
et reipublicae Carolo V, l ib r i  X X V I .  A rg en to ra ti s. a ., t. I ,  s t r .  5 i 6 ) i inni.

2) Liske: Kongres wiedeński w r. 1 5 1 5  w Studyuch, s t r .  49  i nast .
8) Zobacz rachunek  wydatków z se jmu augsbursk iego ,  d rukow any 

'v A nzeigen  J u r  K unde der Deutschen V orze it, wydawanym przez F ranc iszka  
Józefa  M o n e g o ,  roczn ik  V  (K a r ls ru h e ,  1 8 3 6 ) ,  nr.  L V , s t r .  40 7 —  4 0 9 .  P rz y 
taczamy tu dosłownie  odnośny ustęp:  Item  que p a r  lettres de change sont este 
Payer en Ilon g rie  et en J'olone, parquoy l'on a pra ticque  les ruys de llongrye



wał, i Bogusz czyli Bogusław, podskarbi W. Ks. Litewskiego ')• W in- 
strukcyi danćj im Zygmunt wypowiada wyraźnie, że wysyła ich „z zu
pełną mocą, pieczęcią, kredencyą i tćm wszystkiśm, co się okazało po- 
trzebnćm, ażeby stosownie do zlecenia J. C. Mości, mogli w szczególno
ści podług jego życzenia postąpić" 2). Pieczęć otrzymał Erazm, jako 
głowa poselstwa 3). Prócz tśj instrukcyi, otrzymali posłowie 10 lipca 
nieograniczoną wolność załatwienia na sejmie wszelkich spraw, w za
kres wyboru wchodzących 4), a w tydzień późnićj (18 lipca) osobne 
pełnomocnictwo co do wyboru od Zygmunta I ł); podobne pełnomocni
ctwo w imieniu króla Ludwika od Zygmunta im dane 6). Wręczył 
dalśj Zygmunt poselstwu list, którym polecał je łasce cesarza, donosząc za
razem, żez nim ,,o niektórych niepowszednich będzie mówić sprawach”
W podobny sposób polecił Zygmunt posłów elektorom rzeszy H).

et de P olonie tellem ent, que ilz  ont enooye ung ambassadeur u  tou t leur p la in  
pouuoir su r  le f a i t  de Cćlection a  la  d itte  journee  d 'A usbourg ... 1 0 ,0 0 0  J lor. 
d ‘or. Porów naj także L c G lay: N egociations diplom atiques enlre la F rance et 
V Autriche, I I ,  3 3 3  —  3 4 0 . Instructiori a, M . Jean  de la Sauch, k tó re  to  d zie ło  
znam  jed n ak  ty lk o  z w zm ianki, ja k ą  o n iem  czyn i dr. L isk e  w rozpraw ie: S to 
sunek dworu polskiego do elekcyi K arola  V  (w Studyach  z dziejów  X V I  wieku, 
s tr . 17 2 , uw . 3 ).

' )  Zw ie się  ten  B o g u sz  raz thesaurarius, to  znow u mareschalcus m. d u 
catus L ithuaniae , co  z tąd  p och od zi, że jeszcze  w c ią g u  roku 1 5 1 8  z urzędu  
p o d sk arb iego  na g o d n o ść  m arszałka p o su n ięty  z o sta ł ( J an ock i: Ja n o cia n a , tom  
I I I  w ydany po śm ierci au tora  w r. 1 8 1 9  w W arszaw ie przez Sam u ela  B o g u 
m iła  L in d eg o , nr. X L I V , str . 12 0 ) . N ie  w szy stk ie  akta  d o ty czą ce  w ym ie
niają w szystk ich  trzech  p ostów , w n iek tórych  brak R a fa ła , w in n ych  B ogusza;  
są  jed n a k  d ow od y , że  b y li w szyscy  trzej w A u g sb u rg u .

2) A c ta  Tom iciana, t. IV , nr. C C C L X II, str . 3 4 7 — 3 4 8 .  J u ż  nad
m ien ion a  Legatio .

3) Z obacz zeb ran e przez sam ego  E razm a: A cta  legationis E p isco p i P lo -  
censis apud  Leonem pap a m  X  et M axitn ilianum  Im peratorem  in com itiis A u g u 
sta n is  1 5 1 8 , drukow ane w T h ein erze: M onum enta P olon iae..., t. I I ,  n r .C D V III , 
od str . 3 8 0 — 3 9 4 ,  na str . 8 8 4 .

4) A cta  legationis E p i  P locensis... T h e in c r, t. I I , tam że. E xem plar  
m anda ti super electione regis Rom anorum O ratoribus ad  eundem Conventum A u -  
gustensem m issis da ti.

ł )  A c ta  Tom iciana, t .  IV , nr. C C C L X IV , s tr .  3 4 9 :  P len ip o ten tia  ad  
Carolum in  regem Rom anorum  eligendum. D ogicl: Codex d ip lom at., tom  I ,  
nr. X X IV .

6) A c ta  Tom iciana, t. IV , nr. C C C L X III, str . 3 4 8  — 3 4 9 .  Facultas 
da ta  E rasm o E po  P locensi nomine Ludooici Regio H u n g ariae ... a d  Conventum  
Im perii, bez m iejsca  i  czasu .

7) A cta  Tom iciana, t. IV , nr. C C C LX V , str . 3 5 0 .  Sig ism undus I i .  p .  
M a xim ilia n o  C aesari— bez m iejsca  i czasu .

8) A c ta  Tom iciana , t . IV , nr. C C C L X V I, s tr . 3 5 0 .  Sig ism undus R . P .  
Electoribus im p erii— rów nież b ez  ozn aczen ia  m iejsca  i czasu .



Już od początku lipca r. 1518 gromadziły się stany rzeszy nie- 
mieckićj w Augsburgu '). W połowie sierpnia rozpoczął się sejm, „ja
kiego od lat trzydziestu niewidziane" 2). Uświetniali go swą obecno
ścią: cesarz Maksymilian, dwaj legaci papiezcy, znany z dziejów retor- 
macyi Tomasz de Vio z Gaety i Maciej kardynał Gurceński; posłowie: 
francuzcy, węgierscy, krzyżaccy, elektorowie i prawie wszyscy książęta 
i biskupi niemieccy. Nie brakło i ary stok racyi ducha; przybyli znani 
w swym czasie z nauki: Peutinger, Hutten, Bartolin, Spalatyn, Stabius, 
Henryk Stromer, Wawrzyniec Zoch i wielu innych 3). W takiem to 
zgromadzeniu, w kolegium książęcćm, dokąd cesarz był inne stany po
wołał, przemówił, zaraz na pierwszćm wspólnśm posiedzeniu, 20 sierp
nia, w sprawie powszechnćj wyprawy tureckićj, poseł polski Erazm 
Ciołek. Już poprzednio mówili legaci papiezcy. Kardynał Tomasz, 
kiedy oddawał 1 sierpnia cesarzowi przysłane mu przez papieża kape
lusz i szpadę, wzywał w gorącćj mowie do boju z Turkami. Podobnie 
w kilka dni późniój przemawiał do stanów 4). Cesarza nie trudno mu 
było przekonać. Co 50 właścicieli domów, takie były wspólne cesarza 
z legatami postanowienia, miało jednego żołnierza do boju z Turkami 
postawić.; na ich utrzymanie mieli duchowni dziesiątą, świeccy dwu
dziestą dać część swych dochodów 5). Ale trudnićj było zjednać tym 
uchwałom uznanie stanów. Wymowny głos Erazma podług świadec
twa naocznych świadków do łez poruszył zgromadzenie; o szczerości

')  R ankę: Deutsche G eschichle..., t. I, s tr .  2 1 7 , nr. 2 , (d ru g ie  zb io ro 
we w ydanie).

2) A cta  lega tion is— T h cin cr , t .  II, nr. CDVIII, str . 3 8 4 .
3)  Z obacz przed m ow ę, k tórą  Jak d b  S p ie g ie l sekretarz  cesa rsk i u m ieś

c ił  na c z e le  w ydanćj przez się  m ow y E razm a, w A u g sb u rg u , r. 1 5 1 8 ,  w dru
karni Jan a  M ullera; d ruga stron a  n ieliczbow anu . P orów naj także B a rto lin a  
Opis sejmu augsburskiego  (n ieużyw any zdaje s ię  d o tąd , prócz ty lk o  przez p rofe
sora  D ro y sen a ) k tóry p r zec ie  p o d aje  k ilk a  n iezn an ych  sz czeg ó łó w . (R ich a rd  
i  B ar th o lin i v ir i erud itiss im i de conventu A ugustensi concinna descriptio  rebus 
etiam  externarum  gentium  quae in terim  gestae su n t cum elegantia  in terser tis , rok  
1 5 1 8 ,  w A u g sb u rg u , stro n  3 0 n ie liozb ow an ych ). A u to r  W ło c h , b y ł k a p e la 
nem  kard yn ała  M a cie ja  i sam  na se jm ie  o b ecn y , co  z w ie lu  m iejsc  j e g o  d z ie ł
ka w ynika  (n p . s tr . 1 2 , 2 7 ,  2 8  i  t . d .) .  D z ień  p rzyb ycia  p o se ls tw a  p o lsk ie 
g o  n ie  da się  śc iś le  ozu aczyó . 1 0  sierp n ia  p raw d op od ob n ie  je sz c z e  g o  n ie  
b y ło  (B a r to lin u s , s tr . 1 1 , b an k ie t u Joach im a b ran d eb u rsk ieg o ). 19 sierp nia  
ch ce  m u cesarz  dać p osłu ch a n ie  (B a rto lin u s , str . 1 4 ) ,  od łożon o  na drugi 

dzień  d la braku czasu .
4) T h e in e r, t .  II, n r . CDVIII, A cta  legationis E p isco p i P locensis... 

s tr .  3 8 8 .  M ow a do stanów  na s tr .  3 8 6 — 3 8 8 .  R ay n ald u s ad. a. 1 5 1 8 ,  n r . 6 2 .  
Rerum  Germ anicarum Scrip tores varii, wyd. M arkw ard  F rc h e r  i B u rc h a rd  S tru - 
v ius, t .  II, (A rg en to ra ti, 1 7 1 7 )  s tr .  6 9 8 — 7 0 1 ,  m owa lega tów  do stanów ; 
m owa do cesarza , fo l. 7 1 5  (w Ja c o b i M aulci H istorio la  duorum actuum ).

ł ) R ankę: Deutsche Geschichte, t .  I, s t r .  2 1 8 .



zamiarów papieża i cesarza, stanów przekonać nie zdołał '). Nie za
pominajmy, że był to czas poczynającej się reformacyi niemieckićj. Na 
sejmie augsburskim przesłuchiwał „kardynał z Gaety” Lutra. Stał 
jeszcze nie wzruszony napozór gmach potęgi papiezkiej, ale już chwiał 
się w samych posadach. Nie wierzono w zamiary kuryi; pojawiły się 
pisma, które im wręcz kłam zadawały; to florentyńskie wybiegi, mó
wiono, by wykpić grosz z Niemiec; owych Turków, których trzeba zwal
czać, należy we Włoszech szukać 2). Stanowczo odmówiono. Nie dość 
na tśm; odmowa zamieniła się w oskarżenie; stany skorzystały ze spo
sobności i przedłożyły swe zażalenia: żalono się na annaty, które Ju ż  
uietylko od biskupstw, lecz i od probostw i opactw dwór rzymski wy
biera;” na coraz większe koszta, jakie potwierdzenie w duchownych 
urzędach za sobą pociąga; na rozdawnictwo beneficyów obcym, słowem 
na nieustanne nasuwanie konkordatów niemieckiego narodu 3). Du
chowni przewyższali świeckich w oporze. Przyłączyła się jeszcze opo- 
zycya przeciw cesarzowi. Przypominano sobie wzajemnie, że to tylko 
dogodny sposób wyłudzenia podatku od stanów; zastawiano się ubó
stwem i wyniszczeniem kraju, na głód, zarazę, na ciągłe wojny wysta
wionego; żądano usunięcia najrozmaitszych nadużyć ł).

' )  S ic  ornate, sic grav iter oravit ( E rasm us), ut ad  in tim a usque p ra e 
cordia auditorum  vehementia sententiarum  penetraverit pluresque ad fle tu m  con
c ita v it, ei vero docto sim ul et fa cu n d o  omnes docti et eloquentes palm am  tr ih u u n t."  
( J a k ó b  S p ieg el w dedykaoyi m owy E razm a je g o  sław nem u im iennikow i z R o -  
te rd am u , d ru g a  s tro n a  n icliczbow ana). B a rto lin  p isze ...: E piscopus P locen- 
sis v ir litera tus et g rav is orationem habuit la tinam  p lanem  et rei sa tis  accomo- 
d a tam , in  quam sapienter et erudite de expeditione contra  l'hurcas suscip ienda  
d isp u ta v it...  (p ię tn a s ta  s trona  n ieliozbow ana).

- )  O ratio dissuasoria  ( fo l. 7 0 1  —  7 0 4 ,  t. I I ,  Frehcra: Scrip tores), 
o k tórćj daw nićj sąd zo n o , że j e s t  H u tten a  d zie łom , zaw iera p ełn o  tak ich  u sz
czyp liw ych  u w ag. O to k ilka z nich: „T urka c h cec ie  zw a lczyć . C hw alebno  
p rzed s ięw zięc ie , le c z  m ocn o się  b o ję , b y śc ie  s ię  w nazw ie j e g o  n ie  p o m y lili. 
W e W ło sz e c h  g o  szuk a jc ie , n ie  w A z y i. Od A zyaty  każdy z naszych  królów  
sam  w łasn ą  s iłą  potrafi obron ić sw e ziem ie; teg o  ca ły  św iat ch rzcściań sk i n ie  
zd o ła  p o sk ro m ić . T am ten  m ając z sąsiad am i do czyn ien ia , nam  d o ty ch cza s  
je sz c z e  n ie  zaszk odził; ten  w szęd zie s ię  sroży , w szęd zie  p ragn ie krw i n aszć j. 
T e g o  cerb era  chyba rzek i z ło ta  n asycą . O ręża, w ojsk — n ie  trzeb a . L epsza  
d zies ięc in a , ja k  o d d zia ły  ja zd y , jak  w ojsk  zb rojn e h u fce  i t. d .” (fo l. 7 0 3 ) .  
T o ż  sam o m ożna czy tać  także w d zie le  p . t.: Vie et p o n t i fc a t  de L io n  X ,  p a r  
W illiam  Roscoe, tradu it de I'ang la is p a r  P . F . Ilen ry , t . I I I ,  (Paru i, 1 8 0 8 ) ,  
A p p end ice , nr. C L X X V II , p . 56  4 — 5 7 1 , g d z ie  prócz  te g o  j e s t  je sz c z e  cha
r a k tery sty czn y  d od atek  (p . 5 7 1  —  57  2 ) .  R ayn ald u s ad a. 1 5 1 7 ,  nr. 7 7 . P o 
rów naj R ankego: Deutsche Geschichte, t . I , s tr . 2 1 9 .

3)  T h ein o r , t. I I ,  nr. C C C C V III, s tr . 3 9 0 .  A c ta  legationis E p isco p i  
Plocensis. P orów naj: R an k eg o  t. I ,  str . 2 1 9 , D roysen a: Gesch. der preuss. 
P o litik ,  2 T h e il, 2 A b th ., str . 1 10 nast.

*) T h ein o r, tam że. R an k ę , tam że.



Widzimy więc, że Erazm miał do walczenia z powszechną niechę
cią; na nic się nie zdała jego wymowa: nie przeparł idei, w którćj obro
nie tak gorąco wystąpił. Taki porządek spraw ludzkich! Wszystko 
w swojćrn miejscu i w swoim czasie! Każda myśl, choćby największa, 
najszczytniejsza, przeżyje się z czasem. Kiedyś budziła życie, świat na 
nowe wiodła tory; wypełnił się jej czas, straciła twórczość, jest bezpło
dną, karykaturą siebie samśj. Takie niezmienne prawa dziejów!

ów pustelnik z Amiens nie przemawiał goręcćj do tłumów, ów 
papież, co pierwszy głosił krucyatę, ledwie z większym od biskupa 
płockiego mówił zapałem, a jednak ich słowa świat poruszyły; gdy 
Erazm skończył, ledwie chwilowe nastało wzruszenie. Wiek krzy
ża um arł bez zmartwychwstania! Jakieś piętno, śmieszności niele- 
dwie! cięży na tych epigonach, którzy go napowrót do życia przywołać 
chcieli. Darujmy przeto ironią i lekceważenie, z jaką dzisiejsi history
cy sprawę turecką na sejmie augsburskim traktują '). A jednak sejm 
ten i mowa Erazma w sprawie tureckiśj powiedziana, przynoszą mu 
chlubę i są szczytem jego działalności dziejowćj. Wymownym głosem 
swoim stanął wpośród ówczesnego ruchu dziejowego, acz ruch ten już 
końca dobiegał, a ludzkość oddawna, choć bezwiednie, po innych kro
czyła torach. Geniuszom tylko dano nowe tworzyć idee, w nowe życie 
ludzkości przyoblekać formy, a tyra Erazm nie był. Targi i układy na 
sejmie nie mogą nas tu obchodzić; dość, że 27 sierpnia odmowną stany 
dały legatom i posłom odpowiedź 2). Po nowych układach jednak 3), 
postanowiono 20 września, iż przez trzy lata każdy przystępujący do 
św. komunii miał złożyć jednę dziesiątą dukata reńskiego, którą to su
mę aż do czasu wojny z Turkami rządy miały przechować; ale i ten 
warunek zrobiono zawisłym od porozumienia się książąt z poddanymi 
i od przyzwolenia tych ostatnich. Zresztą, przyjętym zwyczajem, od
łożono rzecz do przyszłego sejmu ł ). Taką też odpowiedź dał cesarz, 
(w końcu września, już po skończonym sejmie) przez usta biskupa try- 
estyńskiego legatom papiezkim s). Tyle o sprawie tureckiej.

')  Z e znanych  nam opracow ań dziejów  czasu , jed y n y  R o b ert R o e s le r , 
b yty  p ro feso r  u n iw ersy tetu  lw ow sk iego; (Die K a iser-W a h l K arls V, W ien , 
1 8 6 8 ,  str . 3 8 )  w spom in a  d osyć iron iczn ie  o p o se ls tw ie  p o lsk ićm .

2) R ankę: Deutsche Geschichte..., t . 1, str . 2 1 9 .

8)  O p isu ją  j e  Erazm  i R afał w l iśc ie  do Z ygm u n ta  I  z A u g sb u rga , 13  
listo p a d a  1 5 1 8  r. p isan ym . (L is t  ten j e s t  w Zbiorze  pam iętn ików  do dziejów  
po lskich , w ydanym  przez W łod zim ierza  S tan isław a lir. B r o e l-P la te r a , t. I , 
W arszaw a, 1 8 5 8 ) ,  od str . 9 8 — 110 ,  wraz z p o lsk im  p rzek ład em ).

*) T h oin cr , t . I I ,  nr. C D V III , A cta  lega tion is E p iscop i P locensis, str . 
3 8 9 — 3 9 2 .  T a k że B arto lin  (na str. 2 5 ) ,  k tóry tu  w id o czn ie  u rzędow ych  
ak tów  używ ał, bo z n ich  ca łe  u stęp y  d osło w n ie  p rzytacza , oraz l is t  w P la terze , 
na str . 1 0 3 — 1 0 4 . P orów naj R an k ego  na str . 2 2 0  —  2 2 1 .

5) T h e in er , t. I I ,  n r . C D V III. A c ta  lega tion is , s tr .  392  — 3 9 3 .



Posłowie zakonni, którzy na żądanie cesarskie na sejm przybyli '), 
otrzymali posłuchanie 17 sierpnia. Przedłożyli cesarzowi obszerny 
wywód spornej sprawy. Odpowiedział, że musi wprzódy polskich po
słów przesłuchać. Nastąpiło to, jak  już wiemy, 20 sierpnia. Źródła 
pruskie podają, że biskup płocki wystąpił z mową, która była pełną 
obelg i zniewag dla zakonu, a naoczny świadek Bartolin, podobnie 
świadczy. Jestto owa mowa turecka. Posłuchajmy, co mówił Erazm: 
„(Krzyżacy) świętą oznakę zbawienia, białą szatę niewinności, niby 
wielbiciele pokoju na sobie noszą, a tymczasem na zagładę braci chrze- 
ściau pracują, żagiew niezgody zapalają i wszystko złe broją. Głoszą 
rzekomo pokój bliźniemu a zgubę mu w sercu knowają; aliści Bóg 
nie daje się łudzić pozorami. Odpłaci im karę za ich niegodziwe czyny. 
Twojśj znanej rzetelności, cesarzu, król nasz poleca swoje związki i d. t.” O- 
Poseł zakonny chciał odpowiedzieć Erazmowi; cesarz niedopuścił tego; 
upadł mu do nóg Jerzy von Eltz, marszałek zakonu. Daremnie! Go 
dalej w tej sprawie na sejmie przedsięwzięto, nie wiemy. Cesarz miał 
proponować jakiś kompromis, na który jednak nie chcieli przystać po
słowie polscy. Krzyżaków pocieszał cesarz, że nakłoni Zygmunta I 
do przyzwolenia na wybór komisyi z elektorów i książąt niemieckich, 
którćjby zbadanie i pokojowe roztrzygnięcie sprawy poruczono. Gdy
by to nie nastąpiło, wtedy cesarz i papież obu stronom nakażą pięcio
letni pokój. Krzyżacy oczywiście przystali na to 3); zachowanie się 
polskich posłów wobec tego oświadczenia cesarskiego, podyktowanego 
oczywiście względami dla Joachima brandeburskiego, zarówno jak  króla 
polskiego, których głosów cesarz dla swego wnuka potrzebował, nie jest 
wiadome. Zdaje się jednak, że rozprawy augsburskie nie wpłynęły 
wcale na stan sprawy pruskićj; pod tym tedy względem cel poselstwa 
polskiego uważać można za chybiony.

Natomiast cesarz Maksymilian dopiął swych celów. Dwór bruk
selski nie skąpił grosza, a pieniądz miał i wówczas wartość. Już wy- 
żćj wspomnieliśmy, że na dworach polskim i węgierskim rozdano 
w wekslach 10,000 czerwonych złotych, żeby tylko uzyskać wysłanie 
pełnomocnych posłów na sejm; teraz opłacano elektorów i książąt nie
mieckich. Kardynał arcybiskup moguncki Albrecht dostał 4,200, Joa
chim brandeburski 6,700, palatyn nadreński 3,000, książę saski Jerzy 
6,000, kardynał gurceński 2,000, arcybiskup koloóski i jego dwór 
29,000 złotych gotówki, w pensyach dożywotnych 7,600 złotych i t. d. 
Nieprzepomniano i polskich posłów. Erazm i Bogusz dostali w gotów
ce i w kosztownych naczyniach razem 1,500 czerw, złotych. Rafał

') V o ig t , t . I X , str . 5 3 4 — 5 3 5 ,  Btr. 5 4 3 .
2)  T e n ż e , atr. 5 4 3  —  5 6 1 .  B a r to lin , str . 1 5 — 1 6 . U s tę p  z m ow y  

Erazm a p rzytoczy liśm y  w p rzek ład zie  O sso liń sk ie g o , k tóry  znajduje s ię  w K a 
ro la  M eoh orzyń sk icgo: H iatoryi wymowy w Polsce, t. I , (K rak ów , 1 8 5 6 )  od  
str. 3 7 5 — 3 8 6 .

ł )  V o ig t , t. I X ,  s tr . 5 4 4 .



nic nie dostał; miał jednak—z uwagi, żc zostawał w Niemczech aż do 
wyboru, podczas gdy tamci wracali do kraju,—zaraz po sejmie, jak  wy
raźnie powiada rachunek, na wszelki wypadek więcej dostać '). Ogół 
wydatków szedł na krocie; za to tśż i sprawa szła wcale gładko. Już 
27 sierpnia elektorowie: moguncki, koloński, Palatynatu, brandeburski i re
prezentowany przez poselstwo polskie król czeski, podpisali w obecności 
pełnomocnika brukselskiego dworu Courteville’a, i cesarskiego kancle
rza Yillingera dokument, którym się obowiązali obrać cesarzem wnu
ka Maksymilianowego *), a dokumentem z dnia 1 września brał ich 
za to cesarz w obronę przeciw każdemu, ktoby ich z tego powodu 
chciał napastować. Dokument ten był wymierzony zwłaszcza prze
ciw Franciszkowi I ,  papieżowi, który stał po jego stronie, oraz tym 
elektorom, którzy owego dokumentu z 27 sierpnia nie podpisali, mia
nowicie elektorowi saskiemu, Fryderykowi, i trewirskiemu, Ryszardowi 
Greiffenklau. Podobne poręczenie obiecał cesarz wyjednać także 
u elekta, wnuka swego i dać je wyborcom3). Stało się tedy, jak się 
spodziewał Karol “), a w świecie dyplomatycznym mówiono sobie, że 
i elektor saski, choć niby to na wybór Karola się nie godził, da mu na 
przyszłym sejmie frankfurckim krćskę swoję 3). Jeszcze przed owćm

') Z ob acz w spom niany już  rach u n ek  w M onego: A nzeiger f u r  K unde  
der deutschen V orzeit, r. 1 8 3 6 ,  nr. L V , str . 4 0 7 — 4 0 9 , i rów nież ju ż  nad
m ien io n eg o  L e  G lay’a: N ćgociations diplomatiqu.es entre la France et I 'A u tr i-  
che, II , str. 3 3 3  —  3 4 0 .  D a tę  teg o  rachunku o zn aczyć trudno, p isan y  b y ł 
jed n a k  ju ż  po o d jeżd zie  Erazm a do R zym u, a B o g u sza  do P o ls k i. Porów naj dr. 
L isk ego: Stosunek dworu polskiego do elekcyi K arola  V, (w  Studyach z dzie
jó w  w ieku X V I ,  s tr . 1 7 2 ;  j e s t  to  sam o także w Syblu: Historieche Z e its c h r ift  
t .  1 6 )  i R oeslcra : der K aiserw ahl K arls V , str . 4 3 . M . M ig n ct w K ioalitó  de 
F ranęois I  et de Charles Q uint (w  P aryżu , 1 8 7 5  r ., w lievue des deux mondes 
z r. 1 8 5 4 ,  m a b yć to sam o p . t .  Une election a, Cempire en 151 9 ), str . 1 4 3 ,  
każe m y ln ie  m iędzy  p o słó w  p o lsk ich  rozdać 1 1 ,0 0 0  czer . z ł. W artość  ich  
ok reśla  w uw adze w ten  sp osób: I.e J io r in  d ’or va la it un  peu moins que l'dcu 
d ’or au soleil. II  p esa it 3 -g r . 2 9 5 , ce qui lu i donnait une valeur metallique  
de 10 f r .  6 4  cen t., q u i i  f a u t  m u ltip lier p a r  5  p o u r avoir sa valeur rdlative.

2)  Z ob acz l is t  C ou rtev illa  do rejon tk i M ałgorza ty , de dato  A u g sb u rg  
1 w rześn ia , w M onego: A n ze ig er ..., str . 15 — 1 6 . W  A c ta  legationis E p is 
copi P locensis  n ićm a n ic o tdm . Porów naj R anke; Deutsche Geschichte, t . I ,  
str . 2 3 9 ,  M ignct: liio a litd , str . 1 5 0 , R o esler: K aiserw ahl... str . 4 5 .

3)  G udenus: Codex d ip lom aticus anecdotorum ... t .  IV , (w  F ran k fu rc ie  
i L ip sk u  r. 1 7 5 8 ) ,  n r. C C L X X X V T , s t r .  5 9 9  — 6 0 1 .  Porów naj R oeslcra , 
s tr .  4 5 .

<) Letters and  P apers, v o l I I , part I I ,  nr. 4 3 3 6 ,  w in stru k cy i, k tó 
rą dał sw em u sekretarzow i, Jehan de la Lauch , w ysłan em u  do A n g li i ,  data  
B r u k se la  2 4 lip ca  1 5 1 8 .

5) L ettres and P apers, v o l, I I ,  p art I I ,  nr. 4 5 7  7 . Seb. G iu stin ia n i to 
the Doge de d t Lam beth  12 listo p a d a  r. 1 5 1 8 .  G iu stin ian i b y ł p o słem  R z p li-  
tdj w oneokićj na dw orze lon d yńsk im .



poręczeniem cesarza, bo 31 sierpnia wydali Maksymilian i posłowie 
polscy dokument, którym, w swojśm jako opiekunów Ludwika i czte
rech elektorów, jako współ wyborców, imieniu obowiązywali się, nie py
tając wcale stanów czeskich, wyjednać potwierdzenie wyboru Karola 
u Ludwika, skoro tenże do pełnolctności dojdzie ')• Nowśm wresz
cie obowiązaniem z 14 września 2j, usunęli posłowie polscy, i 4-ćj wy- 
żćj wymienieni elektorowie wszystkie, jakiekolwiek jeszcze zachodzić 
mogły wątpliwości, określając bliżćj wybór, który na przyszłym sej
mie, w Frankfurcie, w marcu r. 1519, miał być dokonany. Po tćin 
ostatnićm zobowiązaniu pozostali posłowie polscy jeszcze dwa tygod
nie w Augsburgu, acz już w tydzień potćm pożegnali się z cesarzem. 
W nocy 21 września przyjął ich, zajęty najrozmaitszemu sprawami, 
Maksymilian. W obecności kardynała gurceńskiego, skarbnika Skał
ka i kilku sekretarzy odczytał im Audrzćj de Burgo odpowiedź cesar
ską 8). Królowi Zygmuntowi obiecywał Maksymilian przez Bogusza, 
który wracał do Polski, pośrednictwo w sprawie pruskićj i moskiew
skiej, dla której załatwienia, gdy jeden z dwu posłów wysłanych do 
Moskwy zachorował, drugiego wyprawić przyrzekał, zalecał pokojowe 
usposobienie i inne drobniejsze sprawy. Jadącego do Rzymu Erazma 
prosił cesarz aby zapewnił papieża o jego uległości dlań, odsyłał do 
księcia Carpi, posła swego w Rzymie, obiecując że mu we wszystkićm 
będzie wedle sił pomocnym, polecał wreszcie własne swe tajne, już 
dawnićj ustnie omówione sprawy, wyrażając nadzieję, że go, gdy się 
dobrze sprawi, nagroda niemiuie. Przywykły nie skąpić grzeczności, 
kiedy chodziło o pozyskanie ludzi dla swych celów, dziękował cesarz 
poselstwu za podjęte w jego sprawie trudy; Erazma mianował nadto, 
naturalnie pro fortna, posłem swoim w Rzymie i dał nawet jakieś ta 
jemne znaki, których w korrespondencyi z nim miał używać. Wobec 
tych cyfer tajemnych nasuwa się tu na myśl, krzywdzące polskiego se
natora, podejrzenie o jakieś niedozwolone związki z cesarzem; atoli 
usuwa je już ta  jedna okoliczność, że odpowiedź cesarską odczytano 
w obecności całego poselstwa polskiego, w którego skład przecie prócz 
Erazma jeszcze Rafał i Bogusz wchodzili. Czćm były owe secretiora

') T k ein o r , t. I I ,  nr. C C C C V III, atr. 3 8 4  —  3 8 5 .  A cta  legationis 
E p isco p i P locensis. P orów naj dr. L isk cg o : Stosunek dworu po lskiego  do 
elekcyi K aro la  V, w Studyach  atr. 1 7 3 .

ł )  T h ein er , t . I I ,  nr. C C C C V III, A c ta  lega tion is , atr. 3 8 5 — 3 8 6 .  
N ie  znam y d okum entu  z 27  sierp n ia , ty lk o  z listu  C ou rtev illa  do M ałgorzaty  
(ob acz  uw agę 1 9 5 );  przeto  n ie  m ożem y p ow ied zieć , ja k a  m iędzy nim  a d o
k um entem  z 14 w rześn ia zach od zi różn ica , l co w ydanie teg o  d ru g iego  d o k u 
m entu sp ow od ow ało . R an k o, t. I , atr. 2 4 0 .

s) L is t  p o słó w  p o lsk ich  do Z ygm unta, de dato A ugsburg  ipso die S . 
S ta n is la i 2 7  w rześnia r. 1 5 1 8 ,  w Zbiorze p a m iftn ikó w  P la teru , t. I, atr. 1 0 9  
— 1 1 0 . T h e in e r , t. I I ,  nr. C C C C V III, atr. 3 9 3 — 3 9 4 . A cta  legationis E p is 
copi Plocensis.



cesarskie, trudno odgadnąć; być może, że Erazm miał papieża Leona X 
w sprawie cesarskiego wyboru na Karola strong przechylić. Z ałat
wiwszy interesa w Rzymie miał powrócić do Niemiec, zapewne, żeby 
wspólnie z Leszczyńskim, który zamierzał pozostać w Niemczech, 
wziąć udział w wyborze Karola na cesarza rzymskiego. Opatrzność 
inaczćj zrządziła. Maksymilian nie doczekał się wyboru, a i Erazm 
nie miał więcćj powrócić z Rzymu ').

VI.

E razm  po raz trzeci w R zym ie (o d  r. 1 5 1 8  — 1 5 2  2 ) .— E lc k c y a  w r. 1 5 1 9 .—  
Spraw a h ołd u  p ru sk ieg o .

Zdaje się, że poselstwo Rzymu zgadzało się z jakimiś osobistem i 
widokami Erazma. Już w r. 1516 radził mu bawiący w Krakowie 
Adam Gadius, lekarz włoski, udać się do wiecznego miasta. W n a 
der ciekawym liście opowiada także Gadius Erazmowi, jak  mu się do
stało do rąk dzieło astrologiczne niejakiego Leonarda, w którćm były 
spisane konstelacyc gwiazd, towarzyszące przyjściu na świat wielu zna
komitych panów, jak  pilnie je przeglądając, napotkał i na konstelacyą 
Erazma, i jak z porównania jój z figurą papieża Leona X wniósł, że 
jeżeli się Erazm do Rzymu uda, do wielkich tam przyjdzie zaszczytów. 
Radził mu tedy, żeby jeszcze przed Wszystkimi Świętymi bieżącego ro
ku (1516) do Rzymu się wybrał *). Erazm, jak z listów widać, podzie
lał zdanie włoskiego lekarza, atoli dopiero w dwa lata późnićj sprawy: 
pruska i turecka, dla których już w r. 1505 posłował, zaprowadziły 
go poraź trzeci do Rzymu.

Wspominaliśmy już o mnichu Schónbergu. Najoczywistszy stron
nik zakonu, (o czóm się późnićj Erazm w Rzymie miał sposobność do-

' )  T h ein or, t. I I ,  nr. C C C C V III, A cta  legationis E p isco p i P locensis, 
str . 3 9 3  —  3 9 4 .  O w szy stk iem  co  się  działo w A u g sb u rgu  d o n o sili p o sło w ie  
k ró low i Z ygm u n tow i. P isa li doń  3 0 s ierp n ia , 12 w rześn ia  (P la ter: Z b ió r  
P am iętn ików , t. I , str . 9 8 ) ,  w reszcie  2 7 w rześn ia , k tó r y  to  dzień  j e s t  tćż  
ostatn im  wiadomym  dniem  ich  p o b ytu  w A u g sb u rg u . M im o to ża lił s ię  k ró l  
Z ygm unt na brak w iad om ości z A u g sb u rg a , (zob acz lis t  j e g o  do Erazm a i R a 
fa ła , w  ręk op iśm ie  Z akładu naród . Im ien ia  O sso liń sk ich , w in w cn t. pod  1. 1 9 9  
A cta  Tom iciana , m ieszczące  lis ty  z la t 1 5 1 5  — 1 5 2 1 ,  fo l. 1 3 6 ) . P isem k o  
to  k ró lew sk ie  (b e z  d a ty ) zapew ne p op rzed ziło  i w y w o ła ło  ow e w sp om n ian e  
ju ż  lis ty  p o słó w  p o lsk ich , z k tórych , n ie s te ty , ty lk o  ostatn i (z 2 7 w rześn ia) się  
zach ow ał. (J e s t  on wraz z p o lsk im  przek ład em  o d b ity  w Zbiorze  P a m ię tn i
ków  hr. P la tera , t. I, s tr . 9 8  — 1 1 0 ) .

2) A c ta  Tom iciana, t .  IV , nr. C X , str . 8 6 — 8 8 .  A dam us G adius, 
medicus I ta lu s Erasm o Ciołek E po  P locensi. Z K rakow a b ez  o zn a czen ia  cza
su , lecz  pod  r. 1 5 1 6 .



wodnie przekonać l),—w którego służbie trzej jego bracia i krewni zo
stawali2), chciał on w dosyć oryginalny sposób króla Zygmunta z Albrech
tem pogodzić s). Król odrzucił projekta jego, dotyczące sprawy prus
kiej, ale zgadzał się na proponowane przezeń zawieszenie broni z P ru 
sami i Moskwą, które papież, chcąc doprowadzić do skutku powszech
ną na Turka wyprawę, podówczas nakazywał ł). Było to jeszcze 
przed sejmem augsburskim. Jak  dawnićj cesarzowi na ten sejm, tak miał 
teraz Erazm odnieść odpowiedź na propozycye Schónberga do Rzymu, 
papieżowi, który go wysłał. W tćj części instrukcyi udzielonćj poselstwu 
polskiemu, która się odnosiła do układów z papieżem, wyraźnie zale
cał Zygmunt dać taką co do wyprawy tureckiśj odpowiedź, jaką Schon- 
bergowi i cesarzowi dano. Sprawy pruskićj nie dotykał wcale, a prze
cie dla niej głównie posyłał Erazma. Zdaje się to wynikać mianowicie 
z listu jego do Leona X, z 26 października, w którym prosząc go 
o uwzględnienie próśb swoich donosił, że się o nich przez posła, co 
przyjedzie z Augsburga bliźćj dowić 5), jak  też z pism, ktoremi Zygmunt 
polecał Erazma papieżowi i kardynałom, a w których wyraźnie stoi, 
że jakkolwiek już przez listy i posłów, zwłaszcza Schónberga, z papic-

') A c ta  Tom iciana, t . V, nr. CXLV, str . 1 5 2  — 1 5 3 .  E rasm us Cio
łe k , E pus PLocensi, O ra tor, Sig ism undo R eg i P otoniae. Romae  2 5 styczn ia  
1 5 2 0  r ., tud zież l is t  Erazm a do Z ygm u n ta , z R zym u 8 m arca 1 5 2 0  r. w P ie te 
ra: Zbiorze  pam ię tn ików  t .  I ,  str . 1 1 1  — 1 3 9 , na str . 1 3 2 ,  1 3 5  i t . d . D atę  
te g o  listu  r. 15 10 p op raw ił w ydaw ca na r. 1 5 1 8 ;  je d n o  i d ru g ie  j e s t  m ylne; 
l is t  p isan y  b yt w r. 1 5 2 0 ,  czeg o  i d ow od zić  n ic  p otrzeb a .

2)  Z ob acz V o ig ta , t . I X , Str. 3 0  9 , 4 7 9 , 5 4 8  i in n e . C hcąc zap ew 
ne i czw artego  S ch ón b erga  do słu żb y  swój przyjąć, p rzy o b ieca ł m istrz prusk i 
M ik o ła jo w i S ch ón b ergow i p od czas je g o  p obytu  w  P ru siech , że g o  na w ak u jące  
w łaśn ie  b isk u p stw o sam lan d zk ie w yn iesie , k tóre  p rzec ie  po rok  praw ie trw ającćm  
op różn ien iu  n ie  jem u, lecz  kom u innem u (Jerzem u  von  P o le n z ) s ię  d osta ło . 
V o ig t , t . I X ,  str . 5 6 4 .  T a k ich  to  p e łn om ocn ik ów  używ ała kurya rzym ska!

*) O bfite  sz c z e g ó ły  co  do tćj spraw y czytaj w A c ta  Tom iciana, t. IV ,  
nr. C C C L X X I, str . 3 6 0  —  3 6 3 .  Conditiones per Schomberg propositae , tudzież  
n r. C C C L X X II, str . 3 6 3  —  3 6 4 .  Responsum  a Sigism undo R . P . datum  
Scliombergo monacho, nuncio apostolico. D a ło b y  się  tu w ie le  n o w eg o  p o w ie 
dzieć; V o ig t , t . I X , s tr . 5 4 8 ,  u st . w ić o tćm  bardzo m ało , a K ra sn o sio lsk i 
(De duce in  P ru ss ia  creato , str . 2 8 )  ty lk o  z n ag łów k ów  zdaje s ię  znać T o -  
m ieyan y .

4)  A c ta  Tom iciana, t. IV  nr. CCCLXX, str . 3 5 7 — 3 6 0 .  Responsum  
a Sig ism undo Rege P o l. datum  N icolao Schombergo, nuncio apostolico. B e z
w arunkow o zgadzał się  Z ygm u n t na d w u letn ie  za w ieszen ie  bron i, pod pow no- 
m i w arunkam i na p ię c io le tn ie . P óżn ić j przyznaw ał s ię  ty lk o  do d w u letn ieg o . 
(Z ob acz: A cta  Tom iciana, t . V, nr. CLXXX, str . 1 7 9  oraz l is t  E razm a do  
Z ygm u n ta , w  P la terze , t . I , str . 1 2 9 ) ,  R ayn ald u s p od  r. 1 5 1 8 ,  nr. 4 1 n st.

ł )  A c ta  Tom iciana, t. IV, nr. CCCLXXIII, s tr . 3 6 4  —  3 6 5 .  S ig is -  
mundus R . P . Leoni X  Papae. Cracouiae , 2 6  s ie rp n ia .



żem się układał, to przecie wysyła jeszcze dla tych i innych spraw 
Erazma '). Tą zaś inną sprawą nie mogła być oczywiście inna, jak 
tylko pruska, gdyż zresztą instrukcya poselska, jeźli odliczymy świę
topietrze i jubileusz, które Erazm miał u papieża dla Polski wyjednać, 
same tylko drobniejsze zalecała mu sprawy 2).

■) A c td  Tom iciana, t. IV , nr. C C C L X X IV , str. 34  5 . Sigism undus R . 
P . Leon i X  Summo P ontifico  i nr. C C C I,X X V , str . 36  5 S igism undus R . P . 
C ardinalibus.

2)  A cta  Tomiciana., t . IV , nr. C C C L X II, s tr . 3 4 5 — 3 4 8 . C ytow ana  
ju ż  daw niej.

L egatio  a Sigism undo R.
N iech  nam tu w olno będzie zestaw ić  n iek tóro  sz c z e g ó ły  tyczące  s ię  c z a 

su , w którym  S ch ó n b erg  odbyw ał sw oje p o se ls tw o .
P rzed  sw em  przybyciem  do P o lsk i b y ł on u cesarza  M aksym iliana: ( z o 

b acz n ie  bardzo p o ch leb n y  d la  zw iastuna p ok oju , za ja k ie g o  ch cia ł uch od zić  
S ch ón b erg , l is t  cesarza do Z ygm u ta , k tórem u jed n a k  bezw arunkow o w ierzyć  
n ie  m ożna, P later: Z b ió r  pam ięn ików , t . I , s tr . 9 4 — 9 7 ), p oczćm  przez W ę g 
ry udał s ię  do K rakow a, z K rakow a do w ie lk ieg o  m istrza , ztam tąd  p raw d o
p o d o b n ie  do M osk w y . (P rzeczy ta j dwa lis ty  p ap iezk ie  1 października r. 1 5 1 8  
doń p isa n e , w k tórych  L eon  X  chw ali g o  za to , czeg o  w sp raw ie  p o w sz cch -  
nćj turcck ićj w ypraw y u w ie lk ieg o  k sięc ia  B a z y le g o  d ok on ał. S ch ó n b erg  p ro
s ił  o koron ę d la  W . k sięcia; L eon  X  b y ł g o tó w  dać mu ją , by leby  w ie lk i książę  
ty lk o  ch c ia ł przejść  na k ato licyzm  i d a ł p om oc zachodnim  m onarchom  na  
T u rk a. T h ein er: M onum enta, t . I I ,  nr, C D V I i C D V II, s tr . 3 7 8 — 37 9). 
W  M osk w ie  b y ł zap ew n e w końcu  sierp n ia  lub na początku  w rześn ia , gdyż 1 8 w rześ
n ia  b y ł ju ż  znowu w N iem czech , m ianow icie  w A u g sb u rg u , d okąd  p rzyb ył 
przez W ęg ry . 19  w rześn ia  o d w ied ził Sch ón b erg  p o słó w  p o lsk ich , (zob acz w sp o 
m niany w yżćj lis t  Erazm a i R afała  do Z ygm u n ta , g d z ie  są  c iek aw e sz c z e 
g ó ły  do ch a ra k terystyk i ów czesn ćj d y p lom acy i eu ro p ejsk ić j. P la ter: Zb ió r  
p a m ię tn ików , t. I , s tr . 1 0 4 — 10 7). K ied y  poraź p ierw szy  p rzyb ył do P o l
sk i, n ie  wiem y; b y ł jed n a k  z p ew n ośc ią , nim  Erazm  na c z e le  p o se lstw a  p o l
sk ieg o  w yruszy ł do A u gsb u rga  (Z obacz: A cta  T om ic iana , t. IV , nr. C C C L X II, 
str . 3 4 8 ) .  W  grudniu  1 5 1 8  r. i styczn iu  1 5 1 9  r. w idzim y go  w K ró lew cu . 
U k ła d a ł s ię  tu z arcyb isku p em  Ł ask im . (Z obacz: Testam ent Ł ask ieg o  w yda
ny przez Z e issb cr g n , 3 6 b .) .  W  P o lsc e  b y ł po raz w tóry  w drugiój p o ło w ic  
sty czn ia  r. 1 5 1 9 .  C hytry m nich  tak  potrafił ob a łam u cić  Z ygm u n ta , że k ró l 
p olsk i o tw a rteg o  stron n ik a  zakonu p o leca ł w n ajgo rętszy ch  słow ach  p a p ieżo 
wi i kard yn ałow i, p ro tek torow i P o lsk i, zb ija ł rozsiew an e o nim  p otw arze  
i p r o s ił o p ow tórn e przysłan ie  g o  do P o lsk i d la  za ła tw ien ia  spraw y p ru sk ić j. 
(A c ta  Tom ic iana , t. IV , nr. C C C L X X V I, do C C C L X X V III , s tr . 3 6 5  —  3 6 7 ) .  
P o w tó rn ie  o p u śc ił S ch ó n b erg  K raków  2 6  sty czn ia  r. 1 5 1 9 ,  (A c ta  Tom icia
na, t . V ,  nr. I , s tr . 3 chronica), ażeby w róciw szy  przez W ęg ry , g d z ie  się  
z nim  w drugićj p o ło w ie  lu te g o  um aw iał H ieron im  B a lb u s co do spraw y ob jęcia  
op iek i nad W ęg ra m i, p o  śm ierci cesarza , (zob acz l is t  B alb a  do K rzyszto fa  Szy-
d ło w ie c k ie g o  w L isk cgo: S tu d ya c h z  dziejów  X V I  w ., d ok . 4 - ty , str . 3 0 2  3 0 3 ) ,
do R zym u, prow adzić  tu  dalćj spraw ę zakonu i wyczekiwać now ego rozkazu



Dwudziestego siódmego września 1518 roku widzieliśmy Erazma 
jeszcze w Augsburgu; 26 listopada był już w Rzymie i tutaj na zebra
niu kardynałów, powitał papieża Leona X zachowaną, do dziś dnia 
mową, ').

Nadzieja wojny tureckićj, którą jeszcze po sejmie augsburskim 
pocieszali się dobrze myślący, spełzła rychło w skutek niespodziewanój 
śmierci cesarza Maksymiliana. Zato wynikły z tego inne zawiłe okoli
czności, tyczące się mianowicie obsadzenia osieroconego tronu cesar
skiego. Korona cesarska, którą jeszcze dwaj poprzednicy Maksymilia
na ledwie przyjąć chcieli, teraz już od lat kilku była przedmiotem za
biegów najrozmaitszych kompetentów. Kłopotali się o nią, nie mówiąc 
już o niektórych niemieckich książętach: Franciszek I francuz ki i Ka
rol I hiszpański, królowie; myśleli o niój: angielski król Henryk VIII, 
a nawet czesko-węgierski Ludwik, dziecko z krwi Jagiełły, które 
w własnśm swóm królestwie ledwie się mogło na tronie utrzymać. 
Mówiliśmy już wyżśj o staraniach, jakie czynił Maksymilian, ażeby 
wnukowi jeszcze za życia swego zapewnić koronę. Byłby je prawdo
podobnie szczęśliwy uwieńczył skutek, gdyby śmierć cesarza, przeszka
dzając dalszym w tyra celu układom, nie była zarazem rozchwiała do
tychczasowych umów. Zobowiązania elektorów dotyczyły tylko wy
boru króla, mającego rządzić obok cesarza; teraz miano wybrać króla 
i cesarza, któryby udzielnie panował -). Rzecz się tedy zmieniła, 
a elektorowie w własnym interesie aż nadto byli pochopni do korzysta
nia z tćj zmiany. Żaden z nich nie miał chęci dotrzymania danych 
w Augsburgu obietnic; każdy, nie wyłączając króla Zygmunta, jak 
największe z przysługującego mu przywileju chciał dla siebie wyzyskać 
korzyści. Papież Leon X nie sprzyjał żadnemu z głównych kompeten
tów, bo obaj byli mu zanadto potężni. Pan Medyolanu i Francyi z jednćj, 
władzca Neapolu, z Hiszpanią, Burgundyą, Żuławami reóskiemiiNowym- 
Światem w odwodzie, z drugićj strony, byli obaj i tak już zbyt groźnymi 
sąsiadami dla dbałego zawsze o swe polityczne znaczenie papieztwa. 
Leon X wybrał z dwojga złego mniejsze, i postanowił popierać kandy
daturę Franciszka I, może w nadziei, źe w ten sposób broniąc jednego 
przeciw drugiemu, obu kandydatom zaszkodzi, i że mu się uda skłonić 
głosy wyborców na trzecią osobę, któraby mniej mogła zagrażać świec- 
kićj potędze papieża 3). Do osiągnięcia tego celu miał i Zygmunt po
służyć swym głosem papieżowi; do pozyskania zaś Zygmunta użył,

udan ia  się  w poselstw ie  do P o lsk i, co je d n a k  ku  w ielkiem u jego  n iezadow ole
niu nio n astąp iło . (Z obacz lis t  E razm a do Z ygm unta , pod d a tą  R zym , 2 5 
styczn ia  r .  152 0 w Tom icyanach, t. V , n r . C X L V , s t r .  1 5 2 ).

')  W ydrukow ał j ą  2 7 styczn ia  1 5 1 9  ro k u  wraz z au g sb u rsk ą  E razm a 
m ową Ja k tib  M azochius, d ru k a rz  rzym sk i. O tćm  zresz tą  n ilć j.

2)  R ankę: Deutsche Geschichte im Z .  d. R e f ., t. I ,  s t r .  2 4 0 .
3) D r. L iske: Stosunek dworu polskiego do elekcyi K arola V— w S lu -  

dyach, s tr .  189 .



zdaje się, Leon X bawiącego właśnie w Rzymie posła polskiego E ra
zma. Sprawa ta, o ile Erazma dotyczy, jest zbyt niejasną, żebyśmy 
coś pewnego orzec mogli, ale są pewne wskazówki, które stwierdzają 
powyższe przypuszczenie. Na ten czas przypadają Erazmowe starania
0 kardynalstwo. W liście, którym zakazuje Erazmowi starać się o tę 
godność, zakazuje Zygmunt zarazem przyjąć ją, nawet gdyby mu dobro
wolnie była ofiarowaną; jestto ostrożność, któraby się mogła wydać zbyt 
wielką (bo papieże nigdy nie byli hojni w rozdawaniu kardynalskich 
kapeluszów), gdyby nie była bez powodów, co właśnie przypuszcza
my '). W tymże czasie otrzymuje Erazm jeszcze inne dowody łaski 
papiezkićj, beneficya i nominacye dla siebie i drugich 2). W liście do 
Zygmunta nie skąpi mu Leon X pochwał, poleca go w wymownych sło
wach jako najzdolniejszego na sejm elekcyjny, odwołując się zarazem 
na jego własne w tćj sprawie do Zygmunta posłane pismo, które się 
niestety nie zachowało. Ossoliński, który może pismo to czytał w bi
bliotece Załuskich, podaje, że Erazm rozwijając w nićm szerzćj myśl 
papieża, wyłuszczał sposoby, jakich radził królowi użyć do osiągnięcia 
tego celu, jak  niemnićj i te, którymi on sam ze swój strony ofiarował 
się służyć J). Papież sam w liście (z 27 marca), dla Zygmunta nader 
pochlebnym, jemu samemu w oddaleniu pokazuje koronę, wzywając go, 
acz tylko bardzo nieśmiało, żeby sam jako kandydat wystąpił; gdyby 
zaś to być nie mogło, niechaj głos odda temu, który nie będzie miał ani 
powodu, ani chęci szkodzenia stolicy apostolskiój 4). Nic wiemy, czy 
ten list miał tylko przygotować Zygmunta do następnych przedłożeń 
papiezkich, czy tćż Leon X widząc, że Zygmunt na lep pięknych słó
wek o dobru chrześciaństwa i znaczeniu cesarskiej korony, złapać się 
nie da, odmienił plan kampanii: dość że w drugim liście, 13 maja do 
Zygmunta pisanym, polecał mu otwarcie Franciszka I 5). Wynik tego

‘) A c ta  Tom iciana, t. V , n r. L I, s t r .  4 7 . Sig ism undus l i .  T .  Erasm o  
E po Plocensi, bez m iejsca  i czasu, lecz m nićj więodj w k w ie tn iu  lub w m aju  
1519  ro k u .

2) T h e in e r, t .  I I ,  n r. C D X 1II, C D X IV , C D X V , str . 3 9 8 — 4 0 0 .
s) W iadomości h islon jczno-krytyczne do dziejów  litera tury  p o lsk ie j , t,

1 (K rak ów , 1 8 1 9 ), o E razm ie C iołku od str . 356  —  3 9 3 , na  str . 3 6 7 .
4) A cta  Tom iciana, t. V , n r. XLIII, s tr .  42 —  4 3 . Leo pap a  X ,  S i-  

gtsmundo R eg i 1’oloniae. W  Rzym ie 2 7 m arca. Porów naj d r. L iskcgo: S to 
sunek dworu p o lsk ie g o ..., s tr . 189  — 1 9 0 . O sso lińsk i, k tó ry  lis t  ten  znał z r ę 
kop iśm iennych  T om icyanów , w idocznie go  nie rozum iał, k iedy ( W iadom ości..., 
tom  I, s tr .  3 8 4 , p rzypisok  13) tw ierdz i, że papież go od pochw ały E razm a 
poczyna. J e s t  to  raczdj pochw ała Z ygm unta . Sw oją d ro g ą  L eon X  E ra z m o 
wi (w końcu  lis tu ) kadzideł n ie szczędzi.

®) L is tu  tego  n ie ma w drukow anych  T om icyanach; w yjęliśm y go z V  
tom u rękop iśm iennych  T om icyanów , w inw ent. Z ak ł. O sso lińsk ich , n r. 176 
s t r .  4 9 b , 5 0 a . U ryw ek zeń podał ju ż  O sso lińsk i (W ia d o m o śc i..., tom  I  s tr .  
3 8 6 , p rzyp . 14).



wszystkiego jest wiadomy. Zygmunt, który oba listy papiezkie równo
cześnie dopiero 28 maja otrzymał, dziękował wprawdzie papieżowi, że 
go cesarskićj korony godnym osądził, ale ani mu przez myśl nie prze
szło do jego i Erazma życzeń się zastosować ')• Sam jeden rozważny 
i trzeźwy pośród dość ogólnego szału, nie dawał się olśnić blaskowi 
świętego rzymsko-niemieckiego cesarstwa, cenił wyżćj, jak zawsze tak 
i teraz, dobro kraju, niż domu swego. Już na ośm dni przed otrzyma
niem listów papiezkich, bo 20 maja wysłał Zygmunt posłów swoich: 
Macieja Drzewickiego, biskupa kujawskiego, i znanego nam Rafała 
Leszczyńskiego (który po śmierci Maksymiliana zapewne powrócił 
z Niemiec), do Frankfurtu na sejm wyborczy 2). Okoliczność ta  usu
wa zarazem wypowiedziane przez niektórych żywociarzy Erazma twier
dzenie, jakoby Zygmunt nie dowierzał Erazmowi i z tego powodu kogo 
innego do Frankfurtu wysłał. Raczćj nic chciał Zygmunt oddalać te 
raz Erazma z Rzymu, gdyż uważał tę porę, w którćj niepewność re
zultatów wyboru mającego nastąpić w Niemczech zagrażała interesom 
papiezkim, za nader sposobną do ostatecznego załatwienia wlokącćj się 
bez nadziei sprawy pruskićj, do którćj rozważania i my obecnie przy
stępujemy.

Powiedzieliśmy, że uchwały augsburskie, jeżeli jakie co do sprawy 
pruskićj powzięto, nie wpłynęły na nią wcale. Zawieszenie broni, za 
pośrednictwem Scbónberga zawarte, do reszty odwlokło sprawę. Zy
gmunt jednak nie przestawał przez Erazma nalegać u papieża o po
twierdzenie pokoju toruńskiego. W liście, zapewne w marcu 1519 r. 
pisanym, tak się między innemi wyraża Zygmunt: ...„Ponieważ wielu 
z poprzedników naszych usiłowało u stolicy apostolskićj uzyskać po
twierdzenie pokoju, między naszem państwem a zakonem zawartego, 
lecz od cesarzów niemieckich w osiągnięciu tego celu przeszkód doznali, 
z czego cały nasz kłopot wynikł; przeto wydaje nam się i chcemy, żeby 
Wasza Pobożność sprawiła u Jego Świętobliwości, żadnemu śmiertelni
kowi zgoła o tern nic nic mówiąc, ażeby Jego Świętobliwość raczyła 
teraz, kiedy tron cesarski jest opróżniony, ów pokój i zgodę między 
naszem królestwem a zakonem uczynioną potwierdzić" — a niżćj: 
„Niechże więc Wasza Pobożność pilnie tćm się zajmie, także i darów 
hojnych w potrzebie nie szczędzi, ale z samym tylko papieżem a nikim 
innym rzecz prowadzi" 3). Zdaje się, iż sprzyjanie Zygmunta Karolo

')  R ękop iśm ienne  T om icyonn , n r . ręk . 17 6 , s tr .  5 0 b , 51%. U ryw ek 
u O sso lińsk iego  ( W iadom ości..., t. I ,  s tr .  3 8 5 — 3 8 6, p rzy p . 15).

2) A cta  T om ic iana , t .  V , n r. L I I I ,  s t r .  48  — 4 9 . F len ip o ten tia  a R . J \  
Sigism undo d a ta  O ra to r iiu s  ad  electionem novi im peratoris. Porów naj d r. Li* 
skego: S to su n ek ..., s t r .  195  — 1 9 6 .

a) A c ta  Tom iciana , t. IV , n r. C C C L X X X 1X , s tr .  4 0 0  4 0 1 . S ig is -
mundus R . F . E rasm o C io łe k , E po  F locensi, O ratori suo Rom ae, bez m iejsca 
i czasu . L is t ten  p rzesia ł Z y g m u n t do W io ch  przez n iejak iego  A n d rco la ,



wi było powodem, iż papież pokoju nie zatwierdził. W jednym bowiem 
z późniejszych listów do Erazma, tak Zygmunt rozpoczyna rzecz o spra
wie pruskiój: ...„Gdy już obrany jest cesarz i to nie ten, dla którego 
Jego Świątobliwość odwlokła potwierdzenie pokoju i zgody z Prusami, 
to niechajże Wasza Pobożność teraz spowoduje Jego Świętobliwość, 
ażeby wreszcie... raczyła przystać na nasze żądanie ')"...

Z listu tego przemawia głęboki żal Zygmunta do papieża. Bo 
tćż w kraju rzeczy stały jak  najgorzćj. Zewsząd wciskał się doń nie
przyjaciel. 50,000 Moskali zdążało ku Wilnu 2), a Tatarzy w 40,000 
koni zapędzili się aż w lubelskie województwo, i pod Sokalem srogą ry
cerstwu polskiemu zadali klęskę. „Ból mnie przygnębia—pisze Tomic
ki do Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego—nie mogę opisać wy
padku, którym nas niedawno gnićw Boży dotknął... Z 7,000 naszych, 
mała zaledwie liczba zdołała uciec 3)... Z drugićj strony Prusak wy
czekuje tylko sposobności do wojny, pali, rabuje poddanych królew
skich i tak ich nęka, że ich aż do rozpaczy przywodzi.“ „Już tak pod
upadło to Królestwo nasze—pisze Zygmunt do senatorów wielkopolskich 
—że nie widać sposobu, iżby mogło wytrzymać tę ciągłą a tak wielką 
grozę wojenną" *). A tu w Rzymie sprawa ani na krok się nie posuwała. 
Czuł Zygmunt, że nie uniknie wojny; jeden papież chyba mógł ją  jesz
cze zażegnać. Pisze przeto Zygmunt do Erazma, a napomniawszy 
go, żeby ani trudów, ani wydatków nie szczędził, tak  się odzywa. „Al
bowiem, jeżeli nam Jego Świętobliwość tego (potwierdzenia pokoju z r. 
1466) odmówi, wtedy.... już dłużćj tego nie zniesiemy, i od tego, cośmy 
dotychczas dla Jego Świętobliwości uczynili, i Jej przez brata Mikołaja 
(Schónberga) przyrzekli, od wydania wojny się nie wstrzymamy, wojny, 
która bezwątpienia wszystkie sąsiednie królestwa tak zawieruszy, iż 
ledwie potśm będzie można koniec położyć temu zamieszaniu’’ s).

Położenie Erazma w Rzymie było trudne. Leon X, acz wedle 
zwyczaju stolicy apostolskiój, w szumnych frazesach wychwalał Zygmun

k tó ry  go  oddał E razm ow i w m aju  15 19 r .  (zobacz l is t  E razm a do Z ygm unta , 
z Rzymu 8 m arca  1 5 2 0  r .,  w P ie te ra  Zbiorze  pam ię tn ików , t .  I ,  na s tr .  133). 
P isany  on praw dopodobnie  p rzed  przybyciem  posłów  francuzkiok  do K rak o w a, 
h °  o tćm  w razie  przeciw nym  w innaby by ła  w nim  być w zm ianka, w ięc p rzed  
końcem  m arca lub  początk iem  kw ietn ia  1 5 1 9  r .  Z obacz d r. L iskego : S to su 
nek... s t r .  1 8 2 , w StuJyach.

')  A c ta  Tom iciana , t. V , nr. L X I X , str . 7 2 . Sigism undus 11. P . E r a -  
erno E p o  P locensi, b ez m iejsca  i czasu , lecz  p o  w yb orze K arola  V .

2) A cta  Tom iciana , t .  V, n r . L X X V III ,  s t r .  7 8 . L is t Z ygm unta  do 
sena torów  w ielkopolsk ich  z K rakow a w s ie rp n iu .

3) A cta  Tom iciana, t. V , nr. L X X V I , str . 7 6. Petrus T o m iczk i E p s  
vicecancellarius, J o a n n i de L ubrancz E p o  P osnan iensi, bez m iejsca  i  czasu .

*) A c ta  Tom iciana, t . V , ju ż  cy tow an y  n r. L X X V I I I ,  str . 7 8 . Co 
4 °  gw a łtó w  p ru sk ich  zob acz nr. X C I I , str . 9 4  i  w ie lo  in n ych .

5)  A c ta  Tom iciana, t .  V, j u ż  cy tow an y  nr. L X IX , s tr . 7 2 .



ta chrześciańskie usposobienie i jego gorliwość o wiarę, w istocie jednak 
sprzyjał zakonowi. I nietlziw, za mnichami przemawiały ich śluby za
konne, posłuszeństwo winne stolicy apostolskiej; wszak zakon, to w naj
piękniejszych czasach poczęte dziecię papieztwa, w czasach owego średnio
wiecznego zapału za wiarę, którego ono głównym było sprawcą,; to jak 
by pamiątka po lepszych, minionych już czasach, pozostałość, którśj te
dy trzeba było strzedz i bronić. Ze wszystkich korrespondencyi Leona 
X-go przegląda to jego usposobienie, nietajne zresztą królowi polskie
mu *). Stanowczo sprzyjał zakonowi jego tak zwany protektor, kar
dynał Medici, któremu papież wszystkie sprawy poruczał. A zakon nie 
zasypiał sprawy; na dworze papież kim bawili dwaj bracia mistrza 
i znany nam intrygant Schonberg; co tygodnia prawie przychodzili po
słowie od w. mistrza, przynosząc listy skarżące na Polskę, pełne fa ł
szów i zmyśleń 2). A mieli oni tę korzyść przed polskim posłem, żc 
im chodziło tylko o utrzymanie status quo; Erazm miał uzyskać 
zmianę dotychczasowego stanu rzeczy, co zawsze trudniejsze. Z kor
respondencyi jego z tego czasu zachowały się tylko dwa listy, ale 
i z tych widać, z jakićmi trudnościami miał do walczenia. Niemała ich 
część spada i na rząd polski. Na listy Erazma odpowiadano niedbale, 
pisywano tylko przy nadarzającćj się sposobności; nie chciano stałćj 
urządzić poczty. Na listy z czerwca, lipca i sierpnia r. 1519, otrzymał 
odpowiedź dopićro w styczniu r. 1520 3). Otrzymywał po kilka listów 
królewskich naraz. Żałowano wydatków na zbyt częstych posłańców.

' )  A cia  Tom iciana, t. I I , n r. C C C X L IX , s tr . 2 5 6 — 2 5 7 . Ju ż  w ro 
ku 1 5 1 3  p isa t k ró l do S p y tk a  z Ja ro s ła w ia , k asz te lana  krakow sk iego  . . . .M o 
dernus summus p o n tife x  videtur G erm anis p lurim am  fa v e re , z W ilna 24  paź
dz iern ika .

2) A c ta  Tom iciana , t .  V , n r .  C X L V , E rasm us C iołek E p s  Plocensis 
O rator Sigism undo R egi Pol. z Rzym u 25  styczn ia  1 5 2 0  r. s t r .  1 5 2 .

3) A cta  Tom ic iana , t. V , n r. C X L V , s tr .  1 5 1 , tudzież lis t w P la te rze , 
s tr .  1 3 3 . N a  inny lis t przez n ie jak iego  K itow skiego dw orzan ina kró lew sk iego , 
w końcu październ ika  r .  15 1 9  w ysiany, o trzym ał odpow iedź 16 lu teg o  1 9 2 0  r., 
(P la te r ,  s tr .  1 2 2 ). P o d obn ie  ja k  E razm , skarżył się i R afał L eszczyński, baw ią
cy w r .  1 5 1 4 , ja k o  poseł w A u g sburgu  na n iedbalstw o w p rzesy łan iu  mu w iado
m ości (zobacz lis t  je g o  do T om ick iego  25  w rześnia 1 5 1 4  r. z A ugsburga  p isany , 
w P la te rze , t. I , str . 5 5 —  5 8 ), a D an tyszek  pisze w r .  1 5 1 9  (1 7  sie rp n ia  z B a r
celony) do T om ick iego , że od  czasu sw ego w yjazdu z P o lsk i, t .  j .  od 11 m iesię
cy, n ie  o trzym ał jeszcze  an i jed n eg o  lis tu , że p rze to  n aw et n ie w ić, czy je g o  
lis ty  doszły na  m iejsce swego przeznaczenia (A c ta  Tom iciana, t .  V , nr. L X X X 1I1 , 
s tr .  8 0 ) . J a k  jed n a k  z tą  sk a rg ą  D antyszka pogodzić następ u jące  słow a innego  
w cześniejszego lis tu  jeg o  do  T om ick iego  (z B arce lo n y , 12 m arca r. 1 5 1 9 ): 
A ccep i decima liujus mensis littera s regiae M a je s ta tis ....1  (R ękopism  Z ak ład u  
O sso lińsk ich , n r . 1 7 6 , s tr . 1 4 ł .  L is t ton k ró lew sk i je s t  na  s t r .  15 a .) .



Wprawdzie bank (zapewne Fuggerów) w czternaście dni przesyłał listy 
z Krakowa do Rzymu, podczas gdy przez innych wysłane, 40 dni zo
stawały w drodze, ale „...ja nie śmiem, pisał znacząco Erazm, chyba 
w bardzo ważnej sprawie, posługiwać się wysłańcami banku, bo to.... 
zwiększa koszta ').” Nie miał, jak  widzimy, Erazm środków dla korzys
tnego załatwienia sprawy, a w Rzymie już oddawna, na co się żalił Zy
gmunt w listach do Erazma 2) wszystko graeca fide traktowano, ni
czego darmo nie zrobiono, wszystko trzeba było opłacić: odpust i kano- 
nizacyą zarówno dobrze, jak  nadanie probostwa lub kanonii. Poznał 
Erazm, że tym jedynie sposobem do celu dojść potrafi, pisał przeto
0 pieniądze Zygmuntowi, lecz te zapóźno przyszły. U nas, niestety! ni
gdy niczego na czas nie było. Znane są finanse polskie. Przez cały 
czas rządów swoich musiał Zygmunt I  z brakiem pieniędzy walczyć. 
Pełno tćż skarg z tego powodu w listach jego. Żalił się tćź Erazm 
przed Zygmuntem: „Pisałem ja  obszernie w połowie lipca, a potćm sierp
nia, jak  rzeczy stoją, a donosząc, że się listu od cesarza w tój sprawie 
spodzićwam, prosiłem, żeby mi jaknajrychlśj przysłano obiecaną sumę. 
Lecz podczas, gdy tak. niedbale starano się o nią , (nie oszczędzał widać 
słów prawdy Erazm, choćby swemu królowi), przyszedł od cesarza list 
oczekiwany, do którego się papież odwoływał. Natychmiast zlecono wy
słanie buli; żądano jednak odemnie przez pośredników pieniędzy; gdy 
ich nie miałem, odwlekła się rzecz, a tymczasem przybył z Florencyi, 
gdzie przez cały ten czas bawił, kardynał Medici, którego rady papież 
we wszystkiśm zwykł słuchać; on zaś jest gorliwym obrońcą mistrza
1 jego zakonu, jak o tćm już dawniśj pisałem” 3). Tak sprawa, która 
tyle krwi i wysileń kosztowała, spełzła na niczem, bo poseł polski nie 
miał w należytym czasie, czćm zapchać kieszeni kardynałów. Asygna- 
tę na 7,000 złotych do banku Fuggerów przywiózł wraz z listami kró- 
lewskiemi Erazmowi, znany historyk Decyusz, 3 stycznia 1520 r., kiedy 
już było zapóźno ł).

' )  A c ta  Tom iciana , t .  V , n r . C X L V , Btr. 1 5 1 .
2)  T a k  np. w liście z 2 6 stycznia  r .  1 5 2 0  z T o ru n ia  p isanym , A cta

Tom iciana, t .  V, n r. C X L IV , s tr .  14 8.
8) S crip s i ego latissim e in  re is ta  ile medio J u lii et postea  de A u g u sti, 

ln  quibus term inis negotium  consistebat et ut quam prim um  summa p o llic ita  o rd i
naretur et quod sperabam literas cesaree M iis  in  hoc fa c to . Sed  dum ita  neg li-  
genter ordinatio  ipsa  auri curaretur, supervenerunt expectate litere cesaris, ad  
quas se p o n tife x  referebat. Commissa fu i t  illico bulle expeditio , quesitam apud  
me aurum p e r  interm edias personas, que dum ex defectu dilationem  acciperent, 
supervenit dominus card ina lis de M edicis, cuius consilio p o n tife x  omnia fa cere  
solet, et qui toto illo  tempore, quo rem hanc inceperam, F lorentie  manebat. P ro 
tector is est m agistri et sui ord in is, ut ante scripseram . ( A cta  Tom iciana , t. V
Br. C X L V , stro n n ica  1 5 0 — 1 5 1).

4) A cta  Tom iciana, t .  V, tam że.



Lecz jeszcze innego rodzaju były kłopoty Erazma w Rzymie, 
a wypływały one choć po części z tego braku wiadomości, w jakim go 
zostawiano. Najrozmaitsze, a dla Polski najniekorzystniejsze pogłoski 
obiegały o nićj w Rzymie; umyślnie, systematycznie rozsiewali je  jćj 
nieprzyjaciele; opowiadano, że Moskale zajęli całą Litwę, Tatarzy spu
stoszyli znaczną część kraju i kilkakrotnie zniszczyli najlepsze wojsko 
polskie; że mistrz pruski z potężną armią wtargnął do Prus królewskich 
i w zwyciężkim pochodzie pozajmywał najważniejsze zamki i grody. 
Wystawmy sobie teraz położenie posła polskiego. Powaga posła wzra
sta i upada wraz z potęgą i znaczeniem państwa, które przedstawia. 
Erazm przeczył, opićrał się, jak mógł pogłoskom, które zresztą nie by
ły całkiem fałszywe; aż wreszcie, sam to przyznaje, zamilkł: snać wzięli 
górę potwarcy; znaleźli wiarę. Z tego nieprzyjemnego położenia, wy
bawił Erazma dopićro Decyusz, który przywiózł wspomniany list kró
lewski z autentycznśmi i zapewnie pocieszającćmi wiadomościami ').

Lecz pogłoski owe przez to nie ustały. W liście z Rzymu, już 
podczas wojny 8 marca 1520 r. do króla pisanym, prosi Erazm powtór
nie o częstsze wiadomości, gdyż te jedynie są w stanie stłumić rozsie
wane w Rzymie wieści, jakoby król miał tylko mało wojska i jakoby 
mu zupełnie zbywało na działach; że wojska królewskie zajęły tylko 
miasta nieopasane inurami i to przez dobrowolne poddanie się, z warow
nych zaś tylko niektóre słabsze, które jednak nie zdobyte, ale zdradą 
i podstępem wzięte zostały 2).

Ale nietylko obcy, Polacy sami oszczerstwa miotali na Polskę 
i mieszali szyki posłowi polskiemu. Jeśli mamy wierzyć słowom Eraz
ma, to Polskę tak oczerniono i w tak ohydnych barwach wystawiono 
w Rzymie, że biskupi przeznaczeni na legatów do nićj, wymawiali się 
od tego obowiązku, a gdy się wreszcie dwu znalazło, którzy okazali 
gotowość do podróży, szli za nimi oszczercy i tak wiele złego o Polsce

')  P rzedstaw iano  w łaśnie w R zym ie, ja k ą ś  przez now ego au to ra  ułożo
ną  trag ed y ą . Papież z k ilku  poufnym i, m iędzy nim i by ł i poseł po lsk i, p rzy 
pa try w ali się  sz tuce , w k tó re j sędziow ie i ob rońcy  zręcznie o dkryw ają  niew in
n ie  na kogoś rzucone  po tw arze . W tćm  nag le  wchodzi do sa li D ecyusz z l is 
tam i k ró lew sk im i ( ecce fo r e s  p u lsa n t desideratissim ae litterae M ajesta tis  Ves- 
tre , j a k  się  d ram aty czn ie  w yraża E razm  w liście  do  Z y g m u n ta  z 2 5 styczn ia  
1 6 2 0  r .) . Bezw łocznio o d czy tał E razm  oddano sobie pism o k ró lew sk ie
i udzie lił tre ś c i je g o  do ucha  papieżow i, obok k tó reg o , trzec i z rzędu , siedzia ł. 
N ieom ieszkal p rzy tćm  porów nać spraw y P o lsk i z zakonem  do sz tu k i, p rzed 
staw ionej na scen ie , w k tó rć j zakon oszczercy , P o lsk a  n iew innie oskarżonego 
g ra ła  ro lę , owym zaś sędzią sum iennym  był tym  razem  t r a f  szczęśliw y, k tó ry  
w sam ą p o rę  n ad es ła ł D ccyusza z pożądanym  lis tem  k ró lew sk im . N astąp iły  
w yjaśn ien ia, k tó re  nas m niój obchodzą. (Z obacz A eta  Tum iciana  t. V , nr. 
C X L V  s tr .  149 — 1 5 0 . P orów naj d ra  I lirsch b e rg a : O ty c iu  i pism ach Ju s ta  
L u d w ika  D ecyusza , s t r .  15).

2) L is t  E razm a zn ajdu je s ię  w P la tera  Zbiorze P am iętn ików , t . I ,  zo 
bacz str . 1 3 2 .



'V nich wmawiali, o niebezpieczeństwach, jakie im tam grozić będą, 
i o niegodnćm obejściu się, jakiego ze strony króla polskiego doznają, 
że jeden z nich chciał nawet z drogi (z Wenecyi) napowrót do Rzymu 
wrócić się i że tylko stałość jego kolegi, który już raz był w Polsce, od 
urzeczywistnienia tego zamiaru go odwiodła. „Gdy przyszła tu wieść
0 niepokojach, jakie zgotował mistrz w. i o tśm, że z silnćm wojskiem 
najechał kraje WKMości, zaprawdę we dnie i w nocy nic innego nie ro
biłem, jak  tylko nalegałem, to na papieża, to na kardynałów Medici
1 Cibo, którzy największymi u Jego Świątobliwości szczycą się wpływa
mi, ażeby owi posłowie (których król się domagał) czcmpredzćj byli wy
słani. Nie uwierzy WKMość, jak się z Jego Świątobliwością spierałem, 
albo raczśj kłóciłem, tak iż czasami przychodziło, tak dobrotliwego 
i uprzejmego pana aż do oburzenia przyprowadzić, a wszystko tćj zwło
ki powodem jest złośliwość Marcina Rębiewskiego i brata Mikołaja 
(Schonberga) i t. d. ').” Przesadza tu Erazm gniewem do Rębiewskie
go (siostrzeńca Łaskiego, swego nieprzyjaciela) powodowany, jemu to 
przypisywał owe oszczerstwa, ale i w tćj przesadzie jest niewątpliwie ją 
dro prawdy, które nam pozwoli ocenić trudności, z jakićmi musiał 
walczyć poseł polski. Wreszcie nie da się zaprzeczyć, że i Erazm 
nie był bez winy. Owe osobiste widoki, dla których urzeczywistnienia 
pracował w Rzymie, wywołane z tego powodu zawiści i niezadowolenie 
zeń w kraju (o czćm jeszcze uiżćj), musiały się zapewne także niemało 
przyczynić do utrudnienia i tak trudnego stanowiska, jakie jako poseł 
polski na dworze rzymskim zajmował.

Stosownie do życzeń Zygmunta, stara ł się Erazm o potwierdze
nie t. zw. wieczystego pokoju. Widzieliśmy, że przy pomocy nieznane
go bliżćj listu cesarskiego, wzywającego papieża do potwierdzenia wie
czystego pokoju, dał już Leon X zlecenie wygotowania buli nieznanćj 
nam z treści, ale z pewnością, jeśli niepotwierdzającćj pokój, to co naj- 
innićj napomiuającćj do złożenia hołdu -). Przyszli pośrednicy do

' )  A c ta  Tom iciana , t .  V , n r. C X L V , s tr .  15 3.
2)  A c ta  Tom iciana , t. V , n r. C X L V , str . 1 5 0 . E razm  w liście swym

0 piśm ie cosarsk ićm  i bu li pap iczk ićj m ówi, ja k o  o rzeczach znanych Z ygm un
tow i ju ż  z innych lis tów , k tó re  nas jed n a k  nie doszły. B ula pap iczka  nie zo
s ta ła  w ysianą, p rzeto  niedziw, że się żadne in n e  o nićj n ie zachow ały Ślady.
N a to m iast m usi zadziw ić, że w se tk ach  w spółczesnych, ja k o ta k o  z tą  spraw ą 
w związku sto jący ch  k o rresp o n d en cy i, k tó reśm y um yślnie w tym  celu  p rze rzu 
cili, n ie  znaleźliśm y ja k  ty lko  je d n ę  dość n ie jasn ą  o liście  cesarsk im  w zm ian
kę, k tó ra  przecież n ie dozw ala w ątpić, że tym  lis tem  nowo obrany  cesarz  wzy
wał pap ieża  do po tw ierdzen ia  p oko ju  z r .  1 4 6 6 . W  liście de d . B arce lo n a  
!7  sie rp n ia  1 5 1 9  r . ,  znany p o e ta  i późniejszy  b isk u p  w arm iński, a p o d ó w 
czas poseł p o lsk i na  dw orze h iszpańskim  J a n  D antyszck, tak  pisze do b isk u p a  
T om ick iego: Is ta s  literas p ro  confirm atione pacis perpetuae ad  ponti/icem  fa c i-  
le ecpediai, quia fu g il lo s ,  quibus negotium cognitum  est, et i lli  o ffic ia les, quos 
adhibui, nesciunt, ut noni in his rebus, quid feceru n t  (A c ta  Tom iciana , t. V ,



Erazma po odebranie przyrzeczonych pieniędzy, których gdy nie miał,

n r. L X X X I I t ,  s tr .  8 1 ). I  D an tyszek  m ówi o liśc ie  cesarsk im , ja k o  o rzeczy 
już znanćj; bezw ątp ien ia  p isa ł o nim  ju ż  daw nićj k ró low i. Że je d n a k  w liście 
do Z ygm unta  z 30 lipca (A c ta  Tom iciana , t .  V, n r. L X V I, s tr .  7 0 nic 30 
czerw ca, ja k  w ydrukow ali wydawcy Tomicyanów', zobacz d ra . L iskcgo: S to su 
nek dworu p o lsk ieg o .... w Studyach , s tr .  2 1 5 , k tó reg o  dom niem anie co do ko 
n ieczności zmiany d a tum  z 30 czerw ca na 30 lip ca , stw ierdza się po części także 
lis tem  do T om ick iego  17 sie rp n ia  p isanym . S to i tam : S crip si penultim a mensis 
praeterito ... D om inationi Vestrae limae; tegoż d n ia  tćż bezw ątpienia  p isa ł do 
Z y gm unta , bo lis ty  tak ie  zwykle razem  w ysyłano), w k tórym  zdaje spraw ę 
z pose lstw a sw ego, n ic w spom ina jeszcze o n im , p rze to  w ysłanie owego pism a 
cesarsk iego , p rzypada  z kon iecznością  na  czas tym i dwom a dn iam i ob ję ty , t. j .  
m iędzy 3 0 lip ca , a 17 sie rp n ia . W  tym  też bezw ątp ien ia  czasie doniósł D an- 
tyszek  o tćm  królow i Z ygm untow i, a to li l is t  ten , zapew ne ja k  ty le  innych, 
zag inął. O koliczność ta , że K aro l V  wzywał pap ieża do po tw ierdzen ia  w ie
czystego p o k o ju , m ogłaby n iem ało osłabić  w iarę naszą  w n ieau tcn tyczność  l is 
tu , k tó rym  tenże sam  K aro l V , m iał napom nićć  w. m istrza  do złożenia hołdu 
P o lsce  (A c ta  Tom iciana , t .  V , n r. C C L X X X V III , s t r .  2 7 5 — 2 7 6). W iad o 
m o, że au ten tyczność  dokum en tu  tego  zakw estyonow at g łów nie V oigt, k tó ry  
go uważa za pod ro b io n y  przez Po laków  (Geschichte Preussens, t. I X ,  s tr .  5 6 5, 
uw . l ) ;  K rasn o s ie lsk i w rozpraw ie: De duce in P russia  creato (s tr .  6 5, uw. 2 5) 
go łosłow nie  b ro n ił jeg o  au ten tyczności; w reszcie d r. L iske  (w dziełku: Z ja zd  
w P o zn a n iu , s t r .  95  — 103 w uwadze; to  sam o już  daw nićj w: Zw ei Beitrdge  
zur W ahl-Gescliiclite K arls V, w Forschungen zur deulschen Geschichte, B a n d  8, 
G o ttin g cn  1 8 6 8 , s tr .  171 — 17 6 ), dow iódł przeciw  V oigtow i, że do k u m en t nie 
je s t  ani z jed n ć j s tro n y  fab ry k a tem  p o lsk im , ani z d rug ić j n ie został przez ce
sarza  w ydany, ty lko  że by ł raczej p ro jek tem  lis tu , k tó ry  posłow ie polscy  
w F ra n k fu rc ie  pełnom ocnikom  K aro la  p rzed łoży li, a k tó ry  tenże po swym wy
borze  m iał ja k b y  od sieb ie  do m istrza  w. nap isać . Głównym  dow odem  p rze 
ciw au ten tycznośc i dokum en tu  togo, je s t  lis t K a ro la  V  do Z ygm unta  z B ru 
k se li 2 6 lu b  tćż 2 8 czerw ca 152 0 r. p isany (A c ta  Tom iciana , t. V , n r. 
C C L X X X V II, s tr . 2 7 4 — 2 7 5), k tó rym  cesarz  rzekom o surow o napom ina  
k ró la  po lsk iego , aby zaniechał n iep rzy jac ie lsk ich  k roków  przeciw  zakonow i. 
Z w racam y jed n a k  uwagę, l ) ż e  ten  lis t K aro la  V  nie zaw iera w sob ie  wcale tak  
groźnego  napom nien ia , ja k  to  pow szechnie p rzypuszczają; odrzuciw szy bowiem  
u stęp  początkow y, k tó reg o  n a  karb  K aro la  liczyć n ie  m ożna, bo w nim  
ty lk o  przy tacza  sk a rg i Jo ach im a b ran d eb u rsk ieg o  i p a la ty n a  F ry d e ry k a  na 
Z ygm unta , w ięc re fert re la ta , je s t l is t  cały  najuprzo jm ićj w św iecie napisany; źo 
p rze to  n ie  m a tak  w ielkićj sprzecznośc i pom iędzy nim , a owym w ątpliw ćj au 
ten tyczności lis tem , a 2 )  te  jeże li K a ro l m ógł wezwać pap ieża  do po tw ierdze
nia  poko ju , to  m ógł i do w. m istrza  ów lis t nap o m in a ln y  napisać, P y tan ie  
ty lk o , ozy ów lis t cesarza do L eona X , nie je s t  podrob iony . I w istocie, tak  
się praw ie  zdaje; tak ie  p rzypuszczenie  je d y n ie  m ogłoby w ytłum aczyć l )  zag ad 
kow e słow a D an tyszka, a 2 )  zupełny  b ra k  w zm ianek o nim  w w spółczesnych 
k o rrespondencyaoh . N ie  śm iem y p rze to  w obco silnych  argum entów  d -ra  L is-



rzecz poszła w odwlokę, aż kardynał Medici za swćin przybyciem do 
Rzymu, całkiem ją  powstrzymał ').

Gdy spełzła nadzieja, jaką Erazm w liście cesarskim pokładał, 
chwycił się za wyraźną wskazówką Zygm unta  innego sposobu -). Ko-

kcgo tw ierdzić , że lis t K a ro la  do w. m is trza  je s t au ten tyczny , raozej pozw oli
m y sob ie  do je g o  hypotezy  m ały  uczynić d o d a tek . Po dokonanym  w F ra n k 
fu rcie  w yborze cesarza, posłow ie polscy  w yprow adzeni w pole przez radzetiw  
cesarza, n ap isali do baw iącego w B arce lo n ie  D an tyszka  z p ro śb ą , ażeby z sa- 
mymże cesarzem  u k ład a ł się w sp raw ie , k tó rą  oni w F ra n k fu rc ie  trak tow ać 
m ieli (P isze  o tćm  sam D antyszek  do Z ygm unta , A c ta  Tom iciana , t .  V, n r. 
L X V I, s tr .  6 9). P o s ła li m u bczw ątp icn ia, żeby w iedział ja k  postąp ić , wszys
tk ie  sw oje in stru k ey e , z niem i i p ro je k ta  lis tów , k tó re  K aro l V do m istrza  i do 
pap ieża  m iał w ysłać. T u ta j zapew ne sp ry tn y  D an tyszek , n ie m ogąc n ic zys
kać u cesarza  d ro g ą  układów , za pom ocą nieśw iadom ych rzeczy urzędników  
cesarsk ich  sfałszow ał lis t do papieża i .... pocieszył nim  E razm a w Rzym ie. 
O koliczność, że E razm , ja k  sam pisze do Z ygm unta , oczekiw ał lis tu  od cesa 
rza  w sp raw ie  p ru sk ie j, nie zawadza bynajm nićj podobnem u przypuszczeniu, 
albow iem  Z ygm unt, k tó ry  w nagrodę  za swój g lo s, dany K aro low i, spodzićw ał 
się  podobnego  po nim k ro k u , m ógł i E razm ow i tę  uczynić nadzieję . W  in te 
resie  zaś dobrze  zrozum ianej p o lityk i p o lsk ić j, leżało s ta rać  się o uzyskanie 
tak ieg o  lis tu  u K aro la; p rzy p arty  jed y n ie  przez cesarza , w. m istrz  zasłon iłby  
się papieżem ; jeże li a ta k  m iał być sku tecznym , trzeb a  go by ło  z dwu s tro n  
przypuścić . W ięc bardzo m ożliwa, że tego  od K aro la  żądano i tego się  po 
nim  spodziew ano, jak k o lw iek  bardzo  ogólnikow a in stru k ey a  dana posłom  p o l
skim  na sejm  w yborczy, n ic o tern n ie  w spom ina. Z resz tą  E razm  podobnie  
ja k  i Z ygm unt m ogli być w tajem niczeni w tę  sp raw ę.

P rzypuszczen ie , że D antyszek , K aro la  w drodze słusznośc i, p o trafił na
k łon ić  do n ap isan ia  lis tu , u p ada  konieczn ie  w obec n iep o ję teg o  w tym  razie 
b rak u  w szelkich św iadectw  o tym  k ro k u  cesarza  w późniejszych lis tach . J e 
żeli zaś lis t do pap ieża  by ł fa lsyfikatem , to  po jm iem y łatw o, że m ógł ty lk o  do 
natychm iastow ego służyć uży tku  i że się  nań  n ie m ożna by ło  pow oływ ać. P o 
zostaw ałoby pew nie do w ytlóm aczen ia , czemu D antyszek  także lis tu  do w. m is
trza  n ie po d ro b ił tak , żeby go sku teczn ie  było m ożna użyć. Z resztą  je s t  to  
ty lk o  przypuszczenie n a  słabych  spoczyw ające podstaw ach , k tó rem u  daleko do 
n iew ątpliw ej praw dy h isto rycznej. Co n ie u lega  w ątpliw ości, to  istn ien ie  lis
tu  cesarsk ieg o , czyli tdż pod im ieniem  cesarza  w ydanego. E razm  w yraźnie 
m ówi, iż wraz z listem  od sieb ie , p rzesła ł w końcu  październ ika  r. 1 5 1 9  przez 
K itow skiego, Zygm untow i egzem plarz (k o p ią) lis tu  cesarsk iego  (zobacz A c ta  
Tom iciana , t. V , n r. C X L V , s tr .  1 5 1 ).

1) A c ta  Tom iciana, t. V , n r. C X L V , s tr .  1 5 0 — 1 5 1 . P la te r , t .  I  
s tr . 1 32 . Ż e Erazm  przyobiecał w ypłacić pew ne sum y k ardynałom  za p o p a r
cie spraw y k ró lew sk iej, to  sam  pow iada w liście  z 8 m arca  152 0 r . ,  odw ołu
ją c  się  do lis tu  z czerw ca r. 15 19 przez A n d reo la  k ró low i p rzesłany , w k tórym  
tćż  w ym ienił, ile  każdem u dać p o trzeb a . (P la te r ,  t. I , s tr .  13 3).

2) „Q uae deinde impedim enta successerunt ex defecto impensae p er  K ito w 
sk i, curiensem S tlis  Vrae, in  f in e  Octobris abunde descripsi, sim ul cum exem pla-



ła ta ł odtąd u papieża, żeby potwierdził zmieniony nieco pokój toruń
ski. Sam, nie mając bliższych od króla instrukcyi, dozwalał tylko na 
zmianę jednego artykułu: Braciom miało być wolno przyjmować do za
konu, kogoby sami chcieli. Z tćm doniesieniem wysłał w końcu paź
dziernika 1519 r. Kitowskiego do Polski, prosił o informacyc i szybką 
odpowiedź. Jeszcze 26 stycznia 1520 r. nie miał jśj. „Od czasu, kie
dy przybył przewielebny kardynał Medici—pisze w tym dniu do Zy
gmunta—papież ciągle się waha, chociaż zdaje się być dość skłonnym 
do potwierdzenia pokoju ze zmianą niektórych jego warunków; to samo 
przyrzeka i kardynał Medici. Ja  jednak nie mogę zanadto naglić, jak  
długo nie mam dostatecznćj od W. K. Mości co do zmiany tych warun
ków informacyi, a nie chciałbym w niczśm przekroczyć tego, co mi W. 
K. Mość polecić raczyła4' '). Nowa zwłoka, ale tym razem pośpiech 
mnićj był potrzebny. Nim przyszła odpowiedź, Zygmunt chwycił za 
oręż. Sejm toruński w końcu r. 1519 zebrany, uchwalił wojnę z zako
nem i obfite na jćj prowadzenie uchwalił podatki. Rozpoczęła się 
jeszcze w tym roku. Mistrz, z początku szczęśliwy, podstępem zajął 
Brunsbergę (1 stycznia 1520 r.) ale wkrótce wojska polskie wkro
czyły w jego ziemie i zajęły trzy zamki i dziewięć miast, w szybkim 
pochodzie wszystko ogniem i mieczem pustosząc 3). Zakon słaby tylko 
stawił opór; zdawało się, że ulegnie przemocy. Pod wrażeniem tych 
wypadków pisał Zygmunt 26 stycznia do Erazma. Przyzwalał na 
zmianę dwu artykułów toruńskiego pokoju: mistrz odtąd tylko prze
ciw niewiernym i schizmatykom będzie obowiązany nieść pomoc Pol
sce; Polacy nie wejdą do zakonu; reszta ma zostać na stopie układów 
piotrkowskich. Ale dodawał: „Gdyby Wasza Pobożność poznała, że 
chcą inaczój lub więcćj zmienić, lub że rzecz nie będzie pewną, al
bo, że, gdy już wybuchła wojna, niewiele się nam przyda; to niech 
W. Pobożność da raczej temu pokój, i milczeniem sprawę pomi
nie; wolimy bowiem łożyć na żołnierza, jak  na papier i ołów (do pie
częci), które się na nic nie przydadzą" 4). W kilka miesięcy późnićj 
już kategorycznie pisał Zygmunt Erazmowi, żeby się wcale o owo po
twierdzenie nie starał, gdyż wkrótce, spodziewa się, zostanie ostatni

r i  literarum  caesaris et quod ja m  opus esset aliam  viam accipere quam Vra M ta i  
suis etiam  literis designavit, u t videlicet p o n tife x  aliquos articulos in  dicto p r i 
vilegio p a c is  contentos tanquam  ex se re form aret“  {A cta  Tom iciana, tom  V, 
n r . C X L V , s tr .  15 1). In icya tyw a w yszła tedy  od k ró la , a n ic  od E razm a, 
jak  m ylnie tw ierdzą: O sso lińsk i i in n i au to row ie , k tó rzyby  radzi z togo zrob ić  
zarzu t E razm ow i.

')  A c ta  T om ic iana , t . V , tam że.
2) Sohfltz (w ydanie z r .  1 5 99) ,  s tr .  46 1 6 , księga  X .
3) A c ta  T o m ic iana , t. V, n r. C L X X X , s t r .  17 9. Sig ism undus 11. P . 

E rasm o Ciołek E po P locensi, O ratori ap u d  sedem apostolicam .
4) A c ta  Tom iciana , t .  V , n r. C X L IV , s tr .  1 4 8 — 1 4 9 . ...„m alum us 

enim  impensam fa c e re  p ro  m ilite , quam pro inam  cha ita  et p lu m b o f



akt tego dramatu odegrany, a wtedy inny trzeba będzie pokój potwier
dzać, jeśli w ogóle jaki do skutku przyjdzie *). Zygmunt widocznie 
nosił się z myślą nie upokorzenia, ale zupełnego pognębienia i zn isz
czenia zakonu, a w listach do Erazma dawał wymowny wyraz temu 
swojemu względem zakonu usposobieniu 2).

Nie wiedząc jeszcze o wybuchu wojny, Erazm podobną dawał 
królowi radę: „Co godzina—pisał 25 stycznia 1520 r.—dowiadują się 
tu, jaki koniec W. K. Mość tym mnichom zrobi. Jabyln sądził, żeby 
uprawiwszy na nowo rolę, wiernymi a pracowitymi rolnikami W. Król. 
Mość ją  zaludniła, którzyby inny plon przynosili. Tak wstąpi W. K. 
Mość w ślady owego hiszpańskiego króla Ferdynanda, który zniósłszy 
podobnych mistrzów, iż i pamięć po nich nie pozostała, na siebie i swo
ich następców po wszystkie czasy przeniósł mistrzostwo, o czćm ja  nie
dawno w początku tego miesiąca W. K. Mości pisałem..." 3). Projekt 
to nie nowy; już w wieku przeszłym była o nim mowa 4). Zygmunt 
w r. 1513 wspomniał o potrzebie przeniesienia zakonu do Tracyi 5);

')  A c ta  Tom iciana , t. V, n r. C C L V III, s t r .  2 5 3 . S ig ism undus l i .  P. 
E rasm o E pn  Plocensi, O ratori. Z T o ru n ia , p raw d opodobn ie  w po czą tk u  cze r
w ca, z pew nością po 22  m aja (dn iu  śm ierci J a n a  L u b rań ak ieg o , b isk u p a  p o 
znańsk iego). A c ta  Tom ic iana , t. V , s tr .  2 3 9 .

2) T a k  np . w liście pisanym  z T o ru n ia , p raw dopodobn ie  zaraz po  wy
buchu w ojny, w każdym  razie p rzed  29 kw ie tn ia , czyli przed  k ap itu lao y ą  m iasta  
H o llan d  (V o ig t, t. IX , s tr .  5 90). P isze  tu  Z ygm unt: , , / n  summa sta tu im us  
hunc ordinem non solum nobis , sed to ti rei Christianae noxium  ja m  continuo  
bello premendum et exterm inandum , cum in le llig im u s , nos a liter nunquam pacem  
habituros . “  A c ta  Tom iciana , t .  V, n r. C L X X X , s tr .  180 .

3) A c ta  Tom iciana, t .  V , n r . C X L V , s tr .  1 5 0 . „ E x p e c ta b itu r  h ic  in 
ho ras novum  a liq u o d , quem  tandem  finem cum  h is fra tr ib u s  V ra  M tas c o n s ti
tu e t. E g o  vero talem  cuperem , u t p la n ta ta  nova v inea fidis e t  o p e ro s is  a g r i
colis eam  co llo ce t, qu i alium  fructum  afferren t. Sio p ru d en tiss im i illiu s  F e r -  
d inand i I l isp a n ia ru m  rogis vestig iis in n ite tu r , qu i sim ilibus m ag istris  a b o le tis , 
u t  n u lla  eo rum  am plius rem an ere t m em oria, in se e t su ccesso res om nes suos , 
p e rp e tu u m  tra n s tu l i t  m ag iste rium . S u p e r quo  n u p e r sc rip s i V re  M ti de p r in 
cipio h u jus m ensis pe r postam  IUme dom ine ducisse  ( Iza b e li, m atk i krd low ćj B o- 
n y), ad  q u e  me r e fe ro . . ."

4) Z obacz V oigta: Geschichte Preussens, t .  VII, s t r .  3 2 2 . Z a  p o ro 
zum ieniem  się z cesarzem  i k ró lem  duńskim  m iano w r. 1 4 1 8  zakon w yprzeć 
z nad B ałtyku  i osadzić na C yprze, ażeby tam  w alczył z T u rk am i,

5)  A cta  Tom iciana , t. II, n r. C C C L X X I, s tr .  2 7 8 — 2 7 4 . S ig ism undus 
R . Jo a n n i  L ask i A rchiopiscopo G nesnensi, L egato  in  C oncilio  L a te ra n e n si. 
P isze  tu  m iędzy innom i Z ygm unt: ,,H o c  c e rte  co n sid era tu  d ignum  est, q u o d  
v igento m em oria  hom inum  e t C h ristian is in te r  se d ig lad ian tib u s, T u re u s  e t 
T a r ta ru s  im perius suum  p ro p a g a ru n t e t adeo nob is vioini facti su n t u t  c o g a 
m u r co n tin u is  p re liis  cum  eis d e ce r ta re . N o n  enim  p lu res  an n i flu x eru n t u t  
B yzantium  e t to ta  T h rac ia  e t au rea  T au rica  C hersonesus ab eis o c cu p a ta  su n t,



Schonberg proponował odstąpienie zakonowi Podola lub innego kraju 
na czas jakiś. Czy jednak doradzane przez Erazma połączenie mi
strzostwa z koroną było rzeczą możliwą, wykonalną? to inne pytanie. 
Dla zakonu byłoby ono niechybnie wyrokiem śmierci. "We Francyi, 
Hiszpanii, gdzie królowie z własnymi poddanymi mieli do czynienia, 
gdzie wcielali w organizm państwa tylko to, co z jego łona powstawszy, 
doń tćż, gdy chwila powrotu nadeszła, z koniecznością przy jakim ta 
kim rozumie stanu wrócić musiało, takie połączenie dwu różnych in- 
stytucyi: zakonu noszącego wszelkie cechy wieków średnich i królewsko- 
ści w jćj nowożytnóm par excellencc pojęciu, zniszczyło zakony. Jakież 
zaś dopiero musiałyby być skutki takiego połączenia w Polsce, którćj 
cała przeszłość i cały ustrój były wręcz przeciwne urządzeniom zako
nu? W takim organizmie jak  Polska, dla dalszego istnienia niemieckie
go zakonu miejsca nie było. Ale i to pewna, że stan, jaki trw ał od 
pokoju toruńskiego, był anormalny. Minął bowiem czas przysiąg len- 
niczych, minął zarówno dobrze, jak czas owego ducha rycersko-krzy
żowego, którego płodem był zakon, jak potęgi papiezkićj, jak owych 
wszystkich pierwiastków, na których się opierał rozpadający się teraz 
w gruzy gmach średniowiecznćj świata budowy; Polska tylko, która 
późnićj weszła na dziejową arenę; Polska jedyna teraz święciła swe 
wieki krzyża, paliła kadzidła feodalizmowi, którego przedtóm mało co 
zaznała. Kiedy życie narodów zachodnich w inne szaty się przybie
rało, zamiast średniowiecznego romantyzmu polityka rozumu nastawać 
poczęła, a butny feodalizm gabinetowemu monarchizmowi miejsca ustę
pował; Polska słała swego króla na owo trupami zasłane warneńskie 
pole, a wierząc w lenuicze przysięgi, zadawalniała się w pokoju toruń
skim połową, gdy mogła wziąść całe! Dążność wieku była za wzmoc
nieniem władzy monarszćj, za dziś tak znienawidzonym, podówczas 
niechybnie potrzebnym—absolutyzmem. Lecz kiedy na Zachodzie upa
dający feodalizm stawał się dzielnym budulcem dla nastającśj monar- 
chicznćj idei, kiedy we Francyi, Anglii, Hiszpanii, w drobnych pań
stwach włoskich, silnie się ustalała władza jednego; Polska wracała 
niemal do form dawnego—niestety na szlachtę ograniczonego—gmi- 
uowładztwa słowiańskiego. Gdy zaś na Północy reformacya krzepiła mo
narszą władzę, u nas i z reformacyi korzystać nie umiano. Węgry, 
podobne do Polski w swoim rozwoju, półtorawiekową niewolą turecką, 
Niemcy długoletnią niemocą przypłaciły błędy przeszłości; z Polską 
polityka dworów, którćj ona znać nie chciała, odegrała smutnćj pamię
ci trylogią XVIII wieku. Może, czego reformacya nie mogła, byłby 
dokazał spolszczony zakon niemiecki; możeby w nim była zyskała 
silną podporę idea monarchizmu w Polsce, w Polsce, przypominamy, 
która jeszcze nie przestąpiła zupełnie progu wieków nowszych, dla któ
rćj dopiero nastawał czas średniowiecznych zakonów, w Polsce rycer-

I l lic  enim  ordo iste  collocandus f u i t  p o tiu s , quam hic in  locis , ubi o tiosi v ivun t 
et  b ib u n t f



skićj, krzyźowśj, sąsiadującćj z poganami, która jeszcze o wiele późniój 
mogła stworzyć i niestety! zmarnować ogromne siły kozaczyzny. Ża
łować wypada, że nićmamy listu, w którym Erazm szerzćj rozwinął 
swe myśli „o nowćj uprawie roli pruskićj." Czy one jednak tak  daleko 
sięgały, wątpić się godzi. Polska za Zygmunta I miała walecznych 
wodzów, wymownych senatorów; nie miała wielkiego polityka. Podo
bno i Erazm nim nie był. To pewna, że tak Zygmunt jak  i poseł jego 
jakiś czas byli tego zdania, że nićma zgody z zakonem, że wszelkie 
kompromisy są ze szkodą dla Polski, że jego zniszczenie, wytępienie, 
winno być zadaniem zdrowćj polityki polskiej. Czemu, czemu, nieste
ty! dał się Zygmunt do zawieszenia broni, a następnie do krakowskiego 
pokoju nakłonić!? ')•

Atoli Lnaczśj zapatrywał się na tę rzecz Leon X. Erazm la ta ł 
po kardynałach. Daremne zabiegi. I  wstawienie się posła węgier
skiego Marcina Horwata, który przybył właśnie od swego pana z lista
mi, w których Ludwik oświadczał gotowość niesienia pomocy Polsce 
przeciw zakonowi, na nic się nie przydało 2). D. 26 lutego 1520 r. wy
s ła ł papież surowe do Zygmunta brewe; wyrzucał mu złamanie pięciolet
niego pokoju, zaklinał, żeby się wstrzymał z wojną, pókąd nie doświadczy, 
co jego powaga w tćj mierze zdoła. Podobne napomnienie wysłał i do 
mistrza, zdając całą sprawę na swych nuucyuszów, których już dawnićj

')  Praw dziw ie śm iesznćm  je s t zdanie tych , k tó rzy  w tć j rad z ie  E razm a 
widzą dow ód je g o  p rzychylności d la  zakonu . M ówią: chciał w ten  sposób 
choć cień zakonu uratow ać. N ie  po jm u ją  on i, że w tedyby zakon m usiał s łu 
żyć po lityce  p o lsk ić j i jć j  narodow ym  celom , co wobec teg o , że zakon i P o lsk a  
na  wręcz przeciw nych  rozw ija ły  podstaw ach, je g o  in te re sa  z kon iecznościąby  
zabić m usiało . Z akon  i P o lsk a  to , żeby użyć w yrazu z owćj epok i, incom - 
p a tib ilia ,  d la  k tó ry ch b y  i kosm opolityzm  X IX  w ieku moilus vivendi n ie  zn a 
lazł. D la teg o  to  Krzyżacy tak  gorąco  się dom agali uchylen ia  z p o k o ju  to ru ń 
skiego a rty k u łu  orzekającego  przym usow e przy jm ow anie  Polaków  do zakonu , 
bo się obaw iali spo lszczen ia  zakonu  (zobacz d r . L iskego: Z ja z d  w P o znan iu , 
s tr .  78 —  8 o ) . A  jeż e li n ie słyszym y, żeby P o lacy  k o rzy sta li z teg o  praw a, 
to  s tw ierdza  to  ty lk o  nasze dom niem anie o niem ożności pogodzen ia  u rządzeń 
zakonnych  z duchem , ja k i  ów czesną P o lsk ę  ożyw iał.

2) P la te r ,  t .  I, str . 124  — 12 6. I lo rw a t p rzyby ł do R zym u 2 4 lu te 
go 1 5 2 0  r .  Ju ż  daw nićj w r. 1 5 1 9  p o stanow iła  ra d a  L udw ika d la p o p arcia  
spraw y Z ygm unta , wystać do Rzym u n ie jak ieg o  F ilip a  M orę , p roboszcza j a -  
gersk ieg o , późniejszego b isk u p a  p ięciokośo ielsk iogo , o czćm  d o n ió sł Z yg m u n 
tow i w ysłany do P o lsk i proboszcz p re szb u rsk i, a  późniejszy b isk u p  g u rceń sk i, 
H ieron im  B albus {A cta  Tom iciana, t .  V , n r. L X X X V II I ,  s tr .  8 7. Sum m a  
legationis H ieronym i B a lb i.,, i  n r. L X X X IX , s tr .  89 . R esponsum  a S ig ism un-  
do R . p .  H ier. B a lb o ...) , lecz z niew iadom ych powodów rzecz odw lok ła  się- 
d o p iero  w po czą tk u  r. 1 5 2 0  i to  n ie M oro, ty lk o  ja k iś  H o rw at zo sta ł posłany  
do Rzym u.



za staraniem Erazma do Polski był wysłał '). Atoli, tak pośrednictwo 
papiezkie, jak  i interwencya króla Ludwika i książąt niemieckich, nie 
odniosły pożądanego skutku. Zygmunt odrzucił stanowczo ich propo- 
zycye, a papieżowi na jego brewe odpowiedział z godnością, że dość 
długo kołatał nadaremnie do wrót stolicy św. Piotra, że nie pojmuje, 
jak ona sojusznika schizmatyków i pogan przenosić może nad tego, 
który cały ciężar obrony chrześciaństwa od lat tylu na barkach swych 
dźwiga a).

Odkąd wojna wybuchła i oręż roztrzygał, mnićj zależało na 
wpływach posła polskiego w Rzymie; działalność tóż jego jest odtąd 
zupełnie nieznaną; nie posiadamy ani jednego listu jego z tego czasu. 
Natomiast zachowała się po większćj części korrespondeucya Zygmun
ta: donosił Erazmowi o stanie swój sprawy, o wiarołomstwie mistrza, 
który przyciśniony potrzebuj uż kolana uginał; o dalszej wojnie, która wy
buchła, kiedy nadzieja pomocy dawny w nim upór obudziła 3). Z dru- 
giój strony Leon X, może za wpływem Erazma, tłómaczył się wpraw
dzie z swego groźnego listu do Zygmunta, ale nie przestawał napomi
nać go, by za złe dobrem płacił mistrzowi i nowe nuncyuszom swym 
dawał instrukcye 4). Zygmunt nawzajem skarżył się przed papieżem 
na zakon, który w swym kącie siedząc ani się nie zasłużył, ani może 
zasłużyć religii, i który wszędzie gdzie tylko jest, wszystko miesza 
i kłóci. Przypominał przykład innych krajów, gdzie go zniesiono, dziwił 
się, dlaczegoby tego samego w Polsce zrobić nie miał 5). Nie przestawał 
też podobnemi uwagami nakłaniać posła swego do gorliwego popiera

' )  B rcw ia pap iczk ie  czytaj w A c ta  Tom ieiana, t. V , n r . C L X V III ,
s tr .  1 7 0 — 172 i n r. C L X IX , s t r .  172 — 1 7 3 . O nim cyuazach będzie jeszcze
niżćj.

2) A d a  Tom ieiana, t .  V , n r . C C L V I, s tr .  2 4 8 — 2 5 0 . D a tu m  T h o ru -  
n ii C alend is Ju n ii .  2 czerw ca n ap isa ł w podobny  sposób  do k ardynałów , n r. 
C C L V II, s tr .  2 5 0 — 2 5 1 .

3) A d a  Tom ieiana, t .  V , n r. C C L V III, s tr . 2 5 1 — 2 5 3 . Z T o ru n ia , 
zapew ne w począ tku  czerw ca.

4)  A d a  Tom ieiana, t. V , n r . C C X C V II, s tr . 2 8 0 — 2 8 1 . Z Rzym u 
15 lip ca . Porów naj R aynalda: A nna les ecclesiastici pod  r .  1 5 2 0 , n r. 76 i 7 9.

5) R ay n ald u s pod  r .  1 5 2 0  n r. 8 0 . L is t k ró lew sk i datow any z T o 
ru n ia  2 7 lipca . Ja k ó b  P rzem y sk i ( Leges seu s ta tu ta  ac p riv ileg ia  regni Po- 
Ioniae, fo l 7 5 9 ) i P is to ry u sz  ( Polonicae historiae corpus, t .  I ,  s tr . 2 2 0  —  2 2 1), 
m aja  da tę  28  lip ca . L is tu  teg o  nióm a w T om icyanach , a le  podobnćj treśc i 
lis t je s t  p o d  n r. C C C X X X V II, s tr .  3 1 3 — 3 1 4 ; p isany  on  je d n a k  ju ż  po  
1 s ie rp n ia . Z obacz także pism o Z ygm unta  do k ardynałów , s tr .  3 1 4  — 3 1 5 . 
P o d o b n ie  rozum ow ał Z yg m u n t także w liście z 30  lip ca , k tó ry m  odpow iedział 
K aro low i V  na je g o  p ism o napom inające  (p a trz  n iżćj) n r. C C C V III, s t r .  2 9 0  —  
2 9 2 , z T o ru n ia , 30  lipca  1 5 2 0  r.



nia interesów jego w Rzymie '). Nic to jednak nie pomagało; oręż 
rozstrzygał. Erazm nie miał większego jak dawniój powodzenia w Rzy
mie. I  Karol V daremnie pisał znany swój list napominający do Zyg
munta *). Wreszcie jednak uproszony przez papieża do nowego po
średnictwa cesarz Karol J) wraz z legatem papież kim potrafili przecie 
po trzechmiesięcznych układach skłonić Zygmunta do wypuszczenia z rąk 
zwycięzkiego oręża i zawieszenia broni, które 7 kwietnia r. 1521 na 
4 lata zostało zawarte w Toruniu 4). Erazmowi, któremu sam Zyg
munt przyznawał, że sumiennie i gorliwie sprawę jego prow adził5), 
przypadło tylko zadanie wyjednania u papieża, żeby kardynałom ostry- 
gońskieinu i salzburskiemu, asesorom sądu polubownego, który miał 
rozstrzygnąć, w ciągu trwającego rozejmu, sprawę Polski z zakonem, 
nadał moc uznania i potwierdzenia w swojem (papieża) imieniu wszy
stkiego tego, coby rzeczony sąd zawyrokował. Było to koniecznćm, 
jeźli nie miały się powtórzyć kłopoty wynikłe z nieuznania toruńskiego 
pokoju przez stolicę apostolską. Obecność legata papiezkiego (Za- 
charyasza) przy zawarciu zawieszenia broni nie mogła stanowić dosta
tecznej rękojmi, boć przecie i toruński układ, który był nie zawiesze
niem broni, ale wieczystym pokojem, głównie za staraniem wysłannika 
kuryi przyszedł do skutku, a papież go przecie nie potwierdził. No
wych wątpliwości można tedy było uniknąć jedynie w razie, gdyby
1 w ostateczne») dobiciu sprawy kurya rzymska wzięła udział. Ale 
osobnego legata król Zygmunt nic chciał, gdyż obawiał się z jednej 
strony, żeby się sprawa nad miarę nie przewlokła, a z drugićj nie ufał 
usposobieniu kuryi, i bał się stronniczości papiezkiego wysłannika,

')  A c ta  Tom iciana, t. V , n r .  C C C X L III, s tr . 32 I —  3 2 2 , bez wym ie
nienia m ie jsca  i czasu.

2) A cta  Tom iciana , t. V , n r. C C L X X X V II, s tr .  2 74 — 2 7 5,
3) A c ta  Tom iciana , t. V , n r. C C C L X V II, s tr . 3 4 8 — 3 5 0 . W  Rzym ie

2 6 g ru d n ia  1 5 2 0  r. P rzeczy ta j tu  także lis ty  p isan e  przez pap ieża  do A l
b rech ta  i Z acharyasza, nuneyuaza n r. C C C L X V III, i n r. C C C L X IX , s tr . 3 50 
~~ 3 5 2 , z 26 i 30 g ru d n ia . L is tu  L eona  X  do Z ygm unta w T om icyanach  
nićm a, j e s t  na to m ias t w P rzy tu sk im  ( Leges seu s ta tu ta ... fol 759  —  7 6 0 ) , 
w P isto ry u szu  (t. I ,  s t r .  2 21 —  2 2 2 ) , z d a tą  26  g ru d n ia , w R aynaldzie  (pod  
r ' 1 5 2 0  n r. 8 1 ) , z d a tą  25 g ru d n ia .

*) D ogiel: Cod. d ip l ., t. IV , n r. C L X IY , n r. C L X V , tudzież A c ta  T o-  
nńciana, t .  V , n r. C C C X C V II, s tr .  3 7 4 — 3 7 6. Porów nćj V o ig ta , t. I X ,  
s tr .  6 3 1 -  6 3 4 ; K rasnosio lsk i, s tr .  3 8 — 39 .

°) A c ta  Tom iciana , t. V , n r . C D IV , s tr .  3 8 2 . Sigism undo li. p .
C ardinali dc G rassis , ju ż  po zaw arciu  zaw ieszenia b ro n i. P isze  tu  Z ygm unt:
»Q ui quidem nuncius (E rasm u s) quum se in his omnibus actionibus  (m ow a była 
0 spraw ie  p ru sk ie j)  diligenter et religiose gessit, com m endam us illum  eidem  P t i  
V estrae , rogam usque, u t eum ap u d  S anctissim um  dom inum  nostru m  prom overe  
v° lit, quo in tu itu  n o str i cum  S an c titas  su a  u b e rio ri g ra tia  e t beneficentia  sua  
co m p lec ta tu r e t ad m ajo ra  p ro v eh at.”



i z tych to powodów dat Erazmowi powyższe zlecenie, które ten wes
pół z zawsze Polsce przychylnym kardynałem de Grassis miał załat
wić '). Czy je wykonał, nie wićmy; jest to jednak rzeczą, dość obo
jętną, bo jak  wiadomo, owa komisya rozjemcza nigdy swych czynności 
nawet nic rozpoczęła. Natomiast spełnił Erazm inne zlecenie Zyg
munta w tejże sprawie pruskiśj mu dane. Przygotował mianowicie 
zapomocą przybranych do tego znawców pozostały po (zmarłym tym
czasem) Garsiasie materyał prawny, który następnie miał być przedło- 
żołony owym sędziom polubownym dla pouczenia ich o prawach Pol
ski, do Prus, i postarał się o adwokata, który podjął się bronić spra
wy polskićj 2). Niewiadomo nam jednak, aby się to wszystko na co 
przydało. Wićmy, sprawę pruską w inny sposób załatwiono. Pokój 
krakowski, dzieło nicubłaganśj Nemezy historycznćj, nic korzystny 
dla Polski, był jednak także dotkliwą karą dla stolicy apostolskiej za 
jćj nieszczere, jawnie stronnicze w sprawie Polski z zakonem postępo
wanie. Na nic się nie przydały teraz watykańskie gromy, które były 
protektor zakonu, kardynał Medici, a teraźniejszy papież Klemens III, 
bezsilną ręką rzucał na lutrzące się Prusy. Lecz tego nie dożył już 
Erazm a).

*) A cta  Tom iciana, t .  V , tam że i n r . CDV, s tr .  382  -  3 8 3 . Sig is-  
mundus R . P . E rasm o Ciołek , E po P locensi, O ratori regio Romae agen ti, bez 
w yrażenia m iejsca  i czasu.

2) A cta  Tom iciana, t. V I, n r. X , s t r .  17 . Sigism undus R . P . E ra s 
mo E p o , n r. C X L III , s tr . 145 . Sigism undus R . P . C ardinali de G rassis. 
Z W ilna . T en  d rug i lis t p isany ju ż  po śm ierci E razm a.

3) Spraw y drobn iejsze  załatw ione przez E razm a, jeg o  stanow isko  jak o  
księcia  kościo ła  i m ecenasa lite ra tu ry  i nauk  podane będą oddzielnie.

P rzyp . R ed . B ib l. W arsz.



M U Z E U M

P R Z E M Y S Ł U  I R O L N I C T W A .
W YSTAW A PRACY KOBIET.

I.

Prawo bytu przez Opatrzność nadane i pcwnćmi warunkami za
kreślone, powszechnie uznanćm zostało, i wszelkie teorye rozlicznych 
systematów za punkt wyjścia, za zasadę postawić je  musiały. Czy zaś 
weźmiemy harmonią i wzajemne dopełnianie się, czy walkę o byt, czy 
chrześciańskie pojęcia: miłości, ofiary i obowiązków społecznych, czy 
doktryny humanitarne: socyalistów, komunistów lub egaliterów—wszę
dzie i zawsze spotykamy się z dążnością zachowawczą.

Egzystencya człowieka w stosunku do rodziny, narodu, plemie
nia, ludzkości, w miarę odczuwania i rozwijającego się pojęcia potrzeb 
ducha i materyi, rozszerzając warunki bytu, wywołuje postęp cywili
zacyjny. Uspołecznienie jednostki, to historya ludzkości; ztąd wy
wiązują się wzajemne stosunki i obowiązki, które wskazuje tak religia 
jak i ekonomia polityczna, z tą  tylko różnicą, że wychodząc z jednych 
zasad, gdy religia zajmuje się umoralnieniem społecznśm, ekonomia 
polityczna ma za przedmiot upowszechnienie dobrobytu ludzkości. Że 
zaś zdrowa nauka przyjmuje, iż „prawo ducha w materyi jest rzeczy
wistą siłą," więc moralność i oświata najwięcćj produkować mogą. 
Ta zgodność bardzo jest naturalną, bo nauka o warunkach bytu poje
dynczego człowieka i jego stosunku jako jednostki do społeczeństwa, 
koniecznie na zasadach Chrystyanizmu wspierać się musi.

Położenie geograficzne, klimat, charakter narodowy, wyrobiony 
dziejami, stan oświaty, stopień zaludnienia, stosunki polityczne i t. d., 
oddziaływają w każdym kraju na warunki nagromadzenia zasobów 
stanowiących bogactwo narodowe i stanowczo wpływają na wytwarza
nie wartości, czyli produkcyjność.

Biorąc w rachunek potrzeby kraju i warunki produkcyi, z uwzglę
dnieniem potrzeb powszechnych i różnouwarunkowanćj produkcyi in
nych państw, ocenić możemy bezstronnie nasze obecne położenie. Po
mijamy zasadnicze elementa, jak: ziemia, praca i kapitał, a rozpatru
jąc skutki produkcyi, t. j. rolnictwo i przemysł, widzimy, że objawy te 
smutne przedstawiają widowisko. Rolnictwo upada i nićma widoków 
szybkiego ogólnego rozwoju, przemysł zaś niewiele co w lepszych znaj
duje się warunkach; wprawdzie bogatszy w kapitały i energią, lecz bez 
przeszłości, torując sobie nowe drogi, wobec ubóstwa kraju walczyć 
musi z przeszkodami, pokonywać trudności i próbować kierunków



opartych częściśj na chwilowych, przemijających korzyściach, jak na 
początkowo mniejszych zyskach, lecz trwałych widokach przyszłości.

W ciągu stu lat ostatnich, szybko po sobie następujące zmiany 
organizacyjne, skutkiem wynalazków, postępu cywilizacyjnego, wzro
stu potrzeb i t. d., jeśli silnie oddziałały w całein społeczeństwie, to 
u nas tćm energicznićj wstrząsnęły wszystkiemi towarzyskiemi sto
sunkami, a stan taki mimo swej długotrwałości nie przestając być 
przejściowym , musiał niekorzystnie oddziałać i na produkcyą. Jeśli 
w każdym czasie pożytecznemi są dla postępu rozmaite pomoce i uła
twienia, to w wyjątkowo trudnych warunkach tćm one są ważniejsze 
i skuteczniej działają. Pomoce te, wywołane solidarnością interesów, 
bywają, jak  wiadomo: państwowe i prywatne, zwykle zbiorowemi siła
mi podejmowane.

Tu należą:
Prawa mające na względzie usuwanie przeszkód i ułatwianie 

swobodnego w różnych kierunkach rozwoju.
Zakłady specyalne naukowe, wydawnictwa odpowiednich dzieł, 

prelekcye i t. p. środki popularyzujące naukę.
Komunikacye, jak: koleje, żegluga, drogi bite, telegrafy, poczty 

dobrze urządzone.
Instytucye kredytowe, tak państwowe jak  prywatne, w celu wy

tworzenia kredytu dla miejscowych potrzeb.
Stowarzyszenia, spółki rozmaitego rodzaju i t. p. środki, rozwój 

produkcyi ułatwiające.
Nie jest naszym zamiarem rozbierać skuteczność różnych pomo

cy i zastanawiać się nad obocnemi potrzebami kraju. Przedmiot ten 
odkładając na później, dziś pragniemy zwrócić uwagę na nowo powsta
łą  instytucyą, która bardzo użyteczne stanowisko zająć może i powin
na. Mówimy tu o Muzeum przemysłu i rolnictwa, od dwu lat istnie- 
jącćm w Warszawie.

II.

Użyteczność muzeów w całym świecie oddawna uznaną została; 
u nas instytucyą podobna jako nowość, zbyt ważnym jest ze względu 
na praktyczne zastosowanie wypadkiem, aby mogła być obojętnćm 
milczeniem pominiętą.

Muzea zakładane bywają w ogóle celem ułatwienia rozwoju wie
dzy ludzkiej; przemysłowe i rolnicze zgromadzają w pewnych oznaczo
nych kierunkach liczne przedmioty produkcyi tak krajowej jak  za- 
granicznćj, a to by dać sposobność porównania wartości płodów su
rowych lub przerobionych, produktów miejscowych z obećmi, aby u ła
twić korzystanie z postępu powszechnego, t. j. rozmaitych udoskonaleń 
i wynalazków, celem umożliwienia szans konkurencyi na targowiskach 
wszechświata. Dla pojedynczego producenta, łożenie potrzebnego cza
su i kosztu na śledzenie postępu w świecie, rzadko jest możliwem, gdy



tymczasem instytucya publiczna krajowa, funduszami państwowemi 
lub zbiorowćmi prywatućmi zakładana i poddana pod zarząd wybra
nych specyalistów, staje się odrazu dla jednostek, do rozmaitych warstw 
towarzyskich należących, przewodnikiem instrukcyjnym, stanowczo 
oddziaływać mogącym na rozwój produkcyi miejscowej.

Muzea podobne nie ograniczają się zwykle na zgromadzaniu 
przedmiotów, za normę do porównania służyć mogących, ale za pomo
cą pośrednićj działalności rozbudzają ruch produkcyjny i do pewnego 
stopnia kierują tymże. Tu należą czasowe wystawy, odczyty, honfe- 
rencye, wydawnictwa i rozmaitego rodzaju inicyatywy do gromadzenia 
słabych i rozstrzelonych pojedynczych jednostek w siły zbiorowe, spół
ki, stowarzyszenia i wytwarzanie odpowiednich potrzebie miejscowćj 
różnych instytucyi, rozwój produkcyi mających na celu.

Każdy znający kraj nasz i obecne jego warunki, łatwo ocenić 
może doniosłość pożyteczną Muzeum Warszawskiego i obowiązek 
podtrzymania podobnćj instytucyi. Ani czas, ani miejsce po temu, 
abyśmy sylabizowali elementarz, który w sercu każdego czytelnika jak  
na granicie odwiecznemi literami wypisany został: nazwanie właści- 
wćm mianem obojętności w tym względzie nie do nas należy.

Oddawna już, bo jeszcze w czasach istnienia Towarzystwa rolni
czego, wśród rozmaitych projektów i Muzeum było na planie. Wiele 
złożyło się przyczyn, skutkiem których wypadło na dalszą przyszłość 
odłożyć zrealizowanie tych projektów, i dopiero Wystawa Rolnicza 
z 1874 r. rozbudziła myśl energiczniejszą, zdolną czynem zajaśnieć. 
Jakoż zyskawszy zatwierdzenie Najwyższćj woli i Ministeryum Skarbu, 
utworzył się komitet z członków założycieli po 3,000 rs. składających 
złożony, a następnie weszli w skład instytucyi i członkowie zwyczajni, 
po 500 i 1,000 rs. wnoszący wpłaty. Prezesem Muzeum wybrany zo
stał p. Ludwik hr. Krasiński, a dyrektorem p. Stanisław Przystański, 
b. dziekan Uniwersytetu. Pod takićm przewodnictwem nic dziwnego, 
że nowo utworzona instytucya szybko z pożytkiem kraju zaczęła się 
rozwijać. Zarządzający wydział komitetu utworzył trzy sekcye, mia
nowicie: sekcyą muzeum i wystaw czasowych; sekcyą biblioteki, odczy
tów i wydawnictw; sekcyą pracowni chemicznćj, pod zarządem p. Mili- 
cera zostającą.

Dwa lata zaledwo upłynęło od otwarcia Muzeum, gdy użyteczna 
jego działalność już dała się odczuć w kraju, chociaż brak odpowie
dniego pomieszczenia i różne trudności towarzyszące wszystkim po
czątkom, stawały na przeszkodzie szerszemu rozwojowi. Na zewnątrz 
ta  pożyteczna działalność objawiła się w odczytach i wystawach urzą
dzonych, odpowiednio do kwestyi najpilniśj wymagających rozwiązania 
w produkcyi krajowćj.

Co do odczytów, mieliśmy w miesiącu marcu r. b. odczytów dzie
sięć z fizyki: O cieple i zastosowaniu go w przemyśle p. Dziewulskiego, 
które to odczyty mnóstwo słuchaczów zgromadzały; oraz w lecie trzy
miesięczny kompletny kurs cukrownictwa, w który wchodziły:



Mechanika praktyczna, wykładający p. Wojna; fizyka stosowana, 
wykł. p. Kramsztyk; chemia teoretyczna i analiza, wykł. p. Milicer; 
buchalterya fabryczna, wykł. p. Zieliński; rysunki techniczne, wykł. p. 
Turski; właściwe cukrownictwo, wykł. p. Wisbelc.

Wpis na ten kurs dobrze obmyślony, wynosił 50 rs.; wolni zaś 
słuchacze opłacali pół rubla za godzinę.

Co do wystaw: w przeszłym roku odbyła się wystawa rolniczo- 
przemysłowa dla wyrobów metalowych i ze skóry, w tym zaś roku z d. 
27 października otwartą została wystawa pracy kobiet, o którćj w za
kończeniu kilka słów powićmy.

Z tego krótkiego obrazu łatwo przekonać się można, że jeżeli Mu
zeum, jako świeżo powstała instytucya, narażona przy początkowóm 
zorganizowaniu się na przełamywanie rozlicznych trudności, mimo szla
chetnych tendencyi, ofiar i energii swych założycieli i przewodników, 
nie dościgło jeszcze programem objętego zakresu, złożyło jednak 
w swój krótko-trwałśj egzystencyi dostateczne dowody użytecznój dzia
łalności.

III.

Przechodzimy teraz do ostatniój wystawy. Zmiany stosunków 
towarzyskich i warunków bytu materyalnego, stanowczo oddziałały na 
stanowisko i obowiązki kobióty w rodzinie i społeczeństwie.

Kobióta naszych czasów, przechodząc z bierności w stan czynny, 
biernój oszczędności i umiejętnego spożycia produkcyi męzkićj, prze
chodząc w samodzielne wytwarzanie nowych wartości, ujrzała się nie
spodzianie, bez przygotowania postawioną nagle w nowych i bardzo tru 
dnych warunkach.

Utrudnione warunki bytu tak jednostki pojedyńczój, jak rodzi
ny, zmusiły do zwiększenia sumy pracy, a ztąd wprowadziły i kobićtę 
na nowe pole, rozszerzając zakres jej działalności. Dziś zarówno Kant 
jak  Stein względną tylko mogą mieć racyą w określeniu stosunku ko
bióty do męża, rodziny i społeczeństwa. A choć z zasady nie należy
my do stronników modnych teoryjek, znanych pod nazwiskiem równo
uprawnienia i emancypacyi, przyznać jednak musimy, że świat coraz 
lepiój pojmować zaczyna, iż kobióta, dana na towarzyszkę mężczyźnie, 
dzielić z tymże mężczyzną prace i trudy powinna; i że kobióta, jako is
tota nieśmiertelna, będąc człowiekiem—nie zabawką, lecz użytecznym 
członkiem społeczeństwa być musi.

Ztąd jak w rolnictwie i przemyśle męzkim, tak i w zajęciach ko
biecych, aby żądania nie stały się czczą teoryą, okazały się koniecznemi 
ułatwienia i pomoce, które w miarę rzeczywistćj użyteczności i właści
wego zastosowania, mogą jedynie przyśpieszyć wprowadzenie w czyn 
zmian, powszechnie uznanych za potrzebne.

Muzeum, urządzając wystawę pracy kobićt, wystawiło produkcyj
ność niewieścią na interesującą, lecz niebezpieczną próbę; poważnćj to 
doniosłości doświadczenie i bardzo na czasie. Kobióty pod wpływem



potrzeby, przechodząc z dawnych zajęć domowych do zewnętrznćj poza 
domem działalności, zmuszone do wyszukiwania nowych dróg produk
cyjnych, nic dziwnego, że mogły i niewłaściwe wybrać kierunki, zwłasz
cza zapominając niekiedy o tej prawdzie, że najkorzystniejszśmi za
jęciami są te, które zgodne są z organizacyą fizyczną i usposobieniem 
moralnćm.

Wystawa przekonała, że jeśli wyjątkowo i u nas spotykać się 
można z dziwolągowćmi amerykańskićmi teoryami, to w praktyce jed
nak kobićty nasze nie dążą do wynaturzenia się i zatracenia swój 
siły, opuszczeniem właściwego sobie stanowiska.

Produkcyą kobiet podzielić należy na wiejską i miejską, a cho
ciaż działy te często schodzą się z sobą, ze względu przecież kierunków 
działalności, różnice tu są widoczne.

Kobićta na wsi ma obszerny warsztat do pracy i oprócz szersze
go zajęcia w domu, gospodarstwo poza domem przy umiejętnćm pro
wadzeniu, mogąc dawać znaczne dochody, stanowi najkorzystniejszą 
produkcyą. Ogrody i sady, a w nich szkółki drzewne, nasiona, owoce, 
warzywa i t. d., chów trzody chlćwnćj i drobiu, wyrób nabiału i inne ga
łęzie gospodarskie, stanowią główną pracę gospodyń wiejskich. Tym
czasem w mieście, zamężne nawet kobićty, przy ograniczonych obowiąz
kach domowych, mogą li z ręcznych wyrobów pewne dochody zyskiwać; 
a jeśli dodamy do tego tę wielką cyfrę wdów i ubogich dziewcząt, zmu
szonych li-tylko z własnśj pracy zaspakajać wszystkie potrzeby życia, 
wtedy stanie przed oczami ważny problemat, jakimi sposobami to za
robkowanie rozszerzyć i ułatwić.

Z produkcyi miejskiśj okazało się na wystawie, że najlicznićj re 
prezentowane były: koronki, hafty, wyroby włóczkowe i szydełkowe, 
kwiaty sztuczne i malarstwo; w znacznie mniejszej ilości przedstawio
ne zostały: trykotaże i wyroby pończosznicze, rękawiczki, obuwie i mo- 
dniarslwo, chociaż wiadomo, że działy te świetnie są rozwinięte; nako- 
niec mało wystawczyń liczyły: heliominiatury, fotografia , introligator
stwo, drzeworytnictwo i koszykarstwo.

Jakkolwiek wystawa nie może dać miary przybliżonćj nawet cy
fry produkcyjności i jój kierunków, do pewnego jednak stopnia służyć 
może za wskazówkę rozwoju niektórych kierunków przemysłowych.

I tak np. pokazało się, że warszawskie kwiaty sztuczne i obficie 
są wyrabiane i pod względem wydoskonalenia mogą wytrzymać konku- 
rencyą z pierwszorzędnćmi fabrykami paryzkiemi; zatćm, że są, waż
nym produktem przemysłowym, mogącym nietylko zaspokoić potrzeby 
kraju, ale i handel wywozowy jego wzbogacić w danych warunkach.

To samo da się powiedzićć o koronkach i haftach tak białych, 
jak  jedwabnych. Próby dostatecznie przekonywające o możliwein roz
szerzeniu tego przemysłu na wielką skalę, celem zwiększenia zarobków 
bićdnych kobićt, dostarczone zostały przez panie, należące do naj
wyższych sfer towarzyskich. Piękny ten przykład, jako zachęta, 
wskazówka, bez dobroczynnego wpływu nie przeminie.



Modniarstwo, obuwie i rękawiczki, mimo nielicznćj reprezenta
cji, usprawiedliwiły jednak ustaloną sławę Warszawy.

Malarstwo, jako rzecz talentu, do sztuki nie do rękodzieł należąc, 
chociaż wykazało wiele zdolności, nie może być zaliczone do zarobków, 
dających się upowszechnić. Zato heliominialury, fotografia , drzewo- 
rylnictwo i introligatorstwo, odpowiednie i przystępne dla ogółu zaję
cia, wyjątkowo dotąd przez kobićty są traktowane.

W ogóle wyroby rękodzielnicze, do przemysłu miejskiego należą
ce, jeśli nie wykazały pewnych ustalonych kierunków produkcji, zato 
dowiodły zręczności, uzdolnienia, dobrego gustu i wiele inwencji w ko- 
biśtach. Eatwo więc przewidywać można, źe praca lcobićt w naszym 
kraju, wkrótce rozwinie się i zadość uczyni wymaganiom czasu.

Inna kwestya z gospodarstwem wiejskiśm, które wiadomo, że 
jest w upadku, że zawiśrając w sobie gałęzie rozmaite produkcji, wy
magające specjalnego uzdolnienia, nie może dać zadawaluiających re
zultatów; prócz tego, płody surowe, a nawet i różne przeroby wiejskie 
więcćj należą do wystaw rolniczych jak przemysłowych: wymagają ob
szernego pomieszczenia, trudne bywają do przewiezienia i z tych więc 
także powodów panie gospodynie mały bardzo i odnośnie tylko do nie
których gałęzi produkcji, wzięły udział w tegorocznćj wystawie. Cho
ciaż i tu były interesujące i dowodzące rozumnśj pracy produkta.

W zakończeniu tego sprawozdania, uważamy za potrzebne powie- 
dzićć, źe wystawa spełniła świetnie swe zadanie, wykazała rozmaite 
dzisiejsze kierunki pracy kobićt, przedstawiła wiele wzorów, z których 
niewątpliwie ogół skorzysta, dowiodła pożyteczności niektórych ręko
dzieł przemysłowych, a rozbudzając dążność do samodzielućj pracy, 
natchnęła kobićty wiarą w własne siły, przekonaniem, że mogą i po
winny użytecznie pracować.

A dolf Biesiekierski.



ŚW IATA ROŚLINNEGO AV PODANIU I W P0EZV I
LUDU POLSKIEGO *).

P R Z E Z

oAr t u r  a G r u s z e c k i e  g  o.

Wieniec ślubny składa się na Rusi prócz kaliny z barwinku, któ
ry swój zieleni, trwałości i świeżości swych liści zawdzięcza ten zaszczyt. 
Barwinek, jak świadczy przysłowie: „chłopeć mołodyj jak barwinok” ') 
dalój pieśń:

Hej! w sadu , w sadu barw inok  poste ływ sia,
Hej! czom u ja ,  m oja  m aty , szcze ne  ożenywsia?
Hej! w sadu , w sadu  barw inok  zcleneóki,
H u la j, hu la j, m ij synoóku , bo szcześ m ołodeńki.
H ej! w sadu , w sadu  czerw ona kalyna,
Zasm  u ty ła  m eno m aty , jed y n ak a  syna.
H ej! w sadu , w sadu  czerw ony]i jab k a ,
Hej! wże nem a i nebude o kim  b u ła  h ad k a  2)

oraz inne pieśni, które pomijam, świadczą, że barwinek jest godłem 
młodości, czerstwości i zdrowia.

Wreszcie rutka, która tuż przy ziemi się trzyma, mimo swych 
liści powabnych i zapachu jest symbolem skrom ności3).

U nas w Polsce również używała się rutka do ślubnych wieńców, 
co pozostałe przysłowie stwierdza: „darmo rutkę sieje" (stara panna); 
późnićj ustąpiła rutka swego zaszczytnego miejsca rozmarynowi*), z któ
rego koronę przypinano na łubku poświęconym 5), kładąc pod nią du
kata lub cukru kawałek.

*) D okończenie— p a trz  zeszyt za w rzesień r .  b.
•) P rysliw ia  N om ys., s tr .  162 .
2)  W acław  z O leska, s tr .  2 7 3 .
3) F ried reiob : Sym bolik, s t r .  2 38.
*) L u d  po lsk i, G ołębiow ski, s tr .  2 0 1 .
3) Ł ubek  (s tró j niew ieści). Ł u b k a  w ieńcowa (circulus coronarius).

K w iatki na łu b ce  obszytój 
U sadzę w nadobno k o ło ,
I  wsadzę na  tw oje czoło.

J .  Kochanowski. (L inde: S to w n ik ).



Rozmaryn podobnie jak barwinek, swym zielonym listeczkom za
wdzięcza umieszczenie w wieńcu ślubnym.

Jedna z najpiękniejszych pieśni weselnych, zawiera opis wianka 
ślubnego:

W  onym  pięknym  ogródeczku ,
M oja śliczna M aryloczku,

K iedyś w ianek w iła 
T eś  słow a m ówiła:

Ach! m ój w ianeczek różany,
L iliam i przew ijany,
O tocz mi się kołem  
N ad  dziowiczćm czołem .

Jużcm  cię o s ta tn i wiła,
P ó k im  jeszcze p an n ą  była;
T e ra z  zamąż idę,
W ięcej tu  n ie  p rzy jd ę .

Ju ż  dobranoc, p an i m atko ,
T yś m nie wychow ała g ładko;

Czegoć nie odsłużę,
T o  ci się zadłużę.

I  was żegnam , śliczne ściany,
A lk ierzyku  m alowany;

K tóż tu  siadać będzie,
K iedy m nie n ie  będzie?

T y  kom nato  i w yględy,
Z  k tó ry ch  j a  p a trza ła  wszędy,

I  pokoje  sk ry te ,
R ozkoszy obfite!

I ciebie już żegnam , ziele,
K tó reg o  tu  m iałam  wiele!

K tóż cię tu  rw ać będzie,
K iedy m nie nie będzie?

Ż egnam  was w szystkie kw iateczki,
Z k tó ry ch  śliczne rów nia teczki 

M ary leczka m iła,
P an ię ta  dzieliła!

T eraz  ju ż  ty lko  jed n em u  
Pon iesie  w ianek m iłem u,

K tó rem u  ślubow ała,
By mu w ierną by ła

Umieściliśmy całą tę pieśń raz dla jej piękności, powtóre, dla wy
jaśnienia składowych części wianka ślubnego, po trzecie, dla okazania 
jak dalece roślinność ściśle łączyła się z życiem, gdy w tśj ważnćj 
chwili pożegnania dziewczę nie zapomina o ziołach i kwiatach i czule je 
żegna.

')  W iszniew ski: L itera tu ra , t. I ,  s tr . 2 1 2 .



W Polsce tedy wchodziła w skład wianka róża, królowa kwiatów, 
była ona zawsze godłem miłości; nietylko barwa jćj przemawiała mile, 
lecz i woń, ta dusza kwiatka, więzi zmysły człowieka i upaja go swćm 
rozkosznćm tchnieniem. Wreszcie kolce, które stoją na straży jój pię
kności i czystości, niemałą rolę odgrywają w symbolice róży.

Widzieliśmy już różę upiększającą posąg Dziedzilii, bogini miło
ści; podobnie i w Grecyi róża jest kwiatem Afrodyty.

Wschodni pisarze ') chcąc obrazowo przedstawić czyto dziewi
czą, czy młodzieńczą piękność, porównywają ją  do róży; a poeta Kiew- 
zeri mówi, że pączek róży chciał rozkwitać, oniemiał jednak na widok 
piękności dziewczęcia. W poezyi Mewlana Dżełaledina, róża porów
naną jest do słońca. „Przepych rozkwitłój róży równa się słońcu, a ka
żdy listek widzisz podobny księżycom."

Lud nasz chcąc coś doskonałego w piękności przedstawić, również 
używa porównań z różą, i tak np. mówiąc o ustach cud-dziewicy po
równywa je do pączka róży, a Jutrzenka, która rano słońcu bramy 
otwiera, ma różane jagody.

Zygmunt I (1525—1548) latem rad chadzał bez czapki, strojąc 
się w wieniec różany 2).

U 0 0 . Kapucynów, gdy kapłan po 50-ciu latach odprawiał powtór
ne prymieye, zdobił mu siwą głowę wieniec różany, symbol miłości i god
ności 3).

W symbolice religijnćj róża jest ulubionym kwiatem wraz z lilią 
Maryi, Matki Zbawiciela, którą często lud Najpiękniejszą różą nazywa.

Legendy chrześciańskie często mówią o róży w związku z Maryą 
zostającćj. I  tak: w klasztorze Doel 4) żył mnich Josbert, który co
dziennie pięć psalmów na cześć Maryi śpiewał; gdy w roku 1186 Josbert 
w swój celi umarł, zobaczyli braciszki, że z ust, oczu i uszu wykwitały 
róże, na listkach zaś były początkowe słowa śpiewanych przez niego 
psalmów.

Również legenda nasza p. t.: Sierota (Hołowiński) opisuje:
J a k  z u st ubogićj dziewczynie,
Z a każdy p acierz  zm ówiony,
C zerwona róża w ypłynie.

Baśni nasze bardzo często wspominają o złotćj lub złotolistnśj 
róży, albo tśż mówiąc o nagrodzie dziewczyny, każą staruszkowi (Bogu) 
lub trzem młodzieńcom (aniołom, dobrym bogom) obdarzyć następują- 
cśm dobrodziejstwem wybraną:

A przy każdym  jć j  uśm iechu,
N iech  w ykw itają z oddechu 
N ajw onniejsze  w św iecie różo s).

i) F ried rc ich : Sym bolik , s tr .  2 2 3.
3) Ubiory w P olszczę , G ołębiow ski, s tr .  2 5 5 .
3) T am że, s tr .  2 5 3 .
4) F ried rcich : Sym bolik , s t r .  2 2 6 . 
s) B a ja rz  p o lsk i, G liński.



Nasze obrazki ludowe przedstawiają, bardzo często Maryą otoczo
ną wieńcem róż. Znaczenie róży w symbolice religijnćj tłómaczy Pu- 
trich w ten sposób *)' „Pięciolistua róża jest godłem miłości Chrystusa 
ku ludziom, która swój szczyt w pięciu ranach osiągnęła, gdy znów 
ośmiolistna róża oznacza miłość chrześcianina ku Chrystusowi; pojmu
jąc w ten sposób symbolikę religijną róży, wytłómaczymy sobie, dla
czego pięciolistua na krzyżu Chrystusa się znajduje, zaś ośmiolistna na 
kolumnach i grobach.”

Od najdawniejszych czasów używano kwiatów przy pogrzebach 
dziewcząt i młodzieńców, a Jan Kochanowski w wierszach na śmierć 
swój córki Anny pisze:

M iećcie kw iatk i n a  g ró b  te n , panny  i m łodzicńcc,
A  jćj sz lachetne kości p rzyodziejc ie  w wieńce!

Lilia, godło niewinności, i róże białe, symbole smutku miłosnego, 
towarzyszyły śmiertelnym szczątkom, jak  również grób niemi kraszono.

Żaden kwiat może nie miał tylu i tak znakomitych piewców, jak 
róża; możnaby osobny tomik poezyi zebrać; jeden z wielu wierszy niech 
tu znajdzie miejsce:

Ju ż  z k ró lew skim  twoim  wdziękiem  
P a trzy sz , nęcisz s tro jn ą  głową;
Ju ż  i słow ik  tęsknym  dźwiękiem  
P łacze  w ga ju , żeś królow ą.

Że gdy pow ab cudnćj woni 
Z łączysz z barw y zalo tam i,
K ażdy chce cię pieścić w d łon i,
Choć poran isz  go kolcam i.

L ub ię  c ieb ie, —  gdyś dziewicą,
W  pączku, co się  kw iatem  ziści,—
L ubię  cię i zalo tn icą,
W  św ietnćj sukn i ze s tu  liści.

L ecz cię wolę, k iedyś b iała ,
O! bo czystsze m asz ozdoby!
B oś do wdzięków tw ych dodała 
Czar m ilczenia i żałoby,

W todzim ierz W olski.

Lilia jest symbolem czystości dziewiczśj, niewinności i piękności, 
z tego tóż powodu wplatano ją  w wieńce ślubne, a w naszych pieśniach 
weselnych porównywa się panna młoda do lilii. Poprzednio opiewany 
wieniec jest liliami przewijany.

Nad grobem niewinnie zabitych wyrasta lilia ( Lilie, Mickiewicza), 
lub tóż sadzą ją nad grobem dziewczyny, zdobiąc również i trumnę 
liliowym wieńcem.



W malarstwie lilia jako symbol czystości znajduje się bardzo czę
sto w ręku Maryi i świętych. Gabryel nawiedzający Maryą, św. Józef, 
również trzymają lilie na znak czystości stosunku z Maryą.

Nasze legendy opiewają o zakwitającej przed Najświętszą Panną 
lilii, z którćj wyleciał ptaszek, t. j. Jezus Chrystus ')•

Również legenda Hołowińskiego p. t.: Sierota, mówi, że

G dy Z drow aś odm aw iała,
W ychodzi lilia b ia ła .

Symbolika lilii na berłach, herbach, monetach, rzeźbach, mogła
by dać temat do osobnćj rozprawy.

Kwiat lilii pomocny jest na ból głowy, jak  również napicie się 
wody, w którćj liście lilii moczone były przez noc 2).

W pieśni wszystkich województw starożytnćj Polski, prócz osad 
ruskich, wchodził chmiel, a pieśni weselne ludu naszego zawsze mówią 
o chmielu, który wijąc się po drzewach, stał się, podobnie jak bluszcz, 
godłem przywiązania i wierności. Świadczą o tćm pieśni śpiewane przy 
weselach, i tak:

A żebyś ty  chm ielu  na  t.ycki n ie laz,
N ie  rob iłb y ś ty  z pan ien ek  niew iast;
A le ty  chm ielu na ty ck i lezies,
N ie  jed n ó j p an ience  w ianecek biezes 3) .

lub tćż przy oczepinach:

Oj! ty  chm ielu  po  ty ce  ro śn ies,
N ie  jed n ć j ty  pan n ie  w ianecek uhrośn ies:

Oj! chm ielu , oj! n ieboze,
N iech  ci P a n  B óg  dopom oże!

Oj chmielu!
Oj! chm ielu, chm ielu , ty  b u jn e  ziele,
Bez cię n ie  będzie żadne wesele!

Oj! chm ielu, oj! nieboze i t .  d . 4).

Wspomnieć jeszcze tu  wypada, że przy weselnych obrzędach 
w ogóle, kwiaty zawsze i wszędzie, choćby i w najwyższych kołach, 
zdobią parę młodą; również symbolicznie upiększają ciasta weselne bądź- 
to gołąbkami z różami w pyszczku lub niezapominajką, albo tćż oka
lają mirtowym wieńcem cyfry państwa młodych; bądź tćż w inny spo

1) G ra jn e rt, s t r .  4 8 2 .
2) Przesądy ludowe , Z ie len iew sk i, s tr .  49 .
3) W acław  z O leska, s tr .  4 5 .
4) T am że, s tr .  4 1 .



sób, jak lip. suknię ślubna zdobią kwiatami. Sławną swego czasu była 
suknia ślubna królewny polskiśj, którą do ślubu z księciem Grzegorzem 
bawarskim prowadził cesarz Fryderyk III i ks. Otto w r. 1475. By
ła  ona cała purpurowa, od góry do dołu perłami w kwiaty wy
szyta >).

Rozkosz i boleść, te dwie drużki żywota naszego i te dwie prząd
ki, snują nieprzerwanie nić życia, póki śmierć jćj nie zerwie na zawsze. 
Wówczas otwiera się przed nami świat pełen mgły i tajemnic, nie
znany i niedocieczony; a jednak w głębi naszćj czujemy, że jakieś życie 
pozagrobowe, życie duchów istnieć musi; więc miłość i tęsknota pozo
stałych chce uraczyć, ugościć duchy ojców. Idą więc pozostali gromad
nie na cmentarz, i tam zastawiają ucztę dla niewidzialnych gości.

Wspomnieliśmy już poprzednio o symbolicznćm znaczeniu skła
dowych części tćj uczty, tu  tylko zwrócimy się do zwyczaju Kościoła 
chrześciańskiego, korzystając z słów dr. Józefa Łepkowskiego 2): „Ob
chód Dnia Zadusznego, to ostatnie pożegnanie z ukochanymi, co pod 
śniegiem spoczęli w łonie ziemi skostniałćj a mrozem ujętśj. Pustóm 
polem, co się już nawet pajęczą nitką nie srebrzy, obok czarnych ko
narów w żałobę odzianego boru, śpieszysz, gdzie wiatr na spróchniałćm 
ramieniu krzyża szyderczą piosnkę wygrywa. Wrona siadła na cmen
tarnym płocie, a rozstrojonym woła krzykiem, że ona tu z wichrem 
i szumem śnieżnćj zamieci, pogrzebowe umarłym pienia zanuci. Spie
szysz, by jeszcze raz pożegnalnie na drogie spojrzeć mogiły, by łza 
twoja wsiąknąć mogła w odartą z darni glinę, zanim ją  zima w mroźne 
objęcia uściśnie. Tak z modlitwą po raz ostatni przed grudą i śnie
giem, wychodzi kościół na pola, a krople święconćj wody, dymy kadzi
deł i modlitwy wonie wśród milczących zostają cmentarzy, na świade
ctwo, że miłość przeszła tędy, a w zamian za smutek i tęsknotę, na
dzieję w zbolałe serce zabrała.”

Białą szatą okryła się ziemia, pola puste i jednostajne, drzewa 
odarte z swój zieleni, li tylko iglice posępnych jodeł i smerek, przypo
minają minione dni życia i rozwoju; całe życie wieśniaka skupia się 
w chacie, i oto święto Kolady, święto Bożego Narodzenia, zwołuje roz
proszonych członków rodziny do wspólnego ogniska, by zaczerpnęli 
świeżych sił w walce z światem. Już zabłysła gwiazda wieczorna na 
iskrzącśm tle niebios, w chacie stół sianem przykryto, w czterech rogach 
chaty stoją snopy zboża z pełnemi kłosy.

Uczta postna wita porównanie dnia z nocą, nowy zwrot słońca i nie
jako na przypomnienie związku z światem duchów podają pszenicę, 
miód i mak, by uraczyć żyjących.

Mówiliśmy już poprzednio o symbolicznćm znaczeniu pszenicy 
i miodu, tu tylko dodamy, że mak występuje tu jako godło zapomnie

1) L u d  p o lsk i , Gołębiowski,  s tr .  1 8 1 .



nia doznanych zawodów i bolu, i by z nowym zwrotem słońca, również 
i człowiek z odświeżoną wiarą i wolą rozpoczął życie.

Zaścielanie sianem na Wigilią tego święta, było zwyczajem daw
nym naszych praojców na cześć Ziemennika ').

Pomiędzy siano wkładają chleb, pieniądze, lalki, a przedmiot wy
ciągnięty wróży przyszłość.

Również z źdźbła siana 2) wróżą sobie dziewczęta. Jeśli zielone do
stanie się jśj w udziale, czeka ją  w zapusty wieniec ślubny; jeśli zwiędłe, 
musi oczekiwać spełnienia życzeń; a jeśli padło jój losem żółte źdźbło, 
zła to wróżba, „daremnie, rutkę siać będzie. “

I z kłosów snują wróżbę, kierując się parzystą lub nieparzystą 
ilością ziarn.

Wreszcie rzucają kutię i szczęśliwa ta  chata, na którćj powale 
rzucona kutia się zatrzyma, i bogactwo reprezentowane pszenicą, i słod
ka jedność i zgoda przez miód zawita, a mak sprawi zapomnienie prze
bytych trosk i trudów, i snem spokojnym dozwoli się pokrzepić znużo
nym siłom.

0  sadzie (Christbaum), będzie poniżśj przy jabłoni.
W dniu tym wszystko budzi się do nowego życia, gospodarz tedy 

korzystając z tśj chwili zbudzenia, śpieszy do sadu i wywijając siekie
rą, straszy owocowe drzewa podcięciem, jeśliby źle rodziły 3), dla niego 
bowiem drzewa obdarzone są czuciem i życiem, a nie martwą bezdusz
ną kreacyą.

W niektórych chatach snopy zboża stoją nienaruszane do Trzech 
Króli, wówczas gospodarz, żona lub z dzieci które, boso, w koszuli tyl
ko wybiegłszy na ogród, powrósłem tego zboża drzewo nie rodzące 
opasują, wierząc, że za pomocą tego środka, drzewo nie marznie i wyda 
plon obfity.

1 nie dziw, wszak snopy te są uświęcone, widziały święty obchód 
i niejako czynny w nim udział miały, a że roślina z rośliną prędzćj się 
porozumió, więc wiążą nią drzewa, by je skłonić do pełnienia swój po
winności.

Dawnićj musiał mieć większe znaczenie ten obchód, mianowicie 
utwierdza mnie w tćm przekonaniu ta  okoliczność, że do wiązania po
wrósła brano się boso, co wieśniak nasz tylko przy uroczystych czyn
nościach zwykł był czynić; np. obecnie przy zgonie i wkładaniu do 
trumny. W starym zakonie zdjęcie obuwia, jest oznaką uszanowania.

Wielkićj doniosłości jest symbolika tego święta, gdyż nie tylko 
człowiek święci tu dzień swego odrodzenia; cała natura bierze w nićm

i) L u d  p o lsk i,  Gołębiowski, s tr .  1 5 4 .
a) Tam że, s t r .  3 1 8 .
3) Tamże, s tr .  1 4 1 .



udział i nasze kolędy szczegółowo wymieniają zwierzęta i ptastwo, 
które również spieszy do ubożuchnćj stajenki, by wziąć udział w od
rodzeniu.

Zbawiciel się narodził, lecz On nietylko ludzi odkupił: cały świat 
przygarnął z miłością do swego łona, zwierzęta i roślinność nawet; 
wszak te kłosy i siano mocą odrodzenia, znów wyjdą z ciemności ku 
światłu i zazielenią, zabarwią te ukochane łąki i pola.

Państwo ciemności niknie i maleje, królestwo światła rozszerza 
z dniem każdym swe granice; już śnieg i lód, jak  fałsz przed prawdą, 
rozpływają się w nicość, i miast ziemię trzymać w mroźnóm uściśnieniu 
zasilają ją  nową siłą.

Lecz nie tak łatwo przyjdzie słońcu uporać się z zawieją i śnie
giem: częste walki musi ono staczać, a zwłaszcza w marcu, gdzie lada 
chwila promień słoneczny ustąpić musi najezdniczćj sile. A ludzie? 
Miast korzystać z walki dwu tych władzców, padają ofiarą i życiem 
płacą te zapasy natury.

Z uciechą tedy i odpowiednim obchodem witają koniec walki 
i zwycięztwo światła nad ciemnością. W środę Środopustną w W. Pol
sce na Podlasiu, a 7 marca na Szlązku topią lub palą bałwana ze 
słomy lub grochowin, śpiewając:

Śmierć się wije u płotu 
Szukając  k łopotu .

Panowanie Marzanny, bogini śmierci skończone. Był jćj poświę
cony kwiat baldryan Jest to jak opowiadają w Kaliskiem, wysoka, 
biała pani, która siada na łóżku umierającego człowieka 3).

Znaczenie słomy i grochowin podaliśmy już poprzednio: tu tylko 
nam wskazać przychodzi, że słoma i grochowina również oznaczają 
udaremnienie starań, czy to w panowaniu zimna i śnieżnych zawiei, 
czy tćż w ustaniu niezwykłćj śmiertelności.

Zbliża się wiosna, znikły już śniegi i lody, a trawy i kwiaty nie
śmiało wychylają swe główki z ziemi, pełne obawy przed zimnem i mro
zem. Powiew wiatru jednak, świegot ptastwa i gorący pocałunek słoń
ca budzą z uśpienia świat roślinny, i wkrótce łąki zazielenią się, drze
wa nagie okryją się szatą nadziei, a barwne kwiaty z radością odchy
lą  swe kielichy słońcu!

Lud nasz obchodzi uroczyście powrót wiosny, śpiewając wiośnianki:
A  wże wesna wskresła  
Szczożeś nam prynesła?
P ryneslam  wam rusu  kosu,
Diwoćkoju k ra su  4) i t. d.

*) L u d  p o lsk i, Gołębiowski, s t r .  16 9.
2)  G ra jn e r t ,  s t r .  4 8 2 .
3) Tenże,  s tr .  85 .
)  W acław  z O le sk a , s tr .  52 .



Na Ukrainie ') po wsiach śpiewają, dzieci na rozpostartej słomie 
wiośnianki, wołając wiosny.

Tydzień przed Wielkanocną niedzielą, przypada niedziela Pal
mowa, u Rusinów Wierzbową zwana. Jest to pamiątka religii chrześ- 
ciańskićj: palmy oznaczają tu zwycięztwo i pokój. U nas i na Rusi roz
wija się zaraz z wiosną wierzba, li więc z potrzeby używają ją  do 
święcenia, bo zielone iglicowe drzewa symbolizują smutek i śmierć, 
a w obchodzie Palmowśj niedzieli uwydatnić potrzeba rozwój nowego 
życia i jego zwycięztwo nad śmiercią, obumarciem zimowóm. Palmy 
te kwietniowe mają szczególne własności, i tak 2): służą one przeciw 
boginkom odmieniającym dzieci, podobnie jak i roślina zwana dzwon
kami 3), którą nietylko położnica wszędzie rozkłada, a osobliwie nad ok
nem, drzwiami, nawet przy sobie nosi i do kołyski niemowlęcia kładzie.

O tych dzwonkach P. Maryi (hiperium perferatum) mówi Syre- 
nius 4), że czarom, gusłom i naigrawaniom się szatańskim są przeciw
ne, a ztąd zowią się: Fuga demonum.

Prawdopodobnie kształt kwiatu stał się powodem nadania tego 
znaczenia tśj roślinie, bo wiadomą jest rzeczą, że czarci lękają się 
dźwięku dzwonów.

Z czcią jakiegoś pogańskiego bóstwa ma prawdopodobnie związek 
obchód „Gaiczka” 5), we wtorek wielkanocny. Dziewczęta w dniu tym 
zbierają zazielenione gałązki i kwiaty, robią z nich bukiet a niosąc do 
wsi śpiewają:

Nasz  gaiczek z lasu Idzie 
P rz y p a tru ją  mu się ludzie,
A  idzie, on idzie, po lipowym mośoio 
P rzy p a tru ją  mu się panowie, je jm ośc ie .
N a  naszym gaiku  wstążeczki, śpileczki 
Co ich nawiązały krakowskie  dziweczki.
N a  naszym gaiku  j e s t  k rakowski wieniec,
Co go nam darował z Krakowa młodzieniec i t. d.

Nadchodzi wreszcie miesiąc maj, poświęcony °) bogini życia na
tury, Mai. W miesiącu tym obchodzą uroczyście święto Haiłek przy
padające w drugićj połowie maja. Haiłki ’), wiośnianki, są to urocze 
boginki, inaczćj turzycami zwane, mieszkają bowiem w turzycy (trzci

*) L u d  u kra iń sk i, Nowosielski,  tom  I, s t r .  2 1 1 .
2)  P rzesądy lekarskie , Zieleniewski, str .  2 9.
3) C iekaw e szczeg ó ły  w tój m ierze, w  u stęp ie  o Dziwożonach  pod aje

G oszczyń sk i w D zienniku  pod ró ży  do Tatrów  ( 1 8 5 3 ,  P etersb u rg , s tr . 7 9 i n ast.) . 
O n ich  tćż  m ów i K aczkow ski w p ow ieśc i p od  tym  sam ym  ty t .  P .R .  B . W .

4)  B erw iósk i, S tudya  nad  podaniam i, tom  I I ,  str . 84 .
5) L itera tu ra  W ójcick iego , tom  I ,  s tr .  93 ,
6) L u d  ukra ińsk i, N ow osielsk i, tom  I ,  s tr .  1 2 5 .
’)  G rajnert, str . 7 2 3 .



nie wodnśj, tataraku); w dniu tym majono zielonemi gałęziami dom 
i wysypywano go tatarakiem; obchód ten jak również obchodzonego 
w niektórych miejscach Stada ') opiekuna płodów polnych i dobytku, 
przeniósł Kościół prawdopodobnie na dzień Zielonych Świątek. Maje
nie domów jest według Norka symbolem twórczój potęgi natury, tak 
go tćź pojmuje Nowosielski w swśin dziele Lud ukraiński tom I, str. 
125. Na drugi poniedziałek po Zielonych Świątkach, jest zwyczaj na 
Ukrainie wprowadzania lata do w si2).

W dniu tym zbiera się młodzież i na gałęzi maju sadzają naj
starszą we wsi kobićtę, i ciągną ją  przez wieś do karczmy, gdzie ona za 
ten zaszczyt przedstawienia lata, musi młodzież uraczyć; prawdopodob
nie jest to pozostałość z czasów pogańskich, jak np. topienie śmierci, 
wiośnianki i t. p.: że najstarsza kobićta przedstawia lato, uważam to 
za wpływ chrześciański, chcący ośmieszyć dawny obchód.

W końcu przychodzi nam wspomnieć o obchodzie Bożego Ciała. 
Na zwitkach papieru, na których słowa Pisma świętego: „słowostało się 
ciałem" są napisane, robią wianeczki; skład i znaczenie ich obecne jest 
następujące 3): rosi czka dobra dla bydła, grzmotek od piorunu, roz- 
choduik na febrę, bylica od gruczołów i parcia, ruta do okadzania ma
łych dzieci i na ból serca, szałwia od bolu głowy, mięta na ból żołąd
ka, kopytnik na febrę i dla bydła, józefek na ból gardła, macierzanka 
na suchoty, targownik na pomyślność targu, wrotycz od robaków, bo- 
tonik, suchotnik, świętojańskie ziele, ślaz, kanupry, boże drzewko, kpi
na, bławat, róża, stokrotki do kąpiel.

Zimnica 4) ginie od wywaru tych ziół, które dzieci księdzu prze
wodniczącemu na Boże Ciało pod nogi rzucają, albo od wywaru liści 
służących do majenia ołtarzy przy tćj procesyi, szczególnie olszyny 
i leszczyny.

DZIAŁ H.
R o ś l i n y  i s t n i e j ą c e  t y l k o  w  p o d a n iu  i  p o e z y i ,  z  w ł a s n o ś c i a 

m i  o u d o w n e m i .

Zioła te służą do osiągnięcia celów bądź w miłości, bądź w niena
wiści; są one również pomocne bohatćrom baśni do osiągnięcia celu, 
a znajdują się zwykle u wielkich czarodziejów.

Do tych ziół cudownych, my tycznych należą: trój-ziele, rozmaj, 
terłycz, dziwo-ziele, lubystek, dziewięciornik, przywrot, czorne-zilie, 
rozryw-ziele, dercza, pokrzyk, sen-trawa, śmiertelne-ziele, paproć.

Trój-ziele rosnące za morzem, ma własność wyleczenia z każdćj 
słabości; dlatego tćż dziewczę słabe żąda od zakochanego Kozaka 
trój-ziela:

*) P o r .  opis obchodu  „Stedzca” u dawnych Słowian nadelbiańekich. 
G eorg  K eyss lc r  Reise durch Deutschland, 1 7 7 6, l i ,  s tr .  137 .  P . R . B .  W .

2) l u d  ukra ińsk i, Nowosielski,  tom I,  s t r .  1 2 4 .
3) Ubiory w P olszczę , Gołębiowski, str. 2 59 .
4) P rzesądy, Ż .,  s t r .  4 6.



M aryseóka w neduzi leżała,
Czornym szowkom hołowku zwiazała,
A za m ora  ziła zabahała:
K otry j  kozak troj-zila  distanc,
T o j  zo m noju  do śluboóku stanc.

Oj maju j a  t r i  koni na  s ta jni,
T o  ja  M arysi  ziłeńka distanu:
Je d e n  konyk  j a k  hołub syweńki,
Druhyj  konyk j a k  łeb id’ biłeńki,
T re ty j  konyk j a k  woron czorneńki;
A tym sywym do mora dojidu,
A tym biłym more perej idu ,
A tym cornym  tro jizila  dis tanu 
I  z M arysońku  do ślubu stanu

Dostał wprawdzie kozak trój-ziela, lecz kukułka, ten wieszczy 
ptak przepowiada mu, że kochankę niewierną zastanie. Wraca kozak 
i z rozpaczy ścina szablą głowę kochance, mówiąc:

Otóż tobi Marysiu trój zile,
N e  zaczynaj bez mone wesilc.

Badając bliżćj własność składowych części trój-ziela, odnajduje
my z zadziwieniem wielką prawdę i filozofią życia.

Roślina ta powstaje z nasienia niezwykłego; oto brat zabija sios
trę, a ta przed śmiercią, taką prośbę do niego zanosi:

Posiczy mene b ra te  na  driben m ak,
T a  pusij mene, ta  na tri  och hradoczkach;
T a j  u rodyt  sia, ta  tro j-z i l iaczko,
Szczo perwe zilia, toż Wasyłeczki,
A  druhe zilia, toż barwinoczok,
A tre t ie  zilia, toż lubystoozok 2).

Z trzech tedy części składa się to cudowne ziele: a) wasyłeczki, 
po polsku bratki, symbolizują miłość rodzinną, pospolicie nazywa je  
lud „brat z siostrą," a na Litwie 3) i Białorusi, również lud tak je na
zywa, dodaje jednak, że jest to „kwiat płaczu" i rzewną pieśń śpiewa 
o powstaniu tego kwiatka.

W Połocku zaślubił chłopiec dziewczynę, ukochaną, a gdy się 
oboje dowiadują, że są rodzeństwem, przemawia siostra w ten sposób 
do brata:

Id źm y , idźm y w p o le  z ch atk i,
I  obróoim się my w kwiatki;

1) W acław  z O lesk a , str . 4 0 3 .
2)  P raw da , s tr . 6 , 1 8 7 6  r.
3)  L itw a  sta rożytna , str . 3 3 .



T y  b łęk itn ym  będ ziesz  bracie ,
A  ja  w żdłtdj będę szacie .
B ędą dziatki kw iatk i rw ały ,
I  nas m łodych  w spom inały;
Ż eśm y tym  z o s ta li k w iatem ,
Co się  zow ie siostra  z bratem .

b)  Barwinek jest symbolem młodości, jakto poprzednio mówili
śmy; c) lubystoczok jest, jak zobaczymy, zielem miłości. 

Uczucia tedy rodzinne (bratki), młodość (barwinek) i najpiękniej
szy kwiat duszy i serca człowieka, miłość, składają trój-ziele pomocne 
za samćm dotknięciem w każdćj słabości fizycznćj i moralnćj. 

Rozmaj jest cudownćm zielem dla opuszczonśj dziewczyny ')> 
smutnym głosem zawodzi dziewczę za niewiernym kochankiem:

Oj! B ożeż  m ij, B o że  m ij!
H arny oh ło p eć , ta n e  m ij.
S zczo  ja  budu robyty?
S zczo  n e  ohocze lubyty!
■— B ihaj diw ko do haju  
Szukaj z ilia  rozm aju.
— J a  rozm aju neznaju,
Chiba ludej sp yta ju .

S zcze  do haju ne doszła  
R ozm aj zilieczk o  naszła;
W y k o p a ła  korincia  
Z pid b iłoh o  kam ińoia.
P o ło k a ła  na r iczc i 
P rystaw la ła  w horilci;
P o ło k a ła  na ledy  
P ry sta w la ła  u m ed y,
P ry sta w la ła  do żaru,
Z w ełyk oh o  żalu.
Szczo koreń no w kip iw ,
W że m ołodeó p ry letiw . i t . d .

U nas w Polsce ma rozmaj siłę uzdrawiającą, jak  świadczy nastę
pująca pieśń:

P o d  jaw orem  łdżońko,
L eży  na nidm  Jasieńko;
Ł oży, le ż y , choruje,
K asia  je g o  kuruje.

P djdźże K asiu  do gaju ,
P rzyn ieś z ie la  rozm aju i t .  d . 2) .

1)  L u d  U kra ińsk i, t . I I ,  s t r .  147 .
2) W acław z O leska .



Terłycz, którego dzićwczę na nowiu szukać musi, zmusza podob
nie jak  rozmaj niewiernego kochanka do powrotu.

Odwar z terłyczu, odkasnyka i tojadu '), służy do odpędzenia pe- 
rełestnyka t. j. ducha zwodziciela, jeżeli lata w zaloty do kobićty. 
Odwarem tym oblćwa się nietylko chata, ale i podwórze; kobićta zaś 
musi zioła te nosić przy sobie. U nas podobną własność przeciw lub
czykom (napojom miłosnym) ma wrotycz 2).

Dziwo-ziele wspominane w Klechdach, rośnie u czarodziejów 
w miejscu, gdzie promień słońca nie dochodzi; ma ono czerwone listki, 
a gdy go przyłożą do serca zmarłego, nowe życie w niego wlówa 3).

Lubystek; dziwna i niezrozumiała jest dla dziewczyny przyczyna 
miłości ku wybranemu, więc z wyrzutem niejako odzywa się do uko
chanego:

Czy w lu b y stk u , ty  kupaw sia?
Szczo ty  m oni spodobaw sia!

Na co chłopiec odpowiada:
N I w lu b ystk u , n i w liszczy n i
Spodobaw sia  ja  d iw czyn i ł ) .

Lubystek tedy, także lubszczem nazwany, ma własność podobnie 
jak leszczyna, że za użyciem go staje się człowiek miłym i poważnym. 
U nas w Polsce podobną własność miał dzięgiel5).

Małżeńską zgodę i miłość przywraca roślina dziewięciornik (epa
ticus flos). Na Kusi zowią go przywrot, bo miłość powraca, a kładą 
tćż do kąpieli dzieci, aby je uwolnić od złój przygody °).

Czorno-zilie 7) skuteczne jest przeciw złym duchom, lecz prócz 
tego posiada taką moc w sobie, że żaden zamek nie ostoi się jego sile. 
Sposób otrzymania tego ziela jest trudny, bo tylko żółw' z głębi wód 
wynosi je, gdy zobaczy, że jego gniazdo otoczono kołkami tak, że do
stać się tam nie może.

U nas w Polsce podobne ziele dostaje się w udziale rycerzowi 
Niezginkowi8), który gdy przybył do Baby-Jagi, „a na drzwi rozrj/w- 
zielem, machnął, bez szmeru i skrzypu, na rozcież się otworzyły."

Dereza; gdy czarownice chcą w domu zasiać niepokój i kłótnie, 
zbićrają w lesie derezę ®); lecz by ona skutkowała, musi przy jój zbiś- 
raniu ktoś płakać.

*) L u d  U kra ińsk i, Nowosielski,  t .  II, s tr .  147 .
2) Berwiński: Studya  nad  podaniam i, t. II, s t r .  90.
) G ra jner t ,  s t r .  484.

4) Z a rysy  domowe, t. II, s t r .  3 2 9 .
8)  Berwiński:  Studya  nad  podaniam i, t .  II, str.  89 .
°)  Tamże, t .  II, s t r .  85.
7)  L u d  U kra ińsk i, Nowosielski, t .  II, st r .  148.
*) B a ja r z , Glińskiego.
9) L u d  U kra ińsk i, t .  II, str .  149 .



Pokrzyk, rośnie 11 a mogiłach zbrodniarzy'), jest obdarzony życiem, 
bo gdy go kto wyrywa, krzykiem się odzywa, co słuchających do sza
leństwa przywodzi; używały go kobiśty do różnych czarów 2).

Sen-trawa, którą znany nam już rycerz Niezginek miał przy sobie, 
ma własność, że gdy nią w okno Baby-Jagi sypnął, ona tak usnęła, iż 
w tój chwili, żadnaby ją  ludzka siła ze snu tego nie zbudziła 3).

Śmiertelne-ziele ł), przyłożone do rany, pozbawiało życia, podob
nie jak i szalej, pokrzyk.

W związku z tćin zielem jest pieśń ruska, zaczynająca się od słów:
Czoho ty  H ryciu  tak  sm utny ohodysz?
Czom’ ty  do m ene H ryciu  ne how orysz 3)?

pyta matka syna, który tłumacząc się śpiewa:
O j, ja k  j a  m aju  wesoły buty ,
Kobo ja  lu b lu , tiażko zabu ty .

Matka, pełna obawy, radzi mu, by nie chodził po wieczornicach, 
bo tam są czarodziejki, a zwłaszcza jedna czarnobrewa. Nie usłuchał 
jednak rady i chodził na wieczornice. A czarnobrewa dziewczyna 
szuka ziela w niedzielę rano, w poniedziałek płucze, we wtorek gotuje, 
w środę dała mu się napić, a we czwartek kochanek umarł. Wszyscy 
we wsi go żałują, przeklinają czarnobrewę, która przed matką kochan
ka tak się uniewinnia:

Oj! m aty , m aty , żal wahy ne m aje,
N iechaj sia  H rycio , we dwóch ne koohaje;
K ochau win jeszcze prócz m ene d ru h o ju ,
T akże  diwczynu czarnobrew oju .
N e byw win w irny, kazałam  sob i,
N ajże  win tep e r spoczyw aje w hrob i.

Kwiat paproci. W nocy dnia 23 na 24 czerwca kwitnie paproć, 
to tajemnicze a cudowne ziele, które daje bogactwo i odkrywa skarby 
ukryte w ziemi, a strzeżone przez złych duchów. Niejeden tedy radby 
go otrzymać i pyta czarownicę, w jaki sposób stać się to może. ,,A ona 
staruszka z pomarszczoną twarzą, mieszkająca w odludnćm miejscu, 
przy rozstajnćj drodze 6), ani tam trawki zielonćj, ani źdźbła zboża, 
ani bićdnego nawet drzewka, tylko piołun, osty i łopuchy, nauczy cię 
tój tajemnicy. W przeddzień św. Jana, pójdź do blizkiego lasu, gdzie

■) G ra jner t ,  s t r .  4 8 4 .
2) Berwiński,  S tudya , t. I I ,  s t r .  8 9.
3) B a ja rz p o ltk i ,  G lińskiego.
4) G ra jn e rt, s tr .  4 8 1 .
ł ) W acław  z O lesk a , str . 3 3 2 .
6) B a ja r z , G lińskiego. Cały opis dostan ia  pap roci i opow iadan ie  

o sku tkach  w yjęte z G lińskiego.



paproć rośnie, pościel porl gałązki chusteczkę i czekaj; zacznie ciebie 
sen morzyć i pokażą się różne strachy, ale staraj się nie spać i nie lękaj 
się widziadeł. Na paproci błyśnie jakby gwiazdka jaskrawa, to kwiat 
jćj. Nie bierz go ręką, ale strząśnij na chusteczkę, zawiń i idź do do
mu. Za pomocą tego kwiatu panem skarbu zostaniesz, tylko pamiętaj, 
żebyś niosąc go do domu nie obejrzał się poza siebie, bo pieniądze 
obróciłyby się w trzaski.

Idzie tedy i z drżeniem czeka godziny duchów; wtćm: sowy zapu- 
hały, zaszeleściały nietoperze, zaskrzeczały ropuchy, zasyczały węże!

Nagle powiał wietrzyk świeży, liście zaszeleściały, zachwiały się 
łodygi paproci i na jednćj z nich błysnęło słonecznśj jasności drobniut
kie światełko.

Chwyta ten cudowny kwiat i zaraz obaczył takie skarby, o jakich 
nie marzył; wszystko widzi co ukryte, leżało w ziemi i jaskiniach, wyko
puje więc skarb nieoglądając się, choć straszne rzeczy zły duch wypra
wia; idzie do domu, już tylko krok a skarb jest jego: gdy się obejrzał 
słysząc, że złoto z worka się sypie i wszystko to złoto, cały ten skarb 
zmienił się na trzaski.”

Lud na Rusi mnićma, że w paproci są zaklęte dziewczęta i chłop
cy, porwane przez złych duchów, a nieobmyte wodą Chrztu świętego; 
widzi nawet rysunek twarzy człowieka w rozciętój łodydze tego kwiatu.

Na Ukrainie ') paproć ma podobne znaczenie, li tylko przy otrzy
mywaniu kwiatu odmienne nieco zachować należy ostrożności. I tak: 
krzaku paproci należy poszukać w takiśm miejscu, gdzie głos koguta 
nie dochodzi (pianie bowiem jego niemiłe jest duchom); wokoło krza
ku należy święconą krśdą koto zrobić, a w ręku trzymać krzyż i nożyk; 
gdy się zobaczy kwiat, trzeba podciąć skórkę na serdecznym palcu 
i tam włożyć kwiat. Zresztą strachy i duchy tak .przeszkadzają, jak 
i u nas. W Niemczech 2) paproć (Farrenkraul) zupełnie inne ma zna
czenie: w podaniach ma tę własność, że prowadzi wędrowca na manowce, 
ztąd jej nazwa Irrenhraut. W Alzacyi znów sądzą, że nasienie papro
ci robi niewidzialnym. Miejsce zaś naszój paproci cudownćj zajmuje 
u Niemców kwiat niezapominajki3) *).

DZIAŁ III.
D r z e w a  i  k r z e w y .

Zanim opiszemy znaczenie niektórych drzew w literaturze lu
do wój, powiedzmy kilka słów o lasach i gajach.

J)  P ra w d a , n r .  6 z r .  18 76.
2)  Friedreich: Sym bolik, s t r .  35 7.
3) Tam że, s tr .  2 81.
*) P o r .  własności floreoyny w cytowanym D zienniku  Goszczyńskiego.

P . 11. B .  W .



I tak: las stojący pod szczególną opieką Światy bora '), któremu 
jawor był poświęcony, swą rozległością, olbrzymim wzrostem drzew, ta 
jemniczym szumem i wonią rozlaną w powietrzu przestraszał i nęcił 
lud. Dlatego chętnie umieszczał wieśniak nieprzyjazne duchy w la
sach; w nich odbywają się niesłychane dziwy, po nocach wodzi na ma
nowce i straszy zły duch; myśliwi zaklęci gonią zwierza, a rusałki 
i majki kołysząc się na szczytach drzew, wabią młodzieńców i łechta
niem zabijają nieostrożnych 2).

Na Rusi bogiem lasów był Dobrochoczy 3), wymierzający sprawie
dliwość, co prawdopodobnie ma związek z dobrodziejstwem ochrony 
lasu w razie napadu lub niesprawiedliwości. Czarownica rzuca za so
bą kosę, która przemienia się w gęsty las, ją  chroniący 4).

Wrażenie kniei znakomicie i nieporównanie skreślił nieśmiertelny 
Adam w Panu Tadeuszu, jak  również wspomniał o owćm podaniowćm 
królestwie zwierząt; ustęp ów zaczyna się od słów:

Któż zbadał puszcz l i tewskich przepastne  kra iny?

Tu tylko przywiedziemy ustęp, traktujący o składowych częściach 
lasu, co nas zbliży do rozbioru znaczenia pojedynczych drzew.

A przecież w około nich c iągnęły się lasy 
Litewskie! tak  poważne i ta k  pe łne  krasy!
Czeremchy op latane  dzikich chmielów wieńcem,
Ja rzęb iny  ze świeżym, pasterskim  rumieńcem,
Leszczyna j a k  m enada  z zielonemi be r ły ,
D b ran em i j a k  w g rona ,  w orzechowe perły;
A  niźój dziatwa leśna: g łóg  w objęciu ka lin ,
Ożyna czarne us ta  tu ląca  do malin.
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce,
J a k  do tańca  s ta jące  panny  i młodzieńoe,
W  koło pa ry  małżonków. S to i  pośród  grona  
P a ra ,  nad  całą  leśną grom adą  wzniesiona 
W ysm ukłośo ią  k ibic i  i barwy powabem,
Brzoza biała , kochanka ,  z m ałżonkiem swym grabem.
A dalć j ,  j ak b y  s ta rce  nad dzieci i wnuki 
P a trzą ,  siedząc w milczeniu, tu sędziwe buki ,
T a m  m atrony  topo le ,  i mcham i broda ty
D ąb ,  włożywszy pięć wieków na swój k a rk  garbaty ,
W sp ie ra  się j a k  na  grobów po łam anych  s łupach ,
N a  dębów, przodków swoich skam ieniałych trupach .

A . M ick iew icz.

' )  G ra jn e r t ,  s t r .  4 8 5 .
2) L u d  u kra iń sk i, tom I I ,  powieści.
3) L u d  p o lsk i,  Gołębiowski,  s t r .  166 .
4) B a ja rz  G lińskiego.



Gaj—Dawniej zwykle w gajach stały świątynie bogów lub tćż ich 
wizerunki, a ztąd częste wzmianki o „gajach świętych", do których tyl
ko wybrani wstęp mieli. W pieśniach i podaniach ludu zawsze w ga
jach coś miłego i przyjemnego się odbywa; w dąbrowach znów bądźto 
umierają, bądź pochowani zostają młodzi ludzie, co się tłómaczy sym
boliką dębu, przedstawiciela czerstwości i siły. Gaje znów często bar
dzo złożone z brzóz, przedstawicielek tęsknoty i spokojnych uczuć.

Jawór jest drzewem ulubionem bogów i jedynem, które podczas 
potopu wychylało się z wód, jak  to świadczą pieśni:

A  serod  m oria  zełenyj jaw or,
N a jaw o ro ó k u  try  ho łuboóki ').

Gołębie przedstawiają tu trzy pokojowe bóstwa, które „radząc 
radę" siedzą na drzewie.

Również druga pieśń, gdzie nawet na jaworach trzy trony są 
umieszczone:

N a siniom u m ori 
S to ja lo  tr i  jaw ori;
N a  tych  jaw o rach
T ry  krisloozk i (k rze se łk a) 2).

Lud nie umiał lepszego miejsca znaleźć dla aniołów pocieszycieli, 
jak zielony jawór; oto:

W  lisi na  jaw o ry  
Sediło dwa anioły,
Sediaczy how oryly:
P o lyńm o, połyóm o bracie ,
Do to ji  se ro to ń k i,
Siadytn, ta  posłuchajem ,
J a k  sero toń k a  p łacze ,
Do s to łu  p rypadaje ,
Szo b a teóka  ne m aje 3) .

I nasz lud czci jawór, jako święte drzewo, mające złote kwiaty:
N a śród  (m orza?) jaw o r sto i,
N a jaw o rze  z ło ta  rzęsa,
I  przy lecia ły  ra jsk ie  p taszę ta  
I  obtrzęały  z ło te  rzęsy  4).

Kozak umierający na obczyźnie, leży zwykle pod zielonym jawo
rem, który symbolizuje życie pozagrobowe, jako drzewo raju i bogów.

1) L u d  u kra iń sk i , N ow osielsk i, tom  I ,  10 2.
2) Tamże, tom I,  s tr .  1 0 3 .
3)  W acław  z O leska, s t r .  35.
4)  Z a rysy  domowe, W ó jc ick i, tom  I I ,  s t r .  2 36 .



Oto jeden przykład z wielu:
P id  jaw orem  zeleneókim
Leżyt kozak molodeóki;
N a nim tiło poczerniło ,
A wid witru s trupiszyło ')

lub:
T am  na hori  s to j i t  jaw ir ,  j a w ir  zełeneóki,
Zahybaje  na czużyui kozak molodeóki.
Z aby baj u, zahybaju,  p ry jde  czas wmeraty,
Proazu tebe,  m o ja  myła, daj m atyóci  znaty 2).

Również poprzednio (przy rozmaj u) wspomniana pieśń ludowa:
P o d  jaw orem  łożeóko;
N a  nićm leży Jas ieńko .

Z przytoczonych pieśni widzimy, że jawor symbolizuje życie przy
szłe, a zarazem pełny rozkwit życia ziemskiego.

Zrozumiałćm się tedy staje, że w weselnej pieśni, opisującój mie
szkanie narzeczonego, znajdujemy wzmiankę o wrotach jaworowych 3), 
przez które nowe życie zawita do chaty. Tćm dziwniejszóm zjawi
skiem jest to czczenie szczególne jawora i uważanie go za drzewo ży
cia, w kraju, gdzie, jak  na Ukrainie 4), roślinność go nie posiada.

U Niemców znaczenie naszego jawora ma jesion 3), który jest 
u nich drzewem świata i życia.

Podanie na Litwie °) mówi: że człowieka sprawiedliwego (te j sus) 
przemienili bogowie w nagrodę w jesion ylejsus). U nas jesion, prócz 
innych drzew, poświęcony był Peronowi z przydomkiem Jesse ’).

Dąb swym wyniosłym wzrostem, trwałością liści i drzewa, oraz 
wrażeniem karmonijnśj całości, stał się symbolem wzrostu, godności 
i siły. Poświęcony był wraz z jemiołą Perkunowi; a sławnym był 
święty dąb 8) w Romowe, poświęcony trójcy bogów: Perkunas, Potrim- 
pus i Pykullus, których wizerunki były bądźto na gałęziach, bądź tóż 
na wyciętych w tym celu wydrążeniach umieszczone. Tylko kapłan 
ofiarujący mógł się do niego przybliżyć; ściana z kosztownego sukna 
otaczała dąb, którą podnoszono tylko przy wielkich uroczystościach. 
Dąb ten miał własność, że kilka liści z niego zawieszone u szyi czło
wieka lub zwierzęcia, chroniły od nieszczęść.

' )  W acław  z O leska, str .  4 8 8 .
2) Tam że, s tr .  8 39.
3) L itera tu ra  W ójc ick iego ,  tom  I ,  s t r .  1 0 2 .
4) L u d  u k ra iń sk i , Now osielski ,  tom  I ,  s tr .  2 46.
ł ) Esche, pa trz  o tćm  Friedreioh: Sym bolik, s t r .  2 84 .
6). L itw a  sta rożytna  L .  P o k iew a , s tr . 8 6 .
ł ) B ra tran ek :  A esthe tik , s tr .  60 .
8) Friedroich: Sym bolik , s t r .  30 6.



Perlcunas przemawiał tylko piorunem, ogniem, i był pierwszym 
z bogów. Potrimpus, bóg rzek i wód, domowego bogactwa i szczęścia 
wojennego. Pykullus, bóg śmierci, który tylko bojaźni żądał.

Olbrzymie święto dęby znachodzą się jeszcze tu i owdzie po na
szym kraju, jak ów na Litwie Baublis, o którym Adam wspominając, 
pyta:

Czy żyje wielki Baublis,  w k tó rego  ogromie 
W ickam i wydrążonym, ja k b y  w dobrym  domie,
D w unas tu  ludzi m ogło wieczerzać za stołem.

Trwałość i wzrost dębu dała początek wielu przysłowiom, jak np.: 
nie raz siekićrą, gdy dąb chcesz zwalić '); chłop jak dąb; stanęły mu 
włosy dębem i t. d., jak  również i to należy pamiętać, że wieniec z dę
bowych liści upiększał skroń wojowników i króli.

W jednśj podolskiej p ie śn i2), jest wspomniane, że z grobu pobo
żnego człowieka wyrasta dąb, znamię siły moralnej, na którym siada 
gołąb, dusza cnotliwego i Bogu miłego człowieka.

Własności te dęba były powodem, że przedstawia godło stałości 
w stosunkach miłosnych: i tak dziewczę, dowiedziawszy się o śmiertet- 
nćj słabości ukochanego, śpiewa, że pragnie wraz z nim utnrzćć 3):

Świdkom bude  dub  zełeny naszej i wirnosty,
Szom ho sama posijała  w czas naszej myłosty.

Wreszcie przedstawia dąb pierwiastek męzki, dlatego jedna z po
wieści ukraińskich mówi o sierotce, że przytuli się do dębu, dąb jćj nie 
ojciec, przytuli się do brzozy, jćj brzoza nie matka 4).“

Również w Bajarzu  Glińskiego występuje dąb zlotolistny, który 
stroi sierotkę w drogie i piękne szaty, jak  tylko przytuli się do niego 
i prośbę swą przedłoży.

Ze wszystkich drzew owocowych ma u nas jabłoń w podaniu 
i poezyi najrozleglejsze znaczenie; zawdzięcza to ona swym owocom, 
które skończoną, kulistą formą przemawiały estetycznie do ludu, a tćm 
samćm stały się symbolami władzy, zaś swym zapachem i ponętną bar
wą godłem miłości, jak tego wspomniana przy barwinku pieśń dowodzi, 
również i trzy jabłka, które Dziedzilia w prawej ręce trzyma.

Jabłko jednak ma także znaczenie zmysłowćj miłości, a więc często 
i grzechu: ztąd jabłoń, jako drzewo poznania złego i dobrego w raju, 
dalćj zwyczaj sadu ustrojonego jabłkami, o którym bardzo wiele popi-

1) Ć elakow sky M udroslovi, str . 1 2 6 .
2)  Friedreich Sym bolik, str . 5 5 8 .
3) W acław  z Oleska, s tr . 3 3 8 .
4) Lud U kra ińsk i, N o w o s ie lsk i, t. II, str . 4 5 .



sano ‘) a ostatecznie słuszność przyznać trzeba tłómaczeniu 2), że zwyczaj 
ten przypadający w dniu Adama i Ewy, jest symbolem rajskiego drzewa.

Baśni nasze często wspominają (Bajarz) o srebrnolistnćj jabłoni 
ze złotćmi jabłkami, jak  również znane ogólnie (bo i na Wołoszy) po
danie o Madeju rozbójniku, którego buława zamienioną zostaje w ja 
błoń, okrytą ślicznćmi, jak  krew czerwonemi owocami, godłami miło
ści, a zatćm i przebaczenia za popełnione zbrodnie. Lenartowicz T. 
w opisie raju w poezyi Zachwycenie wspomina o jabłkach złotych: są 
to dusze najczystsze.

Jarzębina była dawnićj prawdopodobnie dobrym bogom poświę
cona, pomaga bowiem na zimnicę 3), a uderzenia kijem jarzębiny, lę
kają się czarci *), z tego tćż powodu lud nasz chętnie sadza po cmen
tarzach jarzębinę, która swćmi jagody przypomina krasę tych, co legli 
w zimnym grobie.

Osika nieustannem drżeniem swych liści dała powód do szuka
nia przyczyn nadnaturalnych tego zjawiska; podanie mówi ł ), że gdy 
raz Chrystus prześladowany od żydów kryl się między drzewami, 
wszystkie spokojnie stały, jedna tylko osika szelestem swych liści mó
wiącym: „ja się boję," zdradziła Chrystusa i od tego czasu drży ona 
nieustannie.

Czarci naturalnie lękają się zdradliwćj osiki, więc tćż, gdy dya- 
beł byt smutny, pyta się go czarownica:

Czy cię k to  kołem  osinowym  uraczył,
L u b  m oże św iętćm  kadzid łem  podkadził?

Z tego tćż znaczenia zdrady, zmarłym, posądzonym o przeista
czanie się w upiory, serce kołem osinowym °) przebijają, jak również 
gwiazdkę i krzyż z osiczyny na piersi kładą.

Wierzba, swćm szybkiem krzewieniem się, dała pochop poda
niu 7), że niegdyś żyła niewiasta Blendis czyli Blinda, która wiele po
tomstwa wydawała; ziemia zazdroszcząc jćj tćj własności, gdy Blendis 
szła raz przez grzązką łąkę, uwięziła jćj nogi tak, że je wydobyć nie 
mogła i przemienioną została w wierzbę.

To łatwe przyjmowanie się wierzby, dało pochop przesądowi ludo
wemu, że zimnica ustąpi, byle chory w wywierconą dziurkę chuchał8).

') Z ebrał te  zdania Friedreich, Sym bolik, atr. 1 73, 1 78 ,  2 0 6 ,  3 1 7.
2) P rzeg lą d  krakow skich  tradycyi i t . d. J .  Ł epkow sk iego , K raków , 

1 8 6 6 ,  a tr . 68.
3)  P rzesądy lek. Z ie len iew sk i, atr. 4 6 .
*) L itw a  starożytna , L. z P ok iew a, atr. 1 30 .
а) L u d  U kra ińsk i, N o w o s ie lsk i, t. I I ,  atr. 1 4 3 .
б) L u d  P o lsk i , G ołęb io w sk i, atr. 1 7 1 .
7) L itw a  starożytna , L . z P ok iew a , atr. 8 1 .
8) P rzesądy lekarskie, Z ie len iew sk i, atr. 4 6 .



Fujarka z wierzby, która szumu wody i piania koguta nie słysza
ła, przemawia ludzkim językiem i zdradza tajemnicę zbrodni.

Wiara w istnienie tych fujarek rozprzestrzenioną jest w całćj 
Polsce. Badając bliższe szczegóły tej cudownćj fujarki, ujrzymy, że 
zawsze śpiewa ona o zabójstwie niewinnśm i jest niejako mścicielką za- 
mordowanój.

W wierszach A. Chodźki p. t. Maliny, tak się nam ta fujarka 
przedstawia:

D udka m oja  osobliw a
J a k  siostrzyczka m oja  śpićw a,
S łuchaj p iosenki:
G raj M ichasiu g ra j;
J a k  dziś kw itn ie  m aj,
T a k  nad  róże, nad  b ław atk i 
Dwie nas kw itło  w dom u m atk i.

O m oja wiosno!

A ch, lecz sio stry  ndż 
Skosił rdżę rdż,
Pod  kurhanem  m e m ieszkan ie ,
D zika w ierzba na k u rhan ie ,

O m oja  wiosno!

Tak wygrywał na fujarce syn zabójczyni, która to usłyszawszy, 
umarła,

Że szumu wody nie powinna owa cudowna wierzba słyszeć, da 
się wytłómaczyć tą  racyą, że woda będąc symbolem oczyczczenia i zba
wienia, nie dotknęła się ducha pokutującego w wierzbie.

Kogut ma znów u nas władzę nad duchami i z pierwszćm pia
niem władza ich niknie; kogut więc niepokojąc i strasząc je, nie do
zwoliłby swobodnie przebywać w wierzbie duchowi, który potćm prze
mawia w fujarce ludzką mową.

Schwenk ') odmiennie tłómaczy wiarę, by wierzba tą  własnością 
obdarzona, nie słyszała szumu wody i piania koguta: wierzba nie ros
nąca nad wodą jest szczególnśm zjawiskiem, lecz nie ta niezwyczajność 
jest powodem zabobonu, lecz inna przyczyna, mianowicie wierzba nad 
wodą rosnąca jest oznaką świata podziemnego, do którego przez wo
dę przeprawiać się trzeba, a z tój wody płyną źródła i rzeki pełne 
duchów, więc szum wody zostającćj w styczności z podziemnym świa
tem jest niebezpieczny; również i kogut ma styczność z piekłem, 
a wierzba cudowna musi pozostać wolną od wpływów demonicznych, 
by wydać ton tak czysty i przejmujący.

Tyle Schwenk: moje tłumaczenie potwierdza się wiarą ludu, że 
w suchćj wierzbie dyabeł rad przemieszkuje, jak świadczy przysło



wie. „zakochał się, jak dyabeł w suchej wierzbie,“ również i zabobon 
na Rusi by wierzby spróchniałój rosnącej na miedzy nie podcinać.

Wierzby są także godłem miękkości i braku hartu ducha 2), jak 
świadczą słowa Haura w Ekonomii' za Jana III: „wierzba jest jak 
przylepka ziemi, dlatego o nieporządnćm kochaniu mówią, że to są 
ludzie wierzbowego serca/’

Lipa poświęcona bogini piękności Ladzie 3), była i jest drzewem 
ulubionćm szlachty i ludu, który tćż nieświadomie pomny Lady, chęt
nie przybija obrazki Maryi po lipach.

Z nazwiskiem Kochanowskiego lipa jest ściśle złączona, który 
tćż na jśj cześć napisał osobny wiersz, chwalący jćj wdzięki i cnoty 
w ten sposób:

Z mego wonnego kwiatu p racowite  pszczoły 
Biorą  miód, k tó ry  p o tśm  szlachci pańskie stoły,
A j a  swym cichym szeptem, sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacnie  słodki  sen przypadnie;
Ja b łe k  wprawdzie  nie rodzę, lecz mnie Pan tak  kładzie,
J a k o  szczep na jp łodniejszy  w H espery jsk im  sadzie.

Również i autor pana Tadeusza pyta:
Czy kwitnie  gaj M endoga  pod farnym  kościołem?
I  tam na Ukra in ie ,  czy się do tąd  wznosi 
Przed  Hołowińskich domem, nad brzegami Rosi,
L ip a  tak  rozrośniona, że pod j ś j  cieniami
Sto  młodzieńców, sto  panien  szło w taniec  parami?

Nićma dworu w Polsce, któryby się nie pysznił starą lipą a czę
sto nawet gajem lipowym.

Jako drzewo święte, lipowy sznur służy do przeszkodzenia upiorom 
aby nie nękały ludzi, a jest on tak silny, że nawet dyabeł go nie zerwie4).

Brzoza w naszych podaniach jest drzewem smutku i tęsknoty. 
Poetycznćm i pełnem miłości piórem skreślił Mickiewicz urok pięk
ności brzozy:

Czyż nie p iękniejsza nasza poczciwa brzezina,
K tó ra ,  ja k o  wieśniaczka kiedy płacze syna,
Lub ,  wdowa męża, ręce załamie, roztoczy 
W  ramionach do ziemi s trum ien ie  warkoczy.
N iem a  z żalu, postawą j a k  wymownie szlocha!

Brzozę tedy jako symbol smutku i tęsknoty umieszcza lud nasz 
chętnie po cmentarzach, a w podaniach prócz tytułu matki (patrz dąb) 
nazywa ją brzozą zwiastunką, pod którą siadywała chętnie w smutku

' )  L u d  P o lsk i , Gołębiowski, s tr .  1 4 1 .
2) L itera tu ra  p o lska .  W ójc ick i  t .  I ,  s t r .  2 7.
*) B ra tranek :  Aestlietik, s t r .  50.
4) L u d  p o lsk i,  Gołębiowski,  s t r .  17 1.



żona nie mająca dziecięcia, „na piękny świat patrzyła i patrząc długo 
tęskniła za piękną, lubą dzieciną. A gdy umarła, mąż pochował ją  
w ogródku, pod brzozą zwiastunką." Podanie wielkopolskie opowia
da o brzozie gryżyńskićj, wyrosłćj na cmentarzu z rózgi, którą matka 
nieposłuszne dziecię po śmierci uderzyć musiała. Podanie to wier
szem opracował J. Morawski. Brzoza ma w tćm podaniu znaczenie 
sprawiedliwości Boga i miłości macierzyńskićj.

Cis zawsze zielony, wydający owoce ciemnawe, był godłem smutku 
i zmartwienia *), uważano go jako lekarstwo przeciw ukąszeniu od psa 
wściekłego. Iglicami cisu wysypywano drogę do domu lekarza, gdy 
chory umarł, niejako na okazanie, że tyle mu pomógł, ile pomaga cis, 
który samym cieniem zabija.

Sosna, jodła, klon są to drzewa symbolizujące bądźto wiecznie 
świeżą siłę natury i jćj płodności (jak np. wilce), bądź też życie wiecz
ne, a tóm samśin są godłami smutku i śmierci.

Na Rusi tóż robią trumnę z klonowych i sosnowych desek 2), są
dząc że pierwsze drzewo odgania duchy, drugie nie pozwala umarłemu 
wstawać z grobu i włóczyć się po śmierci.

Wreszcie modrzew, z którego nasze dwory, dworki, kościoły by
ły budowane, drzewo ulubione od szlachty; orzech, świerk, buk, topole 
i wiele innych, którychby rozbiór zaprowadził nas na pokrewny, 
a przecież odmienny kierunek, mianowicie estetyczny.

Leszczyna występuje zawsze w związku z miłością; i tak dziew
czyna tęsknąca za kochankiem śpiewa:

Szumyt,  szumyt l iszczyuońka,
Tużyt ,  tużyt  diwczynońka;
O na tużyt 1 dum aje  
N a  n ed olu  narikaje 3) .

A opuszczona dziewczyna czeka miłego, uważając za wyrocz
nią zazielenienie się leszczyny i kończy śpiew, smutna:

Oj! ty su ch a  leszczyna!
A  j a  biźdna dziewczyna!
Oj! wychodziła j a  nowe trzewiczki,
A  tyś s ię  n ic  rozw ila  *).

Matka kąpiąc dziewczynę w pierwszych sześciu tygodniach 5) 
w leszczynie, liście jej podkłada pod głowę i krzyże, odmieniając co 
kąpiel, a takim bardzo piękne włosy urosną.

Chłopiec który był kąpany w leszczynie, łatwo zyskuje wzajem
ną miłość dziewczyny, śpiewa więc i dziewczę na Rusi:

')  G ra jner t ,  s t r .  485 .
2) Zarysy  domowe, t. I I ,  str .  2 51.
, )  W acław z Oleska, s tr .  33 5.
4)  W acław z Oleska,  s t r .  5 0 5 .
5) P rzesądy lekarskie, Zie leniewski, s t r .  19.



Czy w lubystku  ty  kupnw sia,
Szczo  ty  m en i spodobaw sia;
N i w lu b ystk u , n i w liszczy n i 
Spodobnw sia  ja  d iw czyn i ’) .

Bez ma u naszego ludu znaczenie demoniczne, co Bratranek 
w ten sposób tłómaczy 2): na ponurych, oddalonych miejscach, często 
nawet na śmietniku wyrasta jego pień z wązkiemi liśćmi, które roją, się 
od czarnych niemiłych żyjątek; wobec tego jego posępnego, zewnętrz
nego kształtu, przykro odbijają wielkie białe grona kwiatowe, któ
rych zapach z początku nas łechcze, późnićj jednakowoż wywołuje 
oszołomienie i ból głowy.

Siedzą pod nim barsztuki i ziemiopacy 3), których znieważać 
przez podcięcie bzu nie wolno, bo szkodziliby ludziom i bydłu, dlate
go bez formułki zaklęcia nie podcina chłop bzu.

L itw in i4) z drżeniem i bojaźnią ofiarują dary przeznaczone dla 
podziemnego bożka Puszkeit pod bzem.

Słowacy robią dotychczas z bzu małego człowieczka nazywając go 
Pikulik (od piekła); jest to sługa złego ducha, który z początku dobre 
świadczy ludziom, późnićj jednakowoż bierze duszę do piekła.

Wspomnimy już tylko o lekarskich ziołach, których bardzo wiel
ka liczba dotychczas jest w użyciu ludu naszego. Zielniki nasze do 
Kluka, a nawet i on sam, przepełnione są traktatam i o medycznych 
własnościach roślin. Litewskie lekarskie zioła zebrał ks. Ludwik Ju- 
cewicz (Litwa starożytna) i zapełnił drukiem 14 str. (331—344).

Przeciw czarownicom i czarom zebrał 50 ziół Berwiuski ł).
Wiele ziół podaje Michał Zieleniewski (Przesądy lekarskie 

ludu naszego). Jak dalece roślinność wiąże się z duchem ludu, najlep
szy dowód mamy w tym fakcie, że na samćj Ukrainie jest przysło- 
wiów odnoszących się do ogrodowizny 224, do drzew 268, do ziół 66, 
do ogólnych 44, razem 602 przysłów, które zebrał M. Nomys w swćm 
dziele: Ukraiński P ry kazki, Prysliwia i take insze.

Polska będąc wystawioną na wpływy wschodnie i azyatyckie, 
łatwiój i głębićj przejęła się barwną mową południowców i ich bujną 
fantazyą. Wykształciła się u nas mowa kwiatów, którą tak ślicznie 
upoetyzował Wincenty Pol:

' )  Z arysy  domowe, W ójc ick i ,  t. I I ,  s t r .  3 2 9 .
2)  A esthetik  der P tlanzenw elt, s t r .  52.
3) L u d  p o lsk i, Gołębiowski, s tr .  14 1.
4) Frieilreiok, Sym bolik, s tr .  2 9 3 .
ł ) Sludya  o literaturze ludowej, t. I I ,  od str.  8 2 — 90.



J e s t  mowa kwiatów ta jemna i cicha,
Od tęczy wzięta, nawiedziona wonią;
N a  wielką ucztę podana z kielicha 
I  bardzo szczodrą i łaskawą dłonią .
A  co w milczeniu na wieki zaklęte,
T o  niby cudem odzywa się słownie,
I  bez zasługi s ta je  niby  święte,
I  wielkie dzieje prawi tak  wymownie,
Jak b y  ten  żywot i niemy i chłodny 
Płomieniem gorzał i łzami wytryskał;
J a k  gdyby wielką wolą był swobodny 
I  owoc czynów po za siebie ciskał.. .

Z wielkich tajemnic ,  jedna  tajemnica 
J e s t  w mowie kwiatów miłośnie czytelna,
I kwiaty mówią, j a k  mówi źrenica 
Życiem wymowna, duchem nieśmiertelna!

S P I S  D Z I E Ł , 
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O AUTENTYCZNOŚCI

dokumentu zaw ierającego najdaw niejszą wzmiankę o pieśni 
Bogarodzica.

NA PISA Jb

Ksawery Liske.

Pytanie, jaki jest najdawniejszy autentyczny ślad istnienia pieś
ni Bogarodzica, pytanie z wielu względów ważne i ciekawe, już czę
sto zajmowało naszych uczonych lingwistów i historyków literatury. 
Ostatecznie i to powszechnie, utrzymało się zdanie wypowiedziane przez 
hr. A. Przezdzieckiego w rozprawie o tej pieśni, umieszczonćj w tomie 
I  Biblioteki W arszawskiej z r. 1866 (str. 309—328). Tutaj twierdzi 
hr. Przezdziecki, źe najdawniejsza autentyczna wzmianka znajduje się 
w dokumencie wystawionym 23 sierpnia 1386 r. przez biskupa kra
kowskiego Jana Radlicę. Autor nie oddrukował tutaj tego dokumen
tu, lecz korzystając z uprzejmości p. Żegoty Paulego, znajdującego się 
w posiadaniu kopii tegoż dokumentu, przytoczył tylko w krótkości jego 
treść i krótki ustęp, zawierający właśnie tę wzmiankę o pieśni Boga
rodzica. Widząc przed sobą tak napozór autentyczne świadectwo, 
przyjęli odtąd wszyscy uczeni twierdzenie hr. Przezdzieckiego; utarło 
się zatćm mniemanie, że w tym dokumencie z r. 1386 mamy najda
wniejszą wzmiankę o tćj pieśni.

Tak rzecz stała aż do tćj chwili: twierdzenia hr. Przezdzieckiego 
nikt nie zaczepił, a tekst samego dokumentu nie był dotąd ogłoszony.

Kolega mój, prof. Roman Piłat, pracując od dość dawnego czasu 
nad obszerną i wyczerpującą monografią o pieśni Bogarodzica, skorzy
stał również z uprzejmości p. Żegoty Paulego, i przepisał sobie u nie
go ową kopią wspomnianego dokumentu. Dowiedziawszy się w tych 
dniach od pr. Pilatego, że kopia tego dokumentu znajduje się w jego ręku, 
poprosiłem go, aby mi ją  pozwolił obejrzeć i przeczytać, nie żebym 
miał mieć już z góry jakieś podejrzenie, lecz że jako historyk zajmu
jący się od wielu już lat wydawnictwem dokumentów i badaniem ich 
autentyczności, ciekawy byłem zbadać bliżćj treść i układ dokumentu, 
zawierającego tak ważny i ciekawy szczegół. Kiedy atoli prof. Piłat 
z koleżeńską uprzejmością zadość uczynił mćj prośbie, obudziło się 
we mnie niebawem podejrzenie co do autentyczności tego dokumentu, 
kiedym tylko pobieżnie rzucił nań okiem. Zająłem się więc niezwłocz



nie bliższćm zbadaniem jego treści, i doszedłem niestety do tego 
niewątpliwego przekonania, źe dokument ten jest to lichy falsyfikat 
z XVI wieku, że zatćm zawarta w nim wzmianka o pieśni Bogarodzi
ca, nie da się żadną miarą odnieść do wieku XIV. Sądzę, że rezultat 
ten jest dość ważny i ciekawy, aby warto było podzielić się nim z szer- 
szćm kołem czytelników, na to jednak trzeba nasamprzód podać tekst 
dokumentu tego, dotąd tylko w małćj cząstce znanego *).

*) Joannes de Radlice episcopus Cracoviensis dolationem a ltaris S. S . A n 
to n ii et Leonard i in  Cracoviensi ecclesia parochia li Omnium Sanctorum  per  
Joannem  de M elszlyn  castellanum  Cracoviensem fa c ta m  confirm at Cracoviae, 
anno 1 3 8 6 , die 2 3  mensis A ugusti.

Tu nomine Domini Amen. A d  rei memoriam sempiternam. E x  quo 
gesta ,  quae fragilitas hum ana pro  commodo temporali oum tem pore perituro 
sollicitudinis studio actioat, no illibata in posterum permaneant ,  quan to  am 
plius ea convenit posterorum memoriae l iterarum ap ic ibusque  ')  commendare 
unde animabus in aeternum  victuris salubrior spe ra tu r  fructus queat provenire ,  
proinde nos Jo a n n es  episcopus Craoovionsis significamus tenore  praesentium, 
quibus expedit  universis praesentibus et futuris ,  notit iam praesentium  habituris: 
quomodo in nostri  constitutus praesentia  nobilis ac s trenuus vir Jo a n n e s  de 
Melszte in castellanus Craooviensis coram nobis exposuit,  qualiter  ille sanus 
mente  e t  corpore  existens,  zelo devotionis ductus, oupiens pro terrenis  merere 
coelestia et trans itoria  commutare  pro aeternis,  suae ac suorum progenitorum 
sa lubrite r  sa luti  providere, a ttendens  coelesti 2) scriptum legitur  oraculo: 
„Qui parco seminat, parce e t  metit,  et qui seminat in benedictionibus, in bene
dictionibus et metit;”  demum considerans, quod Salvator generis humani Jesus  
Christus sanctam ecclesiam, domum suae habitationis, super fundamentum ae
ternum  sacram entorum  constituit,  ut  per praevaricationem primorum parentum 
stolam innocentiae  perditam hum ana na tura  Christo duce recuperans in eadem 
salutem et misericordiam consecuta ad laudes debitas Creatori  suo persolvendas 
et multiplicatis sanctorum coeli tuum suffragiis amissa dona aeterna  recuperare  
valeat: pro altari  e t  ipsius p ro  tem pore  a ltaris ta  legitima ad laudem et gloriam 
omnipotentis  Dei eiusque praecelsae  genitricis Virginis Mariae nec non sancto
rum Antonii,  Leonardi alinrumque sanctorum tutelarium in ecclesia parochiali  
sub titulo Sanctorum Omnium, novissime p e r  famosum virum Jaoobuin Bobola, 
militem in regno  Hispaniae ordinis celeberrimi Hycrosolimitani,  in urbe Craco
viensi fundata ,  e recto  ac per  nos in effectum invitatos consecrato , nonnulla  
bona sua videlicet decimam frugum omnis generis  de praedio seu allodio villae 
suae Pio trkowice ,  in te r  Niogardow et Zielenice ad lit tus fluvii Srzeniawa in

')  T e k s t  podaję  bez zmian, tak  j a k  go znalazłem w kopii.  T u  na dole 
tylko dodaję  poprawki,  jak ie  mi się wydają potrzebnymi. T a k  więc zamiast  
apicibusque , stać powinno apicibus same, a lbo też przed literarum  dodać wy
pada testium  annotatione.

2) P rzed  wyrazem coelesti p roponuję  dodać quod in.



Podaję go ze wszystkiemi my tka mi i lukami kopii, starając się 
tylko w notach albo je  poprawić albo uzupełnić, o ile się to dało. Z do-

t e r ra  Craooviensi si tuata ' ) ,  excrescere ,  m eti  et colligi solitarum, quam sibi ex 
magnifica l ibcralita te  praepotentis  principis ac domini Casimiri dudum speciali 
privilegio, coram nobis multoties exhibito consignatam accepit,  nihil sibi aut 
suis posteris de eadem in futura  tempora re linquens,  sed to ta lem  et in tegram , 
tan tam  quantam  ex provida Dei omnipotentis  ben ign ita te  singulis annis evenire 
contigerit ,  dedit,  donavit ac pro ultima ac finali sua volunta te  donatione i r revo
cabili assignavit ,  volens u t  ab hinc in dotem altaris sanctorum  Antonii  e t  L eo-  
nardi in dicto parochiali  Sanctorum  Omnium templo  et altaris tae t ransea t  fu n 
datorum et amplius iuri divino m aneat  subiecta, ac ut a ltaris ta  t ran sea t  de 
eadem decima tripartitiin divisa duas pa r te s  priores pro se in vim onerum to l
lat  necnon ad promovendum cultum divinum atquo duas missas singulis  h eb d o 
madibus absolvendas,  pro se fundatore  et dota  tore domesticisque suis et pro 
felici 2) patriae nostrae primam, alterem p ro  animabus sanguine Christi  r edem 
ptis potissimum praedecessorum et parentum  suorum in piacularibus flammis 
auxilium a Christi fidelibus expectan tibus ,  celebrare  si t  adstrictua sub censuris 
ecclesiasticis.  Tert ia  vero pars praefatae decimae spec ta re  debet  ad praesidem 
scholae paroohialis penes eandem ecclesiam Sanctorum  Omnium, et hio potes t  
esse unus de numero vicariorum perpetuorum , ut m em or sit ac obligatus in 
pieta te  e t  timore Domini, maxime tamen in laudibus M agnae Dei M atr is  scho
lares suos exercere  e t  solus cum iisdem scholaribus ante  praedictum a lta re  sa 
lu ta rem  illam et plenam coelestibus mysteriis cantilenam Bogarodzicza Dziewi
cza aut  aliam similem piam e t  devotam prosam canere.  Supplicavit nobis de
nique idem ipse praefatus s trenuus Joan n es ,  ut hanc illius piam in tentionem ac 
donationem praemissam au thori ta te  ordinaria  approbaremus,  onera praedicta 
literis consignaremus, ius quoque pa trona tus  p raesentandi  eundem  alta ris tam  
sibi fundatori  et suis posteris bonorum praedictorum haeredibus ac  dominis in 
perpetuum  reservatum decerneremus aliaque, quae cultum et o rnamentum  p ra e 
dictae ecclesiae concernunt,  g ra tu i ter  omni meliori modo definiremus. Nos ig i 
tu r  Joan n es  episcopus pracm em ora tus piam erga Deum et sanctos eius in ten 
tionem benigno favore complectentes et a rden tia  eiusdem vota ad effectum d e 
bitum quantum  in Domino possumus deducere cupientes, ea admisimus, ratif i-  
cavimus, gratificavimus et confirmavimus, prout teno re  praesentium admittimus, 
ratif icamus, gratificamus e t  confirmamus; decimam quoque praedictam praed ia-  
letn tr ipartit im, ut praemissum est divisam praefa to  a ltari  sanctorum Antonii  et 
L eo n a rd i  in ecclesia praefa ta  sito e t  ipsius pro  tem pore  existentibus altaris tis 
quoad duas priores partes, quoad ter t iam  eam praesidi scholae paroohialis in x e 
nium pro  debita scholarium in pietate  exercitatione annectimus, incorporamus,  
appropriamuB, adseribimus,  per ipsos altaris tam e t  scholae praefa tae  praesidem 
perpe tu is  temporibus exigendam, tollendam, levandam, percip iendam  ac in eo
rum  usus beneplacitos et beneusos convertendam , decernen tes  u t  deinceps

')  Może właściwiej situatae.
2)  Widocznie opuszczone sta tn .



piski dodanśj do dokumentu widzimy, te  kopią tę zrobiono nie z au
tografu notaryusza pierwotnego Andrzeja z Gorzyc, lecz z transum 
tu z r. 1521 dokonanego przez notaryusza Stanisława ze Słupcy. 
Przypatrzmy się teraz cechom autentyczności nadania tego.

praefata  decima ecclesiast icae immunitati subiaceat et quod pro  eius tuitione 
sive recuperat ione  nonnisi  ad forum ecclesiasticum h abea tu r  recursus .  P ra e 
fa tum  vero fundatorem dominum Jo an n em  e t  eius legitimos successores bono
rum villae Viotrkowicze dominos et possessores verum e t  legittimum a tque v e 
ros e t  legittimos dicti a ltaris patronum sive patronos,  qui personam idoneam et 
bene meritam ad praedictum altare  sanctorum Antonii e t  Leonard i  recurren te  
vacatione nobis et successoribus nostris p raesentare  tenebun tu r ,  dicimus, decla
ramus e t  fi rmiter pronuntiamus. Quia vero praefatus fundator  ipse ad dictum 
altare  per  se erectum et dotatum honorabilem Murtinum de Lwowek p re sb y te 
rum dioecesis Cracoviensis nobis vivae vocis oraculo praesentavit ,  de eodem 
altari  instituendum, ideo nos eundem praesentatura acceptavimus, quem tamen 
ad dictum alta re  investire destit imus, ne pe r  celerem huiusmodi negotii  exped i
tionem alicui in iure suo praeiudioium vel g ravam en inferre  videamur, literis 
cridae in vim citationis con tra  omnes e t  singulos sua communiter vel divisim 
interease pu tan tes  r i te  praemissis ipsisque in praedicta ecclesia Sanctorum O m 
nium per legittimum iuxta illarum continentiam e t  tenorem debiti  ' )  exocutis ac 
demum in term ino coram nobis reproduotis,  nullo ex adverso comparente  neo 
contradicente ,  contumacia citatorum omnium non comparentium a t ten ta ,  prae
fatum M artinum  ad dictum altare  sanctorum Antonii  e t  Leonardi  per  manus 
nostrae  suo capiti imposit ionem in nomine Domini canonice instituimus e t  inve
stivimus, curam e t  administrationem ipsius altaris  cum omnibus suis iuribus et 
pertinentiis  sibi committentes.  U t autem dictus strenuus vir Jo a n n e s  de M ei-  
sa tyn fundator  suae fundationis e t  dotationis consequi m erea tu r  effectum, s t a 
tuimus et ordinamus, quod altaris ta  altaris praefati  pro tem pore existens missas 
infrascriptas per se vel per alium, videlicet feriis secundis p ro  remissione pec
catorum e t  felici s ta tu  regni Poloniae et omnium sta tuum , feriis vero sextis pro 
animabus: fundatoris,  si ei acciderit fungi vita, quod vero eveniat 2), p raede
cessorum ac parentum illius legero et complere, superpellicatus quoque consuetis 
processionibus in ecclesia eadem Sanctorum Omnium interesse 3). P raeses  i t i 
dem scholae cum suis scholaribus presbyteros in divinis officiis iuvare praedic
tas  missas cum scholaribus audire e t  pro tunc cantilenam Boga Rodzica Dziewi
ca sive aliam piam.. ..  aocomodam 4) prosam canere  tenean tu r  e t  sint adstrioti

■) T ek s t  tu ta j  zepsuty; sądzę, że po legittim um  dodać należy pro cu ra 
torem , a zamiast debiti czytać debite.

2) Cale to zdanie widocznie pobalamucone. Możcby się dało  zrekon
struować  w ten  sposób: p ro  animabus: fu n d a to r is , s i  ei acciderit defungi v ita , 
q uoad  id  vero non eveniat, praedecessorum  ac p a ren tum .

3) T u  chyba dodać trzeba  debeat.
4) Ponieważ luki w kopii  oznaczone są zwykle tylko k i lku  kropkam i,

trudno robić  kombinacye. Może jed n ak  tu ta j  s ta ło  et devotam  zam iast.............
accomodam.



Dokument ten został wystawiony 23 sierpnia 1386 r. i to przez 
Jana biskupa krakowskiego. Rzeczywiście był w czasie tym biskupem 
krakowskim Jan Radlica, osoba wystawcy więc nie nastręcza żadnych 
wątpliwości. Ten Jan biskup krakowski poświadcza w dokumencie 
tym, że przed nim stawił się Joannes de Melstein kasztelan krakowski 
i zrobił zapis, który biskup potwierdza. Tu już zaczynają się trud
ności, które stanowczo obalić muszą autentyczność tego dokumentu. 
Jaśko z Melsztyna bowiem, kasztelan krakowski, w r. 1386 oddawna 
już nie żył, kasztelanią krakowską zajmował w tym czasie Dobiesław 
z Kurozwęk. Jaśko z Melsztyna umarł albo na końcu r. 1380 albo 
na początku 1381 *), a Dobiesław z Kurozwęk już w maju r. 1381 jest

tem poribus.. . .  ' )  duraturis.  U t  autem omnia ct singula suprasc r ip ta . . . .  2)  p e r 
pe tuo  perseverent,  praesentia  erectionis, ratificationis, approbationis ,  canonicae 
provisionis l iteras scribi mandavimus.. .  3) ct appensione sigilli pe renna re  *) feci
mus. Actum et datum.. ..  5) anno Domini nostri  Je su  Christi  ab eiusdem in
carna tione  millesimo trecentesimo octuagesimo sexto, die Veneris, vicesima 
ter t ia  mensis Augusti ,  indictione quinta , pontificatus sanctissimi in Christo pa
tr is  e t  domini nostri domini Urbani eius nominis V I  divina providentia  papae 
anno octavo, praesentibus venerabil ibus necnon honorabil ibus Pe tro  Vissio de 
c retorum  dootore, praeposito ... ensi ,  Setegio Chmielnicio canonico Cracoviensi,  
A ndrea. . . . ,  Alexio Gozdawa et P e t ro  de Jazyee  tes tibus circa praemissa.

E t  ego A ndreas de Gorzyce clericus dioecesis Cracoviensis, publicus sa 
cra au thori ta te  apostolica notarius,  causae huiusmodi coram sua pa te rn ita te  scr i
ba, quia praemissis omnibus ct singulis, dum a g ere n tu r  e t  fierent praesens. . . .  
suprasc r ip t . . . .  fui °J et praemissa omnia sic fieri vidi e t. . . .  7) ,  ideo praesentes  
l iteras cum originali auscultatas confeci et in hanc eas formam redegi,  signo et 
nomine meis solitis una cum appensione sigilli suae reverendissimae p a te rn i ta 
tis consignavi. In  quorum fidem ctc . 8).

(E x t r a n s s u m p to  pe r  Stanis laum de Slupcza notarium publicum d. 15 J u 
nii 1521  exarato).

*) Zobacz kron ikę  J a n k a  z Czarnkowa. M on. P o l. H is t.,  II ,  712 ,  
Porównaj także M. T u rk aw sk i ,  Spytko z M elsz tyna ,  założyciel Sam bora,  
s t r .  7 5 i 7 6.

' )  T u ta j  b raku je  pewnie aeviternis  lub coś podobnego.
2) Opuszczone prawdopodobnie  illesa.
3) B raku je  pewnie ty lko  et nostri,
4) Powinno być perennari.
)  W ypadło  pewnie Cracoviae.

°) W yrażone punktam i w kopii luki uzupełnić m ożna, sądzę, w ten spo
sób: praesens una cum su p rascrip tis  testibus in terfu i.

7) B raku je  niewątpliwie  audivi.
8) Zam ias t  wyrażeń od consignavi do etc. s tać  powinno consignavi in 

fidem et testimonium omnium praem issorum  roga tus et requ isitu s .



kasztelanem krakowskim '). Z tego wynika jak najniezawodniej, że 
Jaśko z Melsztyna nie mógł w r. 1386 przed biskupem Janem Radlicą 
zrobić tego zapisu. Możeby kto chciał usunąć tę trudność w ten spo
sób, że Jaśko zapis ten zrobił dawniśj przed r. 1386, a tylko biskup 
w tym roku go zatwierdził. Lecz tłómaczenie takie jest niemożebne 
i na nicby się nie zdało, bo Jan Radlica w dokumencie tym mówi 
ciągle o kasztelanie krakowskim Jaśku z Melsztyna jako o osobie ży- 
jącćj i przed nim stojącćj, co jest rzeczą niemożliwą, kiedy Melsztyń- 
ski już co najmniśj od .6 lat nie żył. W ogóle nigdy w żadnym czasie 
nie mógł kasztelan krakowski Jaśko z Melsztynu stawać przed bisku
pem krakowskim Janem Radlicą, z tego prostego powodu, że kiedy 
Jaśko z Melsztynu umierał, Jan Radlica nie był jeszcze biskupem kra
kowskim 2). Z tego znów wynika, że data dokumentu tego nie dała
by się, gdybyśmy przypuszczali w nićj błąd kopisty, w żaden sposób 
na lepsze poprawić.

Kiedy się zaś datowaniu tego dokumentu bliżćj przypatrzymy, 
spostrzeżemy, że tkwi w nićm fałsz na fałszu; dzień 23 sierpnia 1386 
r. bowiem nie był piątkiem, jak  powiedziano w dokumencie, lecz 
czwartkiem; na rok ten nie przypadała indykcya piąta, lecz dziewiąta, 
a wreszcie dzień 23 sierpnia 1386 r. nie przypadał na rok ósmy rzą
dów Urbana VI, lecz na dziewiąty 3). Zobaczymy jeszcze późnićj, zkąd 
fałszerz wziął właśnie te fałszywe liczby, a nie inne. Już te fałsze 
świadczą dowodnie, że dok urn et ten nie może być autentykiem. Lecz 
pójdźmy dalej, przypatrzmy się świadkom.

Każdego, kto zna dokumenta średniowieczne z czasu tego, ude
rzy niezawodnie na pierwszy rzut oka sposób przytoczenia imion świad
ków w tym dokumencie. W wieku XIV bowiem rzadko się jeszcze 
pojawiają nazwiska, świadkowie a zwłaszcza duchowni prócz dosto
jeństw swych mają po największśj części tylko dodane imię chrzestne, 
tutaj zaś każdy świadek figuruje z pełuśm nazwiskiem: chrzestnćm 
i rodowćm, zgoła jak  w wieku XVI i późniejszych. Najśmieszniej
szym z tych świadków jest drugi, ów Setegius Chmielnicius, kanonik 
krakowski, wyglądający zgoła, jak jaki Chmielnicki z wieku XVII; 
tak niezawodnie w dokumencie z XIV wieku nigdy żadnego świadka 
nie nazywano. Osobistość sama zresztą nie jest zmyśloną, lecz tylko 
na sposób wieku XVI przez fałszerza przekręconą, przez fałszerza, 
który nie miał pojęcia o tćm, jakich w w. XIV nazw używano; ma to 
być niezawodnie: Sethegiwt de Chmyelih cantor Visliciensis et cano

' )  Zobacz Ja n o ta ,  K od. dyp l. k la szto ru  mogilskiego  a tr .  125 .
2) Zobacz dokum en t  z 3 czerwca 1381  r .  u P iekosińsk iege  K odeks  

dyplom atyczny m ałopolski, t. I ,  atr .  4 1 9 ,  w którym  J a n  R adlica  występuje  
jeazcze bez charak te ru  b iskupa  krakowskiego  a obok  niego ju ż  kasz te lan  k ra 
kowski  Dobiesław z Kurozwęk, nas tępca  Ja śk a .

3)  Zobacz pierwszy lepszy K a lendarz  historyczny W cidcnbuoha lub 
Grotefenda.



nicus Craeoviensis '), którego imię i nazwisko znalazł fałszerz w ja 
kim dawnym zabytku, ale je skoszlawił według pojęć wieku XVI.

Tak samo z takiego dawnego zabytku wypisał także imię i na
zwisko Piotra Wyaza, który był rzeczywiście doktorem dekretów 2), 
i żył w tym czasie (był to następca Jana Radlicy na katedrze krakow
skiej), ale i jego nazwiska nie podanoby pewno w ten sposób w doku
mencie z XIV wieku, napisanoby tam albo Petrus dictus Wysz albo 
tćź tylko samo Petrus, a nie Petrus Vissius, jak  napisał fałszerz.

Trzeci świadek, po którym tylko imię pozostało, usuwa się zpod 
naszój kontroli. Dwu ostatnich, świeckich, odszukać nie mogłem, 
prawdopodobnie wymyślił ich sobie fałszerz.

Podpisanego na dokumencie publicznego notaryusza Andrzeja 
z Gorzyc, nigdzie nie napotkałem, lecz tylko Jana syna Andrzeja 
z Gorzyc, który był notaryuszem publicznym w r. 1470 3). W pod
pisie tym uderzyło mnie jeszcze, że Andrzej pisze się notaryuszem 
authoritate apostoliea. Jest to w każdym razie rzecz ta  niezwykła, 
bo przeważnie większa część notaryuszów w Polsce używa tytułu im
periali auctoritate, rzadzićj już imperiali et apostoliea auctoritate, 
a arcyrzadko takiego oznaczenia, jak w naszym dokumencie. W wie
ku XIV spotkałem się tylko z jednym notaryuszem, który się pisze: 
apostoliea auctoritate i ).

Jeźli już osoba nadawcy, sposób datowania i podania świadków 
stanowczo nas nakłonić muszą do uznania dokumentu tego za fałszo
wany, to forma i treść dokumentu tylko nas utwierdzić może w tćm 
mniemaniu.

Sądzę, że czytelnik, obeznany z językiem notaryalnych dokumen
tów z XIV wieku, przyzna mi, że język naszego przywileju nie jest ję 
zykiem pochodzącym z tego czasu. Prawda, że notaryalne dokumentu 
odznaczają się zwykle większćm bogactwem słów, ale zwroty niniejszego 
zbyt nam przypominają formuły używane w dyplomatach sądów ziemskich 
i grodzkich z drugićj połowy XV i początku XVI wieku 5), a język 
w ogóle sztucznemi okresami i wyrażeniami zdradza już o wiele póź
niejszego pisarza. Zachodzą prócz tego wyrażenia, których żadną 
miarą nie mógł wypowiedzieć człowiek żyjący w r. 1386, lecz co naj
mniej w XVI wieku. Jest bowiem absolutnćm niepodobieństwem, że
by ktoś w r. 1386 zapisywał sumę pieniędzy na odprawianie mszy pro 
felici statu regni Poloniae et omnium statuum. Tak pisać mógł ktoś

1) Kalendarz  krakowski w M on. P o l. H is t.,  t .  II, 9 0 8 .
2) Zobacz Kętrzyńsk i  K a ta lo g i b iskupów  kra ko w sk ich  w Mon. Pol.

H ist. t. I I I ,  s tr .  371 .
3) Pau l i ,  K o d . dt/pl. U niw ersytetu  K rakow skiego , t .  II ,  s t r .  2 7 2.
4) P iekosińsk i ,  K odeks d y p l K a ted ry  k ra ko w ske j , t .  I ,  s tr .  20 7.
a) T a k  np .  sanus mente et corpore existens, zelo devotionis ductus, cu

p iens p ro  terrenis m erere  coelestia et transitoria  com m utare p r o  aeternis zdaje 
się  jak b y  żywcem wyjęte z dokum entów  z X V  lu b  X V I wieku.



żyjący w wieku XVI, kiedy się już skrystalizowały stan senatorski 
i stan rycerski, kiedy się senat i izba poselska zamieniły w ściśle 
określone całości, lecz w r. 1386 o tćm mówić nie było można. Jest 
rzeczą zgoła nieprawdopodobną, żeby notaryusz piszący w r. 1386 do
kument oznaczał króla Kazimierza Wielkiego przydomkiem: praepo
tentis principis ac domini. Takiego wyrażenia w żadnym współczesnym 
dokumencie nie znajdzie.

Po części z fantazyi, po części z tradycyi wysnuł tćż fałszerz 
wiadomość, że Jakób Bobola założył tuż przed wydaniem tego doku
mentu (novissime) kościół Wszystkich Świętych w Krakowie. Już 
Długosz mówi o założeniu kościoła tego przez Jakóba Bobolę tylko 
jako  o tra d ycy i '), a zgoła nie wie, kiedy by fundacya ta miała miejsce. 
Pewnoby zaś o nićj wiedział i lepiej znał tego Bobolę, gdyby funda
cya odbyła się novissime przed dniem 23 sierpnia 1386 r. Sprzeci
wia się zresztą temu ta jeszcze ważniejsza okoliczność, że o istnieniu 
tego kościoła, przedtśm mamy wprawdzie szczupłe ale zupełnie nie
wątpliwe świadectwa Jest wreszcie rzeczą dość nieprawdopodob
ną, aby też po owein rzek omem założeniu tego kościoła istniała już 
przy nim szkoła, o czćm zresztą Długosz w Liber beneficiorum nic 
nie wić.

Zdradza się dalćj fałszerstwem swśm pisarz, kiedy z taką wy
szukaną ostrożnością każe biskupowi zatwierdzić i iustytuować pierw
szego kapelana Marcina z Lwówka, osobistość, o którćj zresztą nic nic 
wiemy. Już z tego widać, że w czasie, kiedy dokument ten fałszowa
no, odzywały się uzasadnione pretensye do tego beneficyum z innćj 
strony. Tutaj więc umieszczono ten ustęp tak drobiazgowo wyłuszczony, 
a dotyczący pierwszego kapelana, aby pokazać, że przy jego instytucyi 
nikt z podobne mi pretensyami się nie zgłaszał, mimo to że biskup ni
by to wyraźny wydał mandat wzywający wszystkich, którzyby sobie 
prawa do tego beneficyum rościli.

Wiemy dobrze, że nie zawsze zaprzeczyć można jakićjś wiado
mości dlatego, że nićma o nićj wzmianki w jakićm ważniejszćm spół- 
czesnćm źródle. Tutaj atoli wobec tak licznych innych dowodów 
powołać się możemy słusznie na to, że Długosz spisując w swym Li
ber beneficiorum z taką skrupulatnością i sumiennością beneficya kra
kowskich kościołów, zgoła nic o tćm nie wić, żeby wieś Piotrkowice

' )  L ib er  benef. t. I I ,  s tr .  6: F u n ila ta  autem ,, dota ta  et ereęta asśeri- 
tu r  p e r  quendam  Jacobum  B obola , m ilitem  strenuissim um , devotum  va lde et 
religiosum . 'L teg o  to  quendam  Jacobum  dopiero  późniejsza tradycya  zrobiła 
m ilitem  in regno H ispaniae ordin is celeberrim i U gerosohjm itani.

a) I  tak  w m andacie urzędowym  z 23 w rześnia 1381  r. wym ienia 
S tefan  proboszcz by tom ski kośció ł W szystk ich  Św iętych na drug ićm  m iejscu  
tuż po kościele k a ted raln y m , (P iek o siń sk i, K o d . dypl. m ałopolsk i t. I, s tr . 
4 2 o). D okum en t ton pochodzi zatćm  z czasu, kiedy jeszcze J a n  R adlica  nie 
był b iskupem  krakow skim .



opłacała dziesięcinę kościołowi Wszystkich Świętych. Owszem przeko
namy się niebawem, że twierdzi on zgoła coś innego. Gdyby zaś Jaś
ko z Melsztyna w rzeczywistości był zapisał takie beneficyum temuż 
kościołowi, nie byłby Długosz niewątpliwie o tern przepomniał, wer
tując jak najstarannśj wszystkie dokumentu krakowskich kościołów. 
Już z tego samego moglibyśmy wnioskować, że za czasów Długosza 
jeszcze dokument, o którym mówimy, nie istniał.

Z tego wszystkiego, sądzę, wynika niewątpliwa koukluzya, że 
dokument ten jest falsyfikatem, że zatćm nie możemy w nim widzieć 
najdawniejszćj wzmianki o pieśni Bogarodzica.

Pozostaje u nas teraz odpowiedź tylko jeszcze na pytania: kto 
go sfałszował, kiedy i w jakim celu.

Odpowiemy najprzód na ostatnie pytanie. Cel jest jasny: cho
dziło o wydarcie dziesięcin z Piotrkowic temu, do kogo właściwie n a
leżały, chodziło o przywłaszczenie ich kościołowi Wszystkich Świętych. 
Należały zaś do plebana z Niegardowa. Długosz *) wieś Piotrkowice 
wyraźnie wymienił pod Niegardowem, dodając, że dziesięciny opłaca 
kościołowi niegardowskiemu. Musimy się jednak ustępowi temu jesz
cze bliżćj przypatrzeć. Przytoczę go zatćm dosłownie:

Pyotrhowyeze, villa sub parochia de JSyegardow sita, cuius hae
res Spithe/c Melsthinsky de domo Lelywa. In qua sunt, lanei cmetkona- 
les, de quibus solvitur et conducitur decima manipularis et canapalis 
plebano in Nyegardow pro tempore existenti. Item est ibi praedium mili
tare quod decimat....

Po wyrazie decirnut następuje luka, sądzę, że stało tu pierwotnie 
in Nyegardow, tak samo jak w kilku następnych miejscach odnoszą
cych się do innych wsi. Może to nie będzie zbyt śmiałem przypusz
czeniem, jeśli się ośmielę powiedzieć, że ta sama zbrodnicza ręka, 
która sfałszowała nasz dokument, zniszczyła i tutaj wyrazy in Nyegar
dow , aby zatrzćć wszelkie ślady prawdy.

Fałszerstwo dokumentu naszego odbyło się niewątpliwie w r. 
1521, to jest wtedy kiedy spisano ów nibyto transumt, bo właśnie ten 
rzeczony transumpt jest najprawdopodobnićj samym falsyfikatem. Są
dzę bowiem, że notariuszowi Stanisławowi ze Słupcy nie przedkłada
no żadnego rzekomego oryginału biskupa Jana Radliey, lecz że on sam 
na korzyść kościoła Wszystkich Świętych go sfabrykował. Że doku
ment ten został sfałszowany w r. 1521 a nie w innym, nie może ulegać 
wątpliwości a to z tego powodu. Widzieliśmy wyżej, że z podanych 
w datowaniu liczb i szczegółów, ani jedna nie stosuje się do r. 1386, 
lecz za to wszystkie bez wyjątku stosują się do r. 1521. W r. 1521 
dzień 23 sierpnia przypadał rzeczywiście na piątek, na rok ten przy
padała rzeczywiście indykcya dziewiąta, rok ten wreszcie był rzeczy
wiście ósmym rokiem panującego wówczas papieża Leona X. F a ł
szerz więc urządził się bardzo wygodnie, ale bardzo nierozsądnie:

ij L ib e r  benef., t. I I ,  1 5 2 .



wziął poprostu datę z roku tego, w którym falsyfikat pisał i prze
niósł ją  na r. 1386. Tym oczywistszy w tćm dowód, że fałszerzem był 
właśnie Stanisław ze Słupcy, który 15 czerwca 1521 r. pisał ów tran- 
sumpt. Mniejsza zresztą o to, kto go sfałszował, czy sam Stanisław ze 
Słupcy czy tśż kto inny, komu bezpośredniśj na fałszerstwie tern za
leżało. W każdym razie nie ulega wątpliwości, źe dokument ten jest 
falsyfikatem z r. 1521 i to wcale niezręcznym.

W e Lwowie, wc w rześniu 1 87 7 r.

KLEM ENTYNA Z TAŃSKICH H O FM A N O W A .
USTĘP Z DZIEJÓW W YCHOWANIA W  POLSCE *).

PRZEZ

‘Piotra Chmielowskiego.

VI.

Dydaktyczna strona działalności Hofmanowej nic przedstawia 
już tylu punktów świetnych, co belletrystyczna. Ogólnego poglądu na 
dydaktykę nie podała Ilofmanowa nigdzie, a z działów jój niektóre tyl
ko obrobiła szczegółowo. Zgodnie z zapatrywaniem się swojćm na 
podstawową ważność religii i moralności, zamierzyła ona przedewszyst- 
kićm dać dokładny a zajmujący ich wykład. Zaraz po napisaniu Pa
miątki powzięła myśl obszernego, przynajmnićj sześciotomowego dzie
ła, któreby zamykało w sobie całą naukę chrześciańską, historyą reli
gii, jój przepisy i obrządki, wyłożone w sposób zajmujący, powieścio
wy, wolny od „oschłości katechizmowśj,” odstręczającej młodzież na ca
łe życie od pism religijnych. Myślą tą zajmowała się przez trzy lata, 
szukając porady u kapłanów, słynących z nauki i talentu, u księdza 
Siarczyuskiego i Woronicza, czytając Pismo Ś.,Pascala, Fenelona, Bossue- 
ta  i innych pisarzy kościelnych. Gdy wydała pierwszy tom tak długo 
opracowywanego dzieła p. n. Amelia matką, sądziła, że sprawi wielkie 
wrażenie, że wszyscy tak je serdecznie przyjmą, jak ona nad nićm pra
cowała. Zawiodła się gorzko. Prywatnych wprawdzie pochwał nie 
szczędzono autorce, ale krytyka milczała; a ktoś nawet powiedział, że

*) D ok o ń czen ie— patrz  zeszyt za lis to p ad  r. b.



pochlebstwo kierowało jćj piórem, ponieważ pisała o religii, która wte
dy właśnie w r. 1822 była w modzie z powodu ogólnego pietystycznego 
nastroju sfer wyższych, a między innćmi i kotnisyi oświecenia za mini- 
steryum Stanisława Grabowskiego. Po wydaniu drugiego tomu Am e
lii, również w r. 1822, głośno już mówiono, że autorkę tak użyteczne
go pisma trzeba zachęcać, a nawet nagrodzić; sama Tańska życzyła 
sobie wtedy pensy i. doiywotniej '). Istotnie komisya oświecenia wyna
grodziła w r. 1823 autorkę, „zasługująca się tak chwalebnie ważnćj 
sprawie bogobojnego wychowania młodzieży,” sumą 3,000 zł. jednora- 
zowie wypłaconą; ale krytyka milczała; Amelia nie rozchodziła się 
i Tańska musiała poprzestać na wydaniu trzeciego tomu w r. 1824. 

Treść tćj niedokończonćj pracy jest następująca:
We wstępie opowiada Tańska, jak  Amelia, która w Pamiątce 

miała lat 14, wydoskonaliła się, jak  wyszła za mąż za hrabiego, nie 
kochając się z nim, kiedy był „zalotnikiem” tylko; jak  następnie żyła 
„na rzeczywistym świecie, nie bujając po tych, które wyobraźnia utwa- 
rza,“ jak  zupełnie zdrowa „spazmów nie znała;" jak  zwiedziła Polskę 
całą, jak  po wczesnśj śmierci męża dzieci dobrze prowadziła; jak  je 
wreszcie uczyć religii postanowiła.

Odtąd rozpoczyna-się samo dzieło, składające się z dwu oddzia
łów, z których pierwszy zawićra „rys religii chrześciańskićj," a drugi 
początek wykładu „dziejów prawdziwćj religii."

„Bys religii chrześciańskićj" Tańska poprzedziła wstępem, mającym 
na celu wykazać „potrzebę i obowiązek uczenia się gruntownie religii" 
i grzeszność niewiadomości i obojętności we względzie religii. Autorka 
(t. j. właściwie mówiąc Amelia) w uroczystym nastroju ducha, z modli
twą tkliwą i wzniosłą na ustach i w sercu rozpoczyna wykład; mówi 
o zboczeniach umysłu ludzkiego, o btahości nauk i zarazem o ich po
trzebie. „Każda nauka, powiada, wtedy jedynie dobra i użyteczna, 
kiedy cel ma moralny... Każda nauka dokładnie nabyta osusza serce] 
umysł nadyma; przeto przynosząc korzyść umysłowi człowieka, szkodę 
szlachetniejszej części duszy jego czyni. Religia, odkrywając w Bogu 
źródło wszelkiego światła i doskonałości niepojętćj, sama uczonego 
człowieka od oschłości i od pychy uchronić zdoła." Nabycie jednak 
„nauk świeckich" pożyteczne jest i potrzebne, chwała bowiem religii 
nawet „zupełnąby nie była, gdyby ją  sami prości i nieoświeceni ludzie 
wyznawali." Jednych ludzi Bóg przeznaczył do oświecenia, innych do 
cnoty tylko, do spełnienia obowiązków, których nieraz nie rozumieją. 
Bo tćż „nie w rozumie, ale w uczuciach i cnotach prawdziwa i nie
śmiertelna wielkość nasza spoczywa 2).“

Mówiąc o „niewiadomości i obojętności we względzie religii “ 
każe unikać sporów religijnych, bo lepsza broń w uczynkach niż w sło
wach; zaleca pobłażanie dla bliźnich obłąkanych, przypomina słowa 
Chrystusowe „nie sądźcie" i dodaje „nie potępiajcie nikogo." Każdy

')  P ism a  H ofm . wyd. Żm ich. VI, 4 8 6 .
2) A m elia  m a tką . t. I , s tr .  8 5 — 89 .



chrześcianiu ma troisty obowiązek dążenia do doskonałości: 1) żeby 
duszę swoję zbawił; 2) żeby nauce Chrystusowćj nie ubliżył i 3) żeby 
bliźniemu dobry przykład dawał. W skutek takiego pojęcia doskona
łości, Tańska występuje przeciw bigotom mściwym i obmownym; ale 
z drugiśj strony zaznacza, że ówczesna filozofia równała się bez
bożności i niedowiarstwu, że obojętność religijna ohydą jest człowie
ka, niszczy w nim wszystkie zdolności moralne; największe błędy, 
występki, nieszczęścia z nią graniczą. Cokolwiek złego na świecie u j
rzycie, wszystko to niewiadomość i obojętność we względzie rcligii 
sprawiły. Z pod ciężaru obelżywćj nazwy „filozofa" oswobadza staro
żytnych: Sokratesa, Platona, Katona (sic); a potćm wyróżnia jeszcze 
prawdziwą filozofią, z religii wypływającą; w końcu, ażeby nie ubliżać 
nazwie filozofii, zgadza się filozofów francuzkich XVIII w., których tu 
wszędzie na uwadze miała, nazywać „mędrkami" ').

W księdze drugiśj znajdujemy wykład czterech prawd najwa
żniejszych: 1) istnienia Boga i Jego doskonałości, 2) nieśmiertelności 
duszy, 3) koniecznśj potrzeby religii i 4) koniecznój potrzeby objawie
nia. Istnienia Boga dowodzi Tańska głównie przez zwrócenie uwagi 
na „głos sumienia" i na „powszechną wiarę ludów." Za przyczynę is
totną poglądów ateistycznych podaje „złość największą i niepojętą śle
potę ludzi;" następnie przytacza i rozbiera trzy główne według nićj za
rzuty, które stawiali ateusze przeciw dowodom istnienia Boga, t. j. nie- 
dołęztwo i słabość człowieka, nierówność ludzi i stanów, niepojętość 
Istoty Boskiśj. Określiwszy w sposób retoryczny doskonałość Boga, 
uwydatnia dwa ważne jego przymioty: wszechohecność i opatrzność. Nie
śmiertelności duszy dowodzi Tańska na podstawie istnienia Boga, przyro
dzenia człowieka, tudzież niedostateczności nagrody i kary w obecnćm ży
ciu. Słabość rozumu ludzkiego, przykład wszystkich ludzi i wieków, dobroć 
i mądrość Boga służą naszćj autorce za dowody koniecznej potrzeby 
religii i objawienia. Tu walczy Tańska przeciwko deistom, opićrając 
się przeważnie na przykładach słabości rozumu ludzkiego, który we
dług jśj określenia, „jest jak owo dawne krętościeże z ogrodów, jaskiń, 
jezior, przepaści złożone; ten w nićm drogę prawdziwą znajdzie, kto 
zbawiennej nici użyje, tą  nicią jest objawienie." „Starożytni tak i do
wcipni i tyle biegli w rękodziełach, w piśmiennictwie, w nauce rządo- 
wśj, że zaledwie my, przykładem i doświadczeniem tylu wieków zboga- 
ceni, wyrównać im możemy, w religii ciemniejsi się okazują od małego 
dziecięcia, któregoby dziś picrwszśj stronnicy katechizmu nauczono." 
A jak starożytni, tak i „mniemani filozofowie" deistami zwani, nie po
trafią swoim rozumem w rzeczach wiary zbudować nic trwałego; bo 
„nie było jeszcze dwu mniemanych filozofów, którzyby się na jedno 
twierdzenie zgodzili; nie było nawet żadnego, któryby przez całe życie 
swoje ten sam sposób myślenia zachował; najpierwsi z nich: w pismach, 
mowie, w czynach zaprzeczali dawne zdania nowćmi 2).“

' )  A m elia  m a tką , t. I ,  s tr .  9 0 — 12 2.
2)  Tam że, t .  I ,  s tr ,  16 7— 3 1 1 ,



W trzeciój księdze zawiśra się wykład sześciu znamion religii 
prawdziwój, podanie powodów, dla których religia chrześciańska ma 
nieprzyjaciół i streszczenie całćj pierwszśj części. Znamiona religii 
prawdziwój 8¾ następne: 1) religia powinna godnie wystawiać Boga 
i uczyć hołdu godnego doskonałości Jego; 2) powinna znać dziwne 
przyrodzenie człowieka i podać mu pomoc i pociechę; 3) powinna tłó- 
maczyć świat ten, przyszłego  dać wyobrażenie; 4) powinna miść 
w dziejach swoich jasne dowody swego objawienia; 5) powinna miść 
prawdy tych dziejów oczywiste dowody; 6) powinna być doskonałą 
w przepisach swoich; stosować się zupełnie do przyrodzenia człowieka; 
a będąc nauką prawdy i szczęścia, każdego z osobna i wszystkich 
w ogóle nauczać i uszczęśliwiać '). Dowodzenie, że znamiona te są is
totne i że się wszystkie w religii chrześciańskićj znajdują, zapełnia 
prawie cały tom drugi, a ponieważ nie przedstawia żadućj cechy cha- 
rakterystycznćj i jest jak  dawnićj tak i dziś w obszernych wykładach 
wiary zawarte, nie ma potrzeby streszczać go tutaj. Co do przyczyn, 
dla których religia chrześciańska ma tylu nieprzyjaciół, wylicza Tańska 
trzy główne: pychę, fanatyzm  i obłudę-, a przedstawiając wszystkie do
syć szczegółowo, utrzymuje, że „nadużycia religijne większćm są złem 
dla religii od samój nawet bezbożności; że zagorzali i fałszywi chrześ- 
cianie więcćj jćj szkodzą od samych niedowiarków, od najzaciętszych 
mędrków 2).“ Pychę rozumu usiłuje zdruzgotać tą uwagą, że czło
wiek z powodu niedołęztwa swego, „nietylko Boga i dzieł jego, ale sa
mego siebie i nauk, które sam wynalazł, nie rozumić 3).“ Przeciw 
obłudnikom, nawet wśród duchowieństwa, przeciw nabożnisiom i fana
tykom, Tańska gorącem słowem się zbroiła; radząc: żałować szyderców 
i niedowiarków, ale nimi nie pogardzać (II, 408), zalecając cześć zewnę
trzną, praktykę religijną najściślćj z wewnętrzną łączyć, a połączy
wszy, w zadosyćuczynieniu pierwszśj słuszną miarę zachować (II, 473); 
zabraniając „gwałtem czytać we wszystkich sumieniach (II, 460).“

Tu się kończy część pierwsza, a zaczyna druga, z którśj małą 
tylko posiadamy cząstkę, a mianowicie dwie epoki dziejów prawdziwój 
religii: 1) od stworzenia świata do czasu rozejścia się ludzi zpod wie
ży Babel i 2) od Abrahama do śmierci Józefa. Jestto historya biblij
na, opowiedziana przeważnie słowami Pisma ś., a przeplatana (jak i ca
ła  część pierwsza) rozmową matki z dziećmi i wypadkami z życia ro 
dzinnego. Rozmowy rzadko rozjaśniają rzecz sarnę, gdyż pytania i z a 
rzuty robione są przez dzieci, które nie mają dostatecznego rozwinię
cia umysłowego i dają się przekonywać nietylko słowom matki, ale rów
nież jćj pieszczotom i niezadowoleniu. Ztąd wynika, że dogmat lub 
zdanie wypowiedziane przez matkę, nietylko po rozmowie zachowuje

' )  A m elia  m a tką , t .  I ,  1 6 7 — 3 1 1 .
2) T am że, t. I I ,  s tr .  45  0.
3) Tam że, t. I I ,  s tr .  3 99 .



całą moc swoję, co byłoby rzeczą naturalną, ale nie przechodzi nawet 
przez próbę krytyczną. Dzieci zawsze dziwią się i uwielbiają mądrość 
matki; w rzeczywistości było to również rzeczą naturalną, ale w książ
ce czyni tylko wykład rozwlekłym. Wypadki z życia domowego rzad
ko kiedy są obrazkami rodzajowemi, częścićj deldamacyjnćm lub sie- 
lankowśm opowiadaniem, w którćm łzy, księżyc, dobroć serca i dobro
czynność najczęściśj się pojawiają.

Stanowisko Tańskiej w wykładzie religii jest naturalnie zupełnie 
ortodoksyjne; mały błąd, jaki popełniła w drugim tomie, mówiąc o są
dzie ostatecznym, poprawiła zaraz w trzecim, poddając go cenzurze du- 
chownćj. Samodzielnego istnienia nauki wobec religii nie przypu
szczała, zostając pod tym względem na stanowisku średniowiecznym; 
ale uważała, że poddanie nauki pod kontrolę religii nie uwłacza wol
ności badania, zgodnego rozumió się z prawdami wiary '). W przed
stawieniu prawd wiary, trzymając się zdania, że „dla kobiśty dosyć 
jest wierzyć, słuchać i kochać z), nie zapuszcza się nigdzie w głębokie 
rozumowania, lecz do uczucia słuchaczów się zwraca; nie przypuszcza 
u wątpiących pobudek czysto rozumowych; ale tylko sercowe (pychę 
rozumu i t. p.). Co więcćj nawet, chwali religią za to, że „jeżeli nie
potrzebnych badań i śledzeń zabrania: jeśli gani zbyt subtelne metafi
zyczne marzenia: tćm samćm drogi czas ratuje, podaje sposobność po
święcenia go ważniejszym i użyteczniejszym rzeczom i w tym zakazie, 
w tćj naganie zgadza się z prawdziwą filozofią (II, 376).“ Jak widzieliśmy 
jednak, nie jest Tańska zwolenniczką fanatyzmu religijnego, lecz owszem 
wszędzie go uważa za jednę z najzgubniejszych namiętności. Przeję
cie się pisarzami kościelnymi i przedmiotem, którym się przez lat trzy 
zajmowała, nie dozwoliło jćj ocenić należycie znaczenia nauki i talentu 
filozofów francuzkich XVIII w.; tak że im na każdym kroku, zgodnie 
zresztą z ówczesneini poglądami reakcyi, nie przestaje wyrzucać im niepo- 
jętćj ślepoty i złości. Późnićj, gdy Tańska, zostawszy Plofmanową, ży
ła  w otoczeniu umysłów mnićjwięcćj niepodległych, umiała być sprawie
dliwszą dla wieku XVIII, uważając go za „najważniejszy podobno 
z wieków po-Chrystusowych; za wiek, w którym została zdarta pleśń 
instytucyi feudalnych, w którym ludy ograniczyły władzę królów, zno
sząc przywileje kast, za wiek dojrzałości narodów, gdyż wprowadził 
w życie chrześciańską zasadę równości i wolności między ludźmi” (Hist. 
nowożytna). Pojmując w ten sposób charakter wieku XVIII i dla pi- 
sarzów jego musiała być wyrozumialszą, zalecając wychowankom do 
czytania dzieła Monteskiusza, Voltaira, Gibbona i innych wolnomyśl- 
nych autorów.

Jako dopełnienie wykładu dziejów religii, rozpoczętego w Amelii, 
uważać należy: I) „Powieści z Pisma Ś. wybrane z ksiąg historycznych 
Starego Zakonu (1819);“ 2) Pismo Święte, wybrane z ksiąg Starego

' )  A m elia  m a tką , t. I I ,  s tr .  3 7 , 40 , 13 4, 3 3 7 .
2)  T am że, t. I I ,  s tr . 4 1 1 .



i Nowego Zakonu, objaśnione uwagami pobożnych uczonych i ofiarowa
ne matkom i dzieciom polskim" (1846) i 3) „Święte niewiasty. 
Obrazki pobożne, kobićtom żyjącym w świecie ofiarowane" (1844).

W streszczeniu dziejów Starego i Nowego Testamentu starała 
się Hofmanowa zachować jaknajwiernićj prostotę i tok opowiadania 
Pisma S.; dlatego tćż używała po większój części dosłownych przyto
czeń, o tyle naturalnie, o ile to się zgadzać mogło z treścią książki, 
przeznaczonćj dla młodzieży. Jestto jedno z najobszerniejszych i naj
wierniejszych streszczeń, jakie w języku naszym posiadamy. Życiorysy 
świętych niewiast (w liczbie 20) są to króciutkie zazwyczaj zarysy kolei 
życiowych z dodaniem słów pamiętnych, wyrzeczonych przez poświęco
ne Bogu kobićty. Odmiennym charakterem odznacza się biografia 
ś. Elżbiety, królewnćj węgierskiej i księżnej Turyngii, ułożona podług 
dzieła hr. Moutalemberta. Prócz nićj tylko życiorysy świętej Teresy 
i ś. Joanny nie są szkicowo opracowane. Polskie niewiasty reprezen
tują w tym zbiorze trzy święte: Jadwiga księżna szlązka, Kunegunda, 
Salomea i dwie błogosławione: Bronisława i Ludwika z Kent. Cechy 
ich są też same co i ogółu życiorysów.

Celem tych biografii, tak samo jak dziejów biblijnych jest: 
wszczepienie w młode serca zasad moralności, za pośrednictwem przy
kładu ludzi pobożnie żyjących i zachęta do ich naśladowania. Dąż
ność ściśle umiejętna, polegająca na krytycznćm zbadaniu wiadomo
ści tradycyjnie podawanych, nie wchodziła oczywiście jako czynnik 
składowy do planu Hofmanowćj. Bo tćż w dziejach i w życiorysach 
tego rodzaju, nikt nie szuka faktów, lecz budujących jedynie przykła
dów i uczuć, uszlachetniających serce, zagrzewających do spełnienia 
cnoty.

W roku 1823 powzięła była Tańska myśl ułożenia „kursu edu- 
kacyi dla małych dzieci," a to przeważnie w celu oddziaływania prze
ciw zgubnćj gallomanii. ,,Ja prawie pewna jestem, pisała wtedy 
w swym Pamiętniku, że to zamiłowanie francuszczyzny w kobićtach 
naszych, które tak szkodliwe ma skutki, z niczego więcćj, tylko z tego 
pochodzi, że bardzo mało mamy dobrych i  zabawnych książek dia 
dzieci, a francuzkich jest mnóstwo; jakżeż się dziecku dziwić, że zabaw
ne nad nudne przekłada i że czćm z młodu się napoi, to w nićm do 
śmierci się odzywa ') .“ Myśl ta, jak tyle innych, musiała utonąć 
wśród pracy około wydawnictwa Rozrywek, a później po wyjeździe 
Hofmanowćj z kraju, zupełnie zaniechana została. Jedynym jćj owo
cem jest Wiązanie Helenki, najpopularniejsza z książek naszćj autorki, 
gdyż od r. 1823, w którym po raz pierwszy wyszła, aż do dziśdnia, li
czy dwadzieścia przeszło wydań. Tańska przeczuwała, że praca ta 
„pomimo drobności swojej bardzo ważną być może" i nie zawiodła się. 
Przeznaczyła ją  dla dzieci, „uczących się czytać" i tak powabnie ją  
ułożyła, że wiele przykrości i dzieciom i rodzicom za jej pośrednic



twem oszczędziła. Wiązanie Helenki składa się z czterech części: pierwszą, 
zawierającą abecadło, sylabizowanie, czytanie krótkich zdań i pozna
nie liczb, za najsłabszą uważać musimy, nietylko ze względu na dzi
siejsze wymagania, ale nawet ze względu na ówczesny stan „nauki czy
tania." Już bowiem Elementarz komisy! edukacyjnój z 1785 r. wpro
wadził był dwa ważne w nauce tćj ulepszenia: 1) kazał bowiem łączyć 
naukę pisania z nauką czytania; 2) nie zaczynał nauki czytania od po
znania wszystkich liter abecadła w słownikowym porządku. Następ
nie za czasów pruskich, młodzież nauczycielska, zapoznawszy się oso
biście z metodą nauki czytania Pestalozzego i Oliwiera i skombinowa- 
wszy je, zarzuciła sylabizowanie, jako podstawę tćj nauki i dawszy po
znać tylko litery, po odpowiednićm rozumiś się przygotowaniu, zaraz 
czytać uczyła, jak się przekonywamy z „Krótkiego uwiadomienia
0 szkole nauczycielskiej łowickiśj," które jej rektor J. N. Siewieluń- 
ski w 1809 roku drukiem ogłosił (str. 25). Na tych zasadach Kon
stantyn Wolski rozwinął w 1810 roku swoję Naukę początkowego czy- 
tania , pisania i rachunków, dołączywszy do niej, jako przygotowanie
1 zarazem ciągłą towarzyszkę, naukę poglądową. Gdyby więc Tańska 
znała była rozwój krajowśj dydaktyki, zarzuciłaby niewątpliwie nie
szczęśliwy zwyczaj sylabizowania i popularnością swego dziełka, zje
dnałaby dla ulepszonćj metody jaknajszersze zastosowanie. Stało się 
przeciwnie; a sylabizowanie, powagą jej utrwalone, długo nie dozwoli
ło się przyjąć w domowem wychowaniu, lepszśj praktyce dydaktycznśj, 
która dziś w metodzie „doraźnego czytania,“ ma swoję nazwę. Druga 
część Wiązania Helenki natomiast jest jedną z najcennniejszych pere
łek, jakie dydaktyka nasza posiada. Tu mamy wybornie opisane zwy
czaje, pożywienie, zajęcie i zabawy codzienne Helenki, zawsze grzecz- 
nćj i dobrój; tu, prócz wesołych uwag i naiwnych opisów, znajdujemy 
również do serca przemawiające myśli, że „wielu bićdnych nićma chlu
ba" i że im bywa „bardzo zimno." Trzecia część zawićra małe mora- 
lizujące powiastki, które wystawiają głównie „dobre serce" (1, 3, 5, 6, 
8, 9, 12), a dalćj „dobroczynność (11); grzeczność i nienaganne sprawo
wanie" (10); strofują zaś nieposłuszeństwo (2), połączone z „chciwo
ścią cudzego" (7) i „niegrzeczność (4).“

Czwarta wreszcie część miała za zadanie rozszerzenie zakresu 
wyobrażeń dziecięcych; ale autorka zamiast się zwrócić w tym celu do 
przedmiotów najbliższych, starała się raczój pojęcia dzieci rozwijać, 
pamięć ich wzbogacać, niż zmysł spostrzegawczy kształcić. Robi to 
Tańska w 19 rozmowach Helenki z matką; pierwsze siedem obejmują 
potoczne rachunki i różne podziały czasu-, w rozmowie ósmój już na 
skrzydłach abstrakcyi przelatujemy świat i części ziemi; w czterech 
dalszych poznajemy różnicę człowieka od zwierzęcia, śmierć, nieśmier
telność duszy, potrzebę miłości Boga. Rozmowa 13 i 14 należą do 
najlepszych, przedstawiając złe i dobre uczynki w zakresie wieku dzie
cinnego. Potem słyszymy znów o dacie stworzenia świata z dodatkiem 
wiadomości o erze chrześciańskićj, o ziemi i niebie, o częściach świata.



Rozmowy 17, 18, 19 ukazują nam rzeczy bliższe, bo tu jest mowa 
o zbożu, o lnie i wełnie, o kruszcach i pieniądzach, przyczćm znajduje 
się uwaga, że „pieniądze są bardzo dobrą rzeczą,“ lecz za nią nie mo
żna dostać ani zdrowia, ani rozumu, ani cnoty, ani miłości Boga i lu
dzi, t. j. nie można dostać szczęścia.

Chociaż Hofmanowa przeznaczyła swoje Wiązanie Helenki dla 
dzieci uczących się czytać; może ono jednak u żytem być również jako 
przygotowanie do nauki czytania, do czego zarówno powiastki jak roz
mowy wybornie posłużyć mogą. Z historycznego względu Wiązanie 
ma również wielkie znaczenie, gdyż ono wywołało pokrewne treścią 
prace Jachowicza ( Rozmowy maiki z Józią 1830 r.) i Krakowowćj 
(Rozmowy mallti z  dziećmi, 1841).

Po napisaniu Wiązania Helenki, Hofmanowa prócz wydania 
Próbek dobrej literatury wieku X V I  (1838), nie ogłosiła już za życia 
żadnćj pracy dydaktycznej w ściślejszćm znaczeniu tego wyrazu. Do
piero po jćj śmierci ogłoszono: Kurs dziejów powszechnych, poprawio
nych przez autorkę jeszcze w roku swej śmierci (1845 r.), i Encyklope
d ią  doręczną dla panien, owoc wyciągów czyli jak mówiono za cza
sów Tauskićj ekstraktów  z rozmaitych dzieł przez autorkę czytywanych.

Znany nam jest plan Tańskiśj co do wykładu historyi dla płci 
•żeńskiej: ona sama plan ten w części tylko uskuteczniła a nawet zni
żając się do poziomu zbyt praktycznych wymagań ogółu, określiła jśj 
pożytek w sposób poziomo utylitarny. „Każdej osobie starannićj wy- 
chowanćj, powiada ona, wypada i potrzeba znać historyą dostatecznie. 
Bez tej znajomości nie możnaby rozumieć żadnej w yższej rozmowy, 
żadnćj prawie książki, żadnego dzieła sztuki, i wiele nauk moralnych, 
wzorów pięknych i użytecznych byłoby dla nas zupełnie straconych '),“ 
Wykład dziejów podzieliła na dwie części: ściśle naukową, którą uczen
nica musiała wystudyować, i rozrywkową, którą autorka Czytaniami 
nazwała, wymieniając w nićj poemata, tragedye, romanse i obszerne 
dzieła historyczne, ażeby je wychowanka w wolnćj chwili już to dla 
plastycznego przedstawienia sobie charakterystyki wieku jakiegoś, 
już to dla dokładniejszego poznania przyczyn i skutków pewnego wy
padku, odczytywała. Myśl Hofmanowśj wcale nie złą była; dopełnie
nie bowiem krótkiego rysu dziejów, powleczenie szkieletu chronolo
gicznego ciałem historycznćm, i tchnięcie w ten sztuczny organizm 
Pigmalionowego życia, rzeczą jest nieodzowną dla każdego, pragnącego 
znać rozwój historyi a nie luźne wypadki; lecz zbyt wielka liczba dzieł 
przez nią wymienionych pod każdćm stuleciem, czyli brak należytego 
pedagogicznego wyboru uczynił myśl tę niepraktyczną, gdyż chcąc 
wszystko przeczytać, co Hofmanowa podała, potrzebaby kilka la t wy
łącznie pracy tój poświęcić, coby się zupełnie mijało z innemi wyma
ganiami wykształcenia.

') Ilistorya powszechna dla p k i żeńskiej. Dzieło pośm iertne , uzu
pełn iono  i doprow adzone do dzisiejszych czasów, 3 tom y, 186 5— 186 7 r. 
U stęp  przy toczony  zn a jdu je  się w t. I ,  s t r .  2.



Sam wykład ściśle naukowego materyału stoi zupełnie na równi 
z dawniejszemi naszemi podręcznikami do nauki historyi powszechnćj; 
a odróżnia się od nich większą obfitością szczegółów. Przyjęła Ilof- 
manowa metodę synchronistyczną wykładu; ale pojęła ją  w sposób me
chaniczny, przechodząc dzieje nie epokami i okresami, ale poprostu 
stuleciami. Powodowała nią zapewne okoliczność, na którą się nieraz 
skarżyła, że panny najzupełniej nie mają żadnego pojęcia o chronolo
gii i że mieszają daty i wypadki stosownie do chwilowój potrzeby. 
To tćż nietylko w wykładzie dziejów sama trzymała się chronologii 
„owego prawdziwego zrębu historyi" wedle jej wyrażenia, ale zalecała 
ją  innym. Jedna np. z wychowanek Krystyny układa, podług mod- 
nćj wówczas metody Jaźwińskiego, dzieje świata wiekami; każdy wiek 
nic zajmuje więcej nad arkusz, a w każdym był najprzód: główny wy
padek wieku, a potóm znaczniejsze daty u wszystkich więcej znanych 
ludów; które uczennica winna była umieć „na pamięć jak  pacierz" '). 
O krytyce historycznej niemoże tu być mowy; Hofmanowa pisała swe 
dzieje podług wykładów najbardziój rozpowszechnionych, a zatćm 
z wszystkiemi trądycyjnemi pomyłkami; dodać jednak wypada, że te 
stronice dziejów, które nas dzisiaj najwięcćj rażą, mianowicie wykład 
historyi Egipcyan, Babilouczyków i Assyryjczyków, w chwili kiedy pi
sała Hofmanowa, albo wcale, albo bardzo mało były rażące; wszystkie 
bowiem odkrycia, dotyczące np. Babilonu i Assyryi, dopiero po r. 1844 
zrobione zostały.

Wskutek podziału na stulecia, ogólny pogląd na pojedyncze epo
ki dziejowe był niemożliwy; zastąpiły go mianowicie w epoce po-Chry- 
stusowój tak zwane przez Hofmanową główniejsze wypadki lub zna
miona główne w tym np. rodzaju: „Wiek X po Chrystusie jest wiekiem 
żelaznym; panuje w nim nędza, szerzą się rozboje panów feudalnych." 
Wiek XI: „Wzniesienie władzy papiezkićj; początek Krucyat; chevale- 
rie“ (bardzo obszernie). Wiele XII ,,Dalszy ciąg Krucyat; powstanie 
zakonów rycerskich.” Wiek XIII „Osłabienie władzy papiezkićj; wy
niesienie się monarchizmu" i t. d. i t. d. Jak widzimy cechy zewnętrz
ne połączono tu z wewnętrznemi, nie wchodząc w dokładny rozbiór 
wzajemnego ich stosunku.

Co się tyczy poglądów na wielkie wypadki dziejowe, jeden przy
kład uwydatni je dostatecznie. Przystępując do skreślenia dziejów 
reformacyi, przyznaje autorka, że wśród duchowieństwa było zepsucie, 
ale sądzi, że „nie należało niweczyć tkliwśj i wspaniałćj jedności, gro- 
madzącśj wszystkie dzieci Ewangelii około jednego ołtarza;" następnie 
utrzymuje, że namiętności ludzkie i polityczne widoki kryły się pod 
maską gorliwości o wiarę. U Lutra widzi niepospolity rozum, ener
gią i śmiałość posuniętą aż do cynizmu; lecz wyznaje także, iż zakon 
Augustyanów „prowadził sprzedaż odpustów bez ścisłego wdawania się



w prawdziwe intencye wiernych;11 źe toż samo robił Tetzel '). Jest Hof- 
manowa wielką zwolenniczką tolerancyi religijnćj, ale nie zawsze jedno- 
zgodnie na nią się zapatruje. Baz np. chwaląc tolerancyą w Polsce, 
chwali również „łagodne środki nawracania heretyków, np. rozdawanie 
urzędów przez Zygmunta III tylko katolikom;11 a drugi raz, mówiąc
0 zamiarach tegoż Zygmunta dążących do wytępienia herezyi w Polsce, 
nazywa go fanatykiem a o działalności jego tak się wyraża: „Piękna
1 chwalebna gorliwość; ale arcynieroztropna; bo cóż-to za los wiary, 
choćby na chwilę tryumfującćj tam, gdzie butwieją i grożą upadkiem 
podstawy ziemskiego społeczeństwa. Zygmunt III pomnożył wpraw
dzie liczbę katolików, ale odsuwając dysydentów od dobrodziejstw sta
nu, przylewał tylko oleju do ognia, nurtującego byt Rzeczplitćj 2).“

Jakkolwiek wreszcie Hofmanowa baczyła przeważnie na wypad
ki zewnętrzne, nie zaniedbywała przecież choć w krótkości przedsta
wiać rozwoju wewnętrznego; a nauce, literaturze, sztuce i przemysłowi 
nie mało stronnic poświęciła. Wzmianki o tych przedmiotach, jak 
wszędzie u Hofmanowćj, mają raczćj na względzie nazwiska, daty, ty
tuły dzieł, niż charakterystykę osobistości i ich utworów. Uogólniając 
zaś nasze sądy zarówno dodatnićj jak  ujemnćj strony dotyczące; moż
na powiedzióć, że gdyby Historya powszechna Hofmanowćj wyszła 
była za jśj życia, to zapełniłaby była istotny brak znośnych podręcz
ników do nauki dziejów.

Encyklopcdya doręczna czyli zbiór ciekawych wiadomości dla 
panien (1.851 r.), jest abecadtowo ułożonćm objaśnieniem rozmaitych 
nazw osobistości, krajów, wyrobów przemysłu, sztuki, utworów lite
rackich i t. d., zupełnie przygodnie zrobionćm bez najlżejszćj nawet ce
chy jakiegoś systematu lub choćby tylko wyczerpnięcia przedmiotu 
wziętego pod uwagę. Hofmanowa zapewne nie znała Encyklopedyi 
systematycznej dla ‘'kobiet przez Karola Milewskiego, ułoźonćj w 1840, 
i pracy swojćj może do druku nie przeznaczała. Kiedy się pojawiła 
jćj książka, obszerniejszych encyklopedyi abecadłowych u nas nie było; 
dlatego tćż mogła mićć wówczas pewną wartość. Dziś jest ona tylko po
mnikiem literackim, w którym odbija się nieraz chwilowe usposobienie 
Hofmanowćj, jśj dorywcze poglądy na pewne rzeczy, np. na utwory 
Skargi, na pisma pani Sćvignć, Geniis, Silvio Pellica, zdania o książ
kach czytanych w r. 1834 i t. p. Tu także znajdowano pierwszy w ję 
zyku naszym spis imion kobiecych wsławionych w nauce i t. d. Rze- 
czy-to wszystkie jako materyał biograficzny dosyć cenne, bo były tyl
ko prostćm, bezpretensyonaluem zaznaczeniem myśli, jakie się w da- 
nćj chwili obudzały w duszy Hofmanowćj z powodu wzmianki o jakimś 
przedmiocie, i równie jasno odkrywają nam usposobienie autorki, jak
jćj pamiętniki.

1) H istorya  now ożytna , s tr .  1 2 — 3 5 .
2)  T am że, s tr .  1 0 2 .



VII.

Uogólnijmy teraz nasze spostrzeżenia i starajmy się nakreślić- 
choć w przybliżeniu całość umysłu i charakteru Hofmanowćj, a to naj- 
jaśnićj nam wykaże jej znaczenie w dziejach wychowania naszego.

Jak ogół kobiet tak i Hofinanowa rządziła się przeważnie uczu
ciem, nićm oddziaływała na współczesnych, nićm jednała sobie zwo
lenników, nićm wpływa i na dzisiejsze pokolenie. „Serce we wszyst- 
lcićin doskonalsze od umysłu" tVIII, 349): oto hasło, któremu przez 
całe życie wierną pozostała. Uczucie to skierowane w pierwszśj mło
dości w stronę sentymentalną, dość wcześnie uległo wpływowi takićj 
praktycznćj kobiety, jaką była matka Tańskićj, ażeby się w życiu za
wsze, w pismach— prawie zawsze przedstawiać jako zdrowy, natural
ny, czysto ludzki pierwiastek, bez tych sztucznych przymieszek, jakie- 
mi fałszywa czułostkowość lub fantastyczna egzaltacya zwykły zabar
wiać serca wrażliwe. Uczucie to umiało być rzewnćm, ale na bardzo 
krótko; umiało być gorącćm, ale w ważnych jodynie chwilach i dla 
błahostek nie wrzało nigdy. Ponieważ Ilofmanowa z natury miała tem 
perament „spokojny i nie gorący," jak  sama świadczy (IX, 284); uczu
cie jćj nie miało nigdy cechy wybuchowości, nie natężało się do gwał
townych uniesień, nie zagłębiało się w przepaściach, jakie duch ludz
ki nieraz samemu sobie odsłania. Ztąd też uczucie to nietylko dla 
smutków wymarzonych, kapryśnych, ale i dla rzeczywistych, jeżeli 
przechodziły miarę zwykłych objawów, było dosyć niewyrozumiate, 
twierdząc stanowczo, że „w jakichbądź okolicznościach każda kobićta, 
która tylko zechce szczerze, panią swojego serca zostanie; ale trzeba, 
żeby go wszelaką siłą strzegła, pod prawa powinności oddała i szcze
rze się modliła" (IX, 110). Namiętności wulkanicznych serce jćj nie 
znało; mówić tćż o nich nie lubiła nawet tam, gdzie było potrzeba, np. 
w wykładzie powinności kobićt. W utworach jćj powieściowych mi
łość bardzo małą odgrywa rolę: jest niewidoczna właśnie dlatego, że 
jest spokojna, że się nie burzy i nie miota, że nićma do rozporządzenia 
świetnych, namiętnością silnych frazesów, że tak jes t cicha jak  ude
rzenia serca lub jak  łza spływająca po twarzy. A kiedy raz jeden 
w Lilii Lidesdalu spróbowała przedstawić uczucie namiętne, niesmacz- 
nćm go tylko zrobiła... Najnamiętniejszy ustęp, jaki Tańska w ży
ciu swojćm napisała, jest ten, który znajdujemy w jej pamiętniku pod 
dniem 1 lipca 1828 r., w 30-tym roku życia, po oświadczeniu się Hof
mana o jćj rękę; a jakże ustęp ten dla nas, którzyśmy przywykli do 
mowy Dziadów , wydaje się bladym: „Miesiąc milczenia—pisze Tań
ska—ten miesiąc zupełną odmianę w życiu mojćm sprawił, na zawsze 
ją  zapewni. Dwunasty czerwca był tym dniem stanowczym. Jeszcze 
dotąd zupełnie upojona jestem i tak szczęśliwa nieznanćm mi szczęś
ciem, że mi się ciągle wydaje, że to sen zwodniczy. Dopomoże Bóg 
dobry, że nie przebudzę się z niego aż do zawarcia powiek; dopomoże 
Bóg dobry, że się przyłożę do szczęścia tego, którego On sam przezna



czyć, stworzyć dla mnie musiał, którego kocham daleko więcćj od sie
bie, który tak godzien tego i przymiotami swemi i tą tkliwą, jaką ma dla 
mnie miłością. Doprawdy, że pisząc to, zdaje mi się, że marzę. Nie 
widziałam go już 15 godzin, a po tak długióm niewidzeniu, zaraz ja 
kieś powątpiewanie powstaje, mimowolnie coś w sercu drży i mówi: 
czy to prawda wszystko, czy to prawda, że on mnie tak kocha? że tak 
szczęśliwą jestem, że jeszcze szczęśliwszą będę, że złączę z mojćm 
przeznaczeniem wszystko, co tylko najpowabniejszego w przeznacze
niu kobiety być może. Teraz widzę, jak tylko gwałtem chciałam się 
przekonać, że sława może napełnić życie kobićty. Jak  te wszystkie 
dowody wziętości mato serce zajmowały, ile to uczuć uśpionych było! 
Jedno słowo przywiązania z ust jego milsze mi sto razy od tego wszy
stkiego, co kiedykolwiek powiedzieć, napisać o mnie mogli. Jedno 
tylko przekonanie, że prace moje użyteczne, może cokolwiek iść w ró
wni z tą  rozkoszą, którćj doznaję, kiedy on mówi, że mnie kocha, że 
ja  szczęście jego sprawić będę mogła" (VI, 513, 514). Wszystko to 
są słowa szczerego, prawdziwego uczucia; lecz namiętnego drżenia 
w nich nie dopatrzeć. Świadczą one wymownićj od najuroczystszych 
i najbardzićj przekonywających zapewnień, że przestrogi i rady Hof- 
manowćj co do pokonywania namiętności, nie byty wypływem morali- 
zaturskiśj powagi i sztywności, ale płynęły wprost z jćj serca. Słowa 
te również dowodzą, że się Hofmanowa nie lubiła nastrajać do kamer- 
tonu, który w pierwszych chwilach naszego romantyzmu stał się pro
bierzem wszystkich serc; nie lubiła sztucznie wywoływać w sobie tych 
wzruszeń, których nie odczuwała, nie chciała być naśladowczynią cu
dzych uczuć, woląc pozostać sama sobą.

We wszystkich późniejszych zapiskach pamiętnikowych też same 
uczucia, ale prozaicznićj jeszcze wyrażone, względem męża widnieją. 
Wszędzie okazuje się tkliwą, szczerze przywiązaną, dogadzającą we 
wszystkich szczegółach życia niezbyt wygodnego i niezbyt pewnego, 
kochającą drobnćmi poświęceniami, myśleniem o wygodach dla męża 
i t. p. Jest to właśnie owo charakterystyczne „zaufanie,“ które Ilof- 
manowa uważała za jedynie niezbędne w pożyciu małżeńskiem.

Ten sam zupełnie charakter miały uczucia Tańskićj względem 
matki, sióstr i dalszego rodzeństwa. Wszędzie prostota, naturalność, 
umiarkowanie; nawet dla siostry Maryni, ku którćj miłość nie była 
Pospolitą, jak się sama Tańska przyznaje, nie odnajdziemy w jćj pamię
tnikach niezwykłejszego wyrazu. Śmierć jćj opisuje z żalem serdecz
nym, ale spokojnym; nie pieści się swoim bólem, nie wybucha gwałto- 
Wnemi wykrzyknikami; ale przywodzi sobie na pamięć, jak  ona kiedyś 
była „biała, rumiana, tłuściutka," przypomina sobie jćj oczy czarne, 
włoski kręcone, dowcipne stówka i t. p., a kończy następnćm wyzna
niem: „Ona mnie kochała jak  siostrę, jak przyjaciółkę, a przytćm sza
nowała jak matkę; ja  wzajemnie miałam dla nićj coś pieszczonego 
coś tak tkliwego, coś macierzyńskiego, że już się to uczucie w sercu 
mojćm nie powtórzy... Długo, bardzo długo w tym roku (1830) nie
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śmiałam własnego używać szczęścia; skrupuł być wesołą, cenić jeszcze  
życie, w którćm już ani siostry, ani matki ukochanćj nie mam: wy
mawiałam sobie, że mąż opanował serce i jestestwo moje, źe za wszy
stkich uszczęśliwić mnie może" (VI, 524).

W określonym tu mnićj więcój stopniu Hofmanowa czuła po
trzebę kochania i jego zewnętrznych oznak: pieszczoty, zachęty, po
chwał. To tóż prócz innych, ważniejszych przyczyn, pierwsze lata po
bytu zagranicą przejmowały ją  smutkiem, zniechęceniem, tak że nawet 
w pamiętniku zapisała wyznanie sprzeczne z jćj ciągłśm usposobie
niem i działalnością tyloletnią, a mianowicie, iż ,,ją już bardzo nudzą 
te dziecinne prace;" wyznanie zaś to stało obok notatki, że pisała 
książeczkę dla małych dzieci: Adaś i  Olesia (VI, 534). I dalój jeszcze 
pod dniem 12 sierpnia 1833 r. czytamy, że ciągle u Hofrnanowćj trw a
ła  obojętność do pióra, tak że do pisania zawsze przym uszać  się mu
siała. Potćm następuje oświadczenie, że gdyby męża nie miała, nie 
żalbyjój było życia. „Prace literackie, dawniej tyle mnie zajmujące, 
dziś są prawie niczem. Już dwa lata mija, jak żadne moje pismo na 
nic się nie zdało; nie ustawam, zbieram, notuję, piszę, układam; ale 
mi nie udaje się nic wydać; przytćm zdaje mi się, że mój talent osłabł, 
a przynajmnićj gust stępiał, zapał ostygł" (VI, 536). A przyczyny 
tego zniechęcenia? Hofmanowa podaje tę, że wówczas dzieci koło 
siebie nie widziała i że pisząc nie wić, czy się to na co przyda. „Może 
to być—przyłącza uwagę—żem zepsuta, najprzód prędkićm drukowa
niem tego wszystkiego, com pisała, potćm pochwałami otaczających, 
tą  czcią całego prawie kra ju , która tak była słodką i tak życie zdo
biła. Tu (t. j. w Paryżu) ja nie mam tćj powagi, tćj władzy, co mię
dzy swe mi i jakoś nic takiego towarzyskiego zebrać i zrobić nie mogę... 
wreszcie i nasz dom nie może tutaj być taki jak w kraju. Czasem za
pominam się i przykro mi i dziwno, kiedy mi się coś takiego nie uda; 
mąż dopiero mi przypomina, jakie to zaszły zmiany i konieczne przed
stawia ich skutki" (VI, 537). Z właściwym sobie spokojem uczucia, 
choć jćj czasami żal było dawniejszego znaczenia, „żal stokroć więk
szy niż salonów, powozów, panny służącćj, lokaja i tysiąca innych wy
gód;" umiała się jednak zrezygnować i widzieć w upadku owego wpły
wu pożyteczną dla siebie naukę. „Ja zbyt już wzbiłam się w pychę 
w kraju, świeciłam trochę zanadto; tu  prawdziwie człowiek wrócił do 
swojćj realnćj wartości; piórka zupełnie oskubane" (VI, 537). I przy
jęła tćż to nowe położenie z całkowitćm poddaniem się, bez sarkania. 
W r. 1835 pisała, że już zupełnie zapomniała o sławie i „o tćj personie 
jaką była, a przynajmnićj za jaką się miała;" wzięła się napo wrót do pra
cy, ciesząc się tylko od czasu do czasu przypomnieniami dawniejszego 
hołdu, który zrazu cichy i prywatny, późnićj coraz głośniejszym się sta
wał. Jak z uczuciami ziemskićmi, tak tćż było i z uczuciem religijnćm. 
Hofmanowa była szczerze religijną; łącząc część zewnętrzną: modli
twę, spowiedź, z czcią wewnętrzną: miłością Boga i bliźnich, udosko
nalaniem się ciągłćm w cnocie; ale uczuć swoich i w tym względzie nie



posuwała do stopnia uniesień, zapału, egzaltacyi. Wiemy, że choć 
niekiedy wypowiedziała jakieś zdanie, nie licujące z tolerancyą subtel
niej pojętą, to je okupiła stanowczśm potępieniem fanatyzmu i wglą
dania w sumienia cudze. Podobnież i w kwesty! stosunku życia świa
towego do życia duchowego, poświęconego Bogu, zachowała godne 
uwagi umiarkowanie. Nigdzie jaśniej, nigdzie dobitniśj nie objawiła 
go, jak w notatce z roku 1838 o żywotach śś. Skargi, znajdującej się 
w Encyklopcdyi doręcznej dla panien. Wzmiankowawszy, że żywoty 
te pisał ksiądz i zapewne dla stanu duchownego najwięcćj, dodaje, że 
Skarga patrząc na świat zawsze z klasztoru, „prawie żadnej ceny nie 
daje innym cnotom i dobrym uczynkom; tylko czystość, modlitwa, po
sty, dobrowolne ubóstwo, ciała dręczenie i zaniedbanie, to ma u niego 
wagę, to zachwala. Opuścić rodziców, żonę, dzieci, naród, rodzinną 
ziemię, żeby się zamknąć na pustyni, to największa zasługa; a nade- 
wśzystko uciekać od kobićt, nie patrzeć na żadną, nie mówić z nią. 
Jak ze świćcą szukać trzeba i jakby -laskę znaleźć pochwałę dobrćj 
żony, dobrśj matki, dobrego króla, żołnierza. Skarga tedy, mojćm 
zdaniem, wielkim jest pisarzem, pobożnym zakonnikiem; ale nie wiel
kim moralistą i nie prawdziwym uczniem Chrystusa.11 Mówiąc następ
nie, że cel religijny i moralny książki winien być ten, ażeby za jśj 

■pośrednictwem uczynić świat lepszym i szczęśliwszym; powiada, że 
gdyby wszyscy posłuchali Skargi, najprzód za lat kilkanaście świat-by 
zaginął, gdyż on czystość nawet małżonkom zaleca; a potćm przerwa
łyby się wszystkie związki społeczne i nicby nie było tylko zakonnice 
i zakouniki, samotni i w towarzystwie (III, 536, 537). Jeżeli zamiast 
Skargi, którego ocena podana przez Hofmanową, wątpliwą może mieć 
wartość, podłożymy wyraz ascetyzm , otrzymamy jasny i dobrze sfor
mułowany pogląd na jego znaczenie dla ogółu społeczeństwa. A jak 
ascetyzm, tak i bigoteryą stanowczo Hofmanowa potępiała. Ztąd np. 
zwiedzając krakowski kościół S. Piotra i Pawła, przypomina sobie 
z goryczą, że właśnie wtedy, kiedy wielkim kosztem stawiano go 
wmieście, gdzie lud pobożny tyle już miał świątyń, wojsko nie było 
płatne  i nie mogło bronić od najazdu i łupieztwa jedynych może, 
w miastach pogranicznych, przybytków Pańskich (V, 229). W żad- 
dnym więc kierunku pobożność jśj nie wyszła z granic czysto ludzkie
go uczucia, które wymaga równowagi między zadośćuczynieniem po
trzebom ciała i porywom duszy. W sercu Flofmanowćj przyjęło się 
i na zawsze zostało to wszystko, co jest łagodnśm, cichćm, umiarko- 
wanóm co się harmonijnie jednoczy ze spokojem, z unikaniem wszel- 
kićj gwałtownćj walki. Ztąd-to wypłynęła jśj nauka o rezygnacyi, 
którą ona „pobożnym rozsądkiem1' nazywała. Nie walka z nieszczę
ściem, ale dobrowolne, łagodne zgadzanie się z niśm było ideałem te
go serca, które nawet cnót nadzwyczajnych, poświęceń bohatćrskich
nie zachwalało. . Tv „

Już z samego stanu i kierunku, jakie w uczuciu Rofmanowśj wi
dzimy, wywnioskować można, że ono zostawało pod rządami rozsądku.



Istotnie, gdybyśmy szukali wyrazu, określającego nam dokładnie sto
pień umysłowości Hofmanowćj, nie znaleźlibyśmy odpowiedniejszego 
nad ten właśnie, juź-to zanadto lekceważony, już-to zbytecznie prze
ceniany rozsądek, który najlepszym i najpewniejszym bywa przewo
dnikiem w wędrówce życiowćj; który wybornie umió odróżnić rzeczy 
użyteczne od nieużytecznych, potrzebne od niepotrzebnych, przystojne 
od nieprzystojnych; który się kocha w tćm wszystkiem, co jest po
wszechnie uznanćm i zalecanśm, bo lubi mieć zawsze jakąś powagę, 
jakąś zwierzchność moralną, kontrolującą, karcącą i chwalącą jego 
kroki. Czy zajrzymy do Pamiątki, czy do Amelii, czy do powieści 
moralnych i historycznych, czy do Żywotów świętych niewiast, czy do 
rozprawy O powinnościach kobiet: wszędzie ujrzymy uwielbienie dla 
rozsądku, powstrzymującego—głębokie zaciekania się nad naturą lub 
naukami, silne wzburzenie namiętności, cnoty egzaltowane i nadzwy
czajne; wszędzie posłyszymy pochwały dla ludzi rozsądnych, umiarko
wanych, znających granice zakreślone rozumowi ludzkiemu i nie usi
łujących przekroczyć tych granic, dla kobićt umiejących stłumić pory
wy namiętne i gwałtowne serc uderzenia. Tańska, stawszy się nawet 
Hofmauową.nie próbowała nigdy zagłębiać się w tajniki umysłu ludzkie
go, nigdy analizie go nie poddawała; lecz oparłszy się silnie na pod
stawie dogmatów religijnych, wszystkie swoje spostrzeżenia, uwagi 
i rady, do praktycznćj strony skierowała. Jedna z największych wiel
bicielek Hofmanowćj, Eleonora Ziemięcka, która napisała wyborną 
charakterystykę jśj talentu, charakterystykę uznaną przez sarnę Hof- 
manową za trafną '), tak określa tę  stronę jśj umysłu: „Nigdy myśl 
rozbioru nie skaziła jśj serca, i to nadaje tak szczególną cechę wszy
stkim jśj pismom. Dziś nawet (było to r. 1842), kiedy już duch ro- 
dzinnśj naiwności zatarł się w jśj pamięci; kiedy wypadki losu przez 
smutne przeprowadziły ją doświadczenia; dziś, mówię, kiedy wszystkie 
zasady są rozbierane, wstrząśnione:—ona żyje w wieku badań, jak ży
ła  w dzieciństwie wiarą, spokojnością; mówi o Bogu i cnocie tak pro
sto i naiwnie, jakby wszyscy, co ją  czytać mają, tym samym tchnęli 
duchem; jakby nie wiedziała, że każda myśl, którą ona z zaufaniem 
rzuca na papier, w innych dziełach już stokrotnie rozebraną, potępio
ną, niepojętą była" 3).

A jak nie dokonywała analizy wiary, co więcśj oświadczała na
wet, że nigdy nie pojmie, jakim sposobem wiara może być zrozumia
ną 3); tak tśź nigdy się nie zastanawiała krytycznie nad podwalinami

')  O to  są słow a H ofm anow ćj, odnoszące się do tć j c h a ra k te ry s ty k i 
„E leo n o ra  Z iem ięcka postąp iła  ja k  m alarz, i ze w zoru dosyć sobie p ospo litego  
zrobiła  p o r tre t  poetyczny, u jm ujący , a przecież podobny1'— a dalćj mówi, że Z ie 
m ięcka „ani jcd n ćm  słów kiem  jć j  n ic rozgniew ała , a tysiącem  rozrzew niła, 
ujęła , podniosła  naw et we w łasnćj op in ii."  (L is t z 15 m arca 1 8 4 3  r .  do L e -  
w ockićj, d rukow any w R o zry w k a ch  P ruszakow ćj, 1 8 5 6 ,  II) .

2) P ie lg rzym , pism o w ychodzące pod red . Z iem ięckićj, 1 8 4 2 ,  I I I ,  5 6 .
3) L is t z 4 k w ietn ia  1 8 4 3  r.



i wynikami nauki; przyjmowała z nićj te zasady, które nie były religii 
przeciwne, przyswajała sobie rezultaty w życiu użyteczne i to co uznała 
za prawdę, głosiła śmiało, spokojnie, nie starając się dowodów tśj 
prawdy przedstawiać. Świadkiem tej metody nabywania wiedzy i te
go usposobienia umysłu, są wszystkie dzieła Hofmanowśj; świadkiem 
maleńkim, ale nie mnićj jasno się tłómaczącym, jest jeden ustęp z jój 
listu do Lewockiśj, w którym mówi o swoim zamiarze wydawania kur
su nauk dla dziewcząt. Otóż podzieliwszy tu wszystkie nauki na „pły
nące" (dzieje) i „stojące" (nauki przyrodzone, matematyka, gramatyka 
i t. p.), gdy chciała uprzedzić pytanie, dlaczego je tak nazywa, nie 
znalazła innej odpowiedzi nad te proste słowa: „tak jakoś je widzę 
w głowie mojćj."

Rozsądek ten najchętniej więc przebywał w krainie praktyki ży- 
ciowćj zwykłej, powszednićj, przedstawiającćj takie tylko zagadnienia, 
których rozwiązanie dawno już załatwiono lub przynajmniej metodę 
jego wskazano. W tćj krainie pytanie o cel najbliższy każdćj odrobi
ny wiedzy, każdego poruszenia serca, każdego skinienia postępku, mu
siało się przedstawiać jako rzecz największej wagi. Hofinanowa też 
pytanie to i sobie samśj i innym zadawała, podług słusznój na nie od
powiedzi regulując działalność swoję. Szczególnićj dla kobićt zale
cała trzymać się tego tylko, co „użyteczne", rozumiejąc naturalnie, że 
i cnota także jest „użyteczną." Ztąd poszły jój zdania o większej ce
nie zajęć gospodarskich nad naukami i talentami kobićcćmi, co tylo
krotnie we wszystkich pismach swoich z naciskiem wielkim uwydatni
ła; ztąd utylitarny pogląd na zadanie umiejętności; ztąd przyznawała 
się otwarcie, że takich rzeczy jak „rząd, pomyślność kraju, handel, 
przemysł, charakter mieszkańców, zgłębiać ani może, ani umić" (V, 
238). Z drugićj atoli strony, tenże rozsądek uchronił Hofmanową od 
przesady, paradoksów, sofizmatów i ekscentryczności, które w dziełach 
potężnego talentu nieraz obok prawdziwie wielkich i szczytnych po
mysłów znajdujemy; uchronił ją od wszystkiego, co w danej chwili nie- 
wykonalnśm a więc niepraktycznćm było, uchronił ją od rozdźwięku 
z otoczeniem, od niezrozumienia przez społeczeństwo. Myśl Hofrna- 
nowćj nie bujała wprawdzie po szczytach, ale tćż nie spadała w prze
paście. A umiejąc poddawać się wpływom szerszego poglądu, o ile ten 
nie naruszał jój podstaw, mając zamiłowanie do udoskonalenia a wstręt 
do cofania się (V, 467); myśl ta wzbogaciła się powoli w zdobycze cią
gle rozwijającćj się nauki w pewnym przynajmnićj zakresie i przysta
wała chętnie na wymagania życiowego rozwoju. Jakoż od tćj rady 
zawartćj w Pamiątce, że kobićta robotą swoją może sobie na kawałek 
chleba zarobić; do śmiałego wyrzeczenia Krystyny: „czyżbym ja miała 
być zerem, które tylko postawione obok jedności (t. j. mężczyzny), 
coś znaczy?" — upłynęło nietylko lat 20 z górą, ale tćż i cały okres 
rozwoju w umysłowości Hofmanowćj. To też gdy autorka nasza uj
rzała w rękopiśmie dziełko Karoliny Nakwaskiśj sobie przypisane, 
p. n.: Do matek polskich-, w ktorem ta biorąc za motto owo wyrzecze



nie Krystyny, dopominała się dla kobićty o „samodzielność11 i chciała 
przed płcią niewieścią otworzyć szeroko świątynię nauk, nie uważając 
„niewiadomości" za „niewinność:" nie zganiła tego kroku młodćj pi
sarki i dedykacyą przyjęła. Podobnyż postęp zauważyć można u Ilof- 
manowćj co do kwestyi stosunku włościan do panów. Od dzieciństwa 
słysząc o opiece, jaką książęta Czartoryscy otaczali swych wieśniaków, 
i biorąc głęboko do serca Chrystusowe słowa miłości, zalecała ona ojco
wskie z chłopami obchodzenie się; ale jednocześnie będąc wielką zwo
lenniczką „dobrego tonu11, nie chciała, ażeby dzieci dziedzica, choćby 
zubożałego, „wdawały się" z dziećmi wicjskiemi, i wolała, żeby pano
wie żyli wśród wieśniaków, jakby na oazie, niż żeby się spoufalić 
z nimi mieli (II, 191). Ale potem zwolna serdeczniejsze usposobienie dla 
ludu w miejsce dawnego patryarchalnego stosunku zyskało sobie jćj uzna
nie. Ileżto razy po wydaleniu się z kraju, rozsądnćm słowem prze
mawiała do obywateli wiejskich, ażeby nie opuszczali kmiotków, aże
by zakładali dla nich szkółki i apteki, ażeby nie rozpajali ich gorzał
ką; ażeby zapewnili im szczęście i dobre mienie (V, 482; IX, 407, 408; 
X, 105; XI, 41 i t. p.) Podobnie rzecz się miała z ideą pracy w prze
ciwstawieniu z dawnićj tak zwykłym „łaskawym chlebcm." Pierwsze 
wyraźne ślady myśli Tańskićj w kierunku zalecania samodzielnćj pra
cy, dają się widzieć w r. 1828. „Porzućcie tytuły i herby, bo to czcze 
bawidełka! — mówiła ona wówczas— przestańcie się puszyć swym klej
notem szlacheckim; bo teraz innych klejnotów potrzeba.” Zachęcała 
tedy dziedziców, ażeby synów kształcili na artystów lub rzemieślników 
wyższego rzędu, zamiast przeciskać się z nimi do biur przepełnionych 
lub pozwolić im wegetować na zadłużonym kawałku ziemi. „Gdyby 
każdy chciał się zastanowić— dodawała—jak  powołania dobrych me
chaników, budowniczych, malarzy, rysowników i t. p., są miłe, szla
chetne, zajmujące, jak żadna godziwa praca nie hańbi człowieka, ja 
kie to szczęście mieć kawałek chleba pewny i niepodległy; jak zarów
no nie znieważa wziąć pieniądze za własnych rąk pracę, jak za żyto 
lub pszenicę: możeby odmieniło się to zdanie tak szkodliwe pięknym 
sztukom i wyższym rzemiosłom" (V, 149, 150). Tańska nie śmiała 
jeszcze wspomnieć np. o szewctwie, krawiectwie lub stolarstwie, i mó
wiła tylko o wyższych rzemiosłach: znać w tćm właśnie jćj praktyczny 
rozsądek, który nie dozwalał podawać radykalnych środków na za
dawnione przesądy. Dopiero w 1841 r. pisząc Krystynę, otwarcie już 
w wychowaniu, torem Locke’a i Rousseau, rzemiosło poprostu zale
ciła (XI, 38).

Fantazya Hofmanowćj nie wyprawiała byuajmnićj psot ani jćj 
uczuciu, ani jćj rozsądkowi. Nie szybowała ona wysoko; nie uganiała 
się za oryginalnością; lubiła obrazy powszednie, zgodne z rzeczywisto
ścią dzienną, spokojne i nierażące, ani formą ani treścią. To usposo
bienie naturalne wzmocniło się i ustaliło pod wpływem atmosfery lite
rackiej, wśród którćj młoda Klementyna odebrała wychowanie i wy
kształcenie, wśród którćj doszła do dojrzałości. Chwila wyrabiania



się jćj umysłu przypadła w epoce klasycyzmu, a mianowicie w tym je 
go okresie, w ktęrym uczucia sielankowe, wynikłe we Fraucyi około 
połowy XVIII-gó stulecia, zaszczepione zostały na naszćj literackiej 
płonce. Uczucia te u nas z powodu prostoty obyczajów szlacheckich 
nie wydały tak niesmacznego owocu, jak w ojczyźnie swojćj, gdzie by
ły jedynie środkiem podbudzającym dla rozpustników. Owszem uczu
cia te, w naszśj sielance wyrażone, jakkolwiek nienaturalnymi się nam 
dzisiaj wydają, ożywiły znacznie oschłe, czysto-dydaktyczne niemal 
utwory poprzedniego okresu, wlały w nie wiele interesu i zaciekawie
nia, uczyniły je ponętnćmi dla płci niewieścićj. Nie możemy się więc 
dziwić, że Karpiński i Kniaźnin byli ulubionymi autorami Tańskiśj; że 
podziwiała w nich prostotę i prawdziwą „mowę czucia;11 że im wy
kształcenie swoje literackie zawdzięczała (VI, 299). Tern uwielbie
niem obejmowała również Tańska wszystkie głośniejsze postacie Stani
sławowskiej literatury i przeniosła je następnie na Felińskiego i Osiń
skiego. Usposobienie jćj wybornie się zgadzało z tą  poezyą, pełną 
rozsądku, umiarkowania, zawsze gładką, potoczystą, jasną i zrozumia
łą, w której namiętność nigdy nie przemawiała gwałtownie, a uczucia 
w poważnych, miarowych wypowiadały się rymach. Fantazya Tań
skiej zamiłowała tę krainę jasności i rozsądku i chociaż „lubiła jak  
-w pismach tak w widokach te myśli niespodziane, te nagłe obrazy, któ
re razem i podobają się i dziwią11 (V, 93); ale tym niespodziankom 
i tój nagłości zawsze pewne granice naznaczała; tak że gdy się pojawi
ły pierwsze utwory poezyi romantycznej, która granice te przekroczy
ła, już Tańska upodobania w nich nie znalazła. Zanadto się zrosła ze 
starym światem klasycznym, ażeby mogła była odczuć piękność nowe
go. Dlatego tóż, choć z powodu usposobienia swego, spokój lubiącego, 
nie mogła występować zbrojnie przeciw nowemu zwrotowi; nie potrafi
ła  jednak wynaleźć stosownej miary do ocenienia nieznanych sobie da- 
wnićj piękności, tak dalece, że w roku 1825 na równi stawiała Wi- 
twickiego z Mickiewiczem '). Nawet późniój, gdy już Mickiewicz na 
całą Europę zasłynął, Hofmanowa, wierna swym gustom, przenosiła 
nad niego Kazimierza z Królówki. Śmierć Brodzińskiego opłakała 
rzewnćmi łzami, nazywała go „swoim ulubionym nad wszystkich, bo 
nie widm, czybym go nie przełożyła nad Adama, dobrze wszystko zwa
żywszy (list z r. 1835).“ W Mickiewiczu, poznawszy go bliżćj, uwiel
biała głównie serce szlachetne, tak jak w Witwickim i Zaleskim. 
„Jakże mi tu ciebie brakuje, pisze do przyjaciółki w 1840 r., kiedy mi 
się widzióć zdarzy razem Adama i Stefana! a i Bohdan wnet do nich 
ma przybyć, to rzadka trójca przyjaciół! Takich trzech dusz wznio
słych, takich serc kochających i związanych z sobą, sam Bóg nie często

i) Z powodu podań  o zam ku Janow ieck im , dodaje  tak ą  uwagę: „ W ie rz  
tem u  albo  nie, kochana A nie lko , ale  przyznaj, że z tój treśc i M ickiew icz, a lbo  
W itw ick i przedziw ną m ogliby ułożyć b a lla d ę"  ( R ozryw ki dla dzieci, I I I ,  2 2 7 ) .



stwarzać sobie pozwala, nie żeby go niestało, ale snać nie chce, żeby 
spowszedniały ’).“

Sądu Hofmanowćj o Słowackim nigdzie mi się czytać nie zdarzy
ło; niewątpliwą wszakże wydaje mi się rzeczą, iż go nie lubiła, gdyż 
on odbiegł dalśj jeszcze od wzoru klasycznego, aniżeli Mickiewicz, 
a uczucia przezeń wypowiadane, musiały być dla nićj wyrazem egzal- 
tacyi i nienaturalności. Domysł ten oparty na charakterze umysłowo- 
ści Hofmanowćj, staje się niezbitym faktem co do Krasińskiego. Nie- 
boską komedyą, nazywa ona „dziwem, które nie zupełnie rozumiś,“ 
mianowicie w części drugićj. Pierwszą zaś pojmuje, jako chęć wyszy
dzenia, zniweczenia poezyi dzisiejszćj, zawartćj nie tyle w pismach, ile 
w czynach. Pochwala dalćj niektóre „szczegóły p rześliczn e ,a  koń
czy takićm utylitarnem zapewnieniem: „Słowem, ani z treści, ani 
z końca zgadnąć nie można, komu autor sprzyja, dla kogo pisał... Są
dzę, że ta  książeczka w ogóle nic dobrego nie sprawi11 (VI, 543). Po
dobny sąd o Irydyonie, „Jak tytuł tak całe dzieło tajemnicze. Czyta
łam je z uwagą i prawie niczegom się nie dowiedziała. Mówią niektó
rzy, że dwa razy przeczytać trzeba, żeby zrozumićć; mnie ia l było cza
su. Tu myśli wysokie i zrozumiale zjawiają się tylko jak błyskawice, 
a nikogo nie ma odrysowanego wyraźnie“ (VI, 546).

Sądom tym nie można się dziwić. Umysły więcej wykształcone 
od Hofmanowćj, lecz przywykłe do treści i formy, w młodości za wzór 
mianćj, nie mogły się pogodzić z utworami odmiennego charakteru. 
Oni uwielbiali jasność i wyraźność, a tu przedstawiano im na każdym nie
mal kroku zagadkę; oni pragnęli użyteczności prawie bezpośredniej; a tu 
był swobodny polot fantazyi; oni przywykli do osób czerstwych, zdro
wych, zdolnych do energicznego działania, choćby prozaicznych; a tu 
przedstawiano bohatćrów i bohatśrki chorobliwe, cierpiące na prze
krwienie serca lub mózgu, choć bardzo poetyczne; oni szli za „złotą 
miernością11 Horacyusza; a tu  wychwalano egzaltacyą, uniesienie, ciąg
ły zapał, ciągłą gorączkę lub tćż apatyą, zniechęcenie do życia, pesy
mizm zwrócony na wszystkie strony społecznych trosk, radości i tajem
nic. Hofmanowa ze swoją jasną, chłodną fantazyą nie mogła być 
wielbicielką szkicowo narysowanych zagadkowych a namiętnych, wul
kanicznych uczuć i osobistości; które równie jćj uczuciu jak rozsądkowi, 
dziwacznćmi, nienaturalnćmi wydawać się musiały.

Tak więc uczucie, rozsądek, fantazya, zostawały z sobą u Hofma
nowćj w doskonałćj harmonii umiarkowania, wytworzyły tćż charakter 
jednolity: prosty, naturalny, miły, pociągający, pewny siebie i stały. 
Nigdzie u Hofmanowćj nie znajdziemy tych nagłych przewrotów, jakie 
są cechą osób namiętnych; nigdzie żadnćj ekscentryczności, nie licującćj 
z innemi poglądami, zdaniami, zasadami. Jaką była, taką się ludziom 
przedstawiała, nie starając się nadrobić sztuką i afektacyą tego, czego 
natura i przyrodzony jćj rozwój nie dały. Prawdziwa, nie powierzcho-

' )  R ozryw ki, P ru szak o w ej, 185 6 , I I ,  188 .



w na tylko, pobożność nie przeszkadzała jćj wcale ani do życia w świę
cie ani do prac literackich. Jak w pierwszych chwilach autorstwa, 
kiedy razem z rodzeństwem kłopoty domowego życia dzieliła, umiała 
znaleźć czas na wszystko; pisząc z rana, pracując kolejno koło gospo
darstwa, a bawiąc się wieczorem: tak i późnićj wyszedłszy za mąż, kie
dy utrzymanie niezbyt łatwćm było, sama się robotami domowśmi zaj
mowała, nie przestając przecież czytać i pisać. Brak wszelkićj niemal 
pretensyonalności, brak przedewszystkićm przesady, brak skłonności 
do pozowania, a nadto dobroć serca, miłe obejście się, wesoła rozmo
wa, jednały jćj serca wszystkich, którzy ją  bliżćj poznali. Wieczory, 
które naprzód pod przewodnictwem matki, a późnićj sama w W arsza
wie urządzała, należały do bardzo ożywionych, bardzo miłych, a więc 
i licznie uczęszczanych. Zbrojna prostotą prawdy, którą wyznawała, 
nie doświadczała tych chwil wahań się i niepewności, które tak przy
kro, a nieraz boleśnie oddziaływają na istoty obdarzone wielką wrażli
wością i czynią je niemiłćmi i sobie i innym. Z natury była optymist
ką; lecz na wady narodowe patrzała okiem niezaślepionćj miłości (IX, 
383— 388) i czasami gorzką mówiła prawdę (V, 196). Postępowanie 
jćj zawsze cechowała pewność siebie, która nie wynikała z zarozumia
łości, ale z przekonania o prawdzie myśli i uczuć, ze słusznćj oceny 
wartości osobistćj. ftyjąc, jak  na ówczesną pannę dosyć swobodnie, bo 
bez żadnćj opieki ze strony starszych, po śmierci matki, nigdy nietylko 
nie przekroczyła granic swobody, ale nawet nie naraziła się na tak ł a 
twe u nas posądzenia i plotki. Ufna w zamiłowanie cnoty i w jćj wy
konywanie, postępowała szczerze a śmiało;-zdobyła sobie zarówno to
warzyską, jak  i ekonomiczną niezależność własną •pracą i zasłużyła na 
dwa "dane jćj przez Eleonorę Ziemięcką przydomki: „najdoskonalszego 
wzoru kobićty chrześcianki" i ,,wieszczki prostoty."

Taki to charakter poczuł w sobie wcześnie skłonność pedagogicz
ną, którćj doświadczyła najprzód, ucząc młodszą swą siostrę. Z la
tami skłonność ta rosła; Tańska lubiła dzieci, zabawami ich intereso
wała się, mówić o nich nie uprzykrzyło się jej nigdy. Potem nawet 
poszedłszy za mąż, a nie mając własnych dzieci, przybrała za swoje 
wszystkie dzieci polskie: dla nich uczyła się, dla nich pisała. Już 
w roku 1820 zapisała w swym pamiętniku tę charakterystyczną notat
kę: „Nad wszelki wyraz dzieci lubię i uważać je, zgadywać co czują, 
czćm będą, jedną jest z najmilszych rozrywek moich. Pisać dla dzie
ci, czytać o dzieciach, patrzćć na nie, nie sprzykszy mi się nigdy." 
Zdaniu temu nie zadała kłamu przez całe dalsze życie swoje.

Pedagogiczna ta skłonność na polu praktyki nie zaznaczyła się 
wprawdzie trwatemi i wydatnemi śladami; mało, bardzo mało prźynaj- 
mnićj pozostało nam świadectw, określających donośność pracy Hofma- 
nowćj w tym względzie. Właściwie mówiąc, posiadamy same gole da
ne chronologiczne, a o faktach wewnętrznych ułamkowe jedynie i nie
pewne wiadomości. Wićmy, że w lutym 1824 roku ,,po wielu namo
wach i prośbach Kossakowskiego," członka komisyi oświecenia, przyję



ła  urząd eforki, przypominający ów „nadzór" za czasów Księztwa W ar
szawskiego nad pensyami żeńskićmi z kobićt samych złożony. Tań
ska, ulegając prośbom postronnych osób i życzeniom matki, wzięła na 
swą odpowiedzialność dozór nad dwiema „pensyami" i dwiema „szkoła
mi żeńskićmi;" ale czy to w skutek nowości swego położenia, jako 
„urzędniczki," czy tóż w skutek niewiary w możność przyniesienia is- 
totnćj korzyści wychowaniu niewieściemu za pośrednictwem „nadzo
ru," cała ta sprawa bawiła ją raczćj niż głęboko przejmowała i zdawa
ła  się „istną komedyą (VI, 500)." W następnym roku (1825) wezwa
na została Tańska na profesorkę do Instytutu guwernantek, świeżo 
właśnie założonego w Warszawie. Od tego czasu przez lat sześć wy
kładała w tym instytucie „Naukę obyczajową" '). Pierwszy egzamin 
panien, mających zamiar wstąpić do instytutu, był nader pochlebnym 
dla profesorki; minister bowiem oświecenia, Stanisław Grabowski za
dał im za temat pochwałę Tańskićj: „Publicznie dwadzieścia ośm piór 
zajęło się mną, notuje 20 lipca nasza autorka, teraz mi to miło, ale 
na razie nie byłam mu wdzięczna (VI, 502)."

Że Tańska spełniała sumiennie i gorliwie obowiązki „damy do
zoru" czyli eforki i nauczycielki w instytucie panien; o tćm znając cha
rakter jćj nie możemy wątpić ani na chwilę i nie potrzebujemy powo
ływać się na świadectwo komisyi oświecenia z roku 1827, która w na
grodę zasług piśmienniczych, pełnienia damy dozoru i beplatnego wy
kładu nauki obyczaj o wój, przeznaczyła jćj pensyą dożywotnią. Ale co 
się tyczy stosunku nauczycielki do uczennic, co się tyczy taktu i zdol
ności pedagogicznych, o tćm mamy tylko jedno uwiadomienie Narcyzy 
Żmichowskićj, która w dziecięcych latach w instytucie jćj słuchała, 
a uwiadomienie to niezupełnie pochlebnie wypadło. Podnosi w nićm 
Żmichowska tę okoliczność, że Hofmanowa nie umiała zawiązać 
serdecznego z wychowankami stosunku, że obowiązek swój wypełniała 
sumiennie, ale chłodno; naukom jćj brak było ożywczego ciepła i prze
nikaj ącćj w głąb duszy skuteczności. „Nie spotkaliśmy uczennicy, po
wiada Żmichowska, któraby z jćj ustnego wykładu zaczerpnęła jaką 
pomoc w urządzeniu swego losu, uniosła w pamięci coś droższego, niż 
artystyczne uwielbienie dla jćj pięknego głosu, potoczystego stylu 
i pańskiego ułożenia (VIII, 270).“ Żmichowska napisała słowa te 
z własnych tylko wspomnień i spostrzeżeń i chciała nićmi wywołać 
możliwe zaprzeczenia, sprostowania, protestacye: dotychczas nie docze
kaliśmy się żadnych faktyczny eh objaśnień, któreby nam działalność 
praktyczną Hofmanowćj na polu pedagogii w innćm świetle wystawiły.

' )  N aw iasem  tu  w spom nę, że dzieło, k td re  wyszło dop iero  po śm ierci 
H ofm anow ćj, p . n . O pow innościach kobiet (1 8 4 9  r .) ,  j e s t  w łaśnie tą  nauką 
obyczajow ą bardzo  m ało zm ienioną, a raczćj dopełn ioną tu  i owdzie. P rz e k o 
nać się o tćm  m ożna, pordw nyw ając w y ją tk i z N a u k i  m oralności, um ieszczone 
w P ierw iosnku  na  r. 183 8 i dziełko: O m oralności d la  kobiet ( 1 84 1 r .) ,  
z owym pośm iertnym  trak ta te m .



Zostawiając tedy dalszemu czasowi potwierdzenie lub zmodyfikowanie 
poglądu Żmichowskiśj, dodamy tylko wraz z nią, źe co innego jest ta 
lent pisania dla dzieci, a co innego talent uczenia ich praktycznie. 
Hofmanowa i późniój po wyjeździe z kraju, choć się nosiła z myślą 
otwarcia w Paryżu zakładu wychowawczego dla dziewcząt i plan jego 
nawet wydrukowała, nigdy przecież go nie uskuteczniła, a przez cały 
ciąg pobytu za granicą (1831— 1845) zaledwie trzy wychowanki wy
kształciła (VI, 560). Zdaje się być rzeczą prawdopodobną, że Hofmano
wa nie miała usposobienia do czynnćj roli w sprawie wychowania i że jak 
sama powiada, nic więcćj nie mogła, nie umiała, tylko pisać (VI, 509). 
Za pośrednictwem książek umiała ona rzeczywiście daleko większy 
i o wiele skuteczniejszy wpływ na całe społeczeństwo nasze wywićrać, 
aniżeli przez wykłady w instytucie guwernantek i przez dozór nad pen- 
syami. Biurko było jój nauczycielską katedrą.

Widzieliśmy na początku pracy niniejszćj, że było u nas wiele ru
chu i wiele gorliwości na polu pracy wychowawczćj; ruchowi jednak 
brak było skupienia i gorliwości, brakowało skutecznego na ogół wpły
wu, już to z powodu nieszczęśliwych a ciągłych w kraju zmian, już tóż 
dlatego, że się nie zjawił żaden wybitny talent pedagogiczny. Zarówno 
lepszy układ okoliczności zewnętrznych, które ułatwiały pracę nad wszyst- 
kiemi szczegółami dobra powszechnego, jak i talent pomogły Hofmano- 
wćj do zogniskowania rozstrzelonych usiłowań, w sprawie wychowania 
kobiścego i wpływowego działania na umysły rodziców i na uczucia dzie
ci. Hofmanowa była Polką całą duszą: zadaniem swojem przejęła się 
serdecznie; usposobienie jój najzupełnićj harmonizowało z ówczesnćmi 
wyobrażeniami, a raczćj uczuciami ogółu; przemówiła do rodaków zro
zumiałą dla nich mową serca i zyskała posłuch, poważanie i uwielbie
nie. Odczuła życzenia wszystkich lepszych naówczas umysłów, wypo
wiedziała je z umiarkowaniem i powagą; wskazała błędy w wychowa
niu ówczesnćm i sposoby do ich usunięcia; dostarczyła dziatwie obfite
go pokarmu duchowego; pobudziła innych do działania w tym kierun
ku; stała się niezmordowaną propagatorką myśli wychowawczych 
i prawdziwą „osobistością pedagogiczną,“ jak  Trentowski Hofmanową 
w uwielbieniu dla jój zasług nazywa, mówiąc, że ona sama jedna „dopeł
niła u nas tego, co w Niemczech Weisse, Campe i Karolina Rudol- 
phi *).“ Teorya pedagogiczna i dydaktyka zapisały następnie nowy 
okres w dziejach naszych pojęć wychowawczych, rozpoczynający się od 
Chowamy: ale praktyka pedagogiczna, mianowicie w zakresie wycho
wania domowego pozostała od czasów Hofmanowćj niezmienioną p ra
wie- dla tćj praktyki pedagogicznśj ona stanowi okres, który się jesz
cze nie zamknął. Obok niej w praktyce tój stoi z nią na równi, jeden 
tylko Stanisław Jachowicz. Dotąd nie zjawił się jeszcze talent, który
by skupiając w sobie wymagania i potrzeby dzisiejsze, dokonał tego 
wszystkiego, co w swoim czasie spełniła Hofmanowa. Sprawa wycho



wania nie znosi przerw ni skoków: to tćż dopóki talentu, o jakim mó
wię, nie ujrzymy w pośród siebie; dopóty żywotność zarówno pism J a 
chowicza, jak  i dzieł Hofmanowćj, których braki najkonserwatywniej- 
szym nawet nie mogą być tajne *). z konieczności trwać musi; a ich 
wielkie znaczenie dziejowe, jako rozpoczynających nowy okres wycho
wawczy, nawet wśród zmienionych okoliczności, równie wielkićm zo
stanie.

KROMKA PARYZKA,
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 .

R ó d  lu d zk i przez p . Q uiitrefages, p ro feso ra  a n tro p o lo g ii.—  W alencya i W a l-  
ladolid  p . A nton iego  L a to u r: (D om  K rzysz to fa  K olum ba, N um ancya d ram at 
C erw an tesa , la M onja A lfc re s ) .—  W er g ili w po jęciach  Francuzów , N iem ców 
i A nglików : now e dzieło o rzym skim  p oecie , p. S e lle r p ro feso ra  un iw ersy te tu  
E d y m b u rsk ieg o . Posiedzenie  In s ty tu tu  franouzkiego w roczn icę  założenia. 
Mowa p. Caro: w spom nienie zm arłych  członków  pięciu akadem ii: rzeźbiarz 
P e rrau d , p o e ta  Jó z e f  A u tran , fizyolog L e lu t, L e  V e rrie r . T h ie rs . R ozpraw a 
astronom a F a y e  o m niem anych w pływ ach księżyca no zm ianę a tm osfery . 
C z te reohsetle tn i ju b ileu sz  un iw ersy tetu  upsa lsk iego . Życiorys Szopena, p . M. K a- 

rasow skiego . K o rresp o n d en cy a  naukow a L e V e rr ie r ’a.

Najnowsze dzieło Quatrefage’a, UEspece Humaine (Ród ludz/ci), 
ukazało się w druku, w pierwszćj połowie roku bieżącego, a oto mamy 
przed sobą czwarte wydanie tćj wnżnćj publikacyi: wymowny dowód, 
że nie sami tylko uczeni specyaliści czytają znakomitą pracę. Nie na
szą bynajmnićj rzeczą oceniać dzieło podobnćj doniosłości; poprzesta
niemy tćż na krótkićm przedstawieniu rzeczy. Wykład p. Quatrefa- 
ges nadzwyczaj prosty i dostępny, ułatwia nam to zadanie.

Autor po rozklasyfikowaniu działów przyrody zapytuje, czy 
człowiek różni się od zwierząt objawami charakterystycznemi i cał
kiem odrębne mi? Oto jego odpowiedź: „czterdzieści lat temu wyzna
łem że się różni, a przekonania moje, umocnione jeszcze skutkiem sto
czonych sporów, nie zachwiały się w niczśm.”

Różnicę tę widzi p. Quatrefages nie w fizyologicznym układzie, 
ani nawet w mowie, gdyż zwierzęta porozumiewają się tćż między so
bą: widzi ją w trzech fenomenach właściwych tylko rodzajowi ludzkie

*) Z obacz przedm ow ę p . K rakow ow ćj do 9 w ydania: P a m ią tk i po  do
brej m atce, 1 8 7 2 , s tr .  V I.



mu. „Najprzód, mówi on, człowiek ma pojęcie dobra i zła, niezależ
nie od wrażeń fizycznych; powtóre: człowiek wierzy w istoty wyższe, 
mogące wpływać na jego losy; potrzecie: człowiek wierzy w przedłu
żenie istnienia swego po ukoóczonćm życiu. Te trzy zjawiska odno
szą się do władzy zwanćj zmysłem religijnym (religiosite).

Po tern pytaniu, stawia autor inne, tyczące się jedności czy tśż 
różnolitości rodu ludzkiego. Pytanie to jak  wiadomo, rozdziela dziś 
antropologów na dwa obozy: poligeniści biorą za zasadę różnicę rysów, 
kolorytu i t. p.; monogeniści zaś, widzą w tych objawach wpływ 
miejscowych warunków, mianowicie klimatu. Powstałe ztąd spory 
wyszły nawet za obręb nauk przyrodniczych, podżegane z jednśj stro
ny przez wolnomyślnycb racyonalistów, usiłujących podkopać powagę 
biblii, z drugićj przez polityków angielskich, którzy na zasadzie ro- 
dzajowćj różnicy murzynów, pragnęli utrzymać niewolnictwo. P. Qua- 
trefages roztrząsa po kolei różne systemata; na prawach fizyologii wy
kazuje zupełną jedność ludzkiego rodu, nakoniec wraz z Linneuszem, 
Buffonem, Cuvierem i Humboltem, odpowiada na pytanie w stanowczy 
sposób: „Jeden tylko istnieje rodzaj ludzki."

Kolebkę ludzkiego rodu znajduje uczony antropolog w Azyi środ- 
kowćj. „Ziemia cała, mówi on, zaludniła się skutkiem bezustannych 
wędrówek.” Tu spotyka zarzut poligenistów: jakim sposobem ludzie 
w pierwotnych czasach, bez środków jakich dostarczyła cywilizacya, 
mogli przebywać ogromne przestrzenie i łamać po drogach stojące za
pory? Na to odpowiada Quatrefages: „Człowiek ma więcćj siły, niż mu 
jćj ogólnie przyznają. Umiał on zawsze pokonywać dzikie zwierzęta; 
wykopaliska świadczą że mięso nosorożca służyło mu za pokarm. Gó
ry nie zatrzymywały go w drodze, wówczas nawet kiedy wlókł za so
bą przedmioty utrudzające pochód. Annibal przeprowadził za Alpy 
słonie; Bonaparte przebył je z armatami. Karawany krążą codziennie 
po pustyniach: dzikie ludy przebywają rzekę na deszczułce lub skó
rze wydętćj wiatrem. Człowiek tylko zdolnym jest zatrzymać czło
wieka!"

Między innymi dowodami, autor cytuje następny. Około r. 1616, 
horda Kałmuków, z powodów niewiadomych opuściła pogranicza Chin, 
przebyła środkową Azyę i osiadła po obu brzegach Wołgi. Władza 
miejscowa rozciągnęła opiekę nad przybyszami, i pozwoliła im rządzić 
się ich prawem patryarchalnćm. Kałmucy wdzięczni za gościnność 
dostarczali wojsku dzielnćj jazdy. Zgoda przetrwała lat pięćdziesiąt. 
Wreszcie w końcu XVIII wieku, zaszły zewnętrzne zatargi w hordzie. 
Dwu wodzów Ubasza i Zebek, wystąpiło do walki o naczelne zwierzch
nictwo. Cesarzowa Katarzyna stanęła po stronie pierwszego; Zebek 
uniesiony gniewem, postanawia uprowadzić do Chin całą hordę. Go
dzi się z przeciwnikiem, wciąga Ubaszę do spisku. Wspierani przez 
Lamów, działają oba w głębokićj tajemnicy.

W styczniu r. 1771, Kałmucy zbierają się na lewym brzegu 
Wołgi. Co pół godziny, tłum kobićt, dzieci i starców, rusza w dro-



gę na wozach i wielbłądach, pod strażą zbrojnych oddziałów. Straż 
tylna złożona z 80,000 wyborowej drużyny osłania cały pochód. 
Liczba wychodźców doszła 600,000, według świadectwa uprowadzone
go oficera.

Kałmucy w siedmiu dniach przebywają do 400 wiorst; mróz co
raz silniejszy. Bydło mrze: brakło mlóka dla dziatwy. Nad rzeką 
Dżem w pierwszśm starciu z kozakami padło 9,000 zbiegów. Położe
nie ich coraz cięższe, korpus wojska ciągnie za nimi; śnieg tymczasem 
sypie im w oczy, mróz ściska, wicher dmie; przez dziewięć dni zamieć 
wstrzymuje pochód. Docierają do wąwozu; wojsko pośpiesza tuż za ni
mi: nieszczęśliwi palą wozy, zabijają resztę bydła. Słabsi marzną po 
drodze, na każdem obozowisku zostaje setki trupów. Przyszła nakoniec 
wiosna. Kałmucy przeprawiają się przez rzekę Torgai, na wschód je 
ziora Aral. W ciągu pięciu miesięcy stracili 250,000 ludzi; z całego do
bytku pozostały im dwa wielbłądy. Spoczęli za rzeką: pogoń dobiega co
raz bliżćj, wzmocniona oddziałem Baszkirów, nienawistnych Kałmukom. 
Lekka jazda wyściga ich, opasuje, zabiega im drogę. Muszą walczyć 
i uciekać zarazem; muszą omijać głuchy step, aby nie umrzeć z głodu; 
ale gdzie ziemia żyzniejsza, tam ludność powstaje zbrojno przeciwko 
złaknionćj czeredzie. Nadeszło lato: słońce pali ognistym żarem; 
zbiegowie omdleli na siłach, padają po drodze jak  muchy.

We wrześniu nakoniec stają u granic chińskich. Od kilku dni 
zbrakło im wody, znęceni widokiem jeziorka rzucają się ku niemu, 
wtćm chmara Baszkirów i Kirgizów dopędza ich, morduje bez litości. 
Szczęściem cesarz Kien-Long polował w okolicy, otoczony zbrojnym 
oddziałem. Uprzedzony o pochodzie hordy, dostrzegł ją i poznał z da
leka; wysłał jćj w pomoc własne straże. Garstka niedobitków otrzy
mała w Chinach kęs ziemi, gdzie potomkowie jej żyją dotąd.

„Wędrówka tych Kałmuków, mówi p. Quatrefages, pokazuje 
czem bywały pierwotne migracye. W ciągu ośmiu miesięcy wysta
wieni na mroźne zamieci i straszliwszy jeszcze skwar letni, ścigani 
natarczywą pogonią, dręczeni głodem i pragnieniem, przebyli jednak 
ósmą część kuli ziemskićj. O ileż łatwiejsze musiały być wędrówki 
dawnych plemion, dla których zaporą były tylko góry i rzeki, lub zę
by dzikich zwierząt,"

Wielkie przestrzenie wód, nie zatrzymywały tśż w miejscu ludzi 
pierwotnych; poczucie siły fizycznśj dodawało im bodźca do najtrud
niejszych przedsięwzięć. „Cywilizacya nowożytna, mówi autor, podaje 
nam tysiączne środki nieznane ojcom naszym; pozwala nam speł
niać dzieła, które oni w prostocie swój przypisywali tajemniczym 
potęgom. Dzięki nauce, obdarzeni rószczką czarodziejską, zapomi
namy zbyt często o sile spoczywającój w nas samych: ztąd trudno nam 
przypuścić, aby uieuczone plemiona mogły obchodzić się bez środków, 
jakie dla nas stały się niezbędnemu"

Pan Quatrefages zbijając dowodzenia poligenistów, wykazuje 
w tubylcach Ameryki jedność ich z różnemi plemiony, tak europejskie-



mi jak i azyatyckiemi. Wyprowadza on z pomroku cały szereg po
przedników Kolumba. Ów szereg w historycznych czasach, rozpoczy
nają Chińczycy. Wiadomość o odkrytym przez nich kraju Fou-Sang, 
zaczerpnął z ksiąg chińskich Des Guignes, francuzki oryentalista 
XVIII wieku, który długo przebywał w Kantonie; księgi chińskie 
zbadane przez Des Guignes’a, mówią o misyacb religijnych, które w po
łowie V wieku, zwolennicy Budhy wyprawili z Ki-Pin do Fou-Sang, 
ale uczeni europejscy z pogardą odtrącili ten wniosek: najsilniśj za
protestował Klaproth sekretarz niegdyś Jana Potockiego; według nie
go kraj Fou-Sang był jedną z wysp Japońskich. Chińczycy, jak  mó
wił, nie byli w stanie oznaczyć miejsca, ani obliczyć odległości. „Za
pomniał Klaproth, mówi p. Quatrefages, że na dwa tysiące lat przed 
erą naszą, znali już użycie busoli, że mapy ich z tych czasów o wiele 
dokładniejsze od naszych średniowiecznych."

Eichtal porównał pomniki budyjskie w Azyi z dziełami sztuki 
amerykańskićj, i znalazł w nich zupełne podobieństwo: toż samo ma 
miejsce w legendach. Migracye chińskie posuwały się aż do Peru, 
i zostawiły tam żywotne ślady: geograf tamtejszy Paz Soldan pokazuje 
w prowincyi Libertad wieś Eten, osiadłą przez lud odrębnego plemie
nia. Ludność ta nie łączy się z innemi, ma osobny swój język. Chiń- x 
czycy, których w ostatnich czasach sprowadzono do Peru, wybornie się 
z nią rozumieją.

P. Quatrefages, opierając się na trądycyach czerwonoskórnych 
Indyan, odnosi ich osiedlenie w Ameryce do IX, a co najdalćj do VIII 
wieku ery naszćj. Dzikie te plemiona wdarłszy się od północy, za
legły dolinę Mississipi, zkąd wyparły ową starożytną ludność, których 
pomniki są dziś przedmiotem pilnych badań.

Ale nie sama tylko Azya poprzedziła Kolumba w odkryciu Ame
ryki: Autor pomija podania o zatopionćj Atlantydzie, zlekka zaled
wie dotyka tradycyi fenickich i kartagińskich, jak  niemniej powieści 
krążących u Basków, Irlandczyków i walijskich żeglarzy, do których 
Humboldt przywiązywał niemałą wagę. Obszernićj za to przytacza 
skandynawskie Sagi, obejmujące dzieje kilku pokoleń. Widzimy tu, 
jak  Gunbjorn w VIII wieku odkrywa Grenlandyą; jak  po tćj picrwszćj 
wyprawie następują w ślad inne, coraz liczniejsze, aż nareszcie w XI 
wieku przybywa Torfian z żoną Gudryną, wiedzie z sobą stu sześć
dziesięciu towarzyszy i stado bydła, zakłada osadę, toczy walki z Es
kimosami, zwycięża ich, lecz w obawie nowych napadów, powraca do 
ojczyzny. Jako ślad pobytu swego zostawia tylko runiczny napis, wy
ryty na płycie grauitowćj. Napis ten odczytany przez dzisiejszych 
starożytników, świadczy wymownie, że Saga nie była prostym wymy
słem fantazyi.

Inne sagi opowiadają awanturnicze przygody Thorwarda, Herwa- 
dora, i inych Wikingów, uniesionych z biegiem rzeki w głąb Ameryki. 
Archeologia poświadcza prawdę tych podań. Odkryto dziś nad Poto-



makiem grób kobiśty, przebitśj strzałami tubylców w połowie XI wie
ku; a oto saga o Horwadorze opisuje najdokładniej to morderstwo.

Autor pokazuje w podobny sposób inne ważniejsze wędrówki lu
dów. Ciekawe szczegóły o zaludnieniu nowćj Zelandyi przez gałąź 
plemienia malajskiego, podaje według miejscowych pieśni, które Hen
ryk Grey dał poznać niedawno Europie.

Na dowód o ile długowiekowe wpływy ziemi i klimatu mogły od
działywać na ludzi, zarazem sprowadziły taką różnicę, jaką widzimy 
pomiędzy białym a murzynem, pan Quatrefage stawia Anglika obok 
Yankesa. W drugióm już pokoleniu rysy Anglika zmieniają się, ko
ści wyciągają, głowa zmniejsza, włosy ciemnieją. Nowe plemię wyra
bia się widocznie za Atlantykiem. Murzyn nawet ulega zmianie: staje 
się pojętniejszy. Według pp. Rcctus i Brasseur de Bourbourg, tak 
biały jak i czarny, każdy ze swojćj strony, zbliża się tam do czerwono- 
skórego Indyanina.

W osobnych rozdziałach autor określa cechy fizyologiczne różnych 
plemion, kreśli charakterystykę ich intelligencyi i języka, pojęć mo
ralnych i religijnych. Zastanawia się szczególniśj nad temi plemiona
mi ludzkie mi, które zajmują najniższy szczebel społeczny.

„Wynik moich poszukiwań—mówi wreszcie—sprzeciwia się wprost 
wynikom pp. St. Hilaire i Lubbock. Zmuszony samym charakterem 
wykładu mego do badania wszystkich plemion ludzkich, szukałem ate- 
izmu zarówno u najniższych, jak i najwyższych pomiędzy niemi. Ni
gdzie go nie znalazłem, chyba tylko w wyjątkowych jednostkach, lub 
tśż w doktrynach szkół, jakie widziano w Europie w wieku zeszłym, 
i jakie i dziś jeszcze widzieć można.

„Prawda i to, że podobne zjawiska, jak utrzymuje Lubbock, zda
rzają się i w innych stronach świata! że niektóre plemiona amerykań
skie i polinezyjskie, niektóre hordy Beduinów, zatraciły pojęcia bó
stwa i wiarę w przyszłe życie. Może to być, ale obok tych pokoleń 
i tych hord żyją inne, do tegoż samego należące plemienia, które za
chowały wiarę religijną. Pokazują to cytowane przez Lubbocka przy
kłady.

„Oto fakt wielkićj doniosłości! Ateizm istnieje tylko w stanie 
przechodnim, wyjątkowym. Wszędzie i zawsze masa ludności jest re
ligijną. W żadiićm czy to wysoko wyrobionćm, czy tćż najniżćj po- 
stawionśm plemieniu, ateizm nie może być powszechnćm prawem.

„Taki jest wynik mych sumiennych prac naukowych—kończy au
tor — badałem rzecz długo przed rozpoczęciem kursu antropologii; 
w tych poszukiwaniach naukowych szedłem do celu już nietylko jako 
człowiek wierzący albo filozof, z myślą zwróconą do jakiegoś ideału, 
za którym goni, lub któremu wypowiada walkę; szedłem do celu jako 
naturalista, zajęty wyłącznie szukaniem i określaniem faktów.

„W naukowych badaniach nad religiami nie naśladujemy fizyolo- 
ga, który rozpatrując wyłącznie kość pacierzową, chciałby odmawiać in
szym jestestwom cech zwierzęcych dlatego, że organ ten słabićj u nich



rozwinięty lub utajony. Naśladujmy w tym względzie nowożytnych 
przyrodników, którzy umieli dopatrzeć zasadniczych funkcyi życia 
w najniższych nawet wymoczkach i zoofitach.

„Fizyolog nie zaprzecza fenomenu, choć ten spełnia się w sposób 
nadzwyczajny. U ogółu np. zwierząt, proces trawienia odbywa się we
wnątrz, same zwierzokrzewy stanowią w tćm wyjątek. Mimo to fun- 
kcya nie znikła, nie zmieniła natury swojćj przed okiem uczonego.

„Badacz natury człowieka, antropolog, nie powinien działać ani 
sądzić inaczćj. Wiara religijna, jakkolwiek prosta i niedokładna, jak 
kolwiek naiwna i dziecięca, a czasami dziwaczna, nie powinna w jego 
oczach tracić właściwego charakteru, skoro łączy się z tśm, co wyżój 
rozwinięte religie mają w sobie wspólnego i zasadniczego.

„Otóż więc, bez względu na różnice dogmatów i doktryn, we wszy
stkich religiach spostrzegamy dwie zasadnicze cechy: wiarę w istoty 
wyższe od człowieka, które bądź w dobrćm, bądź w złćm, mogą wpły
wać na jego losy, oraz przekonanie, że byt człowieka nie ogranicza się 
na życiu ziemskiśm, ale że udziałem jego pozagrobowa przyszłość. 
Każdy lud, każdy człowiek, który wierzy w te dwie zasady, jest przez 
to samo religijnym. Doświadczenie coraz silnićj przekonywa nas, że 
religijność powszechną jest cechą ludzkości. ’

P. Antoni Latour, tłómacz Kalderona, który długi czas przeby
wał w Hiszpanii, wydał nowe dzieło, poświęcone zapirenejskim krajom 
p. t. Walencya i Walladolid. Nie jest to właściwie ani opis podróży, 
ani historyczne, ani tóż literackie studyum, Autor dotyka wszystkie
go lekkióm i wprawnćm piórem, wszystko umić ożywić, wszystko za
prawić wonią miejscowćj poezyi. W ten sam sposób przed kilku laty 
oprowadzał nas już po uroczych brzegach Gwadalkwiwiru, ukazał nam 
pyszne Geraldy Sewilli i Alkazary Grenady. Późniój wodził nas po 
Kadyksie i starożytnóm Toledo; dziś stawia nam przed oczy Walencyą 
wiecznie świeżą i młodą, rozsiadłą nad morzem w wieńcu pomarańczo
wych ogrodów, i pyszne Walladolid, którego losy tak nam przypomi
nają koleje naszego Krakowa. Gród kastylski patrzał na rosnącą po
tęgę swoich Alfonsów, którzy silną dłonią skupiali drobne cząstki w je 
den gmach wiecznotrwały. Gród chrobacki patrzył tak samo na ro
snącą potęgę Piastów. Gród kastylski wydał Alfonsa Mądrego, twór
cę sławnego Kodeksu, opiekuna ludu przeciw gwałtom stawnych Ricos- 
Ilombres. Gród chrobacki wydał króla chłopków, Kazimierza Wiel
kiego, z którego imieniem połączony Statut wiślicki. Nad Walladolidem 
przyświeca jak  gwiazda postać Izabelli, ostatnićj z rodu Alfonsów, któ- 
rśj małżeńskie śluby z królem Aragonu, sprzęgły dwa bratnie ludy 
w jednę nierozerwalną całość. Nad Krakowem unosi się w blasku nie- 
zatartój gloryi postać Jadwigi. A jeżeli ślub kastylskićj dziedziczki 
z aragońskim Ferdynandem dał początek jedności hiszpańskiego kraju, 
to związek Jagiełły z Piastówną niebyłże pierwszym przedświtem 
związku, który za Zygmuntów rozwinął się tak wspaniale? Izabella



kastylska, nim jeszcze została królową, rozporządziła sercem własnćm, 
oddała je młodemu infantowi Aragonu, gdy tymczasem brat jćj, panu
jący wówczas król Henryk, przyrzekł rękę siostry królowi portugal
skiemu. Izabella próżno stawiała opór. Widząc, że nie złamie woli 
brata, podczas gdy ten walczył ze zbuntowanóm możnowładztwem, 
schroniła się do Walladolid, i tu otoczona opieką panów kastylskich, 
oddała rękę przybyłemu potajemnie Ferdynandowi. Szczęśliwsza wtem 
od Jadwigi, że uczucia jćj nie stały w sprzeczności z dobrem kraju, 
zawarła związki, którym Hiszpania zawdzięcza epokę swój najwyższćj 
chwały. Nie dość jeszcze na tóm: do Walladolidu przyrosła pamięć 
Kolumba, któremu danśm było odkryć za morzami niezmierzone obsza
ry nowych lądów; do Krakowa przyrosła pamięć Kopernika, który po
tęgą geniuszu sięgnął wyżój i dalćj w świat słonecznych przestrzeni, 
i wskazał nauce nowe, nieznane prawa; gdy Genueńczyk oceany, Polak 
bezmiary niebieskie przemierzył.

W miarę rosnącćj potęgi hiszpańskiej, gród stołeczny wzrastał 
w zamożność i znaczenie. Ztąd Karol V, pan połowicy świata, dyk
tował prawa ludom; tu pogrzebano ciało monarchy, który zakoszto
wawszy czaru największśj potęgi jaką ziemia dać może, powtórzył 
w celi klasztornśj sławne Vanitas vanitatis. Słowa te sprawdziły się 
rychło co do pysznego grodu. Za Filipa II Walladolid przerastał bo
gactwem i ludnością wszystkie miasta Hiszpanii. Pierwsi budowni- 
cy, między nim Herrera, budowali tu kościoły i pałace. Najsłynniejsi 
mistrze pędzla i dłuta, zdobili je  mnóstwem arcydzieł. Wszechnica tu 
tejsza olśniewała świat swoim blaskiem i pociągała tu roje chciwych 
nauki cudzoziemców. Ale niesłychana ta świetność nie odpowiadała 
geniuszowi Filipa II. Potrzeba mu było samotności i ciszy. Znalazł 
czego żądał w bliskości Madrytu, na głuchćj pustyni, gdzie zbudował 
żałobny Eskuryal. Osiadł tymczasowo w Madrycie, zkąd doglądał 
budowy, na którćj wycisnął piętno osobistości swojćj. Dwór cały 
pospieszył za królem do Madrytu; Walladolid nagle opustoszał. Było 
to w XVII wieku, wówczas właśnie kiedy Zygmunt III przeniósł sto
licę z Krakowa do Warszawy.

Vanitas Vanitatis! słowa te wyrzeczone proroczo przez najpo
tężniejszego z monarchów tegoczesnych, miały się wkrótce sprawdzić 
nie tylko co do miasta Walladolid, ale niemnićj co do pysznych H abs
burgów. Sto lat nie ubiegło jeszcze, a oto wojny za Filipa III pochło
nęły góry złota zwiezione z Ameryki. Syn jego Filip IV, zastał 
skarb w tak opłakanym stanie, że zmuszony był wyciągać rękę po ja ł
mużnę, do własnych swych poddanych. Ujrzano w Walladolidzie rzecz 
dotąd niesłychaną: szlachta w towarzystwie mnicha i proboszcza pa
rafii, żebrała wsparcia, przebiegając od domu do domu. Nie przyj
mowano mniśj nad pięćdziesiąt realów, by ocalić godność królewską.

Do Walladolidu, jak mówiliśmy przywarła pamięć Krzysztofa 
Kolumba. P. Latour szczegółowo opisuje skromną izdebkę, w którćj



20 maja 1506 r. zamknął oczy sławny Genueńczyk. Rzecz godna uwagi, 
że właścicielem domu gdzie umarł Kolumb, jest po dziś dzień książę 
Veragoa, rodzony jego pra-pra-prawnuk. Dom ten zmienił zewnętrzną 
postać w przeciągu czterech blizko wieków; z prostego dworku stał się 
okazałym pałacem; zachowano w nim przecież ze czcią relijną ubogą 
izdebkę Kolumba, podobną do celi klasztornćj. Otwór w podłodze 
wychodzi na małą stajenkę; przez ten otwór zaglądał nieraz admirał, 
czy ulubiona jego mulica ma w żłobie dostatek obroku i świeże siano. 
Na jćj to grzbiecie, jak mówi tradycya przybył na dwór króla do Wal- 
ladolid.

W tćj maleńkićj izdebce, Krzysztof Kolumb czując się blizkim 
śmierci, złożył w ręce notaryusza testament napisany od lat czterech, 
Kazał się potćm przyobledz w habit tercyarski św. Dominika, na wzór 
zmarłćj już królowćj Izabelli, którćj pamięć była mu zawsze drogą; 
ona bowiem sama jedna, z pomiędzy wszystkich władzców ówczesnśj 
Europy, zrozumiała doniosłość jego planów. Przywołał następnie 
dwu synów i wierną czeladkę, w obec nich przyjął ostatnie namasz
czenie. Przy nim leżały żelazne kajdany w które go niegdyś okuto: 
nigdy się z nimi nie rozłączał. „Widywałem zawsze te kajdany w jego 
sypialni, zapisał Diego w życiorysie ojcowskim, żądał aby z nim razem 
schowano je  do trumny.11 Umarł spokojnie i świętobliwie; na chwilę 
przed skonem, (mówi syn), wyrzekł ostatnie słowa: ln  manus tuas 
Domine, comendo spiritum meum!

Pogrzeb Kolumba odbył się w poblizkim kościółku, ale przyjaźni 
Franciszkanie, zabrali jego ciało. W sześć lat potćm, przewiezono 
zwłoki do katedry sewilskćj, a w trzydzieści lat późnićj pochowano je 
w San-Domingo, na pierwszćj wyspie Nowego Świata, gdzie najsam- 
przód powiała hiszpańska chorągiew.

Kiedy Hiszpania zmuszoną była oddać tę wyspę Francuzom 
w r. 1795, z pomiędzy wszystkich skarbów staroźytnśj kolonii, za
strzegła sobie ciało Krzyszofa Kolumba. Przeprowadzono je na wys
pę Kubę, złożono w katedrze hawańskićj, gdzie dotąd spoczywają. 
Jakiekolwiek, mówi p. Latour, mogą być losy Kuby, Ameryka za nic nie 
odda tego słynnego grobu.

Przejdźmy teraz do Walencyi. Czarodziejka ta, istna oblubie
nica, w koronie rozkwitłych wiecznie pomarańcz, zwrócona obliczem 
do morza, znęcała oddawna oczy obcych przybyszów, niezrównanym 
swym wdziękiem. Grecy spostrzegli pierwsi te kwitnące ale puste wy
brzeża, założyli na nich osadę, nazwali ją  Walencyą. Mijają lata, 
i śmiały Amilkar przybywa tu ze swymi Afrykany: flaga kartagińska 
powićwa zamiast greckićj. Spostrzega ją  Brutus, zatyka w jej miejs- 
cu orły rzymskie; żyzne ogrody i pola Walencyi oddaje swoim wete
ranom. Upada Rzym, łupami jego dzielą się barbarzyńcy: Gotowie 
zabierają Walencyą; na murach jćj krzyż roztoczył opiekuńcze ramio
na. I niebawem powódź arabska rozlewa się po kraju; Walencya



wpada w ręce Maurom. Znikł krzyż; półksiężyce proroka błyskają 
z minaretów.

A oto, wygnaniec kastylski, słynny Cyd Campeador wydziera 
Maurom Walencyą: panuje w nićj jak Alfons w Walladolidzie. Ztąd 
śle posły do króla, traktuje z nim jak równy z równym, tu sprowa
dza wierną Chymenę, tu wyprawia gody weselne córom, królowym Leo- 
nu i Aragonii. Krzepką piersią zasłania gród przed pohańcem, tło 
czącym się od lądu i od morza; walczy póki żyw; po skonie nawet trup 
jego na grzbiecie klaczy swój Babiesy, z podniesionym do góry mie
czem Tysonadą, odpędza od Walencyi dzikich Almorawidów.

Prochy wygnańca spoczęły w rodzinnćj Kastylii, i znów Mauro
wie rozgościli się w grodzie; przez lat sto pięćdziesiąt, księżyce błysz
czą znowu na minaretach; żadna ręka strącić ich nie śmić. Jawi się 
wreszcie nieustraszony krzyżowiec, don Haim (Jajme), godny zastępca 
Campeadora. Po długich i zaciętych walkach, wypędza Maurów bezpo
wrotnie. Na bramach osadza nietoperza, godło czujności. Walencya 
wolna już ale pusta; ulice jćj zarosły trawą, lud spłoszony szczękiem 
oręża, rozbiegł się w dalekie gdzieś parowy. Wówczasto rycerstwo 
pamiętne rzymskich tradycyi, powtarza sławną scenę Babinek. Sied
miu dzielnych junaków pomyka do Lerydy; każdy z nich przywodzi 
dorodną dziewicę: trzysta młodych towarzyszek przybiega w ślad por
wanych; ztąd Walencya zowie Lorydę matką swoją. Rzeźba na fron
tonie katedry przekazała wiekom to podanie.

Dzięki nadmorskiemu położeniu, jak niemnićj nadzwyczajnój żyz
ności swych okolic, Walencya wyszła zwycięzko z tylu prób i przewro
tów, i pozostała dotąd pysznym ogrodem Hiszpanii. Miasto liczy dziś
100,000 mieszkańców; handel bardzo tu  ożywiony; zakłady naukowe 
i artystyczne kwitną jak  owe gaje pomarańcz wkoło otaczające mia
sto. Mimo tak wszechstronnego postępu, tradycya wysoko tu szano
wana. Walencya nie rozkuła się z odwiecznych swoich murów, ostre- 
mi najeżonych blanki: ośm warownych bram daje przystęp do wnętrza 
grodu, nad którym panują strzeliste dzwonnice niezliczonych kościołów. 
Pieśń na cześć ś. Wincentego Ferreryusza, patrona miasta, płynie w gó
rę z rosą wieczorną. Walencyanki zachowały wiernie owe czarne 
mantyle, w których tak im do twarzy; Walencyanie obradują w czar
nych kaftanach i czarnych jedwabnych szlafmycach, Alguazyle noszą 
pompatycznie wielkie pałki, jak liktorowie rzymscy nosili rózgi swoje. 
Napozór wszystko tu jak bywało, a jednak życie drga, myśl pędzi na
przód, nigdzie śladu zastałśj zgrzybiałości.

Z wieży dawnego Alkazaru, dostrzegł Latour starożytne mury 
forteczki, sterczące opodal na pochyłości wzgórza. To Murviedro, 
a raczćj stary Sagunt, sławny z bohatćrskiój obrony przeciw Karta- 
gińczykom, zdruzgotany taranami Annibala. Z poszanowaniem ogląda 
podróżnik te mury przerosło pleśnią wieków, z równą czcią zwiedza 
w innćj stronie po nad Duero mały wzgórek falujący kłosistóm zbo
żem. Tu była niegdyś Numancya! Widok miejsca, wspomnienie to



czonych tu walk, pamięć tych dzielnych Numantczyków, którzy woleli 
zagrzebać się w gruzach miasta, niż poddać kark pod jarzmo tryum- 
fującćj Romy, porusza do żywa serce podróżnika, przywodzi mu na 
myśl przepyszny dramat, który sam przez się zapewniłby nieśmier
telną chwałę Cervantesowi, gdyby nawet geniusz jego nie stworzył 
Don Kichota.

P. Latour powtarza w treści dramat: najprzód widzimy obóz 
rzymski pod Numancyą. Scypion przewodniczy wyprawie; Maryusz 
prowadzi do boju legiony. Jest przy nich Jugurta sprzymierzony 
z Rzymem, król afrykańskich Numidów. Akt drugi wprowadza nas 
w głąb miasta. Przerażający to obraz: głód, mór, wojna, rozpostarły 
tu swoje rządy; łuna pożarna rozświeca przestrzeń całą. Garstka 
niedobitków "poprzysięga nie przeżyć sromu. Jedni zatapiają miecz 
w piersi własnej, drudzy rzucają się w płomienie. Ale koniec uwień
cza dzieło; w ostatnim akcie znowu przed nami rzymski obóz, znów 
Scypion z Jugurtą i Maryuszem. Za murami grodu, cisza głucha,
przerażająca. .

— Co to znaczy?—pyta Scypion. Żołnierze przystawiają do 
muru długą drabinę; wstępuje na nią Maryusz w hełmie z orężem 
w ręku.
S c y p io n . Cóż w idzisz?
M a r y u s z . O b o g o w ie! lito śc i! ...
J u g u r t a . Mów żywo...

I cóżeś tam zobaczył?
M a r y u s z . Krwi powódź straszliwą!

Wzdłuż pustych ulic płynie purpurowa rzeka,
A w nićj tysiące trupów!

S c y p io n . Nigdzieżeś człowieka
Żywego nie dopatrzył?

M a r y u s z . Nigdzie... ani cieniu...
Cały gród pogrążony w grobowćm milczeniu!

' Na żądanie Scypiona Maryusz przerzuca drabinę, zstępuje do 
grodu; za nim idzie Jugurta. Powraca Maryusz; opowiada, jak  przed 
jego oczyma dowódzca wymordowanćj załogi rzucił się w płomień sto
su, wzywając wielkim głosem Rzymian na straszne widowisko. Oprócz 
niego nie widział żywćj duszy: gdzie rzuć okiem, stosy umarłych.

Po chwili ukazuje się Jugurta; on spostrzegł niedorosłe pacholę 
na krużganku warownćj wieży.
J u g u r t a .  Wkoło trupy i trupy: z miastem rzecz skończona!

Jeden tylko pozostał; ten jeden dokona 
Tryumfu twego, wodzu! Na wieży tam szczycie 
Widziałem go; to młodzian w pierwszym lat rozkwicie, 
Zbiegł pędzony postrachem.

S c y p io n . Ten je d e n  mi stanie
Za wszystkich! tryumf Rzymu widzę w tym młodzianie!



Idźmy... słabe to dziecko wyplączeź się z matni?
Niechże nam wpadnie w ręce Numantczyk ostatni!

Na rozkaz wodza oddział Rzymian otacza wkoło wieżę, wdziera 
się przemocą do góry.
W lRY ART (ukazu jąc się w oknie wieży).

Czego chcecie, Rzymianie? waszego pochodu 
Umarłym nie zatrzymać! Pękną bramy grodu 
Pod siłą pięści waszych... lecz jam tu na straży:
Kto klucze z rąk żywemu wydrzeć się poważy?

S c y p i o n . Po nie właśnie przybywam; chcę, byś rzec miał prawo,
Że ta ręka zwycięzka umić być łaskawą.

W ir y a r t . Okrutniku! slodkiemi nie złudzisz mnie słowy!
Jam żyw, ale jak  oni wnet umrzeć gotowy.
Patrz na te ojców moich w krwi starzane ciała!
Owa wściekła nienawiść, co im w sercach wrzała,
Gdy ujrzeli swe miasto w zwaliskach i dymie,
Ich zapał, ich ofiary, ich trudy olbrzymie,
Ich żelazna wytrwałość, którśj nic nie skruszy:
Wszystko to przeszło we mnie, odżyło w mój duszy!
Syn Numancyi, jśj dzielność, ja  spadkiem dziedziczę:
I ty chcesz mnie pokonać!? rzuć mary zwodnicze!
Kolćbko moja święta, grodzie nieszczęśliwy!
Jam do ciebie wiecznćmi przykuty ogniwy!
Nie trwóż się, wróg muie żywcem w szpony nie dostanie! 
Będę godzien mych ojców!... Stójcież wy, Rzymianie! 
Dlaczego tak zażarcie wasza przemoc sięga 
Do szczytu onych murów? ha! krwawa potęga 
Co tak szalony postrach roznosi po świecie,
Skruszy się o pierś moję!... jam Numancyi dziecię,
Patrzcie! pod grozą śmierci nie drgnie serce młode,
Jak mi drogie te zgliszcza niech skonem dowiodę!

I W iryart rzuca się z wierzchołka wieży: Scypion patrzy onie
miały. Chwała jego tryumfu skonała z tćm dzieckiem... Numancya 
przemogła Rzym! I oto po nad grodem w płomieniach, po nad gło
wami umarłych przebiega Sława, ogłasza tryumf poległych za kraj 
bohatćrów. Pieśń jśj powtarzać będą wieki.

Dramat ten— mówi Latour—odgrywano w oblężonśj Saragosie. 
Dusza Cerwantasa podtrzymywała lud omdlały wśród szalonych wysi- 
leń. Saragosa upadła, ale imię jśj przyświeca w dziejach równym 
blaskiem, jak imię Saguntu i Numancyi!

Po tym krwawym obrazie, rzućmy okiem na ekscentryczną po
stać, którą maluje p. Latour ze zwykłśm sobie życiem. Jest nią Dona 
Katalina de Eranzo, znana w dziejach pod nazwą: La Monja Alferez 
{La monha A.—Zakonnica-Chorąży). Katalina nie była właściwie za
konnicą, nie wykonała ślubów, nie przyjęła ostatnich święceń; nosiła



przecież welon i habit nim przywdziała hełm i kolczugę. Widzimy 
w tćj kobićcie żywy typ awanturniczej Hiszpanii, porwanój w wir przy
gód rycerskich skutkiem bezprzykładnych powodzeń. Współczesna 
Cerwantesowi, żyła ona w czasach, które genialny poeta uosobił w ry
cerzu z Manchy. Postać jćj tak się wydaje fantastyczna, tak napozór 
nieprawdopodobna, że p. Latour przystępując do życiorysu, przywodzi 
listy i autentyczne świadectwa, wydobyte z archiwów XVII-go wieku, 
na dowód, że istniała rzeczywiście, że nie była, jak  Don Kichot, pro
stym wymysłem wyobraźni.

Dona Katalina zostawiła pamiętnik, kreślony dorywczo przy pło
mieniu ognisk obozowych. Mało w nim uwag, same fakta. Autor 
życiorysu przytacza go w licznych ustępach. Urodzona w Biskai, 
w mieście San Sebastyan 1585 r., Katalina od czwartego roku życia 
chowała się w klasztorze Dominikanek pod opieką swój ciotki przeo
ryszy. Mając lat piętnaście rozpoczęła nowicyat, ale niesforny jćj 
umysł nie mógł się nagiąć do reguły klasztornćj. Kłótliwa z towa
rzyszkami, krnąbrna względem przełożonych, stała się celem powszech
nego wstrętu. Zamierzyła bądź co bądź uciec potajemnie za furtę: 
dokonała swego, mimo niesłychanych trudności.

Schroniła się do poblizkiego lasu, obcięła włosy, z habitu uszyła 
naprędzce męzki ubiór; trzeciego dnia po ucieczce, żywiąc się tylko 
trawą i korzonkami, przybyła do miasta Wiktoryi. Obznajmiona z ła 
ciną, weszła w służbę do starego profesora; ten przekonany, że ma do 
czynienia z żakiem, umyślił wykształcić go sobie na pomocnika i w tym 
celu uczył go pilnie starożytnśj literatury. Ale niesforny uczeń zasłu
guje nieraz na chłostę. Przebrała się miara: zniecierpliwiona Katali
na ucieka do Walladolidu pod imieniem Francesco; otrzymuje miejsce 
pazia na dworze sekretarza królewskiego, don Juana de Idiaquez. „Mi
nęło spokojnie pół roku, gdy razu jednego wieczorem, pisze w pamię
tniku, czuwałam z innym paziom za progiem pana, kiedy nagle wcho
dzi mój ojciec, pyta czy don Juan jest w domu? Towarzysz mój oznaj
mił gościa. Don Juan wybiega ku drzwiom, ściska przybyłego, pro
wadzi go do sali. Przez niedomknięte drzwi słyszę wybornie ich roz
mowę. Ojciec opowiada, jak córka uciekła z klasztoru, jak goni za jćj 
śladem. Don Juan przyrzeka czynną pomoc. Słyszę te skargi i przy
rzeczenia, drżę jak liść, biegnę co żywo na poddasze, zbieram moje 
rnanatki, uciekam do Bilbao.”

Katalina służy znów za pazia w jakimś zamożnym domu: po dwu 
latach opuszcza zamek. Chciwa coraz to nowych wrażeń, śpieszy do 
rodzinnego miasta; podczas nabożeństwa wchodzi do kaplicy klasztor
nćj; widzi tam własną matkę, zagląda w oczy zakonnicom. Matka 
wcale jćj nie poznała, ale jedna z zakonnic przystępuje do nićj po 
mszy, zapraszają do chóru. Katalina wymyka się zręcznie, biegnie 
do portu, wpada na statek odpływający właśnie do Sewilli, przyjmuje 
służbę chłopca okrętowego. Dziwny wypadek zdarzył, iż kapitanem 
okrętu był don Estteban, stryjeczny brat jćj matki. Opływa z nim



wybrzeża afrykańskie. W obawie aby jśj nie poznano zbiega na ląd, 
w pierwszym lepszym porcie wsiada na inny statek, pośpiesza do P a
namy. Tu poznaje się z kupcem Juanem de Urquiza. Służy mu naj- 
wierniśj, pozyskuje zupełną jego ufność. Ubrana po męzku, sprzeda
je w sklepie towar. Urquiza rad z komisanta, postanawia ożenić go 
z własną siostrzenicą. Katalina nie wie jak wyjść z trudnego położe
nia. Wybawiła ją  w końcu jakaś awantura w teatrze, zakończona 
krwawym pojedynkiem. Schwytana ze szpadą w ręku, wtrącona do 
więzienia, ucieka do Chili, wdziewa mundur, zaciąga się do wojska, 
pod imieniem Dyaz Ramierez. Przeznaczono ją  do oddziału, którym 
dowodził kapitan don Miguel de Eranzo, brat rodzony Kataliny.

Przez lat trzy Katalina pozostała przy bracie. Przyszło wresz
cie do sprzeczki: powodem jćj niewczesna zazdrość. Kapitan wypła- 
zował żołnierza, zuchwały żołnierz wydobył z pochwy szpadę; za karę 
wystano go do twierdzy.

Tu rozpoczyna się długi szereg wojennych przygód śmiałśj 
awanturniczki.

W jednćj z potyczek z Indyanami, w którój uratowała sztandar 
swego oddziału, trzy strzały przeszyły jśj plecy, włócznia utkwiła 
w boku. „Towarzysze otoczyli mnie, wśród nich poznałam brata. 
Sztandar pozostał w mojćm ręku, mianowano mnie Alferezem.”

Po tśj pierwszćj wyprawie nastąpiło wiele innych. Młody Alfe- 
rez dzielnie bronił powierzonego sobie sztandaru, nikt mu go nie wy
darł w przeciągu lat dwudziestu. Imię Diaz Rainiera rzuca postrach 
na Araukanów, ale nie z samych spraw wojennych zasłynęło w Chili 
to imię. Co dnia nowy pojedynek, nowa bójka przy kartach, nowe 
zajście z Alguazylami. Szpada Ramiera nie ocieka z krwi, biada te
mu, kto stanie mu na drodze! Niebaczny na nic, szafuje hojnie ży
ciem, miesza się w niezliczone awantury, staje w obronie słabych i po
krzywdzonych, uprowadza żony ścigane zemstą mężów, sekunduje 
wszystkim w pojedynkach. Jedna z tych przygód wstrząsnęła do grun
tu życiem Kataliny, z najwyższą boleścią zapisała ją  w pamiętniku:

„Dnia jednego przychodzi do mnie Alferes don Juan de Sylva, 
rozpowiada źe ostro przemówił się z don Franceskiem de Rojas, wyz
wał go; spotkanie nastąpi o północy. Każdy z nich przyprowadzi na 
plac przyjaciela; on nićma nikogo oprócz mnie. Trudno było odmówić.

„Stajemy w miejscu o naznaczonćj porze. Ciemno, nie widać 
nic dokoła. Przeciwnicy nadeszli.

— Don Juan de Sylva?—ozwał się don Francesco.
—  Jestem tu—odparł zagadniony.
Przyskoczyli do siebie; ostro zaszczękły szpady. Przyjaciel mój 

zachwiał się na nogach; spostrzegam to: staję tuż obok niego. Tak 
samo uczynił sekundant przeciwnika. Bijemy się we czterech, po 
omacku. Don Juan i don Francesco runęli obaj na ziemię; my sekun
danci walczym zażarcie z sobą.

—  Zabiłeś mnie!—zawoła mój zapaśnik.



— Kto jesteś? mów! pytam przerażona.
— Kapitan Miguel de Eranzo.
Osłupiałam. Wszyscy trzej wołają o spowiedników, biegnę co 

sił do poblizlciego klasztoru. Dwaj pierwsi skonali natychmiast po 
spowiedzi. B rata mego przyniesiono do miasta; przeżył zaledwie kil
ka godzin. Ukryta w chórze klasztornym, widziałam jego pogrzeb. 
Bóg jeden wió com ucierpiała!"

Rozpoczęto najściślejsze śledztwo: władze poszukują Ramiera; 
głos powszechny obwinia go o udział w krwawćj sprawie. Oskarżo
ny schronił się do klasztoru, przebywa tam ośm miesięcy; dostaje 
wreszcie konia, ucieka za Kordyliery.

Katalina opisuje tę ucieczkę nadzwyczaj obrazowo.
Ani śmierć zadana bezwiednie bratu, ani ciężka przeprawa przez 

wąwozy Kordylierów, nic nie mogło powściągnąć rozhukanego umy
słu ICataliny, uśmierzyć jćj butnćj junakieryi, nasycić jćj duszy głodnćj 
wrażeń. Wkrótce potćm widzimy jak  wędruje do La Plata; podróż 
trwa trzy miesiące, odbywa ją  z drugim żołnierzem, Napastowani 
przez bandytów, bronią się zawzięcie. Przybywają nad brzegi Potozu. 
Tu Katalina zostaje mayordomem jednego z bogaczy miejscowych; 
prowadzi karawany jego przez ciemne wąwozy i strome skał urwiska. 
Porywa niekiedy za oręż; z garścią takich jak  ona śmiałków, odpiera 
napady dzikich Indyau. Obole tego, szulerka i pojedynki, zwyczaj
nym idą trybem. Wszystko drży na samą wzmiankę zuchwałego Alfere- 
za. Opuszczamy cały szereg junaczych sprawek; przystępujemy do 
ostatnićj.

Był w Lima sławny zawadyaka, który wszystkich zaczepiał, a przed 
nikim nie ustąpił kroku; zwano go Nowym. Cydem. Przebiegające 
z ust do ust imię Alfereza Ramiero, było mu solą w oku. Alferez 
niemnićj ostrzył zęby na Cyda: brakło miejsca pod słońcem dla nich 
obu: jeden musiał ustąpić.

Dwaj bohatćrowie skłócili się przy kartach: nastąpił pojedynek 
a raczśj rzeź straszliwa. Obaj runęli na ziemię: Cyd nie miał nigdy 
powstać; Dias Alferez ledwie dyszał.

Podjęto pół żywą Katalinę, opatrzono jćj rany, ukryto ją  w klasz
torze przed czujnćm okiem alguazylów. W kilka tygodni potem ucie
ka potajemnie z klasztoru. W dzień biały kryje się przed pogonią, 
w noc ciemną przebiega chyłkiem od miasta do miasta. Posłuchaj
my jak  sama opowiada przygodę najważniejszą w awanturniczćm 
swćm życiu.

„Wyruszyłam późno w noc z Guamanga, aż tu na bićdę moję 
spotykam dwu alguazylów. „Kto tam?" Krzyknie jeden: „swój!" „na
zwisko?" „Dyabeh" Niedorzeczna to była odpowiedź. Skoczą do mnie 
jak  z procy, dobywam szpadę; rozpoczyna się bójka. Alguazyle wrzesz
czą jak  opętani; lud nadbiega tłumnie, korregidor wychodzi z pałacu 
biskupa, nowi alguazyle spieszą na pomoc pierwszym. Ściśnięta 
wkoło, wyciągam rękę, daję ognia z pistoletu: jakiś człowiek upadł



na ziemię. „Zabić go!" Krzyczy korregidor, i sypnęły się strzały. 
Biskup wychodzi przy pochodniach ze służbą, i sekretarzem: przybli
ża się do mnie.

— Panie Alferez—rzecze słodko— oddaj mi oręż!—a ja  na to:
— „Ojcze biskupie! tylu mam nieprzyjaciół!" „Nie lękaj się, od

powie, przy mnie jesteś bezpieczny. Przysięgam że cię wyplączę z m at
ni!" A ja  znowu do niego: „Czcigodny pasterzu! kiedy będę w kościele, 
ucałuję nogi waszćj świętobliwości!" I w tćjże chwili czterech pachoł
ków koregidora rzuci się ku mnie, bez względu na obecność biskupa. 
Wyciągam rękę, powalam jednego. Biskup odebrał mi broń, wziął 
mnie pod ramię, poprowadził do domu, kazał opatrzyć moje rany.

„Nazajutrz przed południem powołał mnie do siebie, wypytywał 
kto jestem, dawał zbawienne rady i napomnienia, pokazywał niebez
pieczeństwo na jakie narażam duszę własną, mówił o Bogu, dobroci 
i miłosierdziu. I tak mi jakoś skruszył serce, że odkryłam głowę, 
i rzekłam z najgłębszą pokorą:

—  „Ojcze! wszystko co mówiłam dotąd kłamstwem było, wy
znam ci całą prawdę. Jam kobićta, uciekłam z klasztoru, obiegłam 
świat, walczyłam, zabijałam, a teraz widzisz mnie u stóp twoich!

„Świętobliwy starzec osłupiał, nie wyrzekł ani słowa; płakał 
tylko rzewnemi łzami; wreszcie kazał mi odejść. W kilka dni potćm, 
odbyłam przed nim spowiedź z całego życia mego!"

Odprowadzono zbłąkaną owieczkę do klasztoru św. Klary. Ka- 
talina byłaby może pozostała na resztę życia za klauzurą, gdyby nie 
śmierć pobożnego biskupa. W rok potćm wróciła do Hiszpanii. 
Wieść o jej awanturniczych przygodach rozbiegła się najprzód po 
Ameryce, ztamtąd doszła do Europy. W Kadyksie i Sewilli ciekawe 
tłumy zabiegały jój drogę. Za przybyciem do Madrytu, słyszy że w Rzy
mie ma się odbyć wielki jubileusz. Skruszona w duchu wpływem zmar
łego biskupa, wybiera się na pobożną pielgrzymkę. Niespokojne to 
były czasy. W Turynie wzięto ją  za szpiega, uwięziono, odarto z pie
niędzy i papierów. Po dtugićm śledztwie wypuszczona na wolność wra
ca do Madrytu, piechotą o żebranym chlebie. Tu staje śmiało przed 
tronem Filipa IV, domaga się nagrody za dwudziestoletnią służbę; 
król zapewnił jój 8000 talarów dożywotnćj pensyi.

Po raz drugi puszcza się na pielgrzymkę; przybywa szczęśliwie 
do Rzymu. Otrzymuje audyencyą u papieża Urbana VIII. W pa
miętniku jój, zapisany pobyt w stolicy apostolskiej: oto własne jój 
słowa:

„Ucałowałam nogi Ojca Świętego, opowiedziałam wszystkie moje 
przygody. Papież słuchał z wielkićm podziwianiem, pozwolił mi łas
kawie zachować ubiór męzki. Zalecał miłość bliźniego, i pamięć na 
przykazanie: ne ocoides! Odeszłam, ale historya moja rozbiegła się 
po mieście. Książęta, biskupi, kardynałowie, otoczyli mnie tłumem. 
Wszystkie domy rozwarte były dla mnie. Co dzień nowa uczta w ja 
kimś domu książęcym. Dnia jednego ugościli mnie panowie imieniem
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senatu; zapisali w księdze jako obywatela rzymskiego. Innym razem 
kardynał Magelon rzekł do mnie: „Jednę wadę masz tylko, tę że jes
teś Hiszpanem!" Ja na to: „Przebacz Illustrissime, ale jak myślę to 
jedyna moja zaleta!"

Z opowieścią Kataliny zgadza się zupełnie list innego pielgrzy
ma hiszpańskiego, Don Pedra dei Valle, pisany z Rzymu do przyjaciela, 
pod datą 11 lipca 1626 r. Pan Latour miał w ręku ów list, wypisał 
z niego obraz tćj szczególnśj kobićty.

„Katalina de Eranzo, pisze don Pedro, może miść lat blizko czter
dzieści. Wzrost jśj dosyć wysoki, postać krzepka, pierś płaska, wy
gląda na mężczyznę. Rysy jćj przyjemne lubo nie piękne; znać że do
syć jeszcze młoda, acz wiek wycisnął już na niśj swoje ślady. Włos 
czarny, przystrzyżony, spada na czoło według mody dzisiejszej. Ubie
ra się po męzku z hiszpańska; nosi szpadę nadzwyczaj zręcznie, gło
wę pochyla nieco, ale raczćj jako żołnierz strudzony w bojach, niżeli 
jako dworak. Z ręki tylko pulchnćj i drobnćj można odgadnąć w niśj 
kobiśtę."

Po powrocie z Rzymu, Katalina przebywała czas jakiś w Madrycie, 
tu jednak nie obudziła tak wielkiego zapału jak  w Rzymie, Kadyksie 
i Sewilli. Od lat dwudziestu Hiszpanie rozczytywali się w Don Kicho
cie; ośmieszona junakierya wychodziła już z mody. W oczach nowćj 
geueracyi wychłodłśj z dawnych szałów, Katalina nie była bohatćrką, 
ale prostą awanturnicą, zbiegłą z za klauzury. Obojętność ta dotkliwą 
była dla niśj.

W r. 1603 odpłynęła do Ameryki, zamieszkała w Yerra Cruz. 
Rycerskie rzemiosło straciło dla niśj urok. Zakupiła murzynów i licz
ne muły; zajmowała się przewożeniem podróżnych. W piętnaście lat 
potśm, spotyka ją  tam zakonnik z Sevilli, wyraża się o niśj w najchlub- 
niejszy sposób.

Za życia jeszcze Kataliny, poeta hiszpański Juan Perez Montalvan, 
z dziwnych przygód jćj życia utworzył piękny dramat. Zakończył 
rzecz pielgrzymką pokutnicy do Rzymu.

W pierwszćj połowie tego wieku, don Mario Ferrer, Biskajczyk 
z San Sebastian, odkrył własnoręczny pamiętnik Kataliny, jak  nie- 
mniśj korrespondencyą współczesnych jśj osób i różne urzędowe akta. 
Z tych danych ułożył ciekawą biografią: wydał ją  z portretem, wed
ług przechowanego w Sevilli oryginału. Pamiętnik przytoczony w ży
ciorysie, przypomina prostotą i rubasznością, pamiętniki naszego Paska.

Do bardzo wielu punktów spornych między Francyą a Niemcami, 
przybył dziś jeszcze jeden. Wiadomo jak wielką cześć Francya lite
racka okazywała i okazuje dotąd dla Wergiliusza. W wiekach śred
nich, śpiewak Eneidy stał się bohatśrem legendy poetycznśj, tak sa
mo we Włoszech jak i w całym świecie cywilizacyi romańskiśj. Była 
to mityczna postać, skupiająca w sobie intelligencyą starożytnego Rzy
mu. W takim charakterze pojął Wergilego Dante, przedstawiając go,



jako czarnoksiężnika, który otwiera przed nim, zawarte dla śmiertel
nych bramy piekieł.

Od czasów odrodzenia, jeśli cudotwórczy urok znikł wobec wy- 
rozumowanśj krytyki, geniusz Wergilego zachował przecież całą cu
downość swoją. Niezliczyćby wszystkich apologistów i komentatorów, 
którzy pisali o nim we Francyi, w ciągu ostatnich dwu wieków. Prze
kłady Eneidy, Sielanek i Ziemiaństwa, to wierszem, to prozą, następo
wały wciąż po sobie. Każde pokolenie spłacało daninę wielkiemu poe
cie rzymskiemu, a w miarę postępu krytyki, cześć dla niego rosła co
raz to wyżej; nie zatrzymał jej wcale tryumfujący romantyzm. Prze
ciwnie nawet, koryfeusze nowćj szkoły, czuli w Eneidzie i Georgikach 
jakiś powiew świeżćj, pełnśm drgający życiem, daleki od klasycznego 
szkolarstwa czasów późniejszych. Z tój to żywotnśj strony ocenili 
Wergilego: St. Beuve i Boissier. Dzięki im, Wergili pozyskał oby
watelstwo we Francyi. Mowy przekład Eneidy dokonany wytwornym 
rymem przez p. Bardi de Fourtou, tern badzićj jeszcze spopularyzował 
tu  imię genialnego poety.

Kiedy cześć dla Wergilego rośnie coraz bardzićj pomiędzy 
Francuzami, Niemcy przeciwnie, usiłują strącić go z piedestału, i po
kazać całą nicość wielkiego przez wieki bożyszcza. Popęd ten roz
począł się już w początkach bieżącego wieku, wówczas właśnie kiedy 
w skutek poniesionych klęsk i upokorzeń, Niemcy poczęli wyrabiać 
w sobie systematyczną nienawiść ku Francuzom, i deptać pogardliwie 
wielkie zdobycze łacińskiej cywilizacyi. Pierwszy Niebuhr, w Historyi 
rzymskiej, (r. 1811) wyraża się ostro o Eneidzie, zowiąc ją utworem 
chybionym, opartym na myśli fałszywćj. „Jeśli, mówi on,konający 
Wergili kazał spalić Eneidę, to dlatego że w chwili tak uroczystćj, 
czuł na jak  kruchych podwalinach spoczywa uzurpowana jego chwała!"

Niemcy przyklasnęli tym słowom. Jan Paweł Rychter ubolewa 
że Eneida uszła płomieni: jest on wyrazem opinii powszechnćj. Filo
logowie rozpoczęli zawzięta krucyatę przeciw Wergilemu; podjęli oręż 
ci nawet którzy nigdy nie czytali Eneidy. Uprzedzenie rosło w miarę 
rozmagającśj się pychy germańskićj; doszło do szczytu po ostatnich 
tryumfach nad Francyą. Niedawno oto filolog Bernhardy, w dziele: 
Grundriss der Romischen Literatur 1871 r., zebrał imiona niemieckich 
antagonistów Wergiliusza; liczba ich ogromna: do nich należy Hegel.

Historyk Mommsen równie zacięty przeciwnik wielkiego poety, 
a raczćj latynizmu, wyraża się z największą pogardą o Eneidzie; nie 
umiś sobie wytłómaczyć wziętości, jakiśj przez wieki używała; na do
miar lekceważenia przyrównywa ją  do Wolterowskićj Henryady.

Był czas, że i Anglia uległa wpływom krytyków niemieckich 
i zwróciła się nagle do greckich źródeł, pomijając łacinę i Wergilego. 
Uprzedzenie to krótko trwało. Filologowie angielscy z pokorą wyrze
kli mea culpa. W tym właśnie roku Sellar, profesor starożytnćj lite
ratury w uniwersytecie edymburskim, rozpoczął obszerne dzieło 
O poetach łacińskich z  epoki Augusta , wielkim tomem, poświęconym



wyłącznie Wergilemu. Krytyk pokazuje w genialnym poecie wierne 
zwierciadło, kraju i wieku swego; żywotny wyraz idei politycznych, 
uczuć moralnych i religijnych, jakićmi przejęci byli Rzymianie tćj 
epoki.

Głęboki erudyta, opićrając się na danych historycznych, jak nie- 
mniśj na sainymże duchu utworów Wergilego, utrzymuje, że wielki 
poeta nie był z rodu Latynem, ale Celtem. Wiadomo, że nad rzeką 
Po, istniały kolonie galskie; samo nazwisko poety Vergilius, świadczy 
w oczach lingwisty o galskićm pochodzeniu. „Wymownićj jeszcze, do
daje Sellar, świadczą o tym rodowodzie samodzielne żywioły geniuszu 
Wergilego; z jego utworów powićwa jakieś nieokreślone uczucie tęs- 
knćj zadumy, jakieś mystyczne pojęcie niewidzialnego świata. Głębo
ka rzewność zastępuje tu miejsce namiętnśj miłości. Poeta umiał 
przejrzćć nawskroś ludzkie serce i odkryć węzeł, łączący je z zewnę
trzną przyrodą. Kiedy podejmuje pierwotne tradycye, prąd romanty
zmu ożywia jego słowo!”

Ciekawi jesteśmy, jak przyjmą erudyci niemieccy te wywody 
profesora edymburskiego. Wątpimy, aby hypotcza galskiśj narodowo
ści, zwróciła ich umysły ku Wergilemu. Nie obejdzie się zapewne 
bez żywych protestacyi. Mieliby Niemcy pozwolić, aby romantyzm, 
w którym widzą samodzielny wyrób geniuszu swego, miał już kiełko
wać w "nienawistnych im Georgikach lub potępionój Eneidzie? Kto wić 
jednak czy filologowie niemieccy, opićrając się na tych danych, nie ze
chcą dowieść, że Wergili pochodzi z jakiegoś plemienia z lasów Her- 
cyńskich, zabłąkanego za Alpy. Skoro przezwali Niemcem Koperni
ka, mogą na tćmże prawie nazwać Wergilego Germaninem!

W dniu 25 października, Instytut francuzki obchodził jak zwy
kle rocznicę założenia swego. Pięć składających go Akademii wzięło 
czynny udział w uroczystości. Od ośmdziesięciu dwu lat, tradycya ta 
przechowuje się wiernie; raz tylko jeden w r. 1870, Instytut nie śmiał 
podnieść głosu, pod wpływem boleści narodowej. Na tegorocznćm ze
braniu. prezydował p. Caro, jeden z najświetniejszych mówców grona 
akademickiego. Po nim zabrali kolejno głos, członkowie wszystkich 
pięciu akademii.

Pan Caro ogłosił naj sam przód rezultat wielkiego dwuletniego 
konkursu, jedynego, jakim rozporządza cały Instytut, powołując do 
głosowania wszystkie wydziały razem. W tym roku, nagroda w ilości
20,000 franków, przypadła p. Chapu, słynnemu rzeźbiarzowi, za posąg 
Młodości, pomieszczony w galeryi pałacu Sztuk pięknych, na pamiątkę 
artystów poległych w ostatnićj wojnie. Nieraz wspominaliśmy to ar
cydzieło dłuta, którćm słusznie chlubi się Paryż.

Przebiegł następnie mówca, długi szereg zmarłych w tym roku 
członków pięciu Akademii. Rok to prawdziwie nieszczęśliwy; nietylko 
że pogrzeb! tylu pracowników na każdem polu nauk, ale co więcćj,



odebrał Francyi mężów wielkiego rozgłosu i znaczenia, jak Thiers 
i Le Verri er.

Prawoznawstwo utraciło np. Cauchy, autora wielu dzieł specyal- 
nych, a między nićmi ważnój rozprawy O pojedynku , o pierwotnych je 
go początkach i stosunku do dzisiejszych obyczajów.

W dziedzinie sztuk pięknych, zgasi znakomity rzeźbiarz Perault, 
genialny góral, urodzony w wieśniaczćj chacie u stóp Jura, który dzię
ki niezmordowanej pracy, stał się pierwszorzędnym mistrzem i ozdo
bił Paryż arcydziełami dłuta swego.

Na niwie poczyi. Akademia czterdziestu, utraciła Józefa Autran, 
gorącego czciciela ideału, który gonił za nim do ostatniego tchnienia.

Z wydziału nauk filozoficznych, um arł znany fizyolog p. Lelut, 
jeden z koryfeuszów szkoły pozytywnćj. Poświęcił on długie lata na 
zbadanie chorób umysłowych. Biorąc rzeczy ze stanowiska czysto-ma- 
teryalnego, wykazywał stosunek szaleństwa do rozumu. ,,Analogie te, 
mówi p. Caro, mogłyby zatrwożyć bićdny rodzaj ludzki, szczególnićj 
ludzi wyższych. Przed okiem tego nieprzebłaganego inkwizytora, So
krates ze swoim domowym Demonem i Pascal z talizmanem swoim, 
dotknięci byli początkiem obłąkania." Lelut przygotował umysły do 
dzisiejszego systematu, według którego natchnienia najszczytniejsze, 
byłyby po prostu jskićmś podrażnieniem mózgowćm, a geniusz chorobą 
nerwów (une nevrose), a jednak dodaje Caro, „mimo tych wywodów pa
tologicznych, ani p. Lelut, ani jego następcy, nie zrazili nas jeszcze do 
geniuszu! Bodajby ta epidemia zapanowała między nami! Szczęśli
we ludy, które wydadzą takich waryatów, jak Sokrates i Pascal.

Z chlubą narodową, wspomina p. Caro imię olbrzyma nauki, 
zmarłego niedawno Le Verrier’a. Należy on, rzekł mówca, do tćj 
wielkiśj rodziny Koperników, Keplerów, Laplasów, którzy w czterech 
ostatnich wiekach usiłowali odkryć prawa, rządzące światem fizycz
nym i pokazać nam cudowną jego piękność. Kiedy taki człowiek zni
ka z pomiędzy nas, śmiało rzec można, iż dzieło Boże, wielkiego traci 
świadkal

XV kilku ogólnikach p. Caro skreśla znane wyniki badań sławnego 
astronoma, który przed ludzkim umysłem rozszerzył kresy świata sło
necznego, ułożył tablice wielkich planet, obdarzył Francyą nowym sys- 
tematem meteorologicznym. Najwyższy tryumf jego geniuszu, widzi 
w odkryciu Neptuna, owćj sławnćj planety, którśj miejsce oznaczył na 
niebie za pomocą analizy matematycznćj wprzód, zaczem ją  dostrzegło 
ludzkie oko!

Długi szereg zmarłych, zakończa p. Caro imieniem Thiersa. Po
dziwia przedewszystkićm wszechstronną siłę jego geniuszu, nadzwy
czajną chciwość wiedzy i niezmordowaną działalność. Wszystko 
chciał poznać, wszystko wiedzieć, wszystko zgruntować do dna.

„Nie mam pretensyi, mawiał do przyjaciół, uchodzić za wielkiego 
pisarza, ale wstydziłbym się, gdyby mi wykazano, że w przedmiotach 
podjętych przezemnie są rzeczy, których nie zrozumiałem." „Te sło



wa, dodaje p. Caro, tłómaczą najlepićj ową wszechstronną ciekawość, 
jaką Thiers zachował do ostatniej chwili; nikt mu nie dorównał w tym 
względzie, prócz jednego może Woltera. Myślą, wiecznie rozbudzoną, 
ogarniał wszystkie dziedziny uinysłowości ludzkićj, badał do gruntu 
wojskowość, finanse, politykę, sztuki piękne, filozofią, fizykę, astrono
mią; nic mu nie było obojętnćm. Ztąd to upodobanie jego w pisarzach 
wielkićj energii: Tacycie, Pascalu, Bossuecie; ztąd w historyi uwielbie
nie dla czynnego geniuszu Napoleona; w sztukach pięknych dla Micha
ła  Anioła, tego olbrzyma twórczćj siły."

„Wielki ten myśliciel (mówi Caro), zamierzał wykonać ostatnie 
dzieło i objawić w nićm wszystkie wyniki badań ściśle naukowych, ca
łe doświadczenie długiego życia, całą moc i światło swego rozumu. 
W dziele tćm Thiers miał przedstawić człowieka, jego pochodzenie 
i historyą; przyrodę i różne metody naukowego jćj badania: nakoniec 
ziemię, na którćj człowiek rozwija pracowity swój żywot i staje się ro
botnikiem własnćj przyszłości. Wszystko to miało prowadzić do za
sadniczego zagadnienia, do którego przystępował z podwójną powagą: 
jako głęboki badacz wszystkich gałęzi nauk i jako mąż czynu, wolny 
od zarzutów marzycielstwa. Wiadome są jego konkluzye; nie ta ił ich 
w poufnych rozmowach. Wierzył w ostateczny cel człowieka, przy
znawał się jawnie do spirytualizmu. Miał przekonania najsilniejsze, 
najściślćj wyrozumowane o początku i zarządzie wszechświata, przyj
mował porządek opatrznościowy, w którym nie ma miejsca dla istot 
bezużytecznych; gdzie wszystko ma przyczynę bytu, gdzie wszelki twór 
dąży do Bożych celów, spełnianiem praw koniecznych w świecie fizycz
nym, a urzeczywistnienia przez wolną wolę praw moralnego świata. 
Thiers w rozmowie z przyjacielem St. Hilaire, określił tę myśl głębo
ką w sposób parlamentarny: „Jestem, rzekł, i będę zawsze w zgodzie 
z ministeryum Opatrzności!"

Czemu w kronice paryzkiej nie wspomnieliśmy dotąd imienia 
Thiersa? mają prawo zapytać czytelnicy. Proste doniesienie o śmierci 
i pogrzebie byłoby zbytecznćm; dzienniki wyczerpały ten przedmiot, 
nim wyszło z druku miesięczne sprawozdanie nasze. Na obszerniej
szą wzmiankę o pracach słynnego historyka, czekamy chwili, kiedy 
następca jego w Akademii francuzkićj, niewiadomy dotychczas, wywiąże 
się z tak wielkiego zadania. Nakoniec mamyż powiedzićć całą praw
dę? Kiedy przed trzema miesiącami zabiśraliśmy się do pisania 
o zmarłym, przyszły nam mimowoli na myśl słowa Kornela, zapytywa
nego, dlaczego milczy o kardynale Richelieu:

II a  fa it tro p  de b ien , p o u r en d ire  da  m ai,
II  m ’a fa it tro p  de m ai, p o u r en  d ire  du bien!

Po prezydencie zajął głos p. Faye, członek Akademii nauk. Ze
brana publiczność lękała się zrazu, ściśle naukowćj rozprawy, niedo- 
stępnćj dla prostych śmiertelników, ale pierwsze słowa uczonego, miłą 
były dla niśj niespodzianką. P. Faye mówił o księżycu, tym nieodstęp



nym satelicie ziemi, niegdyś ulubieńcu poetów, dziś tak bardzo spo
wszedniałam i pogardzonym. Realista, z samego charakteru prac swo
ich, astronom, wziął za cel sobie odrzćć biódny księżyc z ostatniego 
uroku, jaki mu jeszcze pozostał; wystąpił silnie przeciw powszechnym 
przesądom, jakoby księżyc iniał sprowadzać deszcz albo pogodę!

,,Jakże często, mówi p. Faye, słyszymy powtarzających, cóż to 
za czas okropny! deszcz leje, wicher napędza chmury! szczęściem koń
czy się kwadra, z nowiem wszystko się zmieni!"

W tym zastarzałym przesądzie, uczony widzi wielkie niebezpie
czeństwo. Drogo nieraz, jak mówi, przypłacili je marynarze, rozpo
czynając żeglugę w nadziei niechybnej pogody; nieraz przypłacili wo
dzowie, prowadząc wojsko do boju, gdy znów obiecywał im promień 
słońca! Rolnicy najciężćj okupują tę wiarę na niczćm nieopartą!

P. Faye nie zaprzecza bynąjmniśj wpływu księżyca na podniesie
nie wód morskich. Według niego to właśnie zjawisko, stwierdzone 
przez naukę, dało powód do mylnego wniosku, że księżyc w tenże spo
sób wpływa na atmosferę. „Dlaczego, pyta, u starożytnych ludów, 
sam Jowisz gromadził chmury i rzucał piorunami, księżyc zaś nie 
brał żadnego udziału w pogodzie albo slocie? Oto dlatego, odpowia
da, że starożytne ludy, rozsiadłe wkoło morza Śródziemnego, nie wi
działy na oczy przypływów ni odpływów morskich, ledwie że z posłu
chu miały o nich jakieś pojęcie. W XV dopićro wieku, słynni żegla
rze poznali się z oceanem i peryodyczne jego zmiany odnieśli słusznie 
do przemian księżycowych. Po nich tćż jednak odziedziczyliśmy za
korzeniony dziś przesąd, jakoby ten księżyc, tak silny, że podnosi fale 
oceanu, rozpościerał niemuiój swe rządy ponad światem powietrznym.” 
Na poparcie swój tezy p. Faye stawia dowód, że w Limie burze są cał
kiem nieznane, że na wyspie Ś. Heleny i w ogóle poza lądem stałym 
Ameryki, pioruny nigdy nie biją, że w wyższym Egipcie deszcz nie pa
da, a przecież księżyc zarówno jak  u nas, odbywa tam swoje prze
miany.

„Prawa burz stanowczo dziś poznane, mówi astronom, dają nam 
niezbity argument. Wiadomo, że trąba morska, tak zwany cyklon, 
krąży po przestrzeni oceanu przez dni 15 lub 20, dopóki nie postrada 
siły swojśj; a więc tenże sam cyklon może rozbić jeden statek na no
wiu, drugi na pierwszćj kwadrze, trzeci zaś podczas pełni. Odkąd od
kryto stały przebieg prądów powietrznych, nikt już nie przypisuje cy
klonów księżycowi. Te straszliwe objawy inny mają początek; wyra
biają się pod wpływem słońca, w najwyższych strefach atmosferycz
nych. Słońce zatem rządzi wszechwładnie ziemią. Od niego zależą 
nietylko zwykłe pory roku, ale wszelkie ruchy ziemskie, począwszy od 
burz i orkanów, od biegu rzek i strumieni, aż do drgnięcia skrzydełek, 
niedostrzeżonego okiem owadu, aż do spływu drobniuchnćj kropli rosy! 
Niech tylko zgaśnie słońce, a ustanie ruch wszelki, życie zniknie, ziar
no piasku nie drgnie na kuli naszćj."



Zakończa mowę swą, wspominając naukę nową Termodynamikę, 
powstałą jednocześnie w Anglii i w Niemczech. Nauka ta objaśnia, 
że na całćj przestrzeni świata, ciepło przetwarza się bezustannie w si
łę, siła zaś tworzy ciepło. Jak? dlaczego? to tajemnica, ale fakt stał 
się uznaną powszechnie rzeczywistością. Z owćj nauki wypływa nie
zbity pewnik, że ciepło słoneczne źródłem jest wszelkiego życia 
i wszelkiego ruchu na ziemi.

Członek Akademii napisów p. Le Blant, odczytał potśm zajmują
cą rozprawę o Bogactwie i Chrześciaństwie w wiekach prześladowania. 
Przypomniał teksta Ewangelii, tak groźne przeciwko nieużytym boga
czom; wykazał wpływ nowych idei na zmianę społecznych stosunków.

’ P. Gruyer, z Akademii Sztuk Pięknych, dał poznać ustęp ze stu- 
dyów swych nad Rafaelem. Mówił o dwu portretach Fornaryny, wy
konanych ręką mistrza, jak niemniój o znanych światu arcydziełach, 
w których poznajemy te rysy coraz promienistsze, coraz bardzićj zide- 
alizowane, aż nakoniec zabłysły całym blaskiem świętości w nieporó
wnanej Madonie Sykstyńskiej.

Zakończył posiedzenie p. Geffroy, z Akademii Nauk moralnych 
i politycznych, sprawozdaniem z czterechsetnćj rocznicy Uniwersytetu 
upsalskiego. P. Geffroy wraz z profesorem Boissier, reprezentował 

. Francyą podczas uroczystości. Zaszczyt ten słusznie mu przypadł, ja 
ko autorowi ważnćj monografii o Gustawie III. Uroczystość upsalska 
zbyt żywo nas obchodzi, abyśmy mogli zamknąć rzecz w kilku pobie
żnych słowach. Zostawiamy ją  na późnićj; sądzimy zresztą, że nas 
w tćm uprzedzi kompetentniejszy sprawozdawca, lir. Engestróm, dele
gowany do Upsalu przez Towarzystwo Poznańskie Przyjaciół Nauk.

Życiorys Fryderyka Szopena, pióra p. Maurycego Karassowskie- 
go, zajął żywo tak Francuzów jak  i Anglików. Czytaliśmy obszerne 
z niego wyjątki w dziennikach i przeglądach francuzkich. Nie powta
rzamy ich, gdyż znane są bez wątpienia w Warszawie; zapisujemy tyl
ko fakt, że prasa tutejsza, mimo całej obojętności dla publikacyi pisa
nych w języku niemieckim, oceniła wysoko dzieło ziomka naszego 
i z żywśm przyjęta je  współczuciem. Toż samo widzimy i w Anglii. 
Przegląd Fortnighty z miesiąca września, pomieścił obszerne sprawoz
danie p. Hueffer, z pięknój pracy p. Karassowskiego. Wiadomo, że 
genialny Chopin, zarówno popularny u Anglików, jak  i u Francuzów. 
P. Hueffer gorąco tćż ubolewa nad zatratą pozostałych po nim pamią
tek i jego nieocenionćj korrespondencyi, z którćj mała cząstka zale
dwie ocalała. Pochwały, jakićmi cudzoziemcy obsypują najsłusznićj 
dzieło p. Karassowskiego, dają nam niechybną nadzieję, że to znakomi
te studyum ukaże się wkrótce w przekładzie .francuzkim i angielskim.

W papićrach pozostałych po stawnym astronomie Le Verrierze, 
znaleziono obszerną korrespondencyą z głównymi koryfeuszami nauki’ 
jak  Herschel, Airy, Struve, Encke, Hind, Adams. Zbiór tych listów,



obejmuje w sobie dokładną historyą astronomii nowoczesnej. Akade
mia nauk zajmie się wkrótce ich ogłoszeniem; mówiono właśnie o tśm 
na ostatnićm posiedzeniu tego naukowego ciała.

R O Z M A I T O Ś C I .

Nieznany list Adama Mickiewicza ').
Rzym.

Kochany Józefiel Tydzień mija jak  się dowiedziałem o śmierci 
Cypryana. Nie miałem siły wziąć się zaraz do pióra. Wiadomość 
przyszła aż z Białocerkwi od Zaleskićj. Wy już zupełnie zaniedba
liście mnie. Może nie chciałeś zasmucać... ach kochany Józefie, takie 
okropne nowiny robią mię niespokojnym o Was; donieście przynaj- 
mniśj, że żyjecie. Prawda, że do ciebie nie pisałem. Jeden jestem, 
Was kilku. Pisząc o interesach do Petersburga, mówię i o podróży 
i proszę aby tobie każdy list udzielano, co Franciszek przyrzekł. Mu
szę przytćm i w inne strony, w innych zdarzeniach pisywać i odpisy
wać. Krzyczą na mnie, a ja  już na cztery listy nie mam odpowiedzi 
z Petersburga. Ostatnie pismo ztamtąd było datowane w Nowem- 
brze. Znasz mnie dobrze, a raczój znamy się dobrze, jesteś więc pewny, 
że choć nie często rozmawiamy, serce moje zawsze jednostajnie bije 
dla ciebie; mam zaś taką naturę, iż w oddaleniu jeszcze więcćj ko
cham. Proszę cię, pisz do muie prosto do Rzymu, Via monie Nrionro, 
palazzo Ferrucci dclle Frincepezza de Volkonshy. Listy zawsze mnie 
znajdą. Przyślij mi swój adres. Opisz mi szczegółowo ostatnie 
chwile jednego z naszćj, coraz szczuplejszćj rodziny. Z niewymowną 
boleścią myślę, że jego położenie względem Karoliny musiało przyczy
nić się do zrujnowania jego zdrowia. To szlachetne i nowe serce nie 
wytrzymało pierwszćj namiętności. Donieś mi o Onufrach i Budrewi
czu. Jak Wam tam być musi smutno, jak  mię ta myśl mgłą otacza 
i zasłania Włochy. Przeznaczenie, jeśli mi co udzieli, musi najprzód 
jak  Harpia dary swoje zatruć. O podróży nie mogę pokrótce pisać. 
Z Niemiec, oprócz widzenia Szwajcaryi Saskićj, Getego i Schlegla, nic 
nie skorzystałem. Okolice Renu i Szwajcaryi zostawiły wspomnienie 
lekkie i piękne, i niewyraźne jak sny. Włochom więcćj winien będę. 
Otwierają się powoli zmysły moje dla sztuk, które oceniać i rozeznawać 
poczynam. Pomaga mi wiele jeden artysta Polak, Stattler, którego 
zdania przemawiają do mnie i wzbogacają mnie. Bogactwa sztuk

' )  D nia 26 lis topada  r. b . p rzypadała  roczn ica  zgonu tego w ielkiego 
poety, w dniu tym  zaczynam y d ru k  powyższego lis tu , k tó ry  odświdży w pam ię
ci naszej tw órcę P a n a  Tadeusza. Pochodzi on ze zbiorów  Sew eryna G o łę 
biow skiego. F rzyp . R ed. B . W .



przechodzą wszelkie wyobrażenie; wszystkie galerye z tamtćj strony 
Alp są dzieciństwem. O starożytnym Rzymie chybabym pisał wier
szami. Dlaczegóż tu nie jesteś zemną decyfrować napisy na trumnie 
w którćj leżą kości Scypiona, przechadzać się między tysiącami inskryp- 
cyi tak pięknych i czytelnych, jak  gdyby wczora wyrzezane były, i wi
dzieć na obeliskach napisy Augusta, i na luku tryumfalnym świecznik 
jerozolimski. Koloseum, którego i ten kawał muru oceniony, koszto
wałby dziś 19 milionów franków! i. i.; nićma sposobu tych wykrzykni
ków zakończyć. Od dwu lub trzech tygodni mamy przecie stałą pięk
ną wiosnę, jak nasz maj. Natchnienia poetyckiego nigdy nie miałem, 
zamroczony i rozerwany mnóstwem przedmiotów, które się nie prędko 
skrystalizują i w warstwy ułożą. Muszę tćż wyrzucić na papier część 
teoretycznych a raczćj praktycznych myśli o sztuce, już gotowych. 
Nie pisałem dotąd, bo w stancyi tak było zimno, żem siedział w płasz
czu. Mam zamiar pojechać ztąd do Neapolu, a możebym mógł wyra
chować dosyć pieniędzy i zwiedzić Egipt: to ostatnie wątpliwe. Zdro
wie dobrze mi służy, ale tęsknię więcćj niż dawniśj do kraju i do Was. 
Chciałem pisać do Karoliny, ale nie wićm, co się po tym okropnym 
wypadku stało, co ona myśli i co się z nią dzieje. Jeśli bywasz u nićj, 
napisz mi szczerze twoje myśli i rady. Ja nic jój nie przyrzekałem, 
a teraz okoliczności bardzićj nas rozdzieliły. Wszakże chcę twój głos 
usłyszeć; napisz szczerze i bez ogródki. Bądź zdrów, kochany Józiu. 
Śmierć przyjaciół naszych przebudziła mię ze snu nadzieją. Czyż ty l
ko będziemy wzdychać do Jerozolimy naszego powrotu i wspólnego 
razem życia, umierając po jednemu? Nie zapomnij donieść mi o sta
nie twoich finansów. Polecam cię Bogu. Onufra uściśnij. Kłaniaj 
Kuszelewym. List pani Kuszelew w Dreźnie odebrałem. Kozłow
skiemu kłaniaj. Interes księdza powinien przyjść drogą urzędową, 
a wtenczas najłatwićjby się zrobił, wszelakoż niechaj przyszłą notę uro
dzenia i t. d. i żądań swoich. Twój Adam.

Adres: Józef Jeżowski w Moskwie (odebrany 4 marca 1830 r).

PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Zbigniew ICniaziołucki, Jobami I  Albrecht, Kbnig von Polen in 
seinen ersten Regierungsjaliren. JEine MstoriscJie Studie.

Na zagranicznych niemieckich uniwersytetach zyskują niekiedy 
aprobatę i bywają następnie drukowane rozprawy historyczne, któreby 
u nas za wyrokiem komisyi egzaminacyjnej śmiało w tece autora... lep



szych czasów wyglądać mogły. Może to się wydać dziwnćm, a jednak 
tak jest w istocie. Na uniwersytecie, dajmy na to lipskim, przedkłada 
profesorowi-historykowi, który się zajmuje wszystkióm, tylko nie pol- 
skiemi dziejami, kandydat, pragnący uzyskać stopień doktora, pracę 
właśnie z tychże polskich dziejów. Kto wie, do jakiego stopnia i o ile 
słusznie, zasada podziału pracy została zastosowaną na niezmierzonym 
obszarze umiejętności dziejów, ten pojmie łatwo, jakie coś podobnego 
za sobą pociąga skutki. Oto zdarzy się, iż zostanie aprobowaną praca, 
poprostu niewarta imienia dysertacyi doktorskiśj. Idzie ona następnie 
do druku, jedynie na to, zdaje się, ażeby przed całym światem świad
czyć o niewiadomości swego autora i prawdzie naszego powyżój wyrze
czonego twierdzenia. Dowodem tego jest np. dawniejsza, mało u nas, 
jak  na to zasługuje, znana lipska dysertacya inauguracyjna, pod tyt.: 
Zwanzig Jahre aus der Regierung Sigismund's I Konigs non Polen 
a u f Grund der Acta Tomieiana (Lipsk, 1870), którćj autor, p. Henryk 
Goldberg, piszący o pierwszćj połowie dziejów Zygmunta I, nic zna , 
;powtarzamy nie zna ,—nic, to mało, nie widział, nie słysza ł nawet
0 głównćm pierwszych dziesięciu lat jego panowania źródle, nie słyszał, 
powiadamy, o kronice Decyusza, a mimo to zabrał się do pisania, i na
pisał rzeczywiście źródłową, jak powiada, monografią tych czasów. 
Prawda też, że tak nie zawsze, powiedzmy, rzadko bywa. Znamy pra
ce rodaków na niemieckich uniwersytetach (z zakresu ojczystych dzie
jów), które tak formą, jak treścią, wszelkim słusznym czynią zadość 
wymaganiom. Także pracy, którćj tytuł umieściliśmy na czele niniej
szego artykuliku, żadną miarą nie można zaliczać do prac, o których 
wyźśj była mowa. O rozprawie tśj młodego pracownika na niwie oj
czystych dziejów, oprócz jednego Przeglądu krytycznego dotychczas, 
ile nam wiadomo, żadne pismo polskie nie zdało sprawy; a może prze
cie i autor, jako nasz rodak, i praca jego, jako mająca za przedmiot 
ustęp z polskićj przeszłości, zasługują na to, by o nich słów kilka po
wiedziano.

Rozprawa pana K. świadczy o niezaprzeczonym talencie swego 
autora. Napisana płynną, poprawną niemiecczyzną, odznacza się ona 
udatną formą i pewnym niemal artyzmem w uchwyceniu i ugrupowaniu 
pojedynczych części traktowanego przedmiotu. Obok tych jćj zalet 
formalnych, poznać dalćj, że autorowi jćj niebrak dostatecznej znajo
mości literatury, tak dawniejszśj, jak i nowszćj, do jego przedmiotu się 
odnoszącćj; że niebrak mu przedewszystkiem także warunków do zro
zumienia życia dziejowego narodów; życia, do którego klucza szuka on 
nietylko w bijących w oczy każdego wypadkach politycznych, ale
1 w usposobieniach i dążnościach mas, zarówno jak w charakterach 
i planach wybitnych jednostek. Autor w opowiadaniu dziejów pierw
szych pięciu lat rządów Olbrachta starał się zespolić, spleść jak najści- 
ślśj życie wewnętrzne narodu z wypadkami zewnętrzućj polityki; sta
ra ł się ich związek wzajemny wykazać, starał wytłómaczyć jedno przez 
drugie, a jeśli to tłómaczenie nie zawsze mu się udało, to w tćm mnićj



jego wina, jak raczój wina trudnego tematu, do którego się zabrał. 
M ateryał historyczny bowiem, jakim rozporządza dziej opis tych cza
sów, jest tak szczupły, że przy najlepszych chęciach bardzo często nie 
pozostaje mu nic innego, jak (by tradycyjnego, utartego użyć wyrazu) 
tylko w półświetle przedstawić opisywane przez się zdarzenia. P. K. 
wiedział dobrze o tych trudnościach, mimo to jednak wziął się do skre
ślenia dziejów Olbrachta, ażeby, jak powiada, więcej światła rzucić na 
tę mało znaną postać naszćj przeszłości, ażeby w ten sposób rozjaśnić 
jeden z wielu ciemnych jćj rozdziałów (str. 5). Staranie chwalebne, 
i w zasadzie nie mamy nic przeciw niemu. Ale spytajmy, czy autoro
wi udało się to, co zamierzył? Otóż, zdaje nam się, że nie. A dlacze
go nie? Nie odmawiamy bynajmniój autorowi pewnych zalet, potrze
bnych do rozwiązania takiego zadania, sumienności w korzystaniu ze 
źródeł, pilności w gromadzeniu potrzebnych szczegółów, pewnćj bystro
ści w ich wzajemnćm łączeniu i w wnioskowaniu z nich: a jednak nie 
możemy zataić, że tśm wszystkićm nie zdołał przecie zastąpić ubóstwa 
materyału, że przeto też nie zdołał bynajmniój, stosownie do swego za
miaru, rozjaśnić ciemnego epizodu, który opisywał. Przynajmniej nie 
w naszem pojmowaniu rzeczy. Obraz dziejów Olbrachta, skreślony 
przez autora, jest, nie przeczymy, dość jasny, kategoryczny, lecz przy- 
tem nie jest bynajmniój niezawodny, brak mu rękojmi jego wiarogo- 
dności. Światło, które nań starał się rzucić autor, jest światłem po- 
życzonem, nie z niego samego dobytóm, jest raczój własnością autora, 
refleksem jego mniemań i przekonań osobistych. P. K. przedstawił te 
dzieje la/c, bo tak  sobie powiązał, tak wytłómaczył pojedyncze, zagad
kowe zdarzenia, które treść tych dziejów stanowią; ale te zdarzenia do
puszczają jeszcze wielorakich innych, wręcz przeciwnych tłómaczeń... 
i kto inny przedstawi je inaczej. Próba chwalebna, ale tylko próba, a od 
tój próby i tego światła, bogdaj czy nie lepsze owe półświatło, ów zmrok 
historyczny.

Z tój właściwości, albo raczój niewłaściwości pracy p. K. wypły
wa inna, którćj również w sprawozdaniu naszćm żadną miarą pominąć 
nie możemy. Powiedzieliśmy, jak  smutny jest stan źródeł do dziejów 
tych czasów. P. K. nie ograniczył się na źródłach wyłącznie z tój epo
ki; poszedł wstecz i naprzód, zajrzał tu i owdzie, co wszystko tylko na
leżytego z jego strony rozumienia rzeczy dowodzi. Ale p. K. w zapale, 
w gorliwości swój poszedł zadaleko, poszedł, zdaniem naszóm, na bez
droża. Chcąc wynagrodzić ubóstwo materyału historycznego, obcho
dzi się p. K. z nim z jednej strony z nadzwyczajną, zkądinąd uznania 
godną oszczędnością, okazując jednak przytóm zarazem z drugiój stro
ny rażącą, niczem nieusprawiedliwioną dowolność. I jedno, i drugie, 
i owa zbytnia oszczędność, i owa dowolność jest tu nie na miejscu. 
Lecz z tego, by zarzutów nieuzasadnionych nie robić, wytłómaczymy 
się bliżćj.

P. K. postępuje nader oszczędnie z materyałem źródłowym, p. K. 
nie pomija, nie lekceważy i jednej litery w notatach kronikarskich tych



czasów. Otóż nieszczęście chce, że p. K. za najważniejsze źródło swe
go opowiadania uważa (całkiem niesłusznie) Kronikę Wapowskiego, 
że na niój głównie opiera swoje przedstawienie. Ten Wapowski jed
nak, żeby go w krótkości scharakteryzować, to gaduła, stylista, blagier, 
jak  mówią w codziennem życiu, który niewiele wić, a dużo mówi, albo 
tćż czasem nic nie wić, a przecież coś mówi. Komuż z rzeczą obznaj- 
mionemu wypadnie wierzyć jego gadulstwu, ważyć na dukatowćj szali 
słowa jego, wciągać je w tekst opowiadania swego? A tak przecie robi 
p. K. Weźmy tylko dla przykładu zwięzłą i krótką—przyznajemy— 
charakterystykę króla Olbrachta w przedstawieniu p. K. Cała ta cha
rakterystyka jest tylko parafrazą słów Wapowskiego, z przywołaniem 
tu i owdzie do pomocy nie lepszych odeń: Miechowity i Tuberona, i nie- 
któremi własnemi dodatkami. Zgoda! tylkoż pytamy: od kiedy to we
szło w zwyczaj budować charakterystyki osób na mniemaniach, na spo
strzeżeniach kronikarzy, i to jeszcze kronikarzy tak poślednićj miary, 
jak wyżćj wymienieni, kronikarzy, ani bystrością obserwacyi się nie od
znaczających, ani ścisłością stosunków z owemi osobami nie związa
nych. Wierzymy kronikarzowi (jeżeli on w ogóle jest wiarogodny) 
tam, gdzie on podaje fakta, gdzie opisuje zdarzenia; ale od tych faktów 
i tych zdarzeń staramy się odróżnić to, co jest osobistą kronikarza 
uwagą: bo to drugie świadczy tylko, jak  kronikarz to lub owo pojmo
wał, ale niekoniecznie, jak to i owo było w istocie. Więc chcemy wie
rzyć, że Olbracht był mężem wysokiej postawy, i... że nosił pałasz 
przy boku, bo tak zaręcza nie podejrzany w tej mierze Wapowski; ale 
musimy wątpić, czy Olbracht w istocie miał te zamiary, jakie mu rze
czony Wapowski przypisał, czy rzeczywiście i jego wnętrze było ta- 
kićm, jakiem je kronikarze a za nimi p. K. przedstawia. Charakter 
człowieka objawia się w czynach jego; według tych czynów potrzeba go 
kreślić, a nieprzyjmować za dobrą monetę słów, któremi kronikarz 
częstokroć tylko upstrzył jednostajne opowiadanie suchych zdarzeń. 
Gdzie zaś te czyny zaubogie albo nam zamało znane, tam... lepićj nie- 
zapisaną zostawić kartę, albo przynajmniśj strzedz się podawać jako 
pewnik to, co w najlepszym razie jest tylko domysłem. Albo, czy ze
chce kto w istocie na ogólnikowych słowach Tuberona (Poloni veriti fe 
rox ingenium Alberli, lib. VI, § II) opierać twierdzenie, że szlachta 
bardzo się bała Olbrachta (str. 13), jak to p. K. z wielką pewnością 
powiada. Pytamy, czyby autor, gdyby mu przyszło np. kreślić chara
kter następcy Olbrachtowego, króla Aleksandra, także poszedł za sło
wami kronikarzy? Wypadłoby mu wtedy sławić go jako szczęśliwego 
wojownika, bo takim nazywa go Wapowski (Script. rr. Polon., tom II, 
wyd. prof. Szujskiego, str. 70). Albo Władysława węgiersko-czeskie- 
go wynosić „nadzwyczajny rozsądek" i chwalić zmysł polityczny i t. p. 
(tamże, str. 139). A Zygmunta I zwie nasz kronikarz „boskim", epitet 
podobno trochę za szczytny, nawet dla takiego jak  Zygmunt I króla.

To zresztą nie jest nasze o tćj sprawie zdanie. Mistrz nowszśj 
szkoły, nieporównany w charakterystykach Rankę dobrze się oglądnie,



nim uwierzy słowom ambasadorów weneckich, gdy ci charakteryzują 
jakiego monarchę. A wiadomo dobrze, jacy to byli ludzie, których 
używał rząd wenecki.

Rzecz tę o Olbrachcie przytoczyliśmy tylko dla przykładu. P. K. 
i w innych razach zanadto naiwnie obchodzi się ze swćm źródłem, za- 
wiele daje mu wiary, niepomny pono na to, że nie dobywanie materya- 
łu  ze źródeł jest zadaniem krytyki, ale przedewszystkićm należyte oce
nienie i następne spożytkowanie w miarę jego wiarogodności i wartości 
dziejowśj.

Ścisły zkądinąd przestrzegacz litery źródła, p. K. wpada czasami 
w niczśm nieusprawiedliwioną dowolność: domyśla się wielu rzeczy, 
ła ta  podania kronik własną fantazyą i tłómaczy je swobodnićj, aniżeli 
da się pogodzić z czystćm sumieniem. Wykaże to kilka drobnych przy. 
kładów.— Wapowski, na którego się powołuje p. K., pisze, że w 1496 
przyszła do Krakowa z początkiem zimy sroga zaraza, która za nasta
niem silniejszych mrozów ustała, aby, gdy zimno puściło, na nowo za- 
srożyć się w kraju (str. 21— 22, wyd. Akademii krak.). Autor widocz
nie nie zrozumiał tego ustępu, a nadto dozwolił sobie rażącój dowol
ności. Po kilku słowach o zarazie i śmierci Kalimacha (oba wypadki 
kładzie mylnie w r. 1497), pisze on: Ueberdies eernichtete ein stren- * 

■ ger Winter, der nach einem ausnahmswcise milden December und Ja- 
nuar folgte , die floffnungen des Landmannes so sehr, dass der Adel 
sich mit grosger Unlust a u f Befehl des Kómgs zu den Fahnen stellte 
u. s. w. (str. 36). Na stwierdzenie zaś tego powołuje autor Wapow- 
skiego, w którym nic takiego nie ma.—Albo inny przykład.—Wiado
mo dobrze, jak  się zachował Olbracht po nieszczęsnćj pamięci wypra
wie wołoskiśj. Niepomny strat poniesionych, puścił (wedle świadectwa 
Wapowskiego, str. 33) wodze rozpuście, hulał i bawił się, jak  gdyby 
nic zgoła nie było zaszło, coby go od tego więcćj niż kiedykolwiek win
no było powstrzymać. P. K. powiedziawszy, iż po wołoskiśj wyprawie 
szlachta poczęła nienawidzieć króla i jego doradzcę Kalimacha, kończy 
w ten sposób: Glucklicherweise zerschellten diese giftigen Angriffe 
{des Adels) machtlos, denn Callimachus lag bereits im Grabę und der 
Kónig selber bewarthe ihnen gegeniiber eine erhabene Ruhe (str. 50).
Te słowa eine erhabene Ruhe popiera autor cytatą z Wapowskiego: 
rex  . . . .  facta omnia prae se ferre  non destitit. Pytanie tylko, czy 
w tśj cytacie zawiera się w istocie to, co autor w tekście powiedział, 
a zwłaszcza, czy nic więcćj nie stoi na oduośnćm miejscu w Wapow- 
skim??... Takich wypadków jest więcćj. P. K. wić np. nawet, że jaz
da polska, kiedy 26 października 1497 r., w owym pamiętnym dniu 
klęski bukowińskićj, rzucała się na nieprzyjaciela, wołała „Jezus Ma- 
rya“ (str. 46): czysto wymysł autora (czy dla efektu użyty?), dla któ
rego nigdzie najmniejszego nie znajdziesz poparcia. Wapowski powia
da tylko (już poprzednio, str. 30), że otoczeni od Mołdawian Polacy 
(którym na ratunek przybywała taż jazda), wołali w rozpaczy Jezusa 
na pomocl...



Oto są główne ujemne strony rozprawy p. K., dostatecznie, zdaje 
nam się wyświecone przez przytoczone przykłady. Niebrak w mój 
i innych, drobniejszych usterek. Wskażemy z nich niektóre.

Szukając nowych źródeł, nie ogląda się p. K. bardzo na ich ja 
kość. Dwukrotnie cytuje źródło, które nićm zgoła nie jest. I tak: na 
stwierdzenie swojego sądu o treści lewockich obrad, powołuje się (w uw. 
91 i raz jeszcze w uw. 94) na wydrukowane w dodatku do Kroniki Wa- 
powskiego wy im ki tak zwanego „gustińskiego latopisca." Jest to zu
pełnie błędne. Latopisiec ten bowiem je s t tylko wypisem z polskich 
źródeł, głównie z Kroniki Bielskiego, i powstał dopiero w roku 16 7 0 , 
przeto dla historyi X V  wieku nie może oczywiście najmniejszego po
siadać znaczenia. Przekonaliśmy się o tern, porównywaj ąc tekst la
topisca z Bielskim, z którego całe ustępy, bardzo często dosłownie, są 
wypisane. Obok Bielskiego znał autor latopisca podobno i Kromera, 
zapewne w polskim (Płazowskiego) przekładzie. Wszystkiego zaled
wie kilka wiadomości tego rocznika (jak np. opis bitwy pod Wiśniow- 
cem w r. 1512, gdzie są liczby nieco odmienne od podanych przez Biel
skiego), zdaje się na jakichś współczesnych, a nam nieznanych, polegać 
zapiskach. Zobacz co do czasu powstania latopisca słowa napisane na 
jego czele (w Połnoje Sobranije russkich lietopisiój, izdannoje po Wy- 
soczajszemu powieleniju Archeograficzeskoju Kommissieju, tom II, 
St.-Petersburg, 1843, 4-o, str. 233), tudzież przedmowę wydawcy (tam- 
mże, str. 232).

Myli się autor na str. 21 i str. 56, w uw. 64. Nie Bernard, lecz 
Piotr Wapowski, stryj kronikarza, posłował w roku 1493 do Rzymu, 
w celu uzyskania potwierdzenia papiezkiego na arcybiskupstwo dla kró
lewicza Fryderyka. (Zob. Kronikę Wapowskiego na str. 18). Mylne 
jest też zdanie autora (na str. 57, uw. 87), jakoby Olbracht nie brał 
pierwotnie, z przyczyny obecności Zapolii, udziału w ucztach i zaba
wach wyprawianych w Lewoczy w r. 1494. Samo przez się to niepra
wdopodobne, a potćin twierdzi wręcz przeciwnie Bonfini, który wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa sam był obecny na zjeździe, że Zapo- 
lia, obawiając się gniewu Olbrachta (z powodu klęski, którą mu przed 
dwoma laty zadał pod Prcszowem, a nie pod Koszycami, jak  za Czer
nym pisze p. K.), usunął się od obrad, i że przybył dopiero, gdy otrzy
mał od Władysława list bezpieczeństwa, mający go zasłonić przed mo- 
żliwemi skutkami nienawiści króla polskiego. (Czyt. Antonii Bon/inii 
Asculani rerum Hungaricarum decades, edit. Bel, Lipsiae, a. 1 1 77, 
dee. V, lib. IV J o l. 735— 736).

Na zakończenie jeszcze jedno. Nie należało autorowi nazywać 
pracy dra Czerny’ego {Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiel
lończyków, Kraków, 1871) koinpilacyą (str. 54, uw. 42), kiedy się 
całe ustępy z nićj w mnićj więcśj dosłownym przekładzie przejęło do 
swojćj rozprawy, jak  to p. K. np. na str. 5—7 (porównaj z Czernym, 
str. 17— 20), bez zacytowania go jednak, uczynił.
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Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 
1876. W Krakowie. W drukarni uniwersyteckiej 1877 r. 

(w 12-ce, str. 175).

Wydawane Roczniki Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie, 
zasługują zawsze na bliższe rozpatrzenie, gdyż w nich mamy nietylko 
wierny obraz działalności, oraz stanu rzeczywistego, ale i rozwoju tój 
najwyższćj instytucyi naukowój, kierowanej ręką umiejętną, sumienną 
i czującą znaczenie swoje wobec całćj społeczności polskiśj.

Z zajęciem i pociechą śledzimy nowe drogi, które Akademia wska
zując poważnemu gronu swoich współpracowników, śmiało po nich 
kroczy, zyskując coraz większe plony dla nauki; dotąd nieznane lub za
ledwie słabo dotknięte. Plony te, już obfite, mamy z trzech głównych 
wydziałów: filologicznego, historyczno-filozoficznego i matematyczno- 
przyrodniczego.

Oprócz wszelako tego obrazu, mieszczą się tu i utwory znakomi
tych piór J. Majera, prezesa Akademii i Józefa Szujskiego, sekretarza 
generalnego, którego rok rocznie czytamy zdanie sprawy z ruchu nau
kowego tćjże Akademii.

Obecny Rocznik oprócz zwykłych działów dawniejszych, zawićra 
. zbiór mów pogrzebowych, mianych nad zwłokami zmarłych członków 

Akademii w r. 1876. Część ta Rocznika daje nam zbiór mów, które 
przypominają najpiękniejszy okres literatury polskićj, kiedy wymowa 
u nas tak świetnie kwitnęła.

Na czele czytamy mowę Antoniego Małeckiego na pogrzebie Ale
ksandra hr. Fredry, w którćj złożył hołd zmarłemu, jako poecie, pier
wszemu komedyopisarzowi i obywatelowi.

J. Szujski przemawiał nad zwłokami Augusta Bielowskiego. 
Przytoczymy tu z nićj tylko ostatni ustęp:

„Ze wszystkich nauk, jakie wykształcił umysł ludzki, nauka pra
cująca od wieków nad uchwyceniem i zestawieniem w żywą całość, nie
skończoność objawów życia człowieka i społeczeństwa; ścisła, bo oparta 
na krytyce świadectw, niby na szeregu dotykalnych doświadczeń; wy
zwolona, bo granicząca z światem twórczym i odtwarzającym sztuk pięk
nych, najsilniejszemi argumentami świadczyć będzie zawsze przeciw 
bluźnierstwu wieków, przeczeniu nieśmiertelności duszy! Protestować 
będzie, chociażby wskazaniem owych tysiąca i tysiąca wielkich zasłu" 
wielkich krzywd i wielkich miłości, które w księgach czasu zapisywać 
jest zmuszoną. Nie! nie! miłości wielkie nie giną, jak  nie giną krzyw
dy i zasługi! Nie gaśnie oko ducha, wytężone całe życie ku badaniu 
prawdy, jak  nie ustaje miłość, która zdobywała wieniec zasłuż aby 
niemi odkupić winy przeszłości, a wznosząc je czystćmi i spracowanymi 
rękami do góry, upomnieć się kornie, aby spłaconćm zostało to, co mi
mo win naszych, wobec naszćj ekspiacyjućj pracy, krzywdą naszą po
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zostało! Miłość ta, praca, boleść, poświęcenie, były jego osobistą wła
snością; to był on! i takim pozostanie tam i tutaj, w gronie zmarłych 
i w gronie żywych, w gronie tych, których dzieje badał i w gronie tćj 
garstki pozostałych, którzy nań, jako na wodza patrzyli. Garstki tćj 
nie opuścił tćż on, jak  nie opuszcza walecznych drogiego wodza wspo
mnienie i przykład; on tylko usnął strudzony bojem żywota.... Nam 
uczynić, jak owym żołnierzom Francyi, co śpiącego m arszałka zdobyte- 
mi otoczyli sztandary. Zdobycie prawd dziejowych, to jeden wielki, 
stanowczy krok do zwycięztwa, bo do zwycigztwa nad tćm, co w nas 
samych do życia i odrodzenia przeszkodą. Kiedy za pracą lat i sił 
młodych wytężeniem, wzmoże się ta przeszłości świadomość, kiedy na
ród żyć zacznie tą wiedzą i wolą przeszłości, jak  człowiek, który pora
chował się z sobą i czuje czynów swoich wobec Boga i narodu odpo
wiedzialność; o! czujemy to wszyscy, niepodobna, abyśmy uie czuli w tćj 
uroczystćj chwili, że on będzie z nami, on wódz nasz, poważny, uśmiechnię
ty i radosny! Kolćbką nieśmiertelności nazwano ostatnie człowieka 
mieszkanie; trumna zacnych i wielkich synów ojczyzny, jest nietylko 
ich nieśmiertelności kolćbką, ale tego, czemu służyli i co kochali. Idź
my za nią w zebraniu ducha i postanowieniach pracy, to posiew na 
dzień zwycięztwa!”

J. Majer żegnał imieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akade
mii Umiejętności, zwłoki zacnego Kazimierza Fryd. Skobla. Żegnał 
prawie półwiekowego przyjaciela i towarzysza swego; to tćż wśród, 
wyrazów, malujących działalność jego pożyteczną, przeglądają łzy ser
decznego żalu i żałoby ducha.

„Kiedy żal ciężki (wyrzekł w końcu) piersi boleśnie zaciska, sło
wa na ustach martwieją, westchnienie jest wtenczas wymową. Taką to 
wymową, żegnam cię raz jeszcze na wieki!”

J. Szujski w kłopotliwćm był położeniu, kiedy mu przyszło prze
mawiać nad grobem Antoniego Walewskiego, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, członka Akademii Umiejętności, który w smutnćm opu
szczeniu zakończył życie; ależ i on niemałe położył zasługi na polu ba
dań dziejowych. Posłuchajmy jak Szujski przechodzi, nie tając stron 
ujemnych, do dodatnich i godnych pamięci. Przy tym obchodzie nie
siono berła, jako godła przodujące gronu profesorów starożytnego uni
wersytetu, w którym zmarły był dziekanem. Wspomniawszy o tćm 
na początku swćj mowy, tak dalćj objaśnia, dlaczego sam występuje: 

„Na miejscu uświęconćm znakiem Zbawiciela, rozpocząć mi podo
bno od stwierdzenia, że chrześciańskie uczucie przywiodło nas tutaj, 
które w pogrzebie widzi przede wszy stkićm jeden z wniosłych, uświęco
nych wiekami obrządków kościoła, stawiających nas wobec widoku 
śmierci, ponad walkami, burzami i niechęciami doczesnego życia; uczu
cie, które wiodło berła Almae Matris ilekroć um arł jeden z jej człon
ków; uczucie wręcz przeciwne temu nowoczesnemu nadużywaniu religii 
i obrzędów religijnych do politycznych demonstracyi. To uczucie ro
śnie w miarę, im trumna rnnićj powszechnego budzi żalu; to uczucie ro



śnie, im bardziśj potrzebuje najbliższych stanowiskiem, aby zastąpiły 
ogół, to uczucie wybucha dzisiaj starą, zacną, ojców naszych sentencyą: 
De mortuis nil nisi bene.a

Następnie wspomina o zmarłego pracach historycznych i stawia
jąc je wysoko, tśm wspomnieniem rzuca jakoby kwiat pamięci na grób 
otwarty. Ma tu na myśli dwa dzieła A. Walewskiego: Historyą wy
zwolenia Polski za Jana Kazimierza i Historyą wyzwolonej Rzeczypo
spolitej, wpadającej pod jarzm o domowe i Dzieje bezkrólewia po Ja
nie III.

„Tutaj Walewski (stówa J. Szujskiego) był historykiem w całćm 
znaczeniu tego słowa, któremu o fakcie krytycznie znanym milczćć nie 
wolno. Jemu też zawdzięczamy, że postać Jana Kazimierza króla, któ
rego tak u nas nierozumiano, tak nieumiano ustawić w harmonią z jego 
proroczóm słowem 1661 r. i pełną tragiczności mową abdykacyjną, od
słoniła się nam z przymiotami męża stanu, walecznego wodza, gorącego 
miłośnika państwa, szanowana przez obcych, gdy swoi, przyczynę nie
szczęść na niego przenosząc, kochać go i szanować nie umieli. Przy
wiązania do dziejów przeszłości naszćj mićć nie trzeba, aby mu tego nie 
przyznać!”

Mowę swoję, następnym ustępem zamyka.
„Mniemam, że Alma Ma ter, której godła stanęły nad Walewskie

go grobem, winna była nieboszczykowi i sobie tych słów kilka, aby 
i z tego skołatanego, a w tćj mogile zakończonego żywota jednego 
z członków swoich, wywieść to, co powinna zawsze: zdrową i czerstwą 
prawdę dla pokolenia polskiego, kształcącego się w jśj murack, jednym 
z dwu przybytków wyższego nauczania w Polsce. Majestat jśj pięć 
wieków liczący, schlebiać nie może nikomu; majestat ten, jak każdy ma
jestat, niepomny jednak chwil przykrych, chętnie płaszczem osłania to, 
co w życiu zostawało pod jśj skrzydłami, nie płaszczem tolerancyi bez- 
myślnśj, ale tego spokojnego i wytrawnego sądu, na który składała się 
jśj tradycya. Nie może on zmarłego postawić w rzędzie tych, których 
wykołysał na jednolitych ludzi, będących silą społeczeństwa; musi od
dać dank jego zdobyczom naukowym, do ujemnych stron powiedzióć: 
Guarda et passa, a z przejęciem i serdecznśm współczuciem, jakie bu
dzić powinna śmierć smutna, śmierć w opuszczeniu i sponiewieraniu, 
żegnać go w tej ostatniśj chwili, słowem kolegów i towarzyszów pracy: 
Ta, co ci ciężką była za życia, Sit tibi terra levis!"

Zamyka ten Rocznik glos d-ra Józefa Majera i zdanie sprawy 
z ruchu naukowego Akademii Umiejętności od 3 maja 1876 r., podane 
przez sekretarza generalnego.

Dostojny prezes Akademii, w głosie swoim, przedstawiając nabyt
ki, jakie staraniem tćj iustytucyi pozyskała nauka, podaje zarazem wa
runki i środki, wpośród i przy pomocy których przychodziło jśj dopeł
niać swojego zadania. Wpośród tego obrazu, jakby żałobny dzwon, 
uderza wspomnienie zmarłych członków Akademii: Palackiego F ran
ciszka historyografa królestwa Czeskiego, Ludwika Wołowskiego, Fre-



tiry Aleksandra, Augusta Bielowskiego, ks. Franciszka Pawłowskiego, 
F. K. Skobla, Kurca Aleksandra (jednego z założycieli Bibl. Warsz.), 
Adama Gorczyńskiego, Floryana Sawiczewskiego i Maurycego hr. Dzie- 
duszyckiego.

J. Szujski, gorącćm słowem a wymownśm piórem, kreśli zdanie 
sprawy z ruchu naukowego Akademii.

,,Dzisiaj (mówi na wstępie) poraź czwarty od założenia, przerze
dzeni w liczbie i w tćm jeszcze podobni do stojących na polu walki żoł
nierzy, gościmy szanowną publiczność w gmachu przeznaczonym na for
tecę, języka, wiedzy o rzeczach polskich i myśli polskićj, na fortecę, 
z którćj powićwa chorągiew z napisem: Prawdą i  pracą."

Przechodząc następnie pojedynczo wydziały Akademii Umiejętno
ści, z działalności każdego daje sprawozdanie treściwe. Wspomniaw
szy o badaniach antropologicznych i etnograficznych co do ludu nasze
go, wylicza poważny poczet pracowników na tćj niwie, którzy dali spo
sobność Akademii podjęcia, obok tylu innych, nowśj publikacyi p. n. 
Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, wydawany staraniem ko
misy i antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie (Tom I, 
1877 r., w 8-ce, str. 136).

W dalszym ciągu wymienione są prace szacowne, podjęte dla hi- 
storyi ojczy stój i historyi prawa polskiego. Drukuje się, pomimo śmier
ci A. Bielowskiego, tom III Monumentów, które, za życia jeszcze swego, 
zmarły badacz rozpoczął; wydanym został: Kodeks listów z XV wieku 
(Pomniki dziejowe wieków średnich , t. II) od 1384 do r. 1492 (w K ra
kowie 1876 r., w 4-ce, dwutomowy, tom I, str. 158; t. II, str. 368).

W zamknięciu swego Sprawozdania, staje w obronie kierunku 
prac, podjętych przez Akademią.

„Oto obraz prac dokonanych, prowadzonych lub świeżo rozpo
czętych w roku, od ostatniego publicznego zgromadzenia ubiegłym. 
Wobec szanownćj publiczności, która nam dzisiaj za cały świat pol
ski służy, możeby wypadało rzucić słowo o ich związku z chwilą, z po
łożeniem, z najbliższcmi zadaniami kraju, o tćm, coby Francuz nazwał 
aktualnością pracy. Nie chcemy się bronić faktem, że poza granicami 
naszemi, nikt instytucyi ściśle naukowej niepostawiłby takiego pytania. 
W wielkich żyjących organizmach szanują funkcyą ciał uczonych, niby 
chemiczne pracownie wytwarzające zdrowe soki, choćby dalszśj przy
szłości; cieszą się niemi, choćby jako ozdobą narodową, wystawą sił umy
słu. Nam zdarzała się zbyt często, twarda, mówi poeta, u narodu te
go służba, że nas pociągano do odpowiedzialności za różne przeciw 
spółeczeństwu przewinienia, nawet za dzieła, które poza obrębem Aka
demii członkowie nasi wydawali. Poza rzecznikami narodowych spraw, 
którzy wyrokują i sądzą tern bezwzględnićj, im mnićj do tego prawa 
nabyli, stoi społeczność nerwowa, znękana, gorączkowo wyglądająca 
pociechy: skłonna do potępienia i waśni, bo nieszczęśliwa, łatwićj tćż 
posłuch dająca tym, co wobec nićj, łatwowiernćj, nadużywają słów 
drogich sercu, co ochraniają ją  przed zdrowym powiewem prawdy, jak



suchotnicę, co łudząc ją  życiem illuzyi, nic dla jej życia i zdrowia nie 
czynią. Czy do tój właśnie, niestety znacznśj części spółeczeństwa 
naszego, nie mówi praca badawcza naukowa, i idące za nią trzeźwe 
pojmowanie stosunków potężnego słowa: wstań! i żyj! Wstań i rozpatrz 
się w skarbach ziemi twój, a kochając ją  sercem, zdobądź, zabezpiecz 
sobie rozumem i broń rozumem i wiedzą, przeciw rozumniejszemu do
tąd, który wywłaszczyć cię pragnie. Wstań i poznaj odwieczną rozło- 
gę narodu, lud twój: a szanując najwyższy łącznik, który wiąże ciebie, 
potomka dziesięciowiecznćj historyi, z tym, który w nićj nie brał udzia
łu, spotkaj się z nim na w wspólnej arenie działania około przyszłości, 
którą wskazuje nauka o stosunkach społecznych i historyczne doświad
czenie! Wstań, i poznaj przyszłość nie w mgle teatralnćj, dogadzają- 
cój ci apoteozy, nie w mistycznych blaskach jednostronnych idei, nie 
w gniewliwćm uczuciu poszkodowanego spadkobiercy nieszczęścia, ale 
w tóm zjednoczeniu się ducha syna z duchem ojca, w tśin trafnćm 
zjednoczeniu odwiecznego położenia i szkoły historycznśj, jakąśmy 
przeszli, w tćm zdrowem pojęciu się wśród innych, i podaniu się pod 
ogólne prawa bytu i trwania społeczności, w tern chrześciańskióm na
reszcie, miłości i sumienia pcłnćm przejęciu odpowiedzialności za winy 
i braki przeszłe i poszukiwania ich skutków w samym sobie. Wstań, 
a obok politycznej, staraj się poznać cywilizacyą przeszłości narodu, 
zdolną być pociechą po widoku klęsk i upadku, dającą duchowy, nie
spożyty pokarm pokoleniom przyszłości; protestującą żywem słowem 
przeciwko tym, którzyby radzi przejść do porządku dziennego nad 
nami, bogatą tkaninę myśli, pracy i natchnień, którą snuć dalój obo
wiązkiem żyjących i pokoleń przyszłości. Pielęgnowaniem rozumnóm 
i miłosnćm zasobów cywilizacyi żyją, utrzymują się, przechodzą szczęś
liwie lata złój doli narodu: nie tóm, co własne ubóstwo i bezmyślność 
pokrywa frazesami pożyczonemi i nie odczutemi, nie tóm, co unika 
naukowej krytyki i postawienia płodów swojskich do powszechnój wia
ry piękna i prawdy; ale tóm, co badawczo wnika w naturę tych za
sobów, a praca świadcząc o szczerćj dla nich miłości, bystrością sądu 
świadczy o uiewygasłćj sile myślenia i postępu. Płytkość i obojęt
ność, oto dwa najsroższe niebezpieczeństwa na polu cywilizacyjnego 
rozwoju narodu: co do skutków prawie sobie równe: bo równo zabój
cze, pierwsza: brzęcząca często pustym frazesem, despotyczna w są
dzie, nieznająca granic w apoteozie, druga: z lekceważeniem lub lek
komyślnością pomijająca najistotniejszą spuściznę przeszłości: język 
i skarby piśmiennicze, dzieje i tradycye narodu. I znowu, gdzie obro
na przeciw takiej ruinie? Gdzie rada na takie zboczenia? Czy nie 
w tern wielkodusznem i wytrwałóm dążeniu do podniesienia poziomu 
wiedzy o sobie i świecie? Czy nie w tych staraniach, aby przybywało 
faktycznćj wiedzy, przyszłym pokoleniom?”

Zamyka rzecz swą zwrotem do młodzieży uczącój się w Akademii 
Jagiellońskiój. „Walecznie chwytająca się pracy naukowój, walecznie tóż 
potykająca się z duchem, co zaczynał zawsze od siebie, i wszystko chciał



snuć ze siebie, co nad twardą, pracę myśli przenosi łatwiejsze marze
nie, co przeczyć musiał wiele, aby siebie módz postawić, co ważył tćm 
łatwićj, im mnićj pracował nad pierwszym obowiązkiem obywatela, 
nad wykształceniem sumienia! Nie bójcie się, nie zginie zapał wasz, 
jeśli mu dacie twardśj pracy wędzidło: nie wygaśnie miłość, jeżeli ją 
ustrzeżecie przed szafowaniem jćj codziennćm w słowach i zapewnie
niach: samodzielność się niezłamie, jeżeli młodsi i starsi jak rycerze, 
w jednym zgodnym znajdziemy się szeregu, jeżeli stare druhy w tym 
boju o byt najrzetelniejszy, o byt duchowy, upadając na polu zapasów, 
ujrzą się w otoczeniu młodszych, wiedzących i czujących za jaką spra
wę walczyli! Wielkie fiat. lux  w życiu narodów, nie od zewnętrznych 
zależy wypadków, najkorzystniejsze przepadają stracone dla tych, 
którym Bóg tego Fiat lux  nie spuścił. Dla tych, co zginęli i dobijali 
się sami anarchią, rozterką ducha, przewróceniem naturalnego po
rządku społeczeństwa, Fiat, lux  jest w uchyleniu tój rozterki, w stara
niu, aby jćj mnićj było coraz, aby wielkie cele pełne życia i przyszłości 
łączyły młodych i starych, ubogich i bogatych, szlachtę i nie szlachtę, 
różne opinie i zapatrywania ludzkie, aby obok nich szeregowało się 
społeczeństwo radośnie karne, splecione dłońmi do pomocy wspólnćj. 
Jednym z tych celów społecznych jest cel Akademii, jedną z aren ży
cia prace jćj: i tu jćj związek z chwilą, tu z przyszłością, tu z rozwią
zaniem zagadki bytu naszego. Do pokolenia też, które będzie stano
wić, jak  każde o tćj przyszłości, należeć będzie spełnienie słowa wiesz
cza: „łam czego rozum nie złamie.” Sam rozum nie złamie ujemnych 
stron w piersi człowieka i narodu, nie złamie ich młodość, ale złamać 
może zapał młodości, jeżeli zechce:

„Być arcydziełem nicugiętćj woli,
Co gmach swój stawia z n iczego, powoli.

Temi słowy zamyka swoje zdanie sprawy sekretarz generalny 
Akademii.

Niemożemy pominąć myśli i starań około Archiwów akt dawnych 
krajowych. Wielkićj przezorności naszych przodków, rozwojowi pra
wa polskiego zawdzięczamy iustytucyą aktów grodzkich i ziemskich, 
„która (jak czytamy) prowadzona wzorowo, przechowała nam cały 
materyał prawny ubiegłych stuleci, na którym się obecnie nasze opie
rają stosunki, na podstawie którego ułożono dzisiejszą hypotekę, i do 
którego uciekamy się z zaufaniem, zarówno we wszystkich wątpliwo
ściach prawnych i sporach odnoszących się do dawniejszych stosunków, 
jako tćż ilekroć nam przychodzi bronić się i wykazywać stanowisko 
nasze i prawa familijne, społeczne i polityczne.”

Pomyślano tćż o zapewnieniu aktom dobrego i bezpiecznego zacho
wania, jako tćż nadzoru odpowiedniego i umiejętnie opracowanych inde
ksów, za pomocą których żądany akt dałby się w każdćj chwili odszukać. 
W tym celu Akademia Umiejętności opracowała projekt, jaki w tym 
Roczni/tu znajdujemy i budżet roczny utrzymania. Urządzone więc



zostaną Archiwa akt grodzkich i ziemskich we Lwowie i Krakowie, 
które skarby dla historyi krajowćj w sobie zawarte, wszystkim uprzy
stępnią. Powiększono gmach samśj Akademii, dla wygodnego pomiesz
czenia zbiorów, z dniem każdym pomnażających się: widzimy tśżże i fun
dusze Akademii przybywają. Tak przy działalności coraz szerszćj nau
ko wćj, pomocy ludzi dobrćj woli, byt się ustala też trwalój tój najwyższćj 
instytucyi, za którćj rozwojem pilny wzrok posyłamy, ciesząc się wzma
ganiem jej sił duchowych i zapasów materyalnych, o których w każdym 
Roczniku szczegółowe znajdujemy sprawozdanie. K. Wl. IV.

Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku szkol
nym 1877/8. Kraków. W drukarni uniwersytetu. 1877 r. 

(w 4-Ce, str. XXII).

W przeszłym zeszycie naszego pisma podaliśmy „Spis wykładów, 
odbywać się mających w pomienionym Uniwersytecie; obecnie uzupeł
niamy go treściwćm przedstawieniem składu Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

Sonat, akademicki składają: rektor uniwersytetu dr. Ludwik 
Teichman, dr. medycyny; prorektor uniwersytetu dr. obojga praw Fry
deryk Zoll i czterech dziekanów wydziałów uniwersytetu, zastępcy 
dziekanów i delegaci wydziałów.

Na wydziale teologicznym wykłada 9 profesorów wraz z dzieka
nem J. ks. Józefem Krukowskim.

Na wydziale prawnym  dziekan i przełożony Julian Dunajewski, 
profesorów 12 i dwu docentów prywatnych.

Na wydziale lekarskim  dziekan i przełożony Gustaw Piotrowski, 
profesorów 11. Jeden docent weterynaryi i 10 asystentów.

Na wydziale filozoficznym dziekan Józef Lepkowski, profeso
rów 24. Trzech docentów prywatnych i asystentów sześciu.

Zakłady naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego są:
1) Biblioteka uniwersytetu. Zakłady wydziału lekarskiego. 

2) Gabinet i prosektoryum anatomiczne. 3) Gabinet zootomiczny. 
4) Gabinet farmakoguostyczny, tudzież zbiór naczyń i narządów far
maceutycznych. 5) Zakład fizyologiczny. 6) Zakład chemii lekar- 
skićj. 7) Gabinet i presektoryum patologiczno-anatomiczne. 8) Ga
binet weterynaryi. 9) Zakład medycyny sądowój. 10) Gabinet aua- 
tomiczno-chirurgiczny. 11) Klinika cliirurgiczna. 12) Klinika lekar
ska. 13) Klinika okulistyczna. 14) Klinika położnicza. 15) Klini
ka doświadczalna. 16) Klinika chorób dziecięcych. 17) Klinika cho
rób skórnych i wenerycznych. 18) Zarząd zakładu klinicznego.

Zakłady wydziału filozoficznego: 19) Obserwatoryum astrono
miczne. 20) Ogród botaniczny. 21) Pracownia botaniczna. 22) Ga



binet fizyczny. 23) Gabinet i pracownia chemiczna. 24) Gabinet 
mineralogiczny. 25) Gabinet zoologiczny. 26) Gabinet archeologi
czny. 27) Seminaryum historyczne. 28) Seminaryum filologiczne. 
29) Pro-seminaryum filologiczne.

Wykaz statystyczny uczniów w roku szkolnym 1876/7, wykazuje 
ich liczbę w półroczu zimowćm: Na wydziale teologicznym 23; na wy
dziale prawa i administracyi 298; na wydziale lekarskim 183; na wy
dziale filozoficznym 104. Razem uczniów 608. W półroczu letnićm 
t. r. zmniejszyła się do cyfry 582, t. j. o 26 słuchaczy. H.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE,

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

W A R S Z A W A .

Listopad 1877 r. —  W ostatnich miesiącach r. b. Warszawa nie
zwykle się ożywiła. Dnia 29 września w wielkiśj sali Resursy Kupie
ckiej, grono wielbicieli znakomitego mistrza pędzla podejmowało obia
dem, składając mu hołd należny. Ściany tej sali, w którśj podejmo
wano gościnnie J. Majera, J. Korzeniowskiego, J. I. Kraszewskiego, 
Pola i Syrokomlę, zdobiły uwieńczone tarcze z napisami większych 
dzieł Matejki. Mistrz pojął znaczenie tego przyjęcia, i serdecznóm sło
wem podziękował zebranym.

— Na październik zapowiedziano koneerta symfoniczne w wielkićj 
sali Ratusza miejskiego, pod dyrekcyą Apolinarego Kątskiego, dyrekto
ra  Instytutu Muzycznego, który powstał za jego gorliwćm staraniem 
i od lat wielu dotąd szczęśliwie się rozwija z niemałym pożytkiem dla 
sztuki i społeczności naszój.

Pierwszy koncert symfoniczny odbył się dnia 28 października r. 
b. przy udziale licznćj publiczności. Program jego składał się z dwu 
części, pierwsza obejmowała: 1) uwerturę z opery Weslalka (znanśj 
oddawna na teatrze warszawskim), Sponti niego, wykonaną przez 
orkiestrę; 2) Kolęda z r. 1215, na same żeńskie głosy; 3) Pieśń wesel
na z r. 1553; 4) Wszechmocny Boże! psalm z XVI wieku Mikołaja Go
mółki, na same głosy. Z rzewnćm uczuciem miłośnicy muzyki przy- 
słuchywali się tym pełnym prostoty i melodyi tonom, które odzywały 
się z tak odległćj przeszłości, i wdzięczni byli dyrektorowi, za wydoby
cie ich z pyłu zapomnienia.

Część drugą składały: 4) Wielka symfonia pastoralna Beethove- 
na; 5) Pochód Krzyżowników, ustęp drugi z Legendy o św. Elżbiecie, 
Fr. Liszta, gdy pierwszy już mieliśmy zaraz po psalmie Gomółki.



— Z pomiędzy mnóstwa kalendarzy na rok 1878, które już zale
gają półki i stoły księgarzy, odznacza się jak zwykle Kalendarz Józe
fa  Ungra tak treścią, jak  i ozdobnćm wydaniem. Nakładem tejże fir
my wyszedł Kalendarz ścienny i Dzienni/c do użytku podręcznego.

— Nakładem Ferdynanda Hósicka wyszły dziełka dla młodzieży 
w starannćm i ozdobnśm wydaniu. Na czele stawiamy: 1) Pytania 
i  odpowiedzi. Pierwsza książeczka obrazkowa dla zabawy i nauki ma
łych dzieci od lat 3 do 6-ciu, przez starego nauczyciela. Znać tu  wpraw
ną rękę doświadczonego pedagoga, który stara się o rozwijanie myśli 
i pojęć metodą poglądową za pomocą obrazków, pytań i odpowiedzi 
(w 4-ce, z rycinami kolorowanemi). 2) Pokój dziadunia. Opowiada
nia z dziejów przeszłości dla młodocianego wieku. Napisał Kaz. Wł. 
Wójcicki, z rycinami (w 12-ce, 1878, str. 286). 3) Mały zwierzyniec 
Historya naturalna wierszem dla dzieci, ułożona przez Jana z Rzepowa. 
Wykład wierszem zaleca się jasnym stylem i pięknym językiem.

—  Do dziełek poświęconych dla młodzieży należy książeczka 
p. n. Wieczory starego nauczyciela. Warszawa, 1877 (w 12-ce, str. 
165). Całość składa 24 powiastek zajmujących, nakreślonych czy
stym językiem i stylem jasnym.

— Wyszło z druku Zdanie sprawy z działań i obrotu fundu
szów Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 1876  
(Warszawa, drukiem Józefa Ungra, w 4-ce, str. 119).

—  Kronika Rodzinna wkrótce ukończy ciąg Listów z  podróży 
A. E. Odyńca, tak  zajmujących swą treścią, malujących mnóstwo szcze
gółów z życia wielkiego poety. Obecny ciąg stanowi IV seryą, i niezmier
nie jest ciekawy, bo właśnie mamy wiarogodny opis spotkania się, poz
nania i bliższych stosunków Mickiewicza z Zygmuntem Krasińskim. 
Serya ta wyjdzie po ukończeniu jśj w Kronice Rodzinnój w oddzielnśj 
książce, stanowiąc całość czterotomową, nakładem Gebethnera i Wolf
fa, tśj cennój publikacyi, która w dziejach piśmiennictwa naszego okre
su, zajmie jedno z miejsc pierwszych niewątpliwie.

— Wydawca Tygodnika llluslrowanego ogłosił prospekt na 
„Wybór pism J. I. Kraszewskiego, wydanie jubileuszowe z portretem 
i życiorysem, na wyłączną korzyść czcigodnego autora."

Wybór ten w XV tomach obejmie następne utwory: Poeta i świat. 
Witolorauda. Latarnia czarnoksięzka. Nowe sludya literackie. Zyg- 
munlows/cie czasy. Pamiętniki Ochockiego. Chata za wsią. Dwa 
światy. Rzym  za Nerona. Półdyable weneckie. Pamiętnik Mroczka. 
Dzieci wieku. Pamiętniki Drzewieckiego. Sludya o Szekspirze.

W zakończeniu prospektu czytamy:
„Zachęcać do prenumeraty nie chcemy i nie potrzebujemy, bo za 

chęta taka byłaby zwątpieniem o zacności i dobrćj chęci ogółu naszego. 
Każdy ojciec rodziny, każda matka polska, każdy młodzian szlachetny 
i każda dziewica czująca: wszyscy oni ocenią i zrozumieją, że nie idzie 
tu o zwyczajną ofiarę, lecz o złożenie hołdu wdzięczności temu, który
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trzy już z kolei pokolenia wykarmił podniosłą; swoją myślą i nauczył 
je kochać co rodzime i swoje.

„Nie dla próżnego rozgłosu, ale dlatego tylko, aby narodom ob
cym i odległćj może kiedyś potomności zaświadczyć, że społeczeństwo 
nasze nie było nigdy nieczułćm na głos obowiązku i wdzięczności, przy 
końcu ostatniego tomu wydrukowaną będzie lista prenumeratorów wraz 
z wymienieniem naddatków przez nich wniesionych. Mamy nadzieję, 
że spis ich kilkunastotysięczny zajmie przynajmniśj pół tomu, jako po
żądany przyczynek do dziejów bieżących wewnętrznego żywota naszego.

„Czekajmy i nie wątpmy o sercach ogółu polskiego: bo jakeśmy to 
już w innćm powiedzieli miejscu: Naród, który nie umie uczcić swych 
imelkości, niegodzien nosić nazwy narodu

Prenumerata, dla trzymających Tygodnik lllustrowany i Biesia
dę literacką w Warszawie tom kop. 50; w Cesarstwie i na prowincyi 
kop. 60. Dla nieprenumerujących powyższe pisma, tom w Warszawie 
kop. 60; w Cesarstwie i na prowincyi kop. 70.

— P. Matyas Bersohn wydaje Dyplomataryusz żydowski daw- 
n ś j Polski. Ciekawy ten zbiór utworzony został z licznych dokumen
tów rozrzuconych po całćj Europie.

Najcelniejsze zabytki (prócz naszych archiwów) znalazły się 
w Londynie, oraz Amszterdamie. Pomiędzy innemi, ciekawe pamiętni
ki pisane przez emigrantów (za czasów Chmielnickiego) dostały się 
w ręce wydawcy, który zająwszy się przetłómaczeniem takowych na ję
zyk polski, odda je na użytek publiczny. Cała publikacya wyjdzie 
w 3-ch tomach; pierwszy jest gotów do druku.

— Czytamy w Wieku (nr. 181). Powiat szubiński w księztwie 
Poznańskićm, podał niedawno petycyą do tronu w sprawie języka pol
skiego. Wiadomo bowiem, że jednocześnie z ogłoszeniem prawa o ję
zyku urzędowym w Księztwie, wydanćm zostało rozporządzenie królew
skie, na zasadzie którego niektórym powiatom dozwolonśm zostało, na 
przeciąg lat pięciu, używanie obok niemieckiego, języka polskiego w ust
nych czynnościach i protokołach dozorów szkół, reprezentacyi i zebrań 
gminnych okręgów wiejskich. Do takich powiatów, szubiński nie zo
stał policzonym. W skutek więc tego, ze względu na miejscowe sto
sunki, tenże powiat podał wprost do króla petycyą o pozwolenie i jemu 
używania obok niemieckiego, języka polskiego, w ustnych czynnnościach 
i protokołach dozorów szkół, reprezentacyi i zebrań gminnych; do 
swego żądania powiat, dołączył nazwiska i miejsce zamieszkania około 
tysiąca mniejszych właścicieli czyli gospodarzy włościan, którzy nie
mieckiego języka nie znają. A ponieważ w tym powiecie stosownie do 
ustawy o języku urzędowym, sołtys gdy gminę swoją zwołuje, obowią
zany jest mówić po niemiecku, zatćm onych tysiąc gospodarzy faktycz
nie wykluczonych jest od brania udziału we wszelkich sprawach gmin
nych. Dalćj, faktycznie każdy Polak nie umiejący po niemiecku wyklu
czonym jest od sprawowania obowiązków sołtysa. A przecież żywioł 
polski w powiecie szubińskim znakomicie przeważa niemiecki, jak to



stwierdziły ostatnie wybory do parlamentu, w których w powiecie szu
bińskim Leon hr. Skórzewski otrzymał 5,518 głosów, a kandydat nie
miecki Bethmann Hollweg zaledwie 3,618. Mimo to jednak ministe- 
ryum nie uznało tego wszystkiego i prośbę powiatu szubińskiego od
rzuciło.

— Z naukowego wydawnictwa Michała Gliicksberga wyszły dal
sze ciągi: Szkiców Macaulaya przekład z angielskiego przez Jana K ar
łowicza i Sludya nad kobietą przez d-ra Edwarda Reicha, przekład Sta
nisława Kramsztyka.

—■ Archiwista akt dawnych w Lublinie p. J. Detmerski, odkrył 
dokument, poświadczający, że Sebastyan IClonowicz już nie żył w roku 
1603, kiedy dotąd datę jego śmierci wszyscy biografowie podawali na rok 
1608. Dokument ten, znajdujący się w aktach wójtowsko-ławniczych 
lubelskich, pisany w języku łacińskim, w polskićm tłómaczeniu podany 
w Gazecie lubelskiej, brzmi jak  następuje:

,,Działo się w sobotę przed niedzielą Głuchą, roku tysiąc sześćset 
trzeciego. Pokwitowanie sukcesorów Sebastyana Klonowicza. Przed 
urzędem wójtowsko-ławniczym, stawiwszy się osobiście sławetny Paweł 
Brukman, mieszczanin i kupiec Gdański, jawnie, dobrowolnie i wyraź
nie zeznał, iż on dostatecznie i w zupełności został zaspokojony przez 
Sławetnego niegdy Sebastyana Klonowicza, mieszczanina i Rajcę Lu
belskiego, oraz jego małżonkę Agnieszkę, w długu sto trzydzieści zło
tych polskich; w którym to długu miał sobie w zastaw oddany przez 
nich sklep, w kamienicy ich narożnćj „Wiślicka11 zwanćj, w rynku mia
sta Lublina położonój, a to na lat cztery, podług aktu przed Urzędem 
Radzieckim Lubelskim, przez tychże małżonków Klonowiczów zeznane- 
go. Z których to przeto stu trzydziestu złotych polskich tychże niegdy 
Sebastyana Klonowicza i małżonkę jego Agnieszkę, oraz ich dzieci 
i spadkobierców kwituje i wolnymi czyni na wieczne czasy; i Akta 
w tym przedmiocie przeznawane na zawsze, znosi, umarza i unicestwia.” 

Taż Gazeta Lubelska pomieszcza dokument drugi, przez tegoż 
archiwistę znaleziony, a świadczący o fakcie z życia Klonowicza, 
który przez biografów jego zupełnie został pominięty. Faktem tym 
jest zawezwanie Klonowicza na superintendenta Akademii Zamoy- 
skiśj zaraz przy jćj założeniu, o czem świadczą w aktach radzieckich 
(księga 18, str. 257): kopia listu Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetma
na wielkiego koronnego, do Klonowicza pisanego, oraz kopia umowy 
w tym przedmiocie zawartćj; a które to dokumenta poskładane były 
przy sprawie tegoż Klonowicza przed sądem radzieckim.

Oto co we wspomnianych aktach czytamy:
„Stanąwszy oblicznie przed urzędem panów Radziec Lubelskich 

uczciwy Sebastyan Fabian Acernus, sługa natenczas Jaśnie Wielmo
żnego pana Jego Imci pana Jana Zamoyskiego z Zamościa, Kanclerza 
i Hetmana koronnego, Superintendent Akademii Zamoyskiśj przyszłśj, 
którą Jego Mść fundować w Zamościu raczy. Najprzód okazał list Je



go Mci pana swego, przez który jest na posługi Jego Mci wyzwań, któ
ry list słowa od słowa tak się ma:

Memu miłemu i łaskawemu przyjacielowi panu SebastyanowiKlo- 
nowiczowi, przysiężnikowi miasta Lublina.

Łaskawy panie miły Sebastyanie! Dobrego zdrowia od Pana 
Boga waszmości życzę. Radbym już skoro po "Wielkićj nocy szkołę 
swoją w Zamościu otworzył, przeto jakom z waszmością mówił, dom 
waszmości zbuduję w Zamościu i rolę dam do niego i już to konferuję 
waszmości na wieczność prawem miejskiem, a tymczasem mieszkanie 
do zbudowania domu opatrzę. Do tego naznaczę waszmości Jurgielt na 
każdy rok jego, waszmość tamże o domu (sic) będzie miał, choćbym sam 
gdzieindzićj na posłudze Rzeczypospolitćj był, jedno oznajmi mi wasz
mość co rychlćj na jakim się kontentować możesz, a iż trzeba będzie 
dwóch młodzieńców dla elementarzów, których w tym roku rozkażę 
uczyć, tedym już zlecił starać się o nie w Krakowie. "Waszmość jeśli 
tćż kogo masz przed rękoma, niech wiem i na czemby przestał. O czem 
wszystkiem daj mi waszmość znać do Warszawy nieomieszkując. Z tćm 
waszmość Panu Bogu poruczam. Z Bendzima, 14 Februarii A. D. 1589. 
Waszmości życzliwy Jan Zamoyski.

Potćm tćż okazał i kontrakt, który ma z Jego Mścią, który tak 
brzmi:

Jaśnie Wielmożny pan, pan Jan Zamoyski z Zamościa, Kanclerz 
i Hetman Wielki Koronny postąpić raczył pewnego Jurgieltu panu Se- 
bastyanowi Sulimirskiemu Acernusowi złotych polskich sto i szesnaście 
od przyszłćj Wielkićj Nocy in anno 1589, za co pan Sebastyan obligo
wał i podjął się w szkole Jego Mci Zamoyski, którą Jego Mść zakła
dać raczy czytać autory i lekcye, jako Jego Mść naznaczyć i rozkazać 
mu będzie raczył, do tego tę nową szkołę Jego Mść w staraniu i dozo
rze swym mieć będzie powinien: także starać się o to ma aby deklama- 
cye i insze egzercycya w naukach w tejże szkole Jego M. na każdy ty
dzień działy się. Nadto Jego M. z łaski swój obiecać raczył, iż rozka
że dom zbudować w Zamościu i dawszy rolę do niego prawem miej
skiem na wieczność da go panu Sebastyanowi. Działo się w Zamościu 
9 Junii 1589 J. Zamoyski.

— Muzeum Akademii Umiejętności w Krakowie wzbogacone 
zostało cennemi darami z wykopalisk. Czł. Kom. Wł. Przybysławski 
ofiarował relikwiarz bronzowy z napisami starosławiańskiemi, znalezio
ny w Monasterku na Podolu; pan Edward Kulikowski przesłał figurki 
lepione z gliny i skorupy naczyń wykopanych w Zarzeczu około Roma- 
nówki w powiecie Skwirskim wraz z objaśnieniem.

— Na posiedzeniu komisyi językowćj odbywanćm pod kierun
kiem dr. Mecherzyńskiego, w Akademii Umiejętności w Krakowie, 
przewodniczący złożył do użytku komisyi sporządzony przez siebie 
słownik do dzieła Piotra Krescentyna: O gospodarstwie wiejslciem, 
przekładania Andrzeja Trzecieskiego. Prócz tego do słownika staro
polskiego złożyli materyały: profesor Oettinger z dwu zabytków wyda



nych przez Celichowskiego: Dwa nieznane zabytki i Dwa kalendarze 
polskie, doktor Wisłocki z Powieści o założeniu klasztoru na Łysej 
Górze i z Bielskiego Żywotów filozofów. Prof. Bojarski doniósł, iż 
ukończył słownik do sumy Statutu Wiślickiego, a pracę nad słowni
kiem z drugiego tomu Helcia Pomników doprowadził do połowy. Prof. 
Parylak w Stanisławowie jeszcze w czerwcu doniósł listownie, że pra
cuje dalćj nad wyciągami do słownika z Biblii królowój Zofii. Następ
nie członkowie komisyi rozdzielili pomiędzy siebie niektóre dotąd nie- 
rozebrane zabytki, celem zrobienia z nich wyciągów. Dla przyśpieszenia 
zaś robót przygotowanych do słownika staropolskiego, lcomisya za po
średnictwem swych członków uzyskała nowe siły w uczonych tak za
mieszkałych w Krakowie jak i zamiejscowych. Aby zaś ułatwić możność 
korzystania z unikatów, znajdujących się w bibliotece hr.Szembeka, ko- 
misya postanowiła prosić właściciela o otworzenie swego księgozbioru 
dla członków komisyi. Prezes Akademii dr. Majer złożył w końcu 
Słownik tecknicznokolejowy, nadesłany przez inżyniera Tuszyńskie
go. Komisya na wniosek prezesa postanowiła przystąpić do wydaw
nictwa słownika technicznego, szczegółowemi działami, z których każ
dy ma nosić podwójny tytuł: ogólny całego słownika i szczegółowy od
powiedni działowi. Słownik d. Tuszyńskiego stanowiłby tom pierw
szy. Przed oddaniem jednak do druku, komisya zasięgnie od autora 
wiadomości, czy i o ile uwzględnił terminologią używaną na kolejach że
laznych w Galicyi i Królestwie Polskićm.

— Komisya konkursowa Towarzystwa Muzycznego w Krakowie 
rozstrzygnęła dnia 2 b. m. sprawę tegorocznego konkursu na kwartet 
wokalny. Przyznano jednogłośnie pierwszą nagrodę chórowi męzkie- 
mu, Róże, z dewizą: H ej ramię do ramienia, drugą zaś nagrodę takie- 
muż utworowi Veni Creator. Z pomiędzy pozostałych czterech utwo
rów wyszczególniono modlitwę na chór mięszany z dewizą Lutnia pol
ska, z zaleceniem jćj do wykonania w kościele siłami Towarzystwa. Po 
odpieczętowaniu kopert przekonano się, że autorem obu utworów 
uwieńczonych nagrodą jest profesor Konserwatoryum Warszawskie
go p. Władysław Żeleński, utworu zaś zaleconego do wykonania 
p. Jan Czubski, nauczyciel muzyki w seminaryum nauczycielskićm we 
Lwowie.

—  Ks. Waleryan Kalinka, autor Ostatnich lat panowauia Stani
sława Augusta, dzieła, z nieznanych dokumentów,—które w swoim 
czasie sprawiło wielkie wrażenie—opracowywa obecnie pragmatyczną 
historyę panowania tego monarchy. Dzieło ma obejmować trzy gru
be tomy.

— W Muzeum techniczno-przemysłowćm krakowskićm d. 6 listo
pada r. b. rozpoczął się dziesiąty rok wykładów popularnych dla kobićt.

W obecnćm półroczu wykładać będą:
Na Wydziale nauk przyrodniczych: dyr. Obserwatoryum astrono

micznego dr. Karliński, astronomią popularną; prof. Uniw. Jagiell. dr. 
A. Alth mineralogią i geologią; docent Uniw. Jagiell. dr. A. Rehman bo



tanikę; prof. gimn. św. Jacka dr. Żegota Król, zoologią; prof. gimn. św. 
Anny A. May fizykę doświadczalną; prof. Inst. tech. W. Rozwadowski 
chemią; prof. Uniw. Jagiell. dr. S. Janikowski hygienę popularną.

Na Wydziale historyczno-literackim'.
a) przedmioty stałe: doc. Uniw. Jagiell. dr. T. Ziemba literaturę 

polską; p. Gustaw Ehrenberg literaturę powszechną; p. Alfred Szcze
pański historyą polską; p. Ksawery Pietraszkiewicz pedagogikę.

b) przedmioty niestałe: prof. Uniw. Jagiell. dr. St. Smolka histo
ryą powszechną (wieki średnie); prof. Uniw. Jagiell. dr. Józef Szujski; 
„Sejm czteroletni w głównych zarysach.”

Na Wydziale sztuk pięknych', b. docent Uniw. Kijowskiego dr. 
Izydor Kopernicki wykładać będzie „Naukę o budowie i proporcyach 
ciała, o kształtach zewnętrznych, o postawach i ruchach, jak otóż 
o układzie rozmaitych jego części w chwili danej akcyi." Wykłady 
perspektywy artystycznćj jakoteż historyi sztuki, dla przyczyn niezale
żnych od zarządu nie są jeszcze ściśle oznaczone. Rysunkowych od
działów jest sześć. W pierwszym oddziale olejnego malarstwa i rysun
ków z gipsu z martwej i żywój natury udziela p. H. Lipiński; w 2-im 
oddziale rysunków z wzorów i gipsów p. J. Siedlecki; w 3-im równie 
tćż rysunków z wzorów i z gipsów p. Leonia Bierkowska; w 4-ym od
dziale krajobrazów ze wzorów i w lecie z natury udziela p. H. Lipiń
ski; w 5-ym i 6-ym oddziałach rysunków linearnych adjukt Obserw. 
astron. dr. D. Wierzbicki. Oddział kompozycyjny dla braku fundu
szów nie mógł być otwartym, pomimo że były w tym roku uczennice, 
które w ciągu kilku lat, odbywszy stopniowo w zakładzie wszystkie 
nauki na wydziale Sztuk pięknych, potrzebowały jeszcze ostatecznego 
uzupełnienia studyów w tym kierunku; zakład wyczerpawszy wszelkie 
możebne zasoby, nie mógł się już zdobyć na tak liczne wydatki i z ża
lem zmuszony był opuścić swe uczennice, pozostawiając je nadal włas
nym siłom.

W oddziale drzeworytniczym  udziela drzeworytnictwa p. Ksawe
ra Chlebowska, główny zaś kierunek i opiekę nad wydziałem Sztuk 
pięknych p. J. Matejko.

Na Wydziale handlowym dla kobićt rozpoczną się wykłady dopiero 
wtedy, gdy się zbierze przynajmniój dwanaście uczennic. Przedmiota
mi wykładanemi będą: Arytmetyka handlowa wraz z nauką o mia
rach i wagach, prowadzenie ksiąg handlowych pojedyncze i podwójne 
wraz z nauką o wekslach i korrespondencya haudlowa.

Na Wydziale gospodarczym', p. B. Ryx, członek Tow. rolniczego, 
wykładać będzie: „Gospodarstwo domowe kobiśce, poprzedzone krót
kim zarysem gospodarstwa wiejskiego w ogólności." Inne przedmioty 
na tym wydziale, jakoto: Wykłady sadownictwa i ogrodnictwa warzyw
nego i kwiatowego, jedwabnictwa i pszczelnictwa, technologii domo- 
wśj, rachunkowości i prowadzenia ksiąg gospodarczych, rozpoczną się 
z początkiem maja, jeśli się zbierze dostateczna liczba słuchaczek. Rów
nie tćż rozpoczęcie lekcyi języków: polskiego, francuzkiego, niemiec



kiego, angielskiego i włoskiego, zależy od zapisów uczennic. Szczegó
łowe rozkłady godzin wykładowych i drukowane programy, podają 
bliższe objaśnienia i warunki zapisów.

— Lilia Weneda Słowackiego została przełożoną na język fran- 
cuzki i wyszła obecnie w pięknśm wydaniu. Znajduje się ona już 
w handlu księgarskim i stanowi pierwszy tom wydawnictwa, wychodzą
cego w Krakowie pod tytuł.: Publicat,ion nationale des chefs-d'oeuvres 
de la litlirature polonaise au X IX  siecle. W tomiku tym pomieszczo
no także przekład Grobu Agamemnona. Tłómaczem jest p. Mien, 
o którym krytyka odzywa się z wielkiśm uznaniem.

— Staraniem J. I. Kraszewskiego na cmentarzu katolickim 
w Dreźnie, gdzie spoczywają zwłoki Kazimierza Brodzińskiego, wznie
siono pomnik grobowy dla uczczenia pamięci zmarłego przed kilku la
ty Romana Zmorskiego poety i prozaika, tłómacza pieśni serbskich.

— We Lwowie dnia 29 października, poświęcono na cmentarzu 
tamtejszym skromny pomnik grobowy J. N. Kamióskiego, w stuletnią 
rocznicę jego urodzin. Pomnik stanowi niewielka płyta marmurowa, 
na którćj uwieńczone śpiżowe popiersie Kamińskiego. Na przodowśj 
ścianie znajduje się pod popiersiem napis:

Janowi Nepomucenowi 
Kamińskiemu 

znakomitemu dyrektorowi sceny polskiśj, 
pisarzowi dramatycznemu, 

filozofii i badaczowi języka ojczystego 
Wdzięczni Rodacy.

Ur. w Kutkorzu, urn. we Lwowie 
27 paździer. 1777 r. 5 stycznia 1853 r.

Na przeciwnćj stronie płyty umieszczony jest wiersz z „Krako
wiaków i Górali;”

„Nie przestańcie wy uczeni, 
siać ziarna m ądrości,

Choć się  teraz nierozpleni, 
zejdzie w potom ności.”

— Sprawozdanie z czynności wydziału czytelni akademickiój we 
Lwowie na rok 1877, (w 8-ce str. 104). Na czele wydział przewodni
czący objaśnia swoje działanie: przedstawia stan funduszów, listę hono
rowych członków z grona literatów, wraz z listą członków zwyczaj
nych. Następnie znajdujemy wykaz odczytów publicznych w sali ra- 
tuszowćj, i wieczorki naukowo literackie, na których młodzi pracowni
cy czytają swoje rozprawy. Programy obejmują szczegóły obchodów 
uroczystych, które odbywa czytelnia w wielkićj sali ratuszowćj. Od 
śmierci Mickiewicza, rok rocznie w dniu 28 lutego obchodzą dzień zgo
nu wielkiego poety, jak podobnie w dniu 20 lutego rocznicę urodzin 
wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. W końcu znajdujemy ob
szernych rozmiarów monografią o Stanisławie Trembeckim słynnym 
poecie z epoki Stanisława Augusta, napisaną przez Henryka Biedelei- 
sena jednego z członków tćj czytelni.



Sprostować z naszśj strony musimy datę śmierci Adama Mickiewi
cza; zgon bowiem wielkiego wieszcza przypadł nie 28 ale 26 listopada, 
i w dniu tym rocznica jego śmierci obchodzoną, być powinna.

— We Lwowie dnia 15 listopada r. b. odbyła się tu  uroczystość 
poświęcenia gmachów szkoły politechnicznćj i installacya nowego rek
tora Zacharyewicza! Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa; 
2,090 osób brało w nićj udział. Na przemówienie ministra oświaty 
Stremayra, prorektor Freum odpowiedział w języku niemieckim, streś
ciwszy przytóm historyą politechniki lwowskićj, założonćj jeszcze w ro
ku 1817. Potćm przemawiał rektor Zacharyewicz o łączności wie
dzy ze sztuką, a zakończyli uroczystość przemówieniami swemi rektor 
uniwersytetu i dziekan wydziału filozoficznego, dr. Zygmunt Węclewski 
oraz rektor politechniki, który następnie dał hasło do trzykrotnego 
okrzyku na cześć cesarza i wyraził uznanie dla cieniów Gołuchowskiego, 
b. namiestnika.

— Czytamy w Korrespondencyi z Paryża Gazety Warszawskiej'. 
W Hawrze dnia 24 sierpnia r. b. obchodzono setną rocznicę urodzin 
Hoene-Wrońskiego, autora Reformy wiedzy ludzkiej. Hoene-Wroński, 
którego sobie przyswoili Niemcy, urodził się w Poznaniu, a um arł w Ne- 
uilly pod Paryżem. Grób jego znajduje się na cmentarzu tćj mieściny, 
ozdobiony odpowiednim pomnikiem, wzniesionym przez Leonarda Niedź- 
wiedzkiego, któremu kilka słów poświęciła pani Górecka w swoich 
wspomnieniach o Adamie Mickiewiczu.

Wroński przybył do Francyi w 1800 roku i osiadł w Marsylii, 
gdzie w r. 1803 wyszło pierwsze jego dzieło: Philosophie critique, fon- 
die sur le premier principe du savoir humain. Dziesięć lat przemiesz- 
kał w Marsylii, gromadząc materyały do dzieł, które późnićj wyda
wał w Paryżu. Zostawał w korrespondencyi z Lalande’m, na którego 
żądanie poczynił różne dopiski do nowego wydania: Grand Traite d'A- 
stronomie. Na wstawienie się Lalande’a, Wroński otrzymał pozwole
nie uczęszczania do Obserwatoryurn marsylskiego, gdzie niejaki czas 
zastępował dyrektora Sain W  aeques de Sylvabelle.

W r. 1810 Wroński przybył do Paryża i złożył Akademii Umie
jętności rozprawę: O najwyiszem prawie matematyki. Większa część 
akademików gorszyła się samym tytułem rozprawy, ale Lagrange i La- 
croix przyznali słuszność Wrońskiemu.

Uczeni zapomnieli o rozprawie Wrońskiego, dopiero w 1873 r. 
angielski geometra Cayley podał w Quater ly-Journal, nowy dowód po
wszechnego zagadnienia matematyki, które w r. 1812 rozwiązał Wroń
ski. Abel Transon, przedwcześnie zmarły dla nauki, pierwszy zwrócił 
uwagę na pracę angielskiego geometry w publikacyi: Noucelles anna
les des malhśmaliyues, tom XIII, 1874 r., w artykule pod napisem: 
Uwagi nad wypadkiem naukowym form uły, ogłoszonej przez Wroń
skiego w r- 1812, a dowiedzionej przez Cayley'a w 1873 r. Późnićj 
w tych samych rocznikach Transon stwierdził Prawo szeregów , przy



toczone przez Wrońskiego w dopisku do jego Refutatiom des fonctions 
analyliques.

Od czasu jak Cayley i Transon zwrócili uwagę na odkrycia W roń
skiego, uczeni całego świata poszukują jego dzieł matematycznych, któ
re się ukazały w latach 1811— 1819. Można je znaleźć jako osobliwość 
zaledwo w kilku bibliotekach publicznych. Biblioteka polska w Pary
żu posiada komplet dzieł Wrońskiego, dzięki staraniom wsporanionego 
wyżój Leonarda Niedźwiedzkiego. Kamil Durutte, wykonawca testa
mentu Wrońskiego, nalega na paryzką Akademią Umiejętności, aby 
kosztem rządu przedrukowała matematyczne dzieła Wrońskiego, jak  
to uczyniła z dziełami Laplace’a i Lagrange’a.

Prócz prac matematycznych, Wroński zostawił po sobie mnóstwo 
dzieł treści filozoficznśj. Za życia autora wyszły z druku: Prodrome 
du Messianisme, Metapolitique, Prolegomenes i Reforme de la Phi- 
losophie.

Z pozostałych rękopismów wdowa Wrońska ogłosiła: Propedeu- 
tique i Deoeloppement de VHumanite.

Wroński nie miał dzieci, przybrał więc sobie za córkę pannę Ba- 
tyldę Conseillant, która w 1875 r. wydała drugą część Propedeutyki, 
a w r. 1876 ogłosiła Apodictique, traite du saeoir suprime. Z powo
du setnćj rocznicy urodzin Wrońskiego, panna Conseillant przygoto
wała do druku nowy tom, pod tytułem: Apodictique messianique.

Panna Conseillant posiada złoty zegarek, którym Kościuszko na
grodził Wrońskiego jako artylerzystę, za waleczność w bitwie z P ru 
sakami pod Wolą w 1794 r.

•— Czytamy w Kronice Rodzinnej (nr. 18), że „w Berlinie dnia 1 
czerwca r. b. otwartą została szkoła, w którój kobiśty kształcą się pod 
okiem lekarzy na dozorczynie chorych. Po ukończeniu nauk, będą mo
gły dowolnie zajmować miejsca w szpitalach lub tóż zajmować się pie
lęgnowaniem chorych po domach prywatnych. Nie ulega wątpliwości, 
że zajęcie to najstosowniejsze jest dla kobiśt; dowodem tego są nasze 
Siostry miłosierdzia, które w zakładach publicznych niepospolite usłu- 
gi oddają, gdy tymczasem w domach nawet zamożniejszych, brak umie
jętnych dozorczyń przy chorych, nieraz dotkliwie czuć się daje. Osoby 
samotne, nie chcące udawać się do szpitala w razie choroby, narażone 
bywają na zupełny brak opieki i zaniedbanie, gdyż służące zwyczajnie, 
rzadko mają jakiekolwiek wyobrażenie o pielęgnowaniu chorych. Na
wet i w rodzinie, umiejętna pomocnica byłaby często bardzo pożądaną. 
Czyżby i u nas nie można było pomyśleć o podobnćj szkole przy któ
rymś ze szpitali miejskich? Kobiśty uboższe, nieinogące sięgnąć po 
wyższe wykształcenie, znalazłyby w tym zawodzie nowe źródło uczci- 
wćj a pożytecznśj pracy."

— Komisya urządzająca Muzeum Kopernika w Rzymie podaje 
do wiadomości, że imiona dotychczasowych ofiarodawców, którzy przy- 
najmnićj 100 franków w gotówce lub przedmiotach odpowiednich zło
żyli na rzecz Muzeum, zostały wyryte na jednym boku marmurowego
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piedestału, na którym będzie umieszczone kolosalne popiersie Koper
nika, dłuta Rygiera. Na skompletowanie i wyekwipowanie dzieła po
trzeba jeszcze 4,000 franków. Komisja spodziewa się, że kraj gorli
wy o sławę swego rodaka, tego funduszu dostarczy. Ofiary mają. być 
posyłane pod adresem dr. Artura Wołyńskiego, zamieszkałego we FIo- 
rencyi, via della Scala nr. 43.

Pod statuą. Kopernika, dłuta Rygiera, wyryte zostały następują
ce wyrazy:

N I C O L A U S  C O P E R N I C U S ,
ASTRONOMIAE INSTAURATOR  

NATIONIS POLONAE  
DECUS, HONOR, GLORIA 

LUCEM ADSPEXIT THORUNIAE  
DIE X IX  FEBRUARII AN. MCCCCLXXIII 

MORTEM OBIIT FRAUENBURGII 
DIE X X IV  MAII A N. M DXLHI 

POLSKIE W YDAŁO GO PLEMIĘ  
WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, WZRUSZYŁ ZIEMIĘ.

Na jednćj ze ścian bocznych piedestału, na którym ustawiono po
piersie, znajdują się następujące nazwiska ofiarodawców wyryte w ję 
zyku łacińskim: „Theodorus Rygier Varsaviensis, Arthurus Wołyński 
Varsav., Victor Brodzki, Henricus Siemiradzki, Vaclaus Holewinski 
Varsav., Ignatius Josephus Kraszewski, Ignatius Polkowski, Samuel Le- 
wental Varsav., Theophilus Go decki Varsav., Alexander Heinrich Var
sav., Hippolitus Skimborowicz Varsav., Joannes Baranowski Lublinen- 
sis, Gratianus Unger Varsav., Valdemarus Kretkowski Varsav., Leo 
Biedroński Varsav., Albertus Gerson Varsav., Ladislaus Ryx, Carolus 
Beyer Varsav., Paulinus Dombrowski Varsav., Stanislaus Lesser V ar
sav., Leopoldus Kronenberg Varsav., Vincentius Majewski Varsav., 
Joannes Bloch Varsav., Ignatius Baranowski Varsav., Matthias Bersohn 
Varsav., Stanislaus Zawadzki Varsav., Josephus Radoszewski, Joannes 
Marcellus Hulewicz."

j  Dnia 8 listopada r. b. um arł w Warszawie ś. p. K a r o l  JB eyer , 
znany archeolog i numizmatyk. Pierwszym był on w naszćm mieście 
i kraju, który przyswoił i rozszerzył dagerotypy, a następnie fotografią; 
zakład jego należał do najpierwszych. Pierwszy tóż zaczął próby 
fotodruków. Wynalazki te szczęśliwie umiał zastosować na korzyść 
sztuki. Pamięć wystaw starożytności warszawskićj i krakowskićj 
utrwalił w dwu pysznych albumach fotograficznych, a fotodruki uka
zały się w Albumie Kopernika. Illustracye nasze, jak  Tygodnik lllus-  
trowany i Kłosy, podały zmarłego numizmatyka portrety i obszerne 
życiorysy.



— Dnia 9 listopada r. b. w Krakowie zakończył życie S z y m o n  
D u t k i e w i c z , który brał udział w przygotowawczych pracach w wyda
wnictwie dzieł Długosza. Niemało czasu i trudu zażył w przepisaniu 
z dawnych rękopismów Liber beneficiorum, do czego był zachęcony przez 
ś. p. biskupa Łętowskiego. Zmarły, utrzymując zakład naukowo wy
chowawczy dla młodzieży, zamiłowany w pamiątkach ojczystych, zgro
madził piękny ich zbiór wysokiój wartości.

— Dnia 12 listopada w Warszawie zakończył życie ś. p. dr. prof. 
Uniwersytetu Warszawskiego P o l i k a r p  G ir s z to w t ,  w skutek rany 
zadanój zbrodniczą ręką. Strata to niewynagrodzona dla naszćj spo
łeczności. Obowiązki profesorskie nie mogły wyczerpać, niezwyczaj nćj 
energii działalności zmarłego; zwrócił się do podniesienia literatury le- 
karskićj polskiój, którą świetnie rozwinął. Gazet,a lekarska tygodnio
wa, Przegląd postępu nauk lekarskich i Kalendarz lekarski w formie 
roczników; Historya szpitali i zakładów dobroczynnych w Królestwie 
Dolskiem, Słownictwo lekarskie polskie, nadewszystko zaś kilkudzie
sięciu tomowa Biblioteka Umiejętności Lekarskich, w części opracowana 
oryginalnie, w części tłómaczona z najlepszych pisarzy zagranicznych: 
oto co zawdzięcza u nas ś. p. Girsztowtowi nauka medycyny. Oprócz roz
maitych prac, które różnćmi czasy ogłaszane były w Petersburgu 
i w Warszawie: w Bibliotece Umiejętności lekarskich ogłosił cenną wła
sną pracę Chirurgią teoretyczną ogólną; pozostawił wiele prac nieu- 
kończonych, które przerwał nóż mordercy. Pamiętając o rozpoczę
tych swoich publikacyach, ostatnią wolą zmarły dalsze ich wydaw
nictwo utrzymał. Redakcyą nad niemi objął dr. Łuczkiewicz, to
warzysz pracy ś. p. Girsztowta. Pogrzeb w dniu 15 listopada r. b. 
zgromadził wielotysiączne tłumy mieszkańców Warszawy ze wszystkich 
warstw społeczności polskiój, które z rzewnóm uczuciem przybyły dla 
złożenia czci i hołdu, tak zasłużonemu mężowi!

—- Dnia 27 listop. umarł w Krakowie L u c y a n  S i e m i e ń s k i , 
członek Akademii Krakowskiój, towarzysz broni i pióra Augusta Bie- 
lowskiego, znany autor rapsodu historycznego: Trąby w Dnieprze, tłó- 
macz Rękopisu królodworskiego i Odyssei, oraz sonetów Bunarottie- 
go; poeta, znawca literatury, pisarz i krytyk.



OD REDAKCYI.

Biblioteka Warszawska pismo peryodyczne, poświęcone 
naukom, sztuce i przemysłowi, w 1878 r. tak jak w latach po
przednich wychodzić będzie, raz na miesiąc, zeszytami o bej mu - 
jącemi najmniój dziesięć arkuszy druku. Przedstawiać stresz
czony a wierny obraz tych zdobyczy jakie społeczność ludzka 
w ogóle a nasza w szczególności dokonywa na polu nauki, lite
ratury, sztuki i przemysłu, będzie i nadal zadaniem redakcyi. 
Myśl jaka niezmiennie od zawiązku pisma stanowiła ogniwo 
łączące redakcyą z kołem czytelników, będzie i na przyszłość 
przewodniczyć jej pracom, z uznaniem i wskazaniem tego wszy
stkiego, co cywilizacya rzeczywiście użytecznego przyniosła, co 
ruchome w żywotności, a niewzruszone w zasadzie, uszlachet
niać uczucia, a wiedzę rozpowszechniać jest zdolne.

Wobec ożywionej działalności umysłowej i potrzeb spół- 
czesnych, redakcya dążąc do celu tak zamierzonego i droga
mi wskazanemi, oraz garnąc do siebie ludzi rzeczywistej pra
cy i talentu, wierną pozostanie tradycyom, wpośród których 
jśj pismo powstało, prowadzonćm było i będzie.

Z tego względu liczy na poparcie wszystkich, którym to 
zadanie i te zasady są równie drogiemi.

Konkurs z nagrodą rs. 750 (złp. 5000) wraz ze szcze
gółowym tematem, ogłoszony zostanie w zeszycie na styczeń 
1878 roku.

Iiedakcya Biblioteki W arszawskiej. 

Redaktor odpowiedzialny K. W ł. Wójcicki.

Wydawca Józef Berger.

Druk J. Bergera /(03B0JteH0 Uemypoio
w Warszawie, Elektoralna Nr. 14. M  a )  Bapmana, 22 IioaCpa 1877 ro/ta.
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