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A L E K S A N D R A  HR. FREDRY.

(P d c z y t  p u b liczn y  /S ta n is ła w a  h r .  J a r n o w s k ie g o ,  d n ia  2 k w ie tn ia  

r .  b. w  w ie lk ie j  s a l i  R a t u s z o w e j  w  y f  a r s z a w ie ) .

II.

Zjawiła się wreszcie jego komedya, a zjawiła nie w typowćj po- 
uac’ Raptusiewicza, nie w sympatycznej postaci trzpiota Gustawa, ale 

pod śmieszną nieco karykaturalną maską Geldhaba. Początek był 
obiecujący zapewne, ale nie obiecywał tyle, ile ciąg dalszy dotrzymał. 
Geldhab.był zabawny, ale jako typ ogólny był już cokolwiek spowsze
dniały; tyle razy od czasów Moliera powtórzony, że i zużyć się musiał 
i nie potrzebował nowego nakładu obserwacyi czy wyobraźni, dał się 
skreślić temi samemi rysami, któremi już nieraz był kreślony; nie był 
typem specyficznie polskim i nie dawał jeszcze poznać tego szczególne
go daru, jaki ma Fredro do tworzenia figur, które w żadnym innym 
kraju i świecie powstaćby i żyć nie mogły, tylko w naszym. To co do 
typu: a jako całość grzeszy komedya pewnym zbytkiem figur, pewnćm 
zbyt łatwem i zużytem rozwiązaniem, czasem pewną przesadą w cha
rakterystyce, czasem naiwnie wyraźnym morałem. Sam brak wprawy 
początkującego pisarza tłumaczy dostatecznie te usterki, a tłumaczy 
je także ta pewna niedbałość, niechęć do przejrzenia i poprawienia po
mysłu już rzuconego na papier, która jest autorowi wrodzoną i odzy
wa się nieraz w najlepszych jego komedyach. Naprzykład, trudno 
nie widzieć, że ciotka, która tak w sam czas umiera, żeby zadłużonego 
synowca sukcesyą uratować od smutnej konieczności ożenienia się dla 
Pieniędzy ze śmieszną córką śmieszniejszego ojca, jest wprawdzie bar
dzo dobrą i nadzwyczaj dobrze wychowaną ciotką, ale jest w komedyi 
rozwiązaniem akcyi przez przypadek, jest Deus ex machina i jest zuży
tą: wiele to już ciotek i wujaszków umierało tak grzecznie w kome
dyach i powieściach przed ciotką księcia Rodosława. Dalćj, możnaby 
powiedzieć, że przebiegły Lisiewicz jest figurą zbyteczną, bo książę 

l '-boć może za pośrednictwem tego faktora dostał się do domu Geldhaba, 
\ io go zapewne zawsze przy sobie nie trzymał. Że zaś Lisiewicz nie 

jest ani zabawnym i komicznym ani głębokim i niebezpiecznym lisem, 
I więc mógł był śmiało nakręciwszy księcia i Geldhaba za kulisami, tam 
w swojćj jamie pozostać. Książę znowu ma w niektórych chwilach 

i oosób mówienia protekcyonalny i sposób obejścia sią z góry poufały, 
I tóryby kazał myśleć że to jakiś książę przebrany i udający, nie praw- 
: 'iwy; kiedy Ilodostaw jest nietylko najprawdziwszym księciem i do-
B " .  Tom  I I . Czerwiec 1876. 56
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brze wychowanym człowiekiem, ale nawet dobrym chłopcem, skoro 
umiał ocenić Majora i Lubomira, jak  się to w zakończeniu pokazuje. 
Geldhab, ten jest niezaprzeczenie zabawny, ale czasem zauadto. Ze 
nie umiał historyi nic dziwnego, całe życie miał co innego do roboty; 
ależ znowu takim ignorantem być nie mógł żeby aż powiedział, że

„gdy Krakus świętego zabił Stanisława,
Wraz z nim Geldhabów rzymskie wypędziły prawa.”

I tu zaraz na wstępie chwyta się na uczynku jednę z właściwości 
Fredry, która czasem figurom jego przynosi małe szkody. Oto, że jak 
mu przyjdzie do głowy koncept zabawny lub wyraz śmieszny, a takie 
przychodzą mu co chwila, nie może wytrzymać, żeby go nie napisał. 
Jest w swojem prawie zapewne, bo im więcćj słów zabawnych i do
brych konceptów w komedyi, tćm lepićj. Jednak uważać trzeba, żeby 
ten koncept nie obrócił się na szkodę figury, nie zrobił jej przesadzoną 
a przeto mnićj prawdopodobną. Tu w Geldhabie, który stoi na gra
nicy pomiędzy komedyą wyższą i wykwintną a niższą, która sobie wie
le pozwalać może, jest to złe małe; ale trafia się ono i w takich, gdzie 
każdy ton przesadzony, każde słowo fałszywe, już może zepsuć figurę 
zkądinąd doskonałą. Wreszcie ten portret Geklhaba, jaki robi ksią
żę w swojćj rozmowie z Lisiewiczem, jest trafny i dobry prawda, ale 
nie w komedyi, gdzie charakter powinien być przez autora przedstawio
nym, przez czytelnika odgadniętym, a nie przez drugą osobę opowie
dzianym. Tutaj było to nawet zupełnie zbytecznćm, bo Geldhab sam 
siebie dawał poznać dość wyraźnie. Naiwność, brak w’prawy pisarza 
poczynającego.

Ale choć nie doskonały miał już Geldhab wiele z właściwych 
autorowi przymiotów, miał wszystkie prawie charakterystyczne cechy 
jego talentu. Najprzód jest zabawny, ma ten szczęśliwy humor żywy 
i wesoły nawet kiedy nie błyska żadnym konceptem, żadnćm dowci- 
pnćm słowem, a te zjawiają sig tak niespodzianie, przyprowadzone są 
tak zręcznym zwrotem, tak zawsze przychodzą w miejscu, gdzie muszą 
wydać się najlepićj, ż e ju ż w ty ch  początkach widać szpon tego lwa 
komedyi, który kiedyś wymyśli „Papkina” i „Łatkę.” Skarga biedne
go pana Konto, że wierzyciele zelżyli „całą intendenturę z mą osobą 
razem:” mowa pochwalna Majora na cześć Lisiewicza, monolog, w któ
rym Flora robi próbę swojćj przyszłćj roli, a zwłaszcza ta rozmowa, 
w którćj Geldhab tłumaczy Lubomirowi, że „znaczenie jest znaczenie, 
i znaczenie znaczy” nie są w swojćj komiczności tak klassyczne, jak 
niektóre dowcipy komedyi późniejszych, nie przeszły w przysłowie jak 
tamte, ale poprzedzają je godnie i dają je przeczuć. Powtóre jest to 
nie znajomość jeszcze może, ale wrodzony instynkt sceny, który auto
ra ostrzega zawsze, jaka chwila w obranćj przez niego sytuacyi i w jaki 
sposób uchwycona wyda sig najlepićj w graniu. Są w Geldhabie sce
ny, które w czytaniu nie robią wielkiego efektu, a grane, są bardzo 
śmieszne. Jest już także skłonność do pewnych komicznych sytuacyj,
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które autor powtarzać będzie nieraz: lubi np. tchórza przestraszonego 
pojedynkiem, którego tu po raz pićrwszy wprowadza. Jest także i ta  
mieszanina żartu wykwintnego z grubszym, tonu wysokićj i niższćj ko
medyi, która łączy czasem w jednćj i tćj samćj sztuce sytuacye lub fi
gury odmiennego stylu.

U Moliera naprzykład charaktery komiczne w różnym stylu trzy
mane, nie znajdują się razem i żadna z figur „Mizantropa” np. nie 
jest zabawną tym sposobem co figury z George Dandin lub z Malade 
Imaginaire. Fredro pod tym względem daje sobie więcej swobody, 
postawi Papkina między Cześnikiem a Rejentem, Albina przy Gusta
wie, nie pyta o to, że jedni z nich są pojęci i przedstawieni w najwyż
szym stylu komicznym, a drudzy mogliby figurować w Damach i Hu
zarach. Jego komiczna muza nietylko ma dwie twarze, ale w jednej 
i tćj samćj chwili patrzy się najdowcipnićj i uśmiecha najfiglarnićj, 
a drugą połową twarzy wykrzywia się i wydrzeźnia. Ten pierwiastek 
nieco rubaszny, ten gust do głośnego śmiechu, a zwłaszcza do zabawne
go (czasem niezupełnie przyzwoitego) głupstwa, ten rodzaj wesołości 
podobny trochę do francuzkiego esprit gaulois, jest nam wrodzony, 
jest jeżeli nie najwyraźniejszą, to najtrwalszą cechą polskiego humoru. 
Lubili go nasi starzy wr wieku XVI i w XVII pan Pasek i w XVIII 
książę biskup warmiński; przepada za nim zawsze i wszędzie lud wiej
ski. Nic dziwnego, że ten pierwiastek musiał się znaleźć i w dowcipie 
najświetniejszego zapewne ale bardzo wiernego reprezentanta polskie
go humoru: że żart rubaszny lub figura utrzymana w tonie prostćj kro- 
tochwili zdarzy się u niego w najwykwintniejszej komedyi. Nie jest 
to wytknięciem błędu, ale tylko wskazaniem właściwości Fredry, z któ
rćj wynika to, że jego komedya jest najczęściej z tych dwóch swoich 
rodzajów, zmieszana. A w tej pićrwszćj, w Geldhabie, jest to już wido- 
cznćm. Widocznćm także jest to jego zamiłowanie w bohatćrze-żoł- 
nierzu, tak charakterystyczne i tak sympatyczne. Panny i młode wdo
wy z jego komedyi najczęścićj kochają się w oficerach, i to tćm bar
dziej, im więcćj się ten oficer narażał, im niebezpiecznićj był rannym. 
Wreszcie jest tu i jeden z jego częstych błędów: rozwiązanie intrygi 
łatwym, nieco zbyt łatwym sposobem. Choć tu oddać mu trzeba spra
wiedliwość, rozwiązanie to nie jest wcale oklepanćm i zużytćm. Jest 
taką śmierć ciotki i sukcessya księcia, ale sam koniec: Flora wzgar
dzona przez Lubomira i zostająca sama z ojcem na gruzach swojćj ma- 
rzonćj wielkości, to jest nieprzewidziane i zręczne. Zwykły pisarz 
byłby z pewnością zrobił z Flory dobrą dziewczynę i w zakończeniu 
jćj miłość i wierność byłby uwieńczył hymen. Fredro wolął nadać jćj 
indywidualność mnićj sympatyczną może, ale wyraźniejszą.

Są więc w tćj pićrwszćj próbie jego talentu, prawie wszystkie je
go cechy. "Ale to kwiat w pączku dopićro, to pićrwszy szczebel; 
a o ileż wyżćj stanął, jak się znacznie rozwinął ten talent zaraz w tćj 
sztuce, która najbliżćj co do czasu sąsiaduje z Geldhabem. Zrzęda 
1 Przekora to mała jednoaktowa komedyjka, ale kto wić czy nie jedua
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z najlepszych, najlepićj zbudowanych, najpiękniej rozwiązanych: z ma
łych z pewnością największa. Co za pomysł głęboko komiczny i co za 
wykonanie, co za wyborna charakterystyka tych dwóch braci wiecznie 
z sobą w wojnie, z których każdy robi w końcu to, czego sam najbar- 
dzićj nie chce, na to tylko żeby drugiemu dokuczyć. To dopiero roz
wiązanie sztuki efektowne, nie przewidziane, w najwyższym stopniu 
zabawne, a wyprowadzone logicznie i psychologicznie z samćj głębi 
tych natur. Od początku do końca, od pićrwszćj kłótni aż do ostatnićj 
zgryźliwćj perory, którą Zrzęda mści się na biednćj Zosi za jćj szczę
ście; te dwie figury zmarszczone, zadąsane, żółciowe i kwaśne, są i bar
dzo komiczne i bardzo prawdziwe. A nawet Zosia, która biegnie po 
księdza proboszcza i oświadcza stanowczo, że „męża mieć musi,” nawet 
ta ma wyraźną swoję własną fizyognomią i pewną naiwną gracyą. Po
stęp od Geldhaba jest już bardzo znaczny.

Trzecia z rzędu była już bardzo świetna. Czy dużo napisał Fre
dro komedyi tak ładnych jak Mąi i zonal Nie napisał żadnćj tak ma
ło budującćj, to pewna; ale tak doskonale zbudowanych, tak głęboko 
i tak wykwintnie ko,micznych, znajdzie się nie wiele między jego naj- 
wyższemi nawet. Śluby są również dobrze zbudowane i są milsze, ma
ją więcćj wdzięku; nie są tak głęboko komiczne w swoich sytuacyach 
i charakterach. Zemsta jest świetniejsza i na większą skalę, Jowialski 
jest bardziej oryginalny, ale jedno i drugie ma w układzie błędy, któ
rych ten niegodziwy Mąż i ta  wcale nieprzykładna żona jakoś szczęśli
wie uniknąć umieli. Z wyjątkiem pierwszćj sceny, czułych protesta- 
cyj Alfreda i narzekań Elwiry, które ciągną się może cokolwiek zadłu- 
go, i jednego nieprawdopodobnego szczegółu w ostatnim akcie, nie wie
dzieć, coby tam wytknąć. Niektórzy mówią, że główna sytuacya: mąż 
pomiędzy żoną a jćj służącą, jest wzięta z Wesela Figara; uwaga mo
że prawdziwa, ale niesłuszna. Sytuacya ta sama znajdzie się w wielu 
zapewne komedyach, np. Louison, Musseta, ale te same elementa dopu
szczają nieskończoną liczbę kombinacyi i permutacyi, z których każda 
jest inną sytuacya, prowadzi do innych wypadków. Elementa tylko są 
te same: mąż, żona i służąca, ale ich wzajemny stosunek, ich charakte
ry, wreszcie cały przebieg ich romansu, wszystko jest tak odmienne, że 
nie można tu słusznie upatrzćć wpływu jednćj komedyi na drugą. 
A co za pewność i śmiałość prawie aż zbyteczna w postawieniu tych fi
gur i w nakreśleniu ich stosunku; co za sztuka napisać długą trzech 
aktową komedyą o czterech osobach tylko, a tak żywą, tak coraz bar- 
dzićj zajmującą, tak pełną ruchu w akcyi napozór zupełnie spokojnćj 
i pozbawionej ewenementów! co za prześliczny wiersz i dyalog natural
ny, łatwy i żywy, co za dowcip i komizm czy w sytuacyach czy w sło
wach? Pierwsza scena jest trochę zadługa, ale jak śmiało i odrazu rysu
je charaktery i sytuacye, jak przez długie słowa i protestacye Alfreda 
przebija chłód i przymus, jak  widać, że ta Elwira już go zaczyna nudzić. 
Aonazeswojemiżalamii wyrzutami sumienia, ze swoją wzniosłością uczuć, 
jak się doskonale daje poznać w swojćj może nawet bezwiednej hypo-
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kryzyi, kiedy na pierwszą wzmiankę o mężu czepia się skwapliwie tego 
pozoru i na męża zwala całą odpowiedzialność, a w końiu zapominając
o skrupułach i wysokich sentymentach śmieje się z niego dowcipnie; 
rzadko zdarza się na scenie sytuacya tak drażliwa, rozmowa takich ko
chanków o sobie, swoim stosunku, i o mężu, poufała, otwarta, niezo- 
stawiająca nic do myślenia. Trzeba było wielkićj śmiałości, żeby fakt 
dokonany tego rodzaju przedstawić bez ogródek, bez wymówek, po pro
stu jako fakt. Zwykle autorowie powieści czy komedyi starają się poe
tyzować swoich bohaterow, którzy znowu mówią z sobą i o sobie pod 
figurami i alluzyami. Śmiałość Fredry posunięta bardzo daleko, mia
ła w sobie wiele taktu, wiele miary w słowach. Ale poezyi i wdzięku 
figurom nadać nie mogła, może nie chciała, i we frazesach Alfreda, 
w których tak wyraźnie przesyt sili się na udawanie czułości, i w skru
pułach Elwiry równie jak w jćj skargach na męża i żartach, widać tyl
ko całą pospolitą prozaiczną i brutalną stronę sytuacyi. Ale prawda, 
trafność obserwacyi, znajomość życia, charakteru, jaki stosunki takie 
najczęścićj po jakimś czasie przybierają; kobieta usprawiedliwia się 
jak może w swoich własnych oczach sofizmatami i trzyma się wszelkie- 
mi siłami swojej miłości, wierzy w tę miłość, bo czuje instynktem, że 
inaczćj jćj upadek byłby czćmś bardzo pospolitćm i nieszlachetnćm; 
a mężczyzna już się znudził i ogląda się nieznacznie na wszystkie strony, 
któremi drzwiami mógłby się zręcznie wynieść:—to wszystko jest znako
mite, a nawet dla opuszczonych i przez męża niezrozumianych Elwir 
dobre do rozważenia.

Albo druga scena, ta znowu jedna z najświetniejszych w całym 
teatrze Fredry. Mąż znudzony wraca do domu z klubu i „za to, że się 
nudzi, na żonę się gniewa” pan w jednym kącie pokoju, pani w drugim; 
rozmowa idzie jak z kamienia, co parę minut ona z obowiązku rzuci ja 
kieś słow'o, on odpowie pół słowem, którego prawdziwe znaczenie jest: 
„daj mi pokój.” Siedzi sama, to źle; czyta, za to dostaje ironiczną uwagę; 
weźmie robotę, jeszcze gorzćj. Położy ją , nie mówiąc słowa, spokojnie 
i cierpliwie, to najgorzej. Siędzie do fortepianu, drażni panu nerwy 
i rozdziera uszy. Co za paradny i komiczny typ tego stworzenia, je 
dnego z nieznośniejszych w rzędzie boskich stworzeń, które się nazywa 
mężem w złym humorze! A jak żona mądrze umie z tego położenia 
skorzystać, żeby całą winę zwalić na niego, jaka jest słodka, dobra, po
wolna. Pewną przebiegłość potrzebną, ale i właściwą kobićtom w jćj 
położeniu ma Elwira, np. kiedy nie chce przyjąć Alfreda, kiedy przed 
mężem mówi o nim z tak doskonale udanym akcentem niechęci i anty- 
patyi. Rozmowa we troje jest znowu prawdziwym i misternym klejno
tem dowcipu i wykwintnej komiki. Początek jćj, obmowa, wesoła 
i zabawna, wszystkich bliższych i dalszych znajomych, przypomina sła
wną scenę z trzeciego aktu Mizantropa. Ale w końcu, kiedy ta obmo
wa schodzi na barona, kiedy Wacław śmieje się z niego, że nie może 
się obejść bez pułkownika, kochanka swej żony, że żyje z nim w naj
czulszej przyjaźni, „żyje jak z tobą” i dochodzi do konkluzyi, że baron



jest „gap’prawdziwy;” kiedy Alfred tknięty wyrzutem sumienia próbuje 
dowodzić że bićdny zwiedziony mąż nie jest takim wielkim „gapiem” 
a Wacław obstaje przy swojćm zdaniu z największym zapałem: wtedy 
komiczność sytuacyi (a bardzo delikatna i subtelna) dochodzi do takie
go stopnia, że wszyscy wielcy komicy całego świata, od Arystofanesa 
aż do Beaumarchaise’go mogliby Fredrze tego pomysłu zazdrościć.

A dopieroż akt drugi! Elwira przerywająca mężowi miłą rozmo
wę z Justysią swoim nagłym powrotem z kościoła; mąż poważny mora
lista, który ją  łaje za brak pobożności; ona, która krótkie nabożeństwo 
usprawiedliwia miłosierdziem i dobrćm sercem, (nie chciała służących 
długo trzymać na mrozie), a naprawdę wróciła żeby oddać zapomniany 
list do Alfreda; Alfred nie mogący zrozumićć wybuchu jćj gniewu 
i zdradzający się niebacznie, że ma intrygę uietylko z Justysią ale i z ja 
kąś Aliną jeszcze:—wszystko jedno w drugie tak zabawne, tak żywe, ta 
kie naturalne, tak pełne dowcipu i prawdy, że z temi scenami tylko 
już ten akt byłby bardzo świetny. Cóż dopićro, kiedy przybędzie naj
piękniejsza ze wszystkich scena klassyczna, w którćj mąż zwiedziony 
uczy kochanka swojćj żony sztuki zdobywania serc; Wacław ze swoją 
pogardą dla dzisiejszćj młodzieży, którćj mężowie obawiać się nie po
trzebują, ze swojćm doświadczeniem i znajomością rzeczywiście niepo
spolitą zwykłćj taktyki zdobywców, z tą przenikliwością, na którą tak 
rachuje, i ze swojćm zaślepieniem, przy tćm wszystkiem, jest ze wszys
tkich zwiedzionych mężów w komedyi, najwyżej komicznym. George 
Dandin wywoła zapewne więcćj głośnego śmiechu, ale wykwintnej 
a głębokićj ironii, ale soli attyckićj w najlepszym gatunku, tutaj jest 
nierównie więcej.

W trzecim akcie znowu jest chwila wielkiego komicznego efek
tu, to kiedy Elwira zastawszy Wacława na bardzo poufnej rozmowie 
z Justysią, silna swoją cnotą i reputacyą, mówi mężowi wszystko, co 
tylko obrażona godność i moralność najwymowniejszego powiedzieć 
może, wpada w kaznodziejski zapał, a w tćj samćj chwili upuszcza 
schowane w szalu listy Alfreda. Tylko, scena ta niezmiernie komiczna, 
przeprowadzona jest w sposób nienaturalny. Elwira listy upuszcza 
dlatego, że je wiezie do siostry i tam chce spalić. Czy jest nieostro
żność większa i mnićj do prawdy podobna? Czy takie listy nie palą 
się czćmprędzćj, przy zamkniętych drzwiach, w swoim pokoju i w zu- 
pełnćj samotności? Czy jakakolwiek kobieta w tćm położeniu, a dopić- 
roż Elwira tak bardzo dbała o swoję reputacyą i grająca eon amorc 
swoję rolę cnotliwćj ofiary obojętnego męża, bez ostatecznćj koniecz
ności zrobi komukolwiek zwierzenie tego rodzaju, choćby siostrze, 
a może zwłaszcza siostrze? Oczywiście, nie. I gdyby to były jćj listy 
jeszcze! ale to listy Alfreda! Pocóż je  wywozić i oddawać? Kobiety 
w takich razach mogą słusznie żądać zwrotu swoich korrespondencyj, 
ale mężczyzna go nic potrzebuje. I Fredro dla zabawnćj sceny, dla 
komicznego efektu, który mógłby był sprowadzić innym jakim natu
ralniejszym sposobem, gdyby sobie był zadał pracę i poszukał, kazał
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Elwirze zrobić krok nielogiczny, nieprawdopodobny, niezgodny ani 
z jćj położeniem ani z jej ostrożnym i wyrachowanym sposobem postę
powania. Błąd to największy w całćj sztuce: błąd, który u autora 
nie raz jeszcze zobaczymy. Wymyślić sytuacyą komiczną to dla nie
go rzecz bardzo łatwa, ale często sytuacya taka opiera się na ruszto
waniu innych, dla nićj tylko wymyślonych, a nie zawsze prawdopodo
bnych.

W zakończeniu wszyscy niby się podnoszą i wyglądają powa- 
żnićj. Elwira z płaczem wyspowiadała się przed mężem, który nie 
chcąc jćj gubić a czując, że sam przebaczenia potrzebuje, przebacza, 
i oboje obiecują poprawę. Alfred czuje, że nadal może być ich przy
jacielem tylko zdaleka i usuwa się. Najgorzej wychodzi na całej spra
wie, naj mnićj _ winna ze wszystkich Justysia. Ona nie zdradzała ani 
przyjaźni, ani ufności; nie złamała przysięgi: ona była wolną. Zwo
dziła wprawdzie dwóch kochanków, ale wiedziała dobrze, że jeden 
i drugi kocha ją  lekko; na krótko i zdrady jej bardzo do serca nie we
źmie. I ona ma iść do klasztoru, kiedy Elwira w mniemaniu świata 
a nawet męża i swojem własnćm zostanie tak dobrą jak była, kiedy 
W acław teraz dopiero naprawdę zacznie być szczęśliwym w domu? Co 
za niesprawiedliwość! Szczęście, że nikt nikogo gwałtem do klasztoru 
oddać nie może i że od bezprawnego samowolnego wyroku Wacława 
obroni bićdną Justysię przełożona klasztoru i sędzia. A szkodaby 
było tej perły subretek, gdyby miała uschnąć za kratą. Typ to w da- 
wnćj komedyi ulubiony, może nadużyty trochę; w nowszćj już zanie
dbany, i Justysia jest ostatnią z tego rodu subretek, którego matką 
jest wielka Doryna Moliera, a najpiękniejszą ozdobą ta Zuzanna, któ
rej wesele stało się treścią najpiękniejszćj komedyi na świecie.

Justysia nie zaprzecza swojćj krwi, ma familijne podobieństwo 
do swoich sławnych babek i prababek, ale jest godną ich następczynią: 
dowcip subretek przeszedł na nią dziedzicznie jak  / ’esprit, des Morte- 
niart; ma wszystkie przymioty i tradycye rodu, który się na nićj koń
czy tak godnie i świetnie, że mógłby służyć za wzór wszystkim ary- 
stokracyom świata: wrygasa ale nie upada.

A teraz, trzeba powiedzieć, że ta komedyą pod względem arty
stycznym prawie doskonała, jest zkądinąd brzydka, jest wstrętna 
i oburzająca przez ten jakiś stępiony zmysł moralny swoich figur, któ
re złe robią nie bez świadomości złego i dobrego, bo każda z nich ma 
trochę skrupułów, ale uważają złe za rzecz codzienną, powszednią, 
konieczną. Ta cała mieszanina brzydkich oszukaństw/ nie ma nawet 
wymówki namiętności: to nie jest smutny dramat rodzinny; nikt tam 
z sobą nie walczy, nikt się nawet w nikim nie kocha. Ani uczuć sil
niejszych od sumienia i woli, ani występku wytłumaczonego choć tro
chę namiętnością i walką, ani nawet wyobraźni rozmarzonych i egzal
towanych. Nic, tylko nałóg złego życia, tylko kaprys, który się prak
tykuje wygodnie, swobodnie, g a m  gemiithlich, jak rzecz najprostsza 
w świecie: oni się zwodzą i kochają tak naturalnie i spokojnie, jak że
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by we czwórkę grali w wista albo tańcowali kadryla. Wacław ma in
trygę z Justysią, bo ją  ma zawsze w domu, bo mu to wygodnie; Alfred 
z Justysią i z Elwirą, bo to jego kawalerskie rzemiosło i prawo; Elwi
ra sama żeby choć tego Alfreda kochała, ale nie: zapomni o nim 
i wróci do męża tak łatwo, jak  mu się oddała; a dlaczego to zrobiła, 
ona sama nie wie: może z nudów, może dlatego, że młodćj mężatce 
wypada mieć adoratora, może przez niedołęztwo głowy i charakteru, 
niezdolność zastanowienia się nad tćm co robi. Gdyby Alfred był 
złym ale niepospolitym Don-Juanem, gdyby Wacław miał przynaj- 
mnićj ten jakiś wielki styl, jaki zachowuje Almawiwa w swoich kapry
sach; gdyby Elwira w swoim upadku czy w swoich skrupułach obja
wiała choć trochę uczucia, wyobraźni, duszy; gdyby się kochali i zdra
dzali z jakąś energią, z jakąś walką: byliby i więcćj zajmujący i na
wet nie tak gorszący. Ale ten występek powszedni i płaski z nałogu
i z nudów, ta rozpusta leniwa, powolna, nieożywiona nawet żadnem sil- 
niejszćm biciem pulsów; ta  miłość flegmatyczna, która swojćj zdro
żności nie okupuje nawet silniejszym popędem—to jest, nie mówiąc już
o stronie moralnćj, ale estetycznie tylko obrzydliwe: bo nic mnićj po
wabnego na świecie jak miłość występna w pantoflach i w szlafmycy, 
nie umiejąca ani chcąca nawet ratować się choćby jakieiniś pozorami 
poezyi. To też ci wszyscy państwo, to figury dość brzydkie, których 
jedyną zasługą jest. że nikogo swoim przykładem do złego nie pocią
gną, żadnćj głowy nie zbałamucą, bo nie mają na to dość uroku. Ale 
kiedy przytem prawią wiele o prawidłach honoru i nawzajem od siebie 
żądają szacunku, dobrze robią, bo poza swojern kółkiem trudno, żeby 
go gdzie znaleźć mogli.

Ale że są prawdziwi, że w życiu często stosunki tego rodzaju 
wyglądają tak jak w tej komedyi, to znowu prawda: i jako dokładna 
fotografia, jako satyra na podobne niby miłosne stosunki, komedya 
ta ma swoję wielką cenę. Tylko, rzecz dziwna a bardzo ciekawa, au
tor niezupełnie tak ją  był pomyślał. On wierzył i w pewien seduk- 
torski wdzięk Alfreda, i w wysokie uczucie honoru Wacława, i nawet 
w szlachetność i wrodzoną godność Elwiry, która wprawdzie raz upa
dła ale podniesie się łatwo; on widzi, że ci ludzie robią źle, ale tego 
nie czuje: że złe jak oni je robią jest płaskie i brzydkie, bez żadnych 
wymówek moralnych i żadnych estetycznych złudzeń i pozorów. Oni 
robią to samo co większość ludzi w życiu; są tacy, jak ta większość, 
w którćj przecież honorowych i uczciwych ludzi jest dosyć! Nie chwali 
ich, ale się na nich nie oburza, nie widzi tego, że są gorzćj jak gorszą
cy, bo obrzydliwi. Cóż więc? czy autor jest przewrotnym, pozbawio
nym zmysłu moralnego? bynajmnićj. Zabrakło mu go w tym jednym 
razie i w tćj jednćj kwestyi, a dlaczego, to zrozumićć łatwo. Autor pod
ówczas sam jeszcze bardzo młody, żył wśród towarzystwa, które, zaprze
czyć nie można zepsutćm było, w którćm Elwira i Alfred i Wacław byli 
codziennemi zjawiskami, i tak się z niemi oswoił, tak się przyzwy
czaił do tego widoku, że nie czuł już co w nim było rażącego i wstręt
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ne^o. Owszem, w porównaniu z tem co widział w życiu, miał jeszcze 
prawo bohatćrów swojćj komedyi mićć za bardzo szlachetnych i go
dnych.’ Wacław, który przebacza, ale przyjaciela z domu oddala; 
Alfred, który czuje, że w tym domu zostać niepowinien, zyskują jesz
cze na porównaniu z wieloma, którzy w życiu przypadki takie biorą 
filozoficznie i zostają obok siebie w miłej harmonii i doskonałej przy
jaźni. W każdym razie jako ślad i świadectwo osłabienia pojęć 
i związków moralnych w pierwszej ćwierci naszego wieku, komedya 
ta jest bardzo ciekawa, zwłaszcza przez to, że napisana przez człowie
ka z sercem prawćm i szlachetnem. A kto wić czy mamy prawo bar
dzo się gorszyć i rzucać kamieniem na komedya i na jej autora, że 
w czasie wielkiego, jak zwykle mówimy zepsucia, przedstawił swoich 
Alfredów i Wacławów, jako nie bardzo winnych. Nasza najnowsza ko
medya, kiedy przedstawia ludzi w sytuacyi podobnej wiarołomstwa 
i nieprawych związków, tłumaczy nam przez różne filozoficzne argu- 
menta i fizyo logiczne konieczności, że oni są Niewinni.

„Cudzoziemczyzna” przedmiot do komedyi wyborny i potrzebna 
satyra na jeden z bardzo zakorzenionych złych zwyczajów polskich, 
nie jest tak doskonale wykonana jak Mąi i Żona. Zaszkodziła jćj in 
tryga, fabuła nieszczęśliwie wymyślona, umyślnie szukana a nieznale- 
leziona, niepodobna do prawdy. Kiedy Marivaux przebiera młodego 
panicza za służącego i odwrotnie, kiedy po drugiej stronie przemienia 
role służącej i pani (Jeux de I  amour et du hasard), wyprowadza z tego 
zawikłanie bardzo zajmujące i ładne, to że panicz zakochuje się szale
nie w tćj, którą ma za służącą, panienka wstydzi sie okropnie, że jćj 
się podobał ten, którego ma za lokaja: lokaj i subretka oboje błogosła
wią swoję gwiazdę, przekonani, on że podbił serce bogatćj dziedziczki, 
ona że zostanie, markizą. Przebranie samo jest naturalne, prawdopo
dobne, ci młodzi ludzie sobie przeznaczeni a nieznani chcą się wzaje
mnie poznać i wypróbować i wpadają oboje na ten sam pomysł. 
W Cudzoziemczyznie, Zdzisław i Adolf, kiedy udają: jeden zatwardzia
łego domatora i hreczkosieja, drugi sfrancuziałego eleganta, trudno 
uwierzyć, żeby ten dowcipnie wymyślony plan strategiczny mógł się 
im powieść. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, i u nas gdzie wszyscy 
znają się jak złe szelągi," wszyscy o wszystkich wiedzą: ukryć tak swo
ję przeszłość, żeby przybraną rolą drugich złudzić można, byłoby fe
nomenem dziwnym. To jedno: drugie, że Zdzisław w swojćj roli jest 
tylko nie zabawny, kiedy kaznodziejskim tonem prawi bajeczki i pe
dantyczne morały, ale Astolf, który schlebia, mami starego dziwaka 
idzie do celu drogą ani ładną ani rozumną. Nie zastanowił się nad 
tćm, że jeżeli pod maską otrzyma rękę Zofii, to po ślubie będzie musiał 
albo tę maskę nosić do śmierci, albo serce tćj żony od siebie odstrę- 
czyć wyznaniem, że zadrwił z jćj ojca, że do pozyskania jćj ręki czy 
serca nie umiał wynaleźć lepszego sposobu, jak wystrychnąć papę na 
dudka. Czy ona mu ten dowcipny żart łatwo przebaczy? Jedno
2 dwojga: albo Astolf był głupi, a za takiego go Fredro nie podaje,
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albo nie mógł tak postąpić jak postąpił. Jest więc sama podstawa 
komedyi źle założona. Nadto, obaj młodzi panowie nie są zabawni, 
ani zajmujący: Zdzisław mógłby w swojej roli być sympatycznym, 
gdyby nie był takim pedantem i moralistą; Astolf swoję tak przesadza, 
że mógłby złudzić chyba pokojówkę panny Zofii, ale nie ją  samą: a ko
biety obie mnićj jeszcze od tych mężczyzn zajmujące, nie mają ani wy- 
raźnćj indywidualności, ani dowcipu, ani wdzięku: są konwencyonalne, 
są poprostu nudne. Dramatyczna niby kolizya Zdzisława, który sza
nując ufność Astolfa broni przeciwnika od podejrzeń, które na niego 
spadają, wymyślona dla ożywienia akcyi dość ubogiej i jednostajnćj, 
nie robi ich wszystkich bardzićj zajmującymi. Stary Jakób, także... już 
dosyć tych starych służących, którzy mają więcćj lat i rozumu od swo
ich panów i przywilej gderania. Końcowy morał, obrok duchowny za
warty w ostatnich słowach Zdzisława, lepiej było czytelnikowi zostawrić 
do domysłu, niż mu tak wyraźnie kłaść jak łopatą w głowę. Wreszcie 
rzecz i figura najważniejsza, Radost czy mógł być takim jak jest w ko
medyi? Tak śmiesznym jak on może być tylko człowiek zupełnie głu
pi: inny może być zbałamuconym swoją manią i przez nią śmiesznym, 
ale nie może wierzyć np. że:

„Francuz na takie mrozy, że aż w mózgu świeci,
W koszuli i w sabotach, jak na sankach leci”

i na mocy tego przykładu swoję czeladź ubierać w saboty; nie może 
przy ludziach recytować jak papuga frazesów, wyuczonych z jakićjś 
gramatyki Sie hommen aus Litthauen und spreehen so gut deutsch 
i t. p.... A w zamiarze autora, jak tego dowodzi koniec, Radost miał 
być rozsądnym, porządnym, nawet poważnym człowiekiem, który tylko 
na jednym punkcie zgłupiał. Otóż, do tego stopnia zgłupićć nie mo
żna; kto się takim nie urodził, ten do tćj doskonałości nie dojdzie, 
i trzeba było albo przedstawić Radosta zupełnie głupim, głupim prawie jak  
szambelan Jowialski, albo mu darować te śmieszności i głupstwa, któ
re z jakąkolwiek, choćby małą szczyptą rozumu w parze iść nie mogą.

A więc cóż z tego wynika? że komedyą zła, że autor z dobrego te
matu nie skorzystał jak był mógł? Tak jest. Tylko w tćj komedyi, 
która dobrą nazwać się nie może, są takie połyski humoru, koncepta 
tak nieprzewidziane i tak zabawne, taka energia dowcipu zbierającego 
się w pewnych słowach, jak elektryczność w śpiczastym końcu drutu; 
że słowa te powtarzane przez wszystkich stały się klassycznemi i po
szły w przysłowie, a komedyą, choć zła przez nie, ma w literaturze pol- 
skićj zapewnioną nieśmiertelność. Czy w latach kiedy cudzoziemczy- 
zna była pisaną, anglomania już grasowała? Zdawałoby się, że moda 
francuzka raczćj była panującą, że kursa dżokejów, turfy, steeple-chasy, 
handicapy i wszelkie tego rodzaju sporty są ozdobą czasów później
szych, że Fredro był nie prostym obserwatorem ale wieszczem i prze
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czuwał nasze dzisiejsze pokolenie, kiedy stwarzał Radosta. Bo czy mo
żna nie rozrzewnić się nad jego uderzającym podobieństwem do naszych 
sąsiadów, przyjaciół, do nas samych; czy można bez rozczulenia my- 
ślćć o tych kursach „od bramy do arendy” którym podobne każdy choć 
raz w życiu widzićć musiał, ze wszystkiemi ich szczegółami, z mostka
mi, z żydami, z podtrenowaną i anglezowaną na tę uroczystość szkapą 
ekonoma, ze wszystkiemi Co za obraz paradny, co za plastyczność 
w tćm opowiadaniu; widzi się i Radosta na tarancie, i ekonoma jak spa
da z kobyły, i obu pisarzów, i leśniczego, i żyda zwłaszcza jak w stra 
chu umyka z drogi, gdzie bezpiecznićj, pod mostek, i kłania się pokor
nie nie wiedząc jakie sprowadzi nieszczęście; słyszy się dyszkant stare
go Jakóba, możnaby wyrysować nieboszkę ciotkę, jak daje hasło gło
sem potężnym jak tuba. Takie kilkanaście wierszy nie mogą sprawić 
tego, żeby cała komedya była zabawna i dobra, ale kilkanaście wierszy, 
które każdy umie na pamięć, każdy powtarza, cytuje, a za każdym ra 
zem tak samo się śmieje, takie kilkanaście wierszy same wystarczyłyby 
za dowód ogromnego talentu autora. Wielu u nas po nim pisało ko
medye, w tych komedyach było mnićj może błędów, niż w Cudzoziem- 
czyznie, a który wymyślił kiedy coś tak zabawnego, jak to opowiada
nie Radosta? Który znalazł kiedy jedno z tych słów danych tylko ge
nialnym ludziom, słów które najkrócćj, najzwięźlćj, a najwymownićj 
charakteryzują, reassumują i formułują jakąś ogólną prawdę, jakąś 
stronę życia, lub skłonność ludzkićj natury? Słowa takie czasem pi
szą się złotem na marmurze, na posągach i gmachach, czasem na sztan
darach wojsk, czasem przechodzą w usta wszystkich i stają się wspól- 
nćm dobrem, wspólnym dowcipem całego narodu. Tu Has voulu Geor
ge Dandin, Vous śtes orfevre Monsieur Josse, il’ya  avec le ciel des 
(iccomodemenls, ckacun a un pere, wiele to dowcipów Moliera, Beau- 
marchais’go, Szekspira, przeszło już w przysłowie. Wiersz Fredry:

„Przecież zimą, czy latem, czy polem, czy lasem
Miło angielską milą przejechać się czasem ’ ........................i .

godzien stać obok tego wszystkiego, jest najdowcipniejszą i najogólniej
szą satyrycznąformułą na cały jeden odwieczny kierunek polskićj natury 
i rodzaj polskićj śmieszności, na naśladownictwo, na cudzoziemczyznę.

Jakim sposobem jeden i ten sam człowiek mógł napisać Mę
ża i  Żonę a potćm Nowego Dontciszota? A jakim sposobem mógł 
Góthe napisać Stellę, Szekspir Peryhlesa, jakim sposobem może czasem 
bonus zasypiać Ilomerus? Nie trzeba pytać, trzeba z rezygnacyą 
przyjąć fakt, że człowiek najzdolniejszy jest podległym ogólnym pra
wom ludzkićj natury, a talent, największy nawet, nie zawsze sobie równy. 
Krotochwilna, rubaszna komedya, farsa, może być bardzo zabawną, 
a młodzieniec chciwy wrażeń i szukający romantycznych przygód w ży
ciu, może być bardzo zabawnym w komedyi lub w poezyi nawet, i to 
nietylko w czasach kiedy w życiu trafiają się podobni: hrabia z pana 
Tadeusza nie stracił nic na wartości, choć dziś nie spotka się już mło
dych ludzi marzących o wyprawie na Birbante Rocca. Ale ten Don-
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Kiszot jest tak śmieszny, że śmiesznym być przestaje. Że ktoś „ba
wiąc w Sycylii u pewnego księcia” z zapałem robi wyprawy na rozbójni
ków, to się da pojąć i pogodzić ze zwykłemi prawidłami ludzkiego 
umysłu. Ale kto wyjeżdża z Warszawy, żeby na gościńcu szukać awan
tur takich, jakie się trafiają w poematach Aryosta i Tassa, ten nie ma 
rozumu pomieszanego jak Don-Kiszot, ten po prostu ma rozumu nie
spełna. Możnaby zresztą znieść tę figurę jakakolwiek by była, gdyby 
z jćj zbyt śmiesznego pomysłu wynikały rzeczywiście śmieszne zawikła- 
nia i sceny. Ale komiczność polegająca na środku tak już zużytym 
jak qui pro quo, albo na głuchocie (defekt fizyczny nigdy nie jest zaba
wnym w powieści ani w komedyi, dla tego zapewne, że jest przypad
kiem przywiązanym do jednego indywiduum, a jako taki nie może słu
żyć do charakterystyki typu) jest komicznością bądź płytką, bądź szu
kaną, naciąganą, zatem nie prawdziwą. A kiedy jeszcze "autor każe 
nam"wierzyć, że jest jakaś panna, nie waryatka, ani idyotka, którćj 
się takie stworzenie ograniczone i śmieszne jak ten Don-Kiszot podo
ba, która go kocha i śpiewa do niego kilka czy kilkanaście strof czułej 
ballady, wtedy wieńczy dzieło końcem godnym jego, nieprawdopodo
bieństwem ńajwiększćm ze wszystkich nieprawdopodobieństw tćj nie- 
zabawnej i niesmacznćj farsy.

Z farsą także graniczą dwie trzechaktowe komedye, z których je
dna Ciotunia byłaby bardzo zabawną, gdyby szczerze farsą być chciała, 
gdyby nie wspinała się czasem niezgrabnie na szczudła, żeby udawać 
wyższą komedyę. Stara panna przekonana, że cały ród męzki w nićj 
zakochany, jest wprawdzie nie nową w komedyi figurą, a ile razy się 
powtarza zawsze choć o tćm nie myśli, musi przypomnieć Belizę Molie
ra. Ale nie można się dziwić autorom, że powtarzają w komedyi 
śmieszność, która w życiu powtarzać się nie przestała, a panna Małgo
rzata ze swoim szambelanem, to dobra para karykatur, zwłaszcza kiedy 
się kłócą, kiedy z sobą zrywają, kiedy sobie zwracają różne drobne zakła
dy gorących affektów: tasiemeczkę, guziki, siarniczki, świderek; kiedy od
dają z listami beczkę i kuferek, są nawet bardzo zabawni. Ale czyż trze
ba było takiego nakładu wyobraźni, takiego trudu w szukaniu jakiegoś 
tła, jakićjś akcyi, w którćj te karykatury miały wystąpić. Czy warto by
ło tyle rzeczy wymyślać: pojedynek, pułkownik śmiertelnie ranny, rot
mistrz uciekający przed sądem wojennym, przybrane nazwisko, taje
mne małżeństwo. Oto zawikłane perypetye, które autor wymyślił na 
to, żeby bićdna Małgorzata mogła mićć Edmunda za nieżonatego, 
a szambelan łudził się nadzieją otrzymania ręki Aliny. Czy nie było 
prościej i łatwićj opuścić te wszystkie antecedencye, przez które akcya 
doprawdy nie staje się żywszą ani bardzićj zajmującą? Takie ostatnie 
illuzye jak szambelana i ciotuni nic potrzebują troskliwego starania 
ani wymówek, kwitną wszędzie, na każdym gruncie, schodzą gdzie ich 
nie posiać, ażeby je zniszczyć nie trzeba było tak cigżkićj machiny jak 
sekretne małżeństwo. Do tego dwa czarne charaktery, ale to czarne 
jak w najczarniejszćj melodrainie, namiętna Flora i chytry Zdzisław,



którzy intrygują okropnie żeby żyć kosztem Aliny, i w jćj domu, cha
raktery ani komiczne ani dramatyczne, a w wielkićj dysharmonii z to
nem całćj komedyi. Z całćj ich intrygi dobry jest tylko list siostry 
szambelana, jćj przyjaciółka pani asesorowa, która sig zatrudnia tćm 
co do którego munduru należy. Że przesadzony mniejsza o to, skoro 
Ciotunia do farsy sig zbliża; szkoda tylko że w przedstawieniu stracona 
jest dla widza ortografia, która snać musiała bardzo bawić autora, sko
ro nawet tym drobniutkim środkiem komiczności nie wzgardził.

Pani Orgonowa, pani Dvndalska, panna Aniela, nierozdzielne 
jak trzy mitologiczne Gracye, a straszne jak trzy Parki, to karykatury, 
przez które cała historya Dam i Huzarów przechodzi w ton prostej 
nieco rubasznćj krotochwili. Ale co za różnica i co za wesoła, miła 
komedyjka pełna humoru, śmieszna od początku do końca, ożywiona 
doskonałemi typowemi figurami, połyskująca dowcipnemi słowami, zaj
mująca akcyą ciekawą i dobrze prowadzoną a nawet nie pozbawioną 
prawdy głgbszćj, choć głęboko pod dowcipem ukrytćj, bo historya 
poczciwego Majora i jego przyjaciela Rotmistrza jest historya wszy
stkich mgżezyzn na świecie począwszy od ojca Adama i wychodzi na 
stwierdzenie mądrego adagium księcia biskupa warmińskiego: „my 
rządzimy światem, a nami”... czasem nawet takie jak pani Orgonowa 
i panna Aniela.

Z wyjątkiem czułej Zofii trochg konwencyonalnej, z wyjątkiem 
słodkiego porucznika,który z uśmiechem pyta „jakim rozkazem za
szczyciły go damy” i z wyjątkiem przydługiego opowiadania tejże Zofii
0 heroicznych dziełach tegoż porucznika, nie ma w całej komedyi je
dnej chwili któraby nie była zabawna, jednćj sceny, któraby sig wlo
kła, jednćj figury, któraby nie była doskonała. Od pani Orgonowćj aż 
do jej kota, od pani Dyndalskiej aż do wywiezionej klucznicy, którą 
Kutasiński ma przywieźć na Łysym jak upiór Lenorg, od „nie uchodzi” 
kapelana aż do ciasta, które Grześ ma upiec na koinendg, wszystkie 
Damy i wszystkie Huzary są pełne życia, prawdy a nadewszystko hu
moru. Niektórzy bezbożni śmią bluźnić na panią Dyndalską i twier
dzić, że ona traci na porównaniu z wielkim charakterem pani Orgono- 
wej i naiwną nieświadomością panny Anieli; to potwarz: pani Dyndal- 
ska może mniej mówi, ale nie gorzej; owszem mówi tak porządnie, tak 
systematycznie, tak gruntownie, ma taki swój odrgbny a wcale nie 
rzadki w świecie rodzaj nudnego gadulstwa, że bynajmniej swoim sio
strom nie ustgpuje: owszem jest konieczna do uzupełnienia tego bukie
tu wdzigków. A bićdny Major jak od nich ucieka zrazu, jak potćm 
daje sig im zawojować, jak wreszcie wpada w furyą na kolegów; Major 
taki komiczny a taki sympatyczny przytćm, taki poczciwy, serdeczny 
stary żołnierz do szpiku kości, to już figura nie zabawna tylko, ale
1 ładna. Jedno tylko może za śmiałe, może do prawdy nie podobne, 
że mgżczyzng powab niewieści łatwo podbije, zwłaszcza kiedy jak mó
wi Klara: „znajdzie wtór do jego piosneczki,” a dopieroż mgżczyzng już 
podstarzałego, a który przez całe życie nigdy celem kokieteryi nie był,
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zbytecznie mówić, cała historya świata nie dowodzi niczego innego. 
Ale czy jest taki, choćby stary jak  Matuzalem a naiwny jak nowonaro
dzone dziecko, któryby sig dał złapać pannie Anieli? Kwestya psy
chologiczna jest wątpliwa, ale ta scena starćj kokieteryi z naiwną do- 
brodusznością jest niewątpliwie zabawna. A co najzabawniejsze i naj
ładniejsze, to wszystkie Huzary razem, to te typy wojskowe przedsta
wione z takićm życiem, z taką prawdą, z takim humorem i z taką ser
deczną sympatyą; owoc żywych studyów, obozowych wspomnień i spo
strzeżeń autora. Przez nie sztuka przestaje być tylko wesołą kome- 
dyą, a nabiera prawie powagi i wartości wiernego wizerunku” miłych 
a coraz bardzićj znikających postaci.

Gwałtu! co się dzieje? jest także komedyą w trzech aktach, jak Cio
tunia i Huzary i już szczerą i zupełną farsą, ale na równćj liczbie ak
tów kończy sie podobieństwo. Trudna to rzecz z jakiegoś używanego 
sposobu mówienia wysnuć komedyą, wymyślić zdarzenie, które mogło 
dać początek przysłowiu, a ta „Sprawa w Osielcu,” którą Fredro illu- 
struje znaną lokucyą, możeby mogła być zabawną. Świat przewróco
ny do góry nogami, lub może prosto na nogi postawiony, podług nie
których doktryn nowoczesnych: mgżczyzni w spódnicach i czćpkach 
przgdą i kołyszą dzieci, kobićty rządzą: jedna jest burmistrzem, druga 
sgdzią, trzecia naczelnikiem siły zbrój nćj. Sytuacya tak szalenie nie 
podobna do prawdy, na scenie mogła być uratowaną tylko przez sza
loną wesołość, przez sytuacye coraz nowe, coraz niedorzeczniejsze i co
raz śmieszniejsze. Niestety, komiczna sytuacya jest jedna tylko w trzech 
niby odmianach: żołnierz wzigty w niewolą a podbijający po kolei wszy
stkie trzy serca trzech tryumwirek Osieckich. One same w swoich 
pretensyach i niedorzecznościach są jednostajne, tak samo ich zawojo
wani mgżowie w swoim strachu: a to że jeden z nich szepleni, mówi / 
zamiast r  i s  zamiast sz, to podobnie jak  głuchota Kmotra w Nowym 
Don-Kiszocie, ani jemu, ani komedyi wartości i zajgcia nie dodaje.

List, jest drobnostką wesołą i napisaną ładnym wierszem; starsza 
od niego o lat kilka Pierwsza Lepsza jest może ciekawćm świadec
twem czasu właśnie dlatego, że osnuta na założeniu tak mało prawdo- 
podobnćm. Żeby sig człowiek przy zdrowych zmysłach założył z klu
bowymi przyjaciółmi, że sig ożeni z pićrwszą kobićtą, która przejdzie 
pewną oznaczoną ulicą publicznego ogrodu, w to uwierzyć trudno. 
Taki pomysł szalony zrodzić sig mógł tylko w głowie czczćj i próżnćj, 
a zwłaszcza rozpróżniaczonćj, do tego, próżnćj w obu znaczeniach tego 
wyrazu, bo zakład ten jest oczywiście chgcią zwrócenia na siebie uwa
gi, zrobienia efektu i hałasu fanfaronadą. Młody chłopiec wtedy tyl
ko do tćj śmieszności i zdrożności dojść może, kiedy nie ma zajgcia ża
dnego, a pienigdzy dużo. Życie wygodne i łatwe, życie z dnia na dzień 
a co dzień takie same znudziło go okropnie, przyjemności i einocye 
klubowe, karty, konie, sukcessa salonowe i zakulisowe, wszystko mu 
sig już sprzykrzyło, a jednak on jest młody jeszcze i chce żyć, czuć że 
żyje. Gdyby służył w wojsku czy w urzgdzie, gdyby coś robił ustrzegł
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by si§ i nudów i tych ekscentrycznych wymysłów, które go jeszcze jako 
tako bawią i zajmują. Ale może służyć nie mógł, może istotnie nie 
było dla niego możliwego zatrudnienia; ztąd to skrzywienie fantazyi, 
ten zwrot energii i młodości, jaka w nim być mogła do zabaw ekscen
trycznych i szalonych. Tego co zrobił Alfred w Pierwszej Lepszej, nie 
zrobił nigdy nikt, ale usposobienie podobne było w wielu i dlatego’mo- 
że on być uważanym za ślad tego rodzaju życia, jaki w skutek okolicz
ności powstał i panował dość długo między bogatszą młodzieżą w Ga- 
licyi. Szalona gra, liczne pojedynki, junactwa i tężyzny, w których 
młody człowiek pokazywał swoję energią i odwagę, i otwierał im kla
pę bezpieczeństwa, wszystkie te rzeczy częste i powszednie wypływały 
z tych samych przyczyn co szaleństwo Alfreda, a on jak drugi Alfred 
(Mąż i Zona), jak Wacław, jak  Leon Birbancki, wszystko to dzieci je 
dnego czasu i kraju, produkta tych samych wpływów i okoliczności.

Ale Odludhi i Poeta? zkąd się ci wzięli, i po co? co znaczy ten 
pomysł, to połączenie mizantropii z poezyą, które komedyi nie stwa
rza wcale? Że w rozmowie Astolfa z poetą Edwinem są ładne myśli 
i wiersze, zwłaszcza w ironicznćj przemowie odludka, to prawda; ale 
na komedyą jest poważnego, wzniosłego tonu za wiele, na dramat za 
wiele komedyi, na jedno jak na drugie akcyi za mało. Oberżysta nie 
chce dać córki bićdnemu poecie; milczący odludek, który przez cały 
akt nic prawie nie powiedział, rozczulony lirycznym zapałem młodzień
ca, daje mu majątek i służy za swata. Oto treść cała, którćj główną 
myślą i celem jest oczywiście różnica mizantropii dwóch odludków, 
z których jeden ma serce czułe, a drugi już tak stwardniałe, że nie ma 
nic prócz goryczy, a na szczęście drugich nawet patrzeć nie może. 
Kontrast tych dwóch charakterów i ich połączenie, mogłyby złożyć 
bardzo ładny obrazek komiczny, nakształt Zrzędy i Przekory; ale na
leżało rozwinąć te dwa charaktery na tle jakićjś alccyi, wymyślić taką, 
któraby im działać pozwoliła. Tu i Odludki i Poeta zostają w ciągłćj 
i koniecznćj bierności, z sobą nie mają nic do czynienia, schodzą się 
raz przypadkiem w kawiarni i rozpowiadają sobie nawzajem swój spo
sób patrzenia na Świat i życie: oto wszystko. Rozmowa jest ładna, 
ale komedya niedostateczna, niedokształcona, wyszła jak żeby z nie
dojrzałego pomysłu.

A Nikt mnie nie zna , ostatnia, najzabawniejsza z tych małych ko- 
medyj? Ta łączy w sobie i daje poznać bardzo wyraźnie właściwe au
torowi przymioty i wady. Przymioty humoru, efektu, instynktu dra
matycznego, sceniczności, pomysłów tak komicznych, że konając je- 
szczeby można śmiać się z Kaspra, jak płacze słuchając opowiadania
o swojćm własnćm powieszeniu, a wady, pewne lenistwo, które nie 
chce zadać sobie pracy nad wymyśleniem fabuły prostćj i prawdopodo- 
bnćj, tylko ją  składa z trafów, z antecedencyi sztucznych i przypadko
wych, które trudno mogły się zdarzyć, trudnićj w takićj liczbie i tak na 
zawołanie z sobą spotkać. Co on rzeczy musiał wymyślić zanim do
szedł do swojćj akcyil Mąż zazdrosny i szpiegujący żonę, to nic
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dziwnego. Ale trzeba, żeby ten mąż trafem na noclegu spotkał niezna
jomego oszusta, żeby się przed nim wygadał, żeby ten oszust bojący się 
aresztowania, jego u brat w swoje nazwisko i suknie, żeby trafem w tćj 
samej karczmie znalazł się szwagier Marka Zięby, żeby podsłuchał 
zmowy, żeby dalćj, znowu trafem, ci dwaj szwagrowie nigdy w życiu 
nie byli się widzieli, i dopiero żeby w głowie jednego powstał plan 
śmiały i także nie bardzo do prawdy podobny, przebrania się za dru
giego jak tamten, za rotmistrza Rembosza i grania jego roli w jego 
własnym domu. Autor żąda od czytelnika wiele, kiedy mu każe wie
rzyć, że to tak wszystko było, i na tćm rusztowaniu przypadków opie
ra treść swojćj komedyi. Ale na tćj kanwie dość słabćj i podziurawio
nej jak  haftuje! co za komplikacye, co za jaskrawe a komiczne sytua- 
cye biednego Zięby złapanego w swój własny podstęp jak w samo- 
trzask! Najprzód ten straszny sobowtór w domu, który mu sad wycina 
i folwark sprzedaje; potćm stary lichwiarz z wekslem podpisanym 
przez Rembosza; potćm major, który grozi kulką za nieprawe noszenie 
munduru: wreszcie żona, która mu wmawia w żywe oczy, że Markiem 
Ziębą, jćj mężem, jest ów drugi! A Kasper, wierny sługa „co pilnuje 
szkatułki, sypia na tłomoku,” jak za przykładem pana chce wypróbo
wać wierność swojćj żony, płacze nad swojćm powieszeniem, potćm po- 
miarkowawszy się że żyje, oświadcza jćj się jako wdowie, i dowiaduje 
że ona już przyrzeczona innemu, którego kochała „jeszcze za życia 
męża nieboszczyka:’’

I kochasz?—Kocham.—Kochałaś?—Kochałam.
— Zatćm męża zwodziłaś?

— A cóż robić miałam?
Kasper, który się skarży, że jakiś rycerski obrońca żony „wybił 

mnie żywego za mnie nieboszczyka” niezrównany przez cały ciąg sztu
ki, przewyższa sam siebie i staje się absolutnym ideałem głupiego słu
żącego, kiedy wezwany przez pana, żeby dał świadectwo o jego tożsa
mości z Markiem Ziębą, przypomina sobie jego dawne rozkazy i kon- 
tent z siebie i swego sprytu na zapytanie „kto ja  jestem’’ dobija nie
szczęśliwego Marka odpowiedzią, którćj się wyuczył jak pacierza: „Jan 
Rembosz, rotmistrz: jedziemy z Poznania.” A jego opowiadanie o wal
ce ze złodziejem, który mu wyrwał skrzynkę z papierami Zięby, opo
wiadanie w swoim rodzaju tak klassyczne, jak sławne Teramena a pcinc 
nous sortions des port.es de Trezenel Ile tam Fredro włożył do
wcipu, komicznćj inwencyi, szalonćj wesołości! Czy może być co śmie
szniejszego jak Marek, kiedy chce rozczulić żonę o swojćj tożsamości, 
dowieść wspomnieniami ich poznania i pierwszych wyznań: „nie pamię
tasz, w Lublinie, w dzień świętćj Justyny: poznałem cię na balu, 
miałem fraczek siny,” myśli że żona przypomni sobie po fraczku, ale 
zdradliwe serce i krótka pamięć niewiasty nic chcą wiedziće o fraczku, 
trzeba szczegółów więcćj i pamiętniejszych, wbijających się głębićj 
i w pamięć i w serce. Ciągnie więc Marek dalćj:
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„upadłem z tobą w tańcu, stłukłem ci kolano; potćm ci powie
d zia łem , że jesteś kochaną.” Ou jest komiczny nietylko teraz, ale 
i wtedy, przed laty, w swoim sinym fraku, w tym tańcu, przy którym 
stłukł jćj kolano, w tern wyznaniu zapewne tak zgrabnem jak  jego ta 
niec. Hojny autor raczy czytelnika podwójną dozą śmiechu, kosztem 
swego bohatćra. Albo w zakończeniu kiedy zwołuje służących, Martę, 
którą już raz wypędził, Bartosza, którego kij często przemierza, Filipa, 
którego nic chce trzymać, który o to nie dba i t. d. i przypomniawszy te do
brodziejstwa, żeby tćm pewniej trafić im do serca, rozpacza potćm, że 
nikt go nie zna w domu. Zbieg okoliczności, które komedyą poprze
dziły był nienaturalny i ciągnięty za włosy, ale zbieg okoliczności 
w komedyi, jeżeli już tamte przyjmiemy za możliwe i dane, jest nie
zmiernie zabawny i obrobiony, zużytkowany, wyczerpany z humorem, 
z fantazyą komiczną, jakiej żaden Polak nigdy w tćj mierze nie posiadał.

A teraz jedna jeszcze komedyą większa i wyższa: Przyjaciele, do 
której autor sam bardzo ma być przywiązanym, uważając ją  za je 
dno ze swoich dzieł najlepszych. Niech nam wolno będzie być innego zda
nia, i uważać tę komedyą za najsłabszą właśnie ze wszystkich, z wyjąt
kiem Don Kiszola i Noclegu w Apeninach. Młoda wdowa bogata i młody 
oficer ubogi, niegdyś wychowaniec jej rodziców i przyjaciel jej lat dzie
cinnych, kochają się wzajemnie i tajemnie. Nic słuszniejszego. Wdo
wa młoda i bogata, a bezdzietna, nie może zrobić nic lepszego jak od
dać serce, rękę i majątek porządnemu chłopcu, który dowiódł że jest 
coś wart. Oficer, dlatego że ubogi, przez delikatność i dumę może 
nieco zbyteczną, ale zawsze szanowną, tai się ze swojem uczuciem i hero
icznie popiera przed Zofią sprawę swojego przyjaciela Czesława, również 
w niej rozkochanego. Zofia urażona obojętnością kochanego Zdzisła
wa przyrzeka rękę tamtemu. I byłoby nieszczęście gotowe, gdyby 
szlachetny Czesław nie był odgadł ukrytej tych dwóch serc tajemnicy 
i gdyby ich nie był, z poświęceniem własnych uczuć, wspaniałomyślnie 
połączył. Temat, z którego można było zrobić komedyą nie wesoło 
śmieszna, ale ładną, gdyby wdzięk w osobach, subtelny dowcip lub de
likatny odcień czułości w słowach, gdyby układ prostszy, a postępki boha- 
tćrów lepiej były uzasadnione. Niestety, tego nie ma, a za to są zawikła- 
nia i figury wcale nie komiczne, żeby nie rzec wcale nie potrzebne. 
Najprzód jest stara francuzka Bobinę, niegdyś guwernantka Zofii, za
kochana w Zdzisławie i przekonana, że on za nią szaleje. Ze ona, to 
nic dziwnego, ale że Zofia może wierzyć w miłość młodego chłopca do 
tćj śmiesznej, głupiej, brzydkiej i starćj karykatury, uwierzyć tak mo
cno, żeby dlatego przez zemstę oddawać rękę drugiemu, to doprawdy 
łatwowierności zawiele. Miłość może być ślepą, zazdrość jeszcze bar- 
dzićj, ale do tego stopnia rozumu i oczów nas nie pozbawia. To zaś 
jest głównym momentem, przesileniem, chwilą dramatyczną całej sztu
ki. Rzecz tak się miała. Szalona francuzka w swoich nadziejach 
1 pragnieniach dała Zdzisławowi swoję miniaturę; on przyjął z zapa- 

i wdzięcznością, bo na tej samej kości, po drugićj stronie wymalo
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wany był portret Zofii. Ktoś go zeszedł znienacka jak ten portret do 
ust przyciskał; rozgadał: ztąd rozpacz Zofii i tryumf panny Bobinę. 
Do tego jeszcze ta Zofia jest dziwna: że trochę zalotna, choćby zanadto, 
mniejsza oto; ale jakaż kobićta dobrze wychowana, nie głupia, mająca 
choć trochę smaku i taktu w obejściu, znosiłaby koło siebie takich ado
ratorów? Jakiś stary baron, dumny ze swoich herbów nie do śmiesz
ności ale do idyotyzmu, i jakiś Wtorkiewicz zbogacony, nieokrzesany 
gbur, który znowu o swoich pieniądzach tylko mówi i co słowo śmieje 
głośno i nie mądrze (śmiech ten oznaczony jest wszędzie w tekście), 
i ta  kobićta, którą nam daje za rozumną i wykwintną, znosi te stworze
nia w swojćm towarzystwie, dopuszcza do tego żeby jeden i drugi 
śmiał choćby przez sen uważać się za jćj wielbiciela, dopuszcza że się
0 nią kłócą, dopuszcza że Wtorkiewicz oświadcza jćj się takim tonem: 
„no, moja pani, ze mną co się w sercu dzieje? Puka trochę, nieprawdaż? 
na mój honor, puka.” Zofia mogła być lekkomyślną, płochą, kokietką; 
ale jeżeli była tak pełną powabu, dowcipu i dystynkcyi, jak mówi Zdzi
sław i Czesław, to z takimi kokietką być nie mogła. Bohatćrski i czu
ły Zdzisław jest zwierciadłem honoru niezawodnie, ale na bohatćra 
komedyi jest nudny; jego przyjaciel Czesław mało od niego lepszy: in- 
terwencya starego służącego w sercowych sprawach państwa, żeby naj- 
bardzićj uprawniona jego zasługami i wierną służbą, choćby stuletnią, 
jest już nadto zużyta. Słowem z całćj komedyi zostaje tylko Smakosz 
zabawny, typ żarłoka; ale jeden sprawiedliwy nie wystarcza na okupie
nie wszystkich grzćchów komedyi i innych jćj figur.

Ostatnia z tych komedyi jest z roku 1828. Potćm coś się stało, 
że późniejsze noszą już cechę zupełnie odmienną. Najprzód przez lat 
kilka nie pisze Fredro wcale: najbliższe są „Śluby Panieńskie,” a te da
tują z roku 1834. Potćm zmieniają się niektóre zwyczaje jego fanta- 
zyi. Ulubiony naprzykład bohatćr jego komedyi, ten który jest
1 w Geldhabie, i w Ciotuni, i w Przyjaciołach, i w Damach i Huzarach, 
młody wojskowy otoczony jakąś bodaj maleńką aureolą chwały i za
sługi, z blizną, krzyżem, z urodzenia, z bożćj łaski bohater i zdobywca 
serc niewieścich, od tego czasu znika zupełnie. Na jego miejscu wy
stępują ludzie innego rodzaju życia i powołania: artyści jak w Jowial- 
skim, albo jak w Dożywociu rozpróżniaczone fircyki, albo modny ka
waler, światowy trzpiot jak Gustaw, albo wreszcie jak w Zemście figu
ry z innego świata z czasów tak odległych, że ich nikt z żyjących nie 
widział. Tacy odtąd muszą się podobać pannom i paniom z komedyi 
Fredry, bo tamtych już im autor za kochanków i mężów nie daje. A ta 
zmiana w rodzaju jego ideałów dowodzi, że coś się zmieniło, czy w nim 
czy w społeczeństwie, które go otaczało. Zaszła nawet zmiana w jego 
talencie: nie na gorsze, owszem na lepsze. Talent ten nic stracił ża
dnego ze swoich świetnych przymiotów, wszystkie zachował, ale zacho
wując dawny humor i świeżość, spoważniał jakoś, spotężniał, dojrzał, 
stał się głębszym. Rzecz może przypadkowa, ale tak widoczna, że 
trudno na nią nie zwrócić uwagi: od tego czasu nie napisał już Fredro
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ani jednćj farsy. Komedye, które pisał były weselsze i zabawniejsze 
od w szystkich fars, ale były głębsze, miały szerszy zakres i wigksze 
zadanie; albo jakiś problem psychologiczny, jakiś fenomen zdarzający 
się w naturze ludzkiej, zbadany głębićj i przedstawiony świetniej jesz
cze niż dotąd bywało, albo postacie, które już z powierzchni świata 
znikły, które przez to, zdaniem poety, należeć zaczęły do krain i za
kresów poezyi, a które ten komik powoływał do życia tak dobrze, jak 
mało który poeta. Jakkolwiekbądź po tych kilku latach przerwy, 
kiedy talent Fredry zerwał sig do tworzenia na nowo, ukazał sig w no- 
wćj postaci, świetniejszy i silniejszy niż był kiedykolwiek i wszedł 
w swojg najpiękniejszą epokg, zupełnej dojrzałości i doskonałćj prawie 
harmonii, w epokg Zemsty i Ślubów Panieńskich.
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O ZJAZDACH,
C Z Y L I

KONGRESACH NAUKOWYCH,
I ICH DZIAŁANIU W OSTATNICH KILKU LATACH.

I.
*

Uwagi w stępne.— M iejsce kongresów  w pośród  przyrządów naukow ych.— A ka
dem ie, Tow arzystw a naukowe, kongresy. — Klassyfikacya kongresów : jed n o - 
krajow e, m iędzy-narodow e.— K ongresy  przyrodnicze: mowy i zagajenia T y n - 

dalla , D uboia-Iieym onda, VirohoTa, W urtza , Schaffhausena, C arpen tera .

Jakibądź sąd zechce ktoś wydać o naszćm stuleciu, a sąd ten mo
że być bardzo rozmaity, korzystny lub niekorzystny, według stanowi
ska jakie zajmie sądzący; na to jednak zgodzić sig musi każdy, że wiek 
ten, ma jednę wybitną cechg, t. j. niezwykłą we wszystkich kierunkach 
i na wszystkich polach działalność. Krząta sig, próbuje, doświadcza: 
w naukach, przemyśle, sztukach, w wojnie i pokoju, w systematach 
i utopiach w reform ach i rewolucyach. W rzeczach wielu poszedł da
leko naprzód i niepospolite zyskał powodzenie. Inne, po których wiele 
się bardzo spodziewano, nie zawiodły wprawdzie nadziei, ale przyniosły 
wypadki zupełnie niespodziewane. Koleje obok korzyści finansowych 
i ekonomicznych, zamiast ułatwień w zbliżeniu sig i zjednaniu naro
dów, dały wojnom niezwykłe dotąd rozmiary i ułatwienia. Spekula- 
cye i przedsigbiorstwa, mające posługiwać dobru ogólnemu i budować 
fortuny prywatne, stworzywszy niemało rzeczy prawdziwie wielkich 
1 pożytecznych, zasiały także pole walki przemysłowćj i finansowćj ta 
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ką liczbą, ofiar, tak się naraziły moralności publicznej, że raczćj nieu
fność jak uznanie dziś obudzają. Utopiści i reformatorowie, mający 
ludzkość uszczęśliwić, ruiny i przerażenie rozsiali w około. Pełno się 
spotyka zwykle niespodzianek, ile razy wchodzi się na nowe zupełnie 
drogi. Obok jednak tćj przepaści szarćj rzeczy nieznanych i niewiado
mych, w którą się wchodzi świeżo otwartemi drogami, spotykamy je
szcze, rozpatrując rezultata tćj niezmordowanej działalności wieku 
w życiu, obyczajach, prawodawstwie, polityce a mianowicie w systema- 
tach i teoryach, proste potknięcia, błędy i cofania. Systemata budują 
się dorywczo i to niekiedy na wątku jednćj tylko myśli, jednego spo
strzeżenia lub odkrycia. Prawodawstwa i konstytucye, robią się pod 
wpływem wrzącćj jeszcze namiętności gniewu lub zemsty i t. d.

Tkwi więc w tym wielkim przymiocie wieku, w tym popędzie do 
niezmordowanćj działalności, pewien zaród złego, jakiś robak który ten 
piękny kwiat podgryza. Znany myśliciel angielski W. Eagehot, upa
truje tego robaka w zbytku ruchliwości i pośpiechu. Stawia tę uje- 
mność jako przeszkodę do koniecznego w pracach umysłowych, prze
mysłowych i handlowych, a mianowicie prawodawczych, spokoju i ró
wnowagi myśli. Jako antydot przeciwko nićj, zaleca 011 parlamenta
ryzm, nawyknienie i konieczność dyskusyi. Nie chcemy jednak wcho
dzić w to bliżćj, ani czy zarzut jest trafny, ani czy lekarstwo właściwe: 
chcieliśmy zaznaczyć i tylko jako cechę wieku, jego niepospolitą dzia
łalność, mając mówić o jednym z nowych wytworów tćj działalności na 
polu naukowćm. Uważamy także tę działalność nietylko jako cechę, 
ale jako zaletę. Jeżeliśmy zwrócili zarazem uwagę na zarzut i radę 
Bagehota, to nie w tym celu, aby poniżyć samego ducha przedsiębior
czości i działalności, ale tylko aby mimochodem zwrócić uwagę na wiel
ki przedział i różnicę, jaka istnieje pomiędzy działalnością natężoną, 
ale jednostajną, ciągłą, rozważną, stosującą tempo swego ruchu do 
istotnej potrzeby i natury rzeczy, a więc unikającą pomyłek, posuwają
cą się ciągle naprzód i osięgającą cele które zamierzyła, a działalno
ścią rwącą się gwałtownie, chwytającą rzeczy nowe bez rozwagi, mylą
cą się w środkach i celach, a więc cofającą się, zamiast iść naprzód.

Popęd do działalności jest wielkim przymiotem. Sztuka spoży
tkowania tego popędu jest trudną sztuką; w bardzo nierównym stopniu 
posiadają ją  ludzie i narody. Jak każda sztuka, doskonali się. Pe- 
ryod w którym nam żyć dano, powtarzamy, mimo wszystkich zarzutów, 
które mu zrobić można, rozwijając wielki zasób rzutności i energii 
w pracy i przedsiębiorczości i wytwarzając sztukę pracowania pożyte
cznie i dobrze, oddaje niemałą usługę cywilizacyi.

W naukach, to krzątanie się, ta energia naszego czasu, nie jest 
wcale mniejszą jak na innych polach działalności. Plemiona i zakątki 
mało lub wcale dotąd na widownię naukową niewy stępujące, czynniej- 
szy zaczynają brać w nićj udział, lub przynajm niej żywićj się tym ru
chem ogólnym zajmować. Te narody, które szły na przodzie, starają 
się wyrabiać nowe narzędzia, nowe przyrządy, nowe formy, jużto do
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zaszczepiania ducha naukowego w młodych, kształcących się pokole
niach; jużto do rozpowszechnienia i spopularyzowania zdobyczy nau
kowych pomiędzy ogółem czytających; jużto do wytwarzania nowych 
ognisk naukowych, scentralizowania środków i pomocy naukowych; już
to wreszcie do zbliżenia uczonych, wzajemnego porozumienia, dysku- 
syi rzeczy wątpliwych i spornych, obmyślenia jednostajnych metod 
działania.

W wydawnictwie dzieł naukowych i ich tłumaczeniu, śmielćj 
w ogóle idą autorowie i nakładcy, nawet i u nas. Piśmiennictwo pe- 
ryodyczne wyspecyalizowało się i do wielkich przyszło rozmiarów. 
Zakłady wychowawcze urozmaiciły się, rozklassyfikowały i do wszy
stkich potrzeb społecznych usiłują się naginać. Po miastach zakładają 
się muzea, urządzają się wystawy. Konferencye naukowe, odczyty, 
wykłady dla różnych warstw społecznych obmyślane, starają się zapeł
niać godziny wolne od pracy lub towarzyskićj rozrywki.

Dla samćj w sobie nauki, dla jej postępu, służyły do początków 
obecnego stulecia, same wyłącznie akademie. W wieku bieżącym roz
powszechniły się różne stowarzyszenia naukowe. Ostatnie zaś czasy 
przyniosły nam nową formę: t. j. kongresy naukowe wędrowne.

Łatwo dojrzeć na pierwszy rzut oka, że każdy z tych działaczów, 
czyli raczćj każda z tych form działania naukowego, ma odmienną na
turę i zakres. Akademie, stowarzyszenia i kongresy, nie różnią się 
w celach, i dla wszystkich, postęp nauk, ich rozpowszechnienie i zami
łowanie są wspólnćm hasłem. Z natury ich jednak i z genezy ich 
płyną znaczne różnice w środkach i zakresie działania. Najogólniej
sza różnica jest ta: że stowarzyszenia specyalizują się i działać mogą 
w pewnych kierunkach i do pewnych wyłącznych celów; że mogą roz
siadać się gęścićj po kraju, działać mniejszemi środkami i przyrządami 
naukowemi, wreszcie łączyć tylko specyalistów. Kongresy naukowe 
roztaczają swoje promienie szerzćj, bo po za granice stowarzyszenia: 
ruchliwsze, przenoszą się z miejsca na miejsce; w wielu razach wciąga
ją w siebie uczonych różnych krajów; w każdym razie z kolei różne 
elementa miejscowe, dają pole dyskusyi i każdemu pozwalają brać 
w nićj udział, przyzywają na pomoc podnietę wspólnych wycieczek 
naukowych, urok przyjęć uroczystych, uczt wspólnych, improwizacyi 
toastowych, zmiany coraz nowych miejsc i ludzi.

Ten zarys różnic działania akademii, stowarzyszeń i kongresów, 
nie wyczerpuje wcale przedmiotu, jest on raczćj powierzchownym i je- 
dnę tylko właściwie różnicę uwydatnia: większą elastyczność formy 
stowarzyszeń, większy blask, urok, większą że tak się wyrazim uniwer
salność formy kongresów. Za temi przymiotami i zaletami nie idzie 
wcale, aby stowarzyszenia miały być pożyteczniejsze i skuteczniejsze 
jak akademie, a kongresy iżby kasowały swoim wpływem i znaczeniem 
tuk akademie jak stowarzyszenia. Każdy z tych działaczy ma swoje 
Pożytki i zalety, ale jedne drugich zastąpić nie potrafią. Wszystkie



razem stanowią, całość, wcale sobie nie szkodząc, owszem jedne drugie 
dopełniają.

Akademie nietylko wiekiem i tradycyami, górują nad stowarzysze
niami uspecyalizowanemi i kongresami. W trwałości i ciągłości ich 
prac, w rozległości planów i projektów, jakie mogą rozwijać i przepro
wadzać; w trwałości źródeł i podstaw swego bytu i rozwijania, mają 
wyższość nad inszśj, meteorycznćj natury, kongresami. Nad stowarzy
szeniami zaś, które zwykle tylko do specyalnćj gałęzi nauk lub sztuki 
się odnoszą, mają w tćm wyższość, że obejmując całość obszaru umie
jętności, mogą utrzymać równowagę stałą, pomiędzy pojedyńczemi jćj 
gałęziami; że nie pozwalają jednćj zbytecznie wybujać nad drugie, że 
się nie łatwo dadzą porwać prądom czasowym, zwykle zbyteczną bio
rącym pochyłość ku jednćj stronie: wreszcie że w swojćj korporacyjnej 
różnorodnćj naturze, znajdują siłę dostateczną do oparcia się genialne
mu nawet awanturnictwu. Używając porównania z innćj sfery wzięte
go, powiemy, że akademie są to sztaby główne armii naukowćj: towa
rzystwa specyalne to sztaby i szkoły pojedyńczych broni; kongresy, to 
popisy pospolitego ruszenia, w najdonośniejszćm tego słowa znaczeniu, 
z owćj epoki, kiedy każdy rycerz pojedynczo był doskonale wyćwiczo
ny w swojern rzemiośle, przejęty poczuciem obowiązku i karności. To 
landwera dzisiejsza. Do zebrań ochotników angielskich nie chcę ich 
porównywać, bo ci nie dali jeszcze dowodów swej wartości na polu 
bitwy.

Robiono nieraz zarzuty akademiom, czy słuszne czy niesłuszne, 
nie chcemy w to wchodzić, bo zarzuty odnosiły się nąjczęścićj, do pe
wnych tylko miejsc, do pewnych tylko czasów. Niedawno wystąpił 
z ogólniejszym zarzutem W. Bagehot, w piśmie bardzo upowszechnio- 
nem, bo umieszczonem w Bibliotece naukowćj między-narodowćj ’). Po
wiada on (s. 65) „że akademie są przytułkiem dla idei i skłonności 
czasu minionego, epoki upłynionćj.” I dalćj powiada jeszcze przyta
czając i popierając słowa przez kogoś innego powiedziane: „Gdy czło
wiek nauki dochodzi do wyższości w jakiejś jćj gałęzi, staje się prze
szkodą, bo przechowuje błędy, które popłacały w jego młodości, a któ
re nowa generacya odrzuca.’’ Dziwnćj zaiste nielogiczności zarzut 
i tylko chyba do pojedyńczych ludzi i charakterów można go zastoso
wać. Dla ogółu ludzi pracujących w naukach, każda zdobycz, każda 
prawda odkryta, są szczeblem na drabinie postępu. Starają się sami 
iść ciągle wyżćj i całą swoję epokę i jćj prace za nic innego nie uważa
ją, jak za jeden szczebel w ogólnym ruchu ludzkości. Zarzut powyż
szy, tćm dziwniejszy jest w ustach pisarza, który upatruje w czasach 
naszych, różne złe pochodzące ze zbytku ruchliwości i pośpiechu, i to 
właśnie na polu naukowćm. Jeżeli tak jest, a zdaje się że rzeczywi
ście tak jest, to właśnie autor powinien był uznać pożyteczność instytu
cyi, łączącćj w sobie wszystkie warunki rzeczywistego, ale miarkowane

*) Lois scicntifiques du dcvcloppom cnt doa nations. Paris 187 3.
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go powagą, gruntownym rozbiorem, postępu i tradycyonalności rachu
jącej się z" czasem i z przeszłością.

Kozważając dalej różnice tych trzech odmiennych przyrządów 
naukowych t. j. akademii, stowarzyszeń specyalnych i kongresów, doj
rzymy, że choć we wszystkich potrzeba ludzi istotnćj i jaknajbardzićj 
gruntownćj nauki, to jednakże w łonie specyalnego stowarzyszenia, 
aby być członkiem jego zupełnie kompetentnym i użytecznym, wystar
cza gruntowna specyalność w tym przedmiocie, który jest celem i zada
niem stowarzyszenia. Do akademickiego zadania, jeżeli ma być rze
czywiście w całej swćj obszerności spełnionem, potrzeba obok właści- 
wćj specyabości, bliższej znajomości innych nauk jeszcze, stosunku ich 
wzajemnego; potrzeba ducha obejmującego całość dziejów, instytucyi, 
potrzeby zmienne czasu i ogólne, wieczne potrzeby ducha ludzkiego. 
Duch i kierunek instytucyi od tego zależy, aby te dary, częścią nabyte, 
częścią wrodzone, były udziałem jeżeli nie każdego z członków, to przy
najmniej ich większości.

Nieco inaczej rzecz się ma na kongresach naukowych. I tu 
wprawdzie, te przymioty i nabytki, któreśmy zaznaczyli jako akademi
ckie, są przydatne i pożądane, ale z natury prac kongresowych jako 
specyalnych i przechodnich nie wypływa, iżby były koniecznemi. 
Wprawdzie niektórzy przewodniczący w kongresach, przy ich zagaja
niu, wypowiadali nieraz rzeczy takiego znaczenia i takićj doniosłości, 
jakie nie często odbijają się o mury posiedzeń stałych ciał naukowych. 
Był to jednak, ściśle rzecz biorąc, luxus, zbytek, bez wątpienia zbytek 
pożądany, który też nie mało się przyczynił do nadania tćm większego 
blasku i znaczenia zebraniom kongresowym. Najświetniejsze jednak 
mowy i zagajenia tego rodzaju są wyrazem przekonań indywidualnych, 
nie obowiązują zbiorowo, i nie mają też wpływu ani na obrady kongre
su, ani na jego postanowienia. Są niejako uwieńczeniem, ale nie duszą 
i zasadą działania kongresów. Co najwięcćj, można je uważać za od
głos przeważających prądów opinii, za skazówkę kierunku tych prądów 
w danćm miejscu i czasie ').

1 j W  rzeczyw istości te  trzy  odróżnienia akadem ii, tow arzystw  i k o n 
gresów , nie istn ie ją  tak  w ybitnie, ja k  je  tu ta j określam y teo re tyczn ie . Nasze 
np. niegdyś Tow arzystw o P rzy jac ió ł N auk  warszaw skie, m iało ch arak te r i na
tu rę  akadem ii, choć nie nosiło tćj nazwy. Tow arzystw o królew skie w A nglii ma 
wszystkie cechy, cele i zalety akadem ii, choć odm ienne w swej organizacyi. 
W iele insty tuoyj specyalnych po święcie, naw et wyłącznie kształcen iu  się m ło
dzieży pośw ięconych, lub sztuce a nie naukom  oddanych, noszą nazwy ak ad e
mii. Są akadem ie m alarstw a, m uzyki, akadem ie tak  zwane rycersk ie  w A u- 
stryi i w . j. N atom iast T ow arzystw a, ja k  to  niebawem  zobaczym y, odbyw ają 
Wędrowne kongresy naukow e, ze zwolenników pewnćj um iejętności złożone. 
Vomimo tych  odskoków i pom ieszania nazw, s ta lą  różnicą pomiędzy akadem ia
mi, stow arzyszeniam i i kongresam i je s t  to: że pierwsze są  sta łem i korporacya- 
mi do pielęgnow ania i wzrostu ogółu um iejętności przezuaczoueini; towarzy-
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Jeżeli jednak kongresy naukowe biorąc każdy z osobna, ogólnego 
ruchu nauk i cywilizacyi przedstawiać nie inogą, to za to wzięte zbioro
wo, w całem rozgałęzieniu swćin nowoczesnćm, w całej różnorodności 
i różnonarodowości, przedstawiają obraz tak bogaty i urozmaicony, tak 
odbijający w sobie wszystkie nieomal, tętna bijące w łonie dzisiejszych 
społeczeństw, że je, jeżeli nie za zwierciadło, obecnego wieku, to przy- 
najmnićj za jednę z ciekawszych kart jego dziejów współczesnych uwa
żać należy. Główną oryginalność ich stanowi wprowadzenie wielu 
kwestyi naukowych na arenę spraw między-narodowych. Zjazdy nau
kowe wszech-narodowe, są rzeczywiście zjawiskiem zupełnie nowćm, 
podnoszą znaczenie kongresów i stanowią piętno im właściwe. Ze 
wszystkie są i mogą być między-narodowetni, to z natury samej przed
miotów traktowanych na kongresach wypływa. Jak to późnićj zobaczy
my nie zmniejsza się przez to doniosłość i znaczenie tak tych, które są 
krajowemi, jak tych które są między-narodowćmi; daje tylko miarę 
i skazówkę, gdzie zetknięcie i wspólna praca jest możliwa, gdzie ustą
pić musi podziałowi i umiejscowieniu.

Staraliśmy się w kilku powyższych uwagach określić ogół przy
rządów, użytych obecnie do pielęgnowania i postępu nauk i najważniej
szych gałęzi pracy społecznej. Staraliśmy się zaznaczyć miejsce w po
śród nich dla kongresów będących wyłącznym przedmiotem naszćj pra
cy; skreślić najogólniejszą charakterystykę tego nowego wytworu ducha 
czasu. Przypatrzmy się ich robocie, zobaczmy je  działające, a widok 
ten pomoże nam do spostrzeżenia nie jednego ciekawego szczegółu 
a zarazem do objęcia całości i do wysnucia niektórych uwag i spostrze
żeń tak nad samćm działaniem kongresów czyli ich mechaniką, jak 
nad ruchem wyobrażeń i kierunkami nauk, które się w nich odbijają.

Uprzedzić jednak winniśmy czytającego, że nie podjęliśmy zamia
ru pisania historyi właściwćj kongresów. Pomijamy badanie począt
ków powstania, ludzi którzy pierwsi myśl tę podali; nie pójdziemy od 
samego początku, koleją, stawiając daty i fakta, nic nie opuszczając. 
Te szczegóły nie byłyby bez wątpienia bez interesu, ale rozrzerzyłyby 
zakres pisma, któremu nie chcemy dawać znacznych rozmiarów *).

stw a gronam i związanych sta tu tam i m iłośników i propagatorów  jed n e j g rupy  
um iejętności; kongresy chwilowźm zebraniem  się, d la wzajemnej wym iany my
śli, dyskusyi, uczonych jednego  zawodu, lub k ilku , spokrew nionych zo sobą. 
A kadem ie m ogą jeszcze midć i m iewają s ta le  p rerogatyw y, przyw ileje i n ad a 
nia od państw a i nawzajem  pewne obowiązki publiczne. M ogą podobna przy
w ileje midć i towarzystwa specyalne, nie m ają one jed n ak  zwykle takidj jak  
tam te doniosłości.

*) W spom nim y tu ta j ty lko  m im ochodem , żo zjazdy przyrodo znawców 
i lekarzy, najdawnidj podobno trw ają  w N iom czoch. Z jazd we W rocław iu 
w r. 187 4 odbyty, byt 47 z kolei. Początek  tyoh zjazdów  zawdzięczają N iem - 
oy Okenowi; trw ał td£ długo tam  zwyczaj, aby podnosić pam ięć tego męża, na 
kaldym  ze zjazdów, Zwyczaj ten  upadł a w W rocław iu jed en  z członków



Zadanie jakie sobie postawiliśmy jest inne. Bierzemy kongresy jako 
fakt społeczny nowy i nowoczesny, odrazu w pełni tego rozwoju, w ja 
kim nam się w ostatnich kilku latach przedstawiają. Zbierając w wy
datniejsze ruchy, cechy i znamiona, będziem starali się uwydatnić war
tość nowo-wynalezionego narzędzia, jego zasługi i usługi; zarazem o ile 
się pokażą, jego słabe i ujemne strony. Będziem starali się w działa
niu tego najpopularniejszego i nąjwziętszego obecnie aparatu, wykryć 
działanie ducha czasu i sprężyny nowych idei i potrzeb; wreszcie wska
zać pewne rysy charakterystyczne doktryn, plemion, ras, jakie się uwy
datniają w pracach kongresowych. To zadanie jakieśmy sobie postawi
li jest również nie bez interesu a może większe przedstawia trudności. 
Jeżeli ich wszystkich nie zdołamy pokonać, zwrócim przynajmniej uwa
gę na przedmiot ciekawy i pobudzim może innych do zrobienia czegoś 
lepszego.

* >jc
*

Dla dojścia do pewnćj metody w rozpatrywaniu szczegółów, za
uważymy najprzód: że kongresy jedne wyszły z inicyatywy stałych 
towarzystw naukowych i są niczćm więcćj, jak  ich peryodycznemi, 
zwykle corocznemi zebraniami, przenoszonemi do miejsc coraz innych 
a powiększanemi dowolną liczbą uczestników z całego zastępu miło
śników nauki. Inne wyszły z inicyatywy jednego lub kilku ludzi, koń
czą swoje zadanie w jednem zebraniu lub powtarzają sig w mniejszych 
lub większych odstępach czasu, w miarę celu jaki sobie założyły. Po
wtarzając się, najczęścićj także przenoszą sięiz miejsca na miejsce. Na
tura przedmiotu jakim się kongres zajmuje, rozstrzyga zwykle o od
ległości terminów zebrań. Nauki np. przyrodnicze, z których pochód 
jest szybki a zastęp pracowników wielki, odkrycia i postępy ciągłe 
a zastosowania w praktyce życia, w przemyśle, sztukach i rzemiosłach 
nieustające, gromadzą się najczęścićj corocznie i mają co robić. Mi
łośnicy statystyki zbierają się w odstępach kilkoletnich. Tak samo 
zwolennicy poszukiwań archeologicznych.

Pomiędzy dwoma temi kategoryami kongresów niema rzeczy- 
wistćj różnicy; możnaby tylko przypuszczać, że te, które opierają się na 
trwalszej podstawie stale istniejących i funkcyonujących stowarzyszeń, 
lepićj mają byt swój zapewniony, mnićj ulegać będą w przyszłości po
dmuchom i kaprysom opinii, zwrotom kierunków czasu, wpływom wy
padków politycznych. Rozróżniliśmy je więc, ale nie robimy z nich 
oddzielnych kategoryj, posługiwać mających w dalszych uwagach. 
Balej zauważymy: że kongresy z chwilą nieomal powstawania każde-

kongresu , w ytknął zjazdowi to zapom nienie i uczczenie pam ięci Okena podniósł 
na nowo. Towarzystwo angiel. naturalistów , blisko jednocześn ie  podjęło  myśl 

zbierania się w wędrowne kongresy . Kongresy sta tystyczne  m iędzy-narodow e 
powtarzają się od 1 8 5 3 . Kongres archeologiczny w Stokkolmie był siódmym 
z kolei.
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go z nich, rozpadały się na trzy odmienne gatunki. Jedne urządzały 
się jako kongresy prowincyonalne; inne jako kongresy narodowe, lub 
właściwiej mówiąc państwowe: inne wreszcie jako kongresy między
narodowe.

Rozgatunkowanie to nie wypłynęło z prostego przypadku, ale do 
pewnego stopnia z natury rzeczy:

Kongresy prowincyonalne nie były i nie są zwykle kongresami 
właściwie naukowemi. Mają one za przedmiot pewne gałęzie pracy 
lub przemysłu, >w których nauka pomocniczo się stosuje. Obejmują 
pewną grupę ludzi jednemi interesami połączonych, z powodu jedno
rodności zajęć. Gdzie z powodów klimatycznych albo geologicznych, 
podział zajęć jest wyraźny, tam rodzaj takich kongresów jest naturą 
rzeczy wskazany. Pewne gałęzie przemysłu osiedlają się często gru
pami. I  tak np. uprawa wina, tytuniu, chmielu, bawełny, do pewnego 
stopnia cukrownictwo, stanowią pewne grupy w państwach, jakby oso
bne prowincye; okręgi fabryczne, górnicze, metalurgiczne, stanowią 
także oddzielne grupy interesów i zajęć. Takie grupy związane z k ra
jem czyli państwem węzłami ogólnych praw, tradycyi, mają przecież 
swoje specyalne interesa i fachowe zadania potrzebujące wspólnego opra
cowywania i porozumienia.

O tćj kategoryi kongresów umiejscowionych, uspecyalizowanych, 
wzmiankę tylko dla oznaczenia kategoryi robimy; nie będziein mieli nic
o nich w szczególe do powiedzenia.

Jako jednopaństwowe czyli krajowe urządziły się takie kongre
sy, które mają za cel i przedmiot rzeczy lub umiejętności, nad któremi 
można samoistnie pracować, w których współudział obcych nie jest 
konieczny; takie kongresy, które załatwiają się z pytaniami umiejsco- 
wionemi, ale mającemi doniosłość państwową; takie wreszcie, które 
zajmują się umiejętnością wprawdzie ogólną, wszystkie państwa i wszy
stkich ludzi zarówno obchodzącą, ale którćj zastosowania muszą być 
odmienne odpowiednio do czasu i do miejsca. Do tćj kategoryi zali
czyć można kongresy przyrodników w Anglii, Niemczech, Szwajcaryi, 
Belgii, Rossyi; kongresy uczonych w Francyi i Włoszech; kongresy 
ekonomistów angielskich, niemieckich, włoskich i w. i.

Tego rodzaju kongresy, niejednokrotnie łączą się w grupy po
krewnych sobie nauk. W Niemczech widzimy stale gromadzących się 
razem naturalistów i lekarzy; podobnież w Rossyi: toż samo widzieliśmy 
w Krakowie i Lwowie. W Anglii naturaliści przystępują sami bez 
żadnćj przymieszki; medycy również sami: w Ameryce przyrodnicy 
łączą się z archeologami. W zebraniach uczonych francuskich spoty
kamy największe urozmaicenie; widzimy tam sekcye: medyczną, inży
nierską, górniczą, archeologiczną, antropologiczną, agronomiczną. 
Uczeni włoscy zbierają się także w mieszane kongresy. U Anglików 
nauki społeczne stanowią osobną grupę kongresową.

Nie sądzimy, mówiąc mimochodem o grupowaniu się nauk na 
kongresach, iżby połączenie wyłączne medycyny z naukami przyrodni-
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czerni, było pomysłem loicznie usprawiedliwionym. Medycyna tak 
samo opiera sig na naukach przyrodniczych, jak wiele innych obecnie 
nauk. Jeżeli sig ma na oku samą czystą naukę, to żadna z nauk sto
sowanych nie powinna zabierać jćj miejsca. Jeżeli się ma na oku i jćj 
zastosowania, to wszystkie ważniejsze zastosowania powinny znaleźć 
równe uznanie i przystgp. W połączeniu medycyny samćj z naukami 
przyrodniczemi nadaje sig jej przywilćj wyłącznego powinowactwa, 
którego wcale niema. Takie ugrupowanie dowolne na naturze rzeczy 
nieoparte, mąci pojgcia ogółu; tylko miejscowe, wyjątkowe względy 
mogą je usprawiedliwić.

Czy ugrupowanie się takie lub inne kongresów mieszanych może 
mieć znaczny wpływ na ich charakter i na kierunki, jakie mogą przy
brać? Na to pytanie tylko doświadczenie odpowiedzieć może. Bliższe 
wpatrzenie się w odbyte w takich lub innych ugrupowaniach kongresy, 
dać może nie jednę w tej mierze skazówkę. Są nauki, które nawzajem 
się dopełniają i jedne bez drugich kuleją: ekonomia polityczna np., sta
tystyka, prawo, są bardzo ze sobą ściśle połączone. Anglicy dalćj po
szli, bo do grupy nauk społecznych, włączyli hygienę, wychowanie 
publiczne, prawodawstwo. Archeologia tak ściśle dziś łączy sig z geo
logią, paleontologią i antropologią, że tych nauk rozerwać prawie nie 
można. Szczgściu zapewne przypisać należy, że pomigdzy geologami 
i paleontologami tak czgsto spotyka sig miłośników archeologii a po
migdzy archeologami znajomość historyi lub nauk przyrodniczych, że 
łączność tych nauk na zjazdach archeologów, znalazła dostateczne po
trzebie tej zadosyć uczynienie. Nauki przyrodnicze mają szersze nad 
inne zastosowanie i łączność i podobno naj właściwiej by było, albo je 
jako czystą naukg oddzielnie traktować, albo w połączeniu z wszyst- 
kiemi naukami, w których znajdują obszerniejsze zastosowania. Dłuż
sze trwanie świeżych stosunkowo kongresów' francuzkich, da w tym 
przedmiocie nauczające skazówki.

Zatrzymaliśmy sig nieco nad grupowaniem nauk przedmiotem 
zjazdów naukowych bgdących, niechcąc już później do tego przedmiotu 
powracać; przechodzimy do kongresów migdzynarodowych.

Przedmiotem tych ostatnich są takie umiej gtności, lub takie 
pytania z pewnych umiejgtności wzięte, które mają międzynarodowe 
znaczenie; w których wspólność prac i zestawienie jak najróżnorodniej
szych faktów, jest rzeczą nietylko pożądaną, ale konieczną; w których 
idzie o ułożenie wspólnych metod, lub środków prawodawczych i admi
nistracyjnych, aby dojść do celu; w których wreszcie idzie o to, aby 
różnostronność poglądów sharmonizować i do jednego sprowadzić mia
nownika.

Niemożna w ogólności powiedzieć, że dla tego że kongresy między
narodowe są ogólniejszego, bardzićj humanitarnego znaczenia, ważniej- 
szemi są  przezto z natury swćj, od kongresów poprzednich, mających 
odmienny charakter. Ważność jednych i drugich może być jednaka, 
chociaż zasada i zakres działania odmienne. Niemożna powiedzieć,
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aby kongresy statystyczno albo archeologiczne przenosiły donośnością 
istoty swój, kongresy np. przyrodnicze i nauk społecznych; jednakże 
pierwsze uznane są ogólnie i słusznie za przedmioty międzynarodowego 
rozpatrywania, drugie umiejscowiono i również słusznie. Ogólućj więc 
zasady, powtarzamy postawić nie można, że kongresy międzynarodowe 
są coś więcej od innych; ale prawdą jest że niektóre z nich, mają wiel
ką uniwersalną doniosłość.

Odbiegają też niekiedy uczeni od tych naturalnych zasad podzia
łu, jakieśmy wyżej wskazali. Przedmioty właściwie kwalifikujące się 
do pracy naukowćj międzynarodowćj, podejmują się załatwiać sami 
u siebie. Tak widzieliśmy kongres antropologów i etnografów nie
mieckich w Dreźnie 1874 r.; archeologów’ rossyjskich w Kijowie w r. z. 
Mogą być ważne i rzeczywiste względy, które zjazdy takie usprawiedli
wiają, mianowicie: obudzenie zajęcia, przygotowanie materyałów, wy
robienie zasad, dla pewnej mniej dojrzałćj w pewnym kraju nauki.

Jak inne tak i międzynarodowa kongresy, różny mają początek. 
Jedne wyszły z inicyatywy prywatnej, jak  np. prawa międzynarodowego, 
pojednania wyznaniowego, ogrodniczo-botaniczny Florencki, higienicz
ny Brukselski. Inne w rozmaity powstawały sposób. Biuro statystycz
ne belgijskie wywołało zebrania statystyczne międzynarodowe. Z oka- 
zyi wystawy wiedeńskiej, zebrał się niemieckich rozmiarów i doniosło
ści kongres międzynarodowy rolniczy. Wystawa również geograficzna 
w Paryżu dała początek rodzajowi kongresu geograficznego. Rządy 
brały niekiedy czynny udział w obsyłaniu i popieraniu niektórych, jak 
np. kongresów statystycznych, sanitarnych. Niekiedy składały same 
rodzaj kongresów, ściślćj mówiąc, konferencyi naukowo-praktycznych, 
jak np. w kwestyach monety, miar, wag, poczt, telegrafów etc.

Z powyższych uwag widzimy, że dwie właściwie są kategorye 
kongresów naukowych, miejscowe jużto prowincyonalne, 'jużto cało- 
państwowe i międzynarodowe. Widzieliśmy również, że nauki i zajęcia 
grupują się w nich rozmaicie, zawsze jednak według pokrewieństwa 
jednych z drugiemi.

Dodać jeszcze winniśmy do tych wstępnych uwag, że pomimo 
rozmaitości natury i pochodzenia swego, formy w jakich się odbywają 
kongresy, są nieomal te same; niestworzone dla nich umyślnie a wzięte 
po prostu ze zwykłych form parlamentarnych. Najczęścićj prezydują- 
cy naznaczany jest z góry zawsze, zresztą biuro, sekeye, zebrania ogól
ne. Pytania, któremi kongres ma się zajmować, są często postawione 
naprzód i rozdzielają się pomiędzy sekeye. Sekcyi naturalnie jest 
zawsze tyle, ile głównych działów lub pytań, na jakie kongres rozpada.

Czy może ich być więcćj? Trosta bardzo odpowiedź a zarazem 
zapytanie, po co? Coby robiła i z kogoby się składała sekeya niebędą- 
ca punktem zbornym dla tćj frakcyi uczonych, która przedstawia pew
ną specyalność lub specyalne zadanie? Nikomu tćż na lądzie europej
skim nie przyszło na myśl, aby taką sekcyą in partibus in/łdelium, na



którymbądź kongresie utworzyć. Pomysł ten powstał i urzeczywistnił 
sig w Ameryce.

Oto co czytamy w sprawozdaniu o kogresie w Portland:
„Po oznajmieniu przez prezydującego, że następny kongres odbę

dzie sig w Hartford w Connecticut 12 sierpnia 1874 r. pod prezyden- 
cyą doktora Le Comte z Filadelfii, kongres się rozwiązał z wyjątkiem 
sekcyi, oznaczonćj literą Q, która odbyła posiedzenie wieczorne.

„Sekcya Q. Ta szczególna sekcya składała się z najdowcipniej
szych członków zebrania; wytworzyła ona zabawną parodyą odbytych 
poprzednich posiedzeń. W Ameryce gdzie obyczaje i zwyczaje są tak 
odmienne od naszych, uczony może być wesołym i dowcipnym. Zga
dzają się tam na to wszyscy, że dobrze, aby ten co życie poświęca mo
zolnej pracy badania, rozerwał się czasami i nabył przez to sił nowych, 
do dalszego ciężkiego mozołu w walce z upartą naturą. Niektórzy 
więc uczeni pod formą komiczną dali krytykę kwestyj naukowych, co 
żywo zajęło licznie zebraną publikę. Jak mówią Amerykanie, tylko 
na posiedzeniach sekcyi Q ') darwinista i antidarwinista mogą patrzeć 
na siebie niewarcząc i niepokazując sobie zębów.

„I tak jeden z matematyków wystąpił z zadaniem, które dopro
wadzało do absurdum. Inny professor dał komiczny obraz złudzeń 
i pomyłek, jakie zdarzają się w paleontologii, z różnych okruchów świe
żych odtwarzając zwierzę przedpotopowe. Inny jeszcze uczony z resz
tek uczty zebranych na wczorajszej wycieczce uczonych a przedsta
wionych jako wykopalisko, złożył obraz ludu przedhistorycznego, jego 
obyczajów, stanu moralnego. Znakomity mikrograf i zoolog, mówił
o mowie zwierząt i opisał mikroskop, za pomocą którego można studyo- 
wać szereg myśli brzęczącego komara i t. d. i t. d..

„Wymienienie powyższych próbek przedmiotów traktowanych 
komicznie na posiedzeniu sekcyi Q, jest tylko szkieletem. Aby mieć 
wyobrażenie o dowcipie tam rozwiniętym, trzeba było być uczestnikiem 
całej poprzedniej sessyi kongresu, znać postaci uczonych ją  składają- 

/  cych i charakter ich prac. Niepodobna w obcym języku uchwycić 
mnóstwa alluzyj odnoszących sig do jgzyka samego, do obyczajów miej
scowych, do osób, do polityki.“

#
* *

Pomigdzy kongresami trzymającemi sig w granicach jednopań- 
stwowości, o których najprzód mówić zamierzamy, pierwsze miejsce 
zajmują kongresy przyrodnicze w różnych ugrupowaniach z naukami 
w związku z niemi będącemi lub samoistnie wystgpujące. Najbardzićj 
one sig upowszechniły, najwigcćj uczęszczane, najperyodycznićj się 
zbierają, najwigcćj tćż może są rozgłośne i wpływowe. Jest to natu
ralnym i koniecznym wynikiem znaczenia, jakiego nauki przyrodnicze 
nabrały, w skutek ważnych i rozległych w następstwa odkryć, porobio-

')  T ak  w A nglii ja k  w A m eryce na kongresach naukow ych, sckcyo 
oznaczano są  lite ram i. N ic  spo tkałem  tęgo zwyczaju gdzieindziej.
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nych w ostatnich czasach. Nietylko młode umysły ku nim się chętnie 
zwracają; wytworzyły w opinii publicznćj takie szerokie koryto i taki 
nurt silny, iż można powiedzieć że stanowią potęgę. Uważane są 
obecnie przez wiele osób za główne źródło, a przez niektórych za wy
łączne źródło, z którego człowiek pojedynczy czerpać może istotny po
karm dla rozumu; państwo, materyały bogactwa i siły; ludzkość, nowe 
drogowskazy w dziejowym swym ruchu. Jest w tćm zapatrywaniu się 
część prawdy i część przesady i jednostronności; wytwarzają się tćż 
w skutek tego prądy reakcyjne, jużto ze strony władz kierujących 
oświeceniem publicznćin, jużto ze strony pojedyńczych ludzi i ciał 
zbiorowych, aby niektóre, zagrożone w swym bycie, umiejętności osłonić 
i chwiejącą się w umysłach równowagę utrzymać. Z pomiędzy naj
wyższych powag naukowych odezwały się również głosy upominające. 
Her. Helmholz w mowie swćj: „O stosunku nauk przyrodzonych do 
ogółu wiedzy“ tłumaczonej na język polski, zwraca uwagę na związek 
wszystkich nauk, zależność jednych od drugich i na ważność nauk mo
ralnych i społecznych. Podnosi zarazem znaczenie pedagogiczne nauk 
ścisłych i przyrodniczych, czego im we właściwćj mierze, w żaden spo
sób odmówić nie można. Zdrowy sąd zbiorowy sprostuje w niedalekićj 
zapewne przyszłości, zboczenia i zbyteczne chylenia się umysłów na 
jednę przeważnie stronę; wpływ jednak i znaczenie nauk badających 
przyrodę, pozostaną, jeżeli nie wyłącznemi, co nie byłoby rzeczywiście 
do życzenia, to bardzo znakomitemi i oddawać będą nauki te, jak  już je 
oddały, niemałe usługi ogółowi.

Obecnie żyjemy w chwili tryumfów nauk ścisłych, przyrodniczych 
i ich zastosowań. Patrzymy jak  pod ich wpływem rozszerzyły się ko- 
munikacye, powiększyły siły przemysłu, rozkrzewiły nowe gałęzie wie
dzy, wzrosła sztuka wojenna. Podziwiamy wydarte tajemnice naturze, 
nowo zdobyte prawa naukowe, których następstw przewidzićć nawet 
dziś niepodobna. Widzimy jednocześnie pomiędzy wielu uczonymi te
go szeregu, pewne upojenie, zwykły skutek świeżych zdobyczy i try
umfów, u ambitniejszych zaś, objawiające się dążenie do systematyzo
wania, reformy nauk filozoficznych i władzy nad umysłami niepo- 
dziclnćj.

Czasem swego powstania, liczbą, uczęszczaniem, peryodyczną 
krótkością zwrotów— jak już poprzednio nadmieniliśmy — kongresy 
przyrodnicze wyprzedziły wszystkie inne. Rozeszły się po wszystkich 
cywilizowanych krajach i zajęły poważne bardzo stanowisko. Najzna
komitsi przedstawiciele nauki brali w nicli udział; najważniejsze pyta
nia były na nich rozbierane. W ogromie materyału zgromadzonego 
przez prace kongresów, spotkać więc można dzieje niejako nowoczesnćj 
nauki, odbicie płynących i przekształcających się wyobrażeń nauko
wych. Odbiły się tam więc i spory jakie wśród samych naturalistów 
wywołały nowe hypotezy i spory jakie niektórzy naturaliści wytoczyli, 
jużto pewnym umiejętnościom, jużto pewnym pojęciom i teoryom filo
zoficznym. Ciekawe są pod tym względem niektóre zagajenia kongre
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sowe, jako ogólniejszy pogląd na najważniejsze kwestye w sobie mie
szczące.

~ Bierzemy na uwagę tylko ostatnie kilka lat ubiegłych, w których 
istotnie działalność kongresów najszerzej się rozwinęła; niepodobna 
cofać się w tył dalej dla zbyt obfitego materyatu a coraz słabnącego 
interesu dla kwestyi dawno przebrzmiałych; pomijamy więc lata da
wniejsze a i w ostatnich nieliczny tylko zrobimy wybór.

Z pomiędzy zagajeń i mów na kongresach przyrodniczych, uogól
niających pojęcia naukowe i formułujących je w pewne całości filozofi
czne, niewątpliwie najgłośniejszą była mowa Tyndalla zagajająca po
siedzenia w Belfast w roku 1874. Jest to cały program filozoficzny, 
któremu za punkt wyjścia służą z pośród starożytnych, Demokryt, 
Epikur i Lukrecyusz. Z nowszych adoptuje pojęcia Gior. Bruno i Gas- 
sendego. Podnosi zasługi Daltona dla teoryi atomistycznej w chemii. 
Zresztą dla zaokrąglenia i uzupełnienia swego poglądu wciela teorye 
Darwina i niektóre” zasady H. Spencera. Jest to jak powiedzieliśmy 
program adoptujący przedewszystkiem zasady atomizmu, odrzucający 
jarzm o , jak się autor wyraża, Sokratesa, Platona, Arystotelesa; pomi
jający milczeniem Dekarta i Leibnica, niemówiąc już o Kancie i He- 
glu. Lista powag, któremi się popiera i lista tych, których odrzuca lub 
przemilcza, rzuca już pewne światło na głąb myśli autora. Rzeczywi
ście widzimy tu, wskrzeszony atomizm przedewszystkiem. Zanim pój
dziemy dalej za autorem zagajenia, słowo wyjaśnienia co do teoryj ato- 
mistycznych. Teorye atomistyczne polegają na hypotezie, że materya 
nie może ulegać podzielności w nieskończoność. Wprawdzie tćj hypo- 
tezy nie przyjmują niektórzy poważni uczeni tegocześni, pomimo tego 
przeważa ona pomiędzy przyrodoznawcami i tej właśnie hołduje Tyn
dall. Teoryą atomistyczną posługują się jedni, tylko jako podporą 
w poszukiwaniach naukowych, nietroszcząc się o zastosowanie jakie 
mićć może w objaśnieniu budowy świata i w zbudowaniu całości pojęć 
filozoficznych o naturze. Inni budują na nich pojęcia ogólne ale tak
że w sposób niejednakowy. Clerk Maxwell np. przechodzi z badania 
atomów do ogólnych pojęć, jak: że przez żaden z fenomenów znanych 
naturalnych nie może być wytłumaczone powstanie atomów; że zmie
niać układ mogą ale trwanie ich jest wiekuiste i t. d.; nie przekracza 
jednak granicy rozdzielającej sferę pojęć o materyi do sfery pojęć
o życiu, myśli, duchu. Inni jak zobaczymy niebawem idą dalćj.

Najnowsze badania w kierunku atomistycznym doprowadziły 
niewątpliwie do bardzo nowych i uderzających poglądów na całę tę 
kwestyą, grunt jej się przez to nie zmienił. Jeżeli się hypotezę atomisty
czną uogólnia i przyjmuje się ją za zasadę budowy świata, jeżeli się 
w ogóle inateryą uważa jako złożoną z atomów albo substancyj nie
podzielnych, wirujących w przestrzeni i w próżni, niemających po
czątku i nieulegających nigdy zniszczeniu, a nie przypuszcza przy tem 
innego źródła dla fenomenów życia i myśli, _ pogląd ten pozostaje jak 
b)'ł za Lukrecyusza: materyalistycznym. Że z takiego pojmowania
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atomów przejście do świata myśli, do moralnego i społecznego szeregu 
pojęć, jest niepodobnóm, to już dawno uważano. To tćż zwolennicy 
atomizmu chcący uniknąć materyalizmu jak  G. Bruno, Leibnic, wpro
wadzili monady jako pierwiastek duchowy. Gassendi jeszcze sobie 
inaczej poradził. Tyndall wprawdzie także źródło życia i myśli uwa
ża za tajemnicę a jednakże w ostatecznćm swojćm wyznaniu wiary po
wiada: „cofam wzrok mój w przeszłość, przekraczam granice poznania ja 
kie mi środki doświadczenia nakreślają, i spostrzegam że materya, 
owa materya, którą w niewiadomości naszćj i wbrew czci dla którćj 
przyznajemy się względem jćj stwórcy, pogardzamy, jest jutrzenką ży
cia, jest potęgą tworzącą i formy, w jakich życie się objawia i jakość 
istot żyjących.”

W uznaniu tem potęgi twórczćj materyi i nic nad nią lub obok 
nićj, leży poniekąd zaprzeczenie powyżćj wzmiankowanego uznania 
tajemniczości źródła życia i myśli. Nie jest już więcej zagadką zkąd 
pochodzi życie i myśl; bo źródło w powyższych słowach autora jest 
wskazane i podrzędne: już tylko pytanie stoi nierozwiązane, jak po
wstaje jedno i drugie. Gdybyśmy już nawet koniecznie chcieli osła
niać myśl zasadniczą autora i nienazywać filozofii jego właściwem na
zwiskiem, to nie byłoby podobnćm; on sam z otwartością przyznaje się 
do materyalizmu; tylko że ten jego materyalizm nie jest znowu tak 
strasznym.

Rzeczywiście Tyndall, jak gdyby oddzielając swój pogląd na życie 
od poglądu na naturę, teoryą od praktyki, twierdzi że: hypoteza ewo
lucyjna nie objaśnia, ani o początku życia, ani o sprężynach postępu, ani
o celach ostatecznych i że hypoteza ta nic nas rzeczywiście nie uczy, 
ale że zgadza się z harmonią ogólną świata. Zarzut robi Bucklowi, że 
popełnił wielki błąd odłączając działanie rozumu od działania siły mo
ralnej i pierwszemu przyznając tylko znaczenie. Dodaje zarazem: 
„bez siły moralnćj pobudzającćj do działania, dzieła intelligencyi były
by zaprawdę bardzo ubogiemi.” Równouprawnia uczucie z rozumem, 
choć obojgu za II. Spencerem daje dziwny tytuł bytu; przenosząc do 
filozofii fikcyą, bardzo na swojćm miejscu w prawie cywilnćm, uważa 
że im przysługuje przywilćj przedawnienia. Religii naznacza nieza
przeczone miejsce w rzędzie głównych naturalnych potrzeb. Mówi
o ważnem zadaniu teraźniejszości pogodzenia uczucia religijnego z po
trzebami rozumu i stopniem wiedzy. Mówi o obowiązku i o poświęce
niu nawet z istotnym zapałem. Wierzymy jaknajmocnićj w prawdę 
jego wyrazów i intencyj; wyznajem przecież, że przejścia, pomostu 
z szeregu jego pojęć humanitarnych, odnaleźć nie zdołaliśmy. Ow
szem uważamy, pilnie się wpatrując w jego filozofią natury, że prosta 
od nićj droga gdzieindziejby prowadzić powinna ').

')  W  podobną niezgodność pom iędzy pojęciam i o na tu rze  a pojęciam i 
o m oralnćj i re lig ijnćj s tro n ic  człowieka w padali, oprócz 1’yndalla  i inni filo
zofowie przyjm ujący to sam e co on prem issa. Sprzeczności w jak io  wpadł



Ten mimowolny zwrot Tyndalla do pojęć i poczuć ogólnych ludz
kich, niewypływających z premissów w badaniu naukowem zdobytych 
i prawie że im przeciwnych, wydaje nam się albo pewnym rodzajem 
tryumfu sumienia ludzkiego, nad ścisłością logiczną badań naukowych, 
albo objawem zdradzającym wadliwość pewnych konkłuzyj naukowych! 
Czy wszystkie metody użyte lub przyjęte przez Tyndalla i przez tych 
którymi się posiłkuje, były dobre? Czy wszystkie hypotezy któremi 
się posługiwali, właściwe? Czy wszystkie wnioski jakie ze spostrze
żeń wyprowadzali, były słuszne? Na wszystkie te pytania, czas tylko 
i praca dalszych generacyj może odpowiedzieć.

Tu tylko zaznaczamy mimochodem, że nawet podług doktryny 
panteistycznej, odmienne jest pojęcie atomów; tu świat jest indywidu
alnością, w którćj atomy materyalne są objawami fenomenalnemi, czyli 
trybami bytu. Wielu zaś zwolenników ma obecnie kierunek filozofi
czny zwany dynamizmem, polegający na odmiennem pojmowaniu siły 
w stosunku jćj do materyi. Gdy bowiem materyaliści, uważają siłę 
jako własność czyli przymiot materyi, dynamiści nie uważają materyi 
jako substancyą, ale uważają ją  jako fenomen, objawiający się na ze
wnątrz działaniem na istoty czujące jako siła i ruch tylko. Według 
dynamistów więc, siła i ruch tylko byłyby rzeczywistością.

Mowa Tyndalla nie jest jedynie programem filozoficznym, nakre
ślającym głównie linie pewnćj zamkniętej w sobie i ściśle przeprowa- 
dzonćj doktryny. Ma ona jeszcze ustępy poświęcone polemice. Pole
mika zaś w nićj, nie przeciw systemom filozoficznym jest zwrócona, 
lyndall jak sam to powiada, wychodzi z rodziny irlandzkich protestan
tów, z rodziny rozmiłowanej w sporach teologicznych; sam w młodo
ści książki tego rodzaju wertował. Do zagajenia posiedzenia natura- 
listów, wiedziony osobistemi skłonnościami, wmieszał polemikę innćj 
natury. Wprowadzając biskupa Buttlera i ucznie Lukrecyusza w dys- 
kussyą, chciał zdaje się przeciwstawić, dwa szeregi pojęć o duszy, po- 
jgć tćj filozofii którą przedstawia i pojęć teologicznych. W ogóle po
wstaje przeciw dogmatyzmowi teologicznemu, mianowicie w rzeczach 
dotyczących kosmogonii, to jest początku i budowy świata. Domaga 

aby sama nauka wyłączne miała prawo wyrzekania w tych kwe- 
styach, bez kontroli z jakićjbądź strony; teologów od głosu w nićj od
dala, wzywa wreszcie do walki o niepodległość nauki.
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Gassendi przyjm ując fizykę E p ik u ra  sam  T y n d all w ytknął. H obbes zaprzeczy
wszy pojęcia i poczucia Bóstwa, robi potćm  ustępstw a i uznaje po trzebę r e li-  
gii. I lo lbach  wpada w deklam acye o cnocie, k tó re  już współczesnym  wydały 
się śm ieszne, bo w jego system ie niekonsekw entne; k to ś nazwał je  żartobliw ie 
K apucynadam i ateizm u. liroussa is nie przypuszcza aby coś m ogło być stw o- 
rzonem , ale uznaje w swoim testam encie  filozoficznym najwyższą in te lligencyą 
wszystko urządzającą. W ładza adm inistrycyjna bez władzy prawodaw czej. 
■Dziwny pogląd.
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Czy w kilkaset lat po Koperniku, windykacya wolności dla badań 
nad przyrodą, i światem jest potrzebną? Sam uroczysty, prawie try
umfalny sposób, w jaki odbywają się zjazdy przyrodoznawców, coraz 
w nowych miejscowościach, przyrodoznawców podejmowanych z owa- 
cyami i współudziałem wszystkich klass, w sposób przypominający 
blask turniei średniowiecznych, jest dostateczną na to pytanie od
powiedzią.

Znakomite imie naukowe Tyndalla, talent jego niezaprzeczony, 
miejsce i okoliczności w których słynną swoje wypowiedział mowę, 
złożyły się na to, aby mowie tćj nadać niezwykły rozgłos. Posypały 
się protesta, rozbiory i odpowiedzi. Wytrawna i rozmiłowana w filo
zoficznej i teologicznej polemice Anglia, nie opuściła tćj sposobności, 
aby dać ujście wynurzeniom przeciwnych przekonań. Dwa razy repli
kował napastowany zewsząd autor, nic nie cofając ze zdań swoich, 
a legion nieprzyjaciół i przeciwników jaki poruszył przeciw sobie, jak 
sam o tćm mówi, nie zdaje się zapowiadać blizkiego końca walki.

Na kongresie naturalistów i lekarzy niemieckich w Lipsku 1873 
roku, znany badacz Dubois-Reymond miał mowę, również generalizu
jącą poglądy w ostatniej fazie nauk przyrodniczych zebrane w rodzaj 
systemu. Można tem śmielej powiedzieć, że Tyndall i Dubois-Reymond 
to poniekąd pokrewne umysły, gdy wiemy, że Tyndall do tego pokre
wieństwa myśli sam się przyznaje. Mowa Dubois-Reymond’a lubo nie 
obejmuje tak szerokiego zakresu jak  poprzednia, niemniejszą jednak 
ma doniosłość pod pewnemi względami. Prezydent posiedzeń lipskich 
zakreśla w swej mowie granice filozofii natury. Niechcąc zbyt rozsze
rzać rozmiarów tego pisma, w krótkości tylko zaznaczymy, iż autor 
istotę materyi i istotę siły, uważa za niedostępne dla umysłu ludzkie
go; co więcćj, oświadcza, że nie tylko według dzisiejszego stanu umie
jętności, myśl ludzka nie da się wytłumaczyć za pomocą narzędzi ma- 
teryalnych, ale że nigdy w przyszłości nie dojdzie się do tego, aby 
z pomocą wiadomości materyalnych dojść do rozwiązania tćj zagadki. 
Tćm filozoficznćm umiarkowaniem, tą  wstrzemięźliwością w ocenianiu 
istoty zdobyczy naukowych i nadziei, jakie przyszłe zdobycze obiecy
wać mogą, korzystnie wyróżnia sig Dubois-Reymond od wielu filozo
fów współczesnych i od Tyndalla. Ten ostatni o wiele więcćj, zawiele 
bezwątpienia, spodziewa się po pracach przyszłych, chociaż i on przy
puszcza pewne wieczne tajemnice dla badacza przyrody. Dubois-Rey
mond kończy swą mowę pełnym doniosłości wyrazem: ignorabimus, 
który jak wiemy, bardzo odbił się w umysłach tych uczonych niemiec
kich i nie-niemieckich, którzy z pewną nienaukową zarozumiałością 
sądzili, że w ostatnich zdobyczach naukowych, posiedli już klucz do 
wytłumaczenia natury, siły i myśli i że jeżeli nic jedno jeszcze w ich 
teoryach jest ciemne i sprzeczne, przyszłe prace to uzupełnią.

Głośne imie naukowe Virchova nadało doniosłość mowie jego za- 
gajającćj kongres naturalistów i lekarzy niemieckich zebrauych we
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Wrocławiu w roku 1874. Nie spotykamy jednak w niej ani tćj donio
słości zagadnień, jakiemi zajmuje się Tyndall, ani jego talentu i pre- 
cyzyi, ani tego spokoju i miarkowania, jakie znamionują mowę Dubois- 
Bevmond’a. Jest owszem w niej echo tej namiętności, jaka porusza 
Niemcy w kwestyi religijnej. Pomijamy sam główny przedmiot mowy 
jako obracający się około faktu pojedyńczego, mało u nas znanego 
a dla samego mówcy nieznanego z naocznego sprawdzenia !). Powie
my tylko, że zbieg okoliczności zdarzył, że wkrótce po wypowiedzeniu 
mowy Virchova, komisya akademii Brukselskiej sprawdziła takie fak- 
ta, na które największe podejrzenie rzucił ten uczony. Nowe zaś ba
dania D-ra Charbonier dały powód do nowej teoryi chorób u misty
ków, która to teorya, staje pod pewnemi względami w sprzeczności 
z dotychczasowemi zapatrywaniami naukowemi.

Tylko ta część mowy Virchova, która mówi w ogóle o cudzie i cu
downości, mogłaby być zajmującą i nauczającą dla szerszego koła pu
bliczności, gdyby była napisaną z tą  gruntownością i bezstronnością, 
jakich się od prac naukowych wymaga. Tego jej właśnie zbywa; jest 
to robota dorywcza, powierzchowna, niezupełna i stronnicza. Jużto 
w ogólności odwołanie się na prawa natury, na ich niezmienność i ko
nieczność, kwestyi cudu i cudowności niezdaje się ostatecznie zała
twiać. Prawa natury leżą w nieznanej nam istocie rzeczy; prawa na
ukowe są wydartą cząstką tajemnic natury, są przeważnie utworem ro
zumu ludzkiego i podlegają wszystkim niedostatkom dzieł człowieka. 
Co więcćj, nie są wyłącznie utworem rozumu opartego na samćj ob- 
serwacyi i doświadczeniu; dopełniają, uzupełniają się działaniem wyo
braźni, intuicyi, które sięgając sfery niedostępnćj tak dla doświadcze
nia jak i dla obserwacyi, dają pracom naukowym tę rozciągłość ideal
ną, bez którćj nie może być nic nowego i wyższego w nauce.

Powyższa uwaga jest zaczerpnięta z zeznan zrobionych przez 
najznakomitszych badaczy współczesnych, jak  Klaudyusz Bernard, Tyn
dall. Znany uczony angielski W. B. Carpenter w mowie swej kongre- 
sowćj „Przyroda w umyśle człowieka”—mówi:—„Fenomen wyjątkowy 
tak pospolity, że nie zwraca uwagi na którąby zasługiwał, powinien 
nas uczyć aby zawsze pamiętać o nieznanych wyjątkach, jakie może na
stręczyć i nastręcza natura;” dalćj zaś mówi: „Nasze badanie sposobu 
w jaki przychodzimy do pojęć o prawidłowości w fenomenach przyrody 
a którćj to prawidłowości dajemy nazwę praw natury, doprowadza nas 
do wniosku, że to sa pojęcia ludzkie, podległe błędom ludzkim, że mo
że wyrażają, może nie wyrażają myśli wielkiego twórcy przyrody. Po
wiedzieć że te prawa działają same przez się i że wyłączają albo ubez- 
pożyteczniają potęgę, bez którćj istnieć i działaćby jednak nie mogły, 
jest rzeczą również nie filozoficzną, jak cechującą zarozumiałość.”

')  Ludwika L ateau  w B elgii, którt-j stygm ata  badane były przez 
A kadem ią B ruxelską.



Taka genealogia praw natury i praw naukowych wskazuje, że te 
ostatnie mogą być niekiedy niezupełnie dokładnćm odbiciem pier
wszych. O ile więc śmiało można się powoływać na prawo naukowe 
według istniejącego stanu umiejętności, o tyle z ostrożnością zachowy- 
waćby się należało w takich wypadkach, gdzie się prawa natury s ta 
wia jako zaporę przeciw możliwości faktów wyjątkowych, faktów, które 
nauka niedostatecznie objaśnia.

Te uwagi zrobione były ani w myśli zaprzeczenia praw natury, 
ani zmniejszenia znaczenia praw naukowych, ale jedynie dla zwróce
nia uwagi na ostrożność konieczną w posługiwaniu się jednemi i dru- 
giemi ‘).

Do rozbioru jednak wyczerpującego kwestyi cudowności wyłącz
nie ze stanowiska czysto racyonalnego, koniecznemby było wzięcie na 
uwagę nietylko zdań, któremi nauki przyrodnicze się zajmują, ale za
równo świata moralnego, jak pewnych faktów historycznych. Nietyl
ko koniecznćm wniknienie w te głębsze tajniki umysłu, w których do
świadczenie i obserwacya uważa za konieczne zapuszczać swoje korze
nie, aby się uzupełniać, ale jeszcze zbadanie znaczenia tych pojęć, któ
re są ogólną własnością wszystkich czasów i miejsc, a które rozmaitemi 
nazwami oznaczano.

Wspomnimy tutaj tylko: historyczne posłannictwa; geniusz, jego 
zjawienie się i wpływ jaki wywiera na bieg myśli i rzeczy; ducha cza
su; zjawianie się pewnych prądów idei i czynów porywających społe
czeństwa i narody we właściwych kierunkach; w ogóle tajemnicę intu- 
icyi i początkowania. Dalej wspomnimy wielką rolę niegdyś w świe
cie pogańskim odgrywające pojęcie fatalizmu, które wskrzeszonćm zo
stało obecnie pod nazwą determinizmu. Wspomnimy jeszcze wyraz 
nader popularny: przeznaczenie. Tojęcie wyrazem tym objęte, wyka-

*) Jed n o  z najbardziej upow szechnionych pism  niem ieckich zam ieściło 
świeżo wiadomość o odbytym  2 5 w rześnia r. z. kongresie sp iry tystów  w 13ru- 
kselli. N a sam ym  kongresie  nie m ogło być nic takiego, coby m iało jak iś  nau 
kowy in te res , ale  godna  uwagi je s t  wiadomość podana przez spraw ozdaw cę, że 
znany chem ik ang ielsk i W iliam  C rookes wynalazca thalium , E . W allace  głośny 
n a tu ra lis ta , współzaw odnik D arw ina w odkryciu  hypotezy nosząoój nazwę tego 
osta tn iego , V arlej zaan tlan tyck i fizyk T ow arzystw a telegrafów  podm orskich , 
są  zw olennikam i spirytyzm u i naukowo chcą objaśniać: usunięcie praw a ciężko
ści, unoszenie się ludzi w pow ietrze, powstawanie rozlicznych tonów bez wido
m ych narzędzi i instrum entów , przenoszenie się przedm iotów z jednego  m ie j
sca  na drugie, zjawianie się duchów w dotykalnćj postaci, istn ienie  pism a ich, 
bez w spółudziału  kogoś z żyjących i t. p . R . W allaco m iał być obecny przy 
zd jęciu  fotografii przez C rookesa ze zjaw iska, z którćm  w spirytystycznym  zo
sta je  sto sunku  a  obaj wierzyć m ają w rzeczywistość tego faktu . Sprawozdaw
ca uważa tych panów za uległych chorobio: m anom ania sp iritis tica . Jeżeli to 
wszystko praw da, to w każdym razie ciekawą będzie nowa w ersya praw natury 
zrobiona na usługę spirytyzm u.

4 7 2  O Z J A Z D A C H ,



żuje poczucie bardzo rozpowszechnione pewnćj nieprawidłowości w lo
sach pojedynczego człowieka, a mianowicie że wypadki jego życia za
leżą jużto od przyczyn, od jego woli niezawisłych, jużto zbadać się 
nieclających. Wspomnimy jeszcze pojęcie historycznćj nemezis jako 
sprawiedliwości dziejowćj, pojęcie przez bardzo poważnych myślicieli 
reprezentowane. Wspomnimy dalćj pojęcie nie wyłącznie chrześciań- 
skie o łasce, bo już Plato prawdziwą cnotę uważał jako dar łaski. 
Wspomnimy jeszcze pojęcie kierującej wszystkiem Opatrzności. Uzna
nie tćj kierowniczćj Opatrzności nie wyłącza wcale prawidłowości 
w następstwie przyczyn i skutków, ale uznanie samej tylko prawidło
wości w dziejach, doprowadza zawsze do przyczyn, których już obja
śnić poprzedniemi przyczynami nie można. Łatwo jest np. znaleźć 
przyczynę odkrycia Ameryki w geniuszu Kolumba, ale przyczynowość 
geniuszu Kolumba zdeterminować się nie da; tak jak  wojna o wyswo
bodzenie Francyi od Anglików nie determinuje postania takiej wyjąt- 
kowćj istoty, jaką była Joanna dArc. Wspomnimy jeszcze, że sam 
przewodni fakt, który pospolicie nazywają zbiegiem okoliczności, gra
jący tak ważną rolę w życiu pojedyńczych ludzi i narodów, już sam 
w sobie godzienby był rozpatrzenia filozofa, któryby chciał przedmiot
0 którym mówimy, wszechstronnie i nie tendencyjnie traktować.

Zwracamy jeszcze uwagę na to, że ci nawet z myślicieli, którzy 
odrzucają cudowność w sferze religijnćj, uznawać ją  nieraz są zmuszeni 
w obec nie dających się prawami natury i prawami przyczynowości wy
tłumaczyć fenomenów. Sam Virchov intuieyą geniuszu ma za istotny 
cud. Wallace siłę życia uczucia sprawiedliwości w człowieku uważa 
za niedającą się obiaśnić prawami naturalnemi. Ed. Quinet miłość 
w świecie ducha pod względem początku tego pierwiastku, jego dzia
łania i wpływów, uważa za cud. Wiele innych tego rodzaju zdań da
łoby się przytoczyć; nie chcemy się jednak rozszerzać, uważaliśmy tyl
ko za stosowne zwrócić uwagę i na tę stronę przedmiotu. Virchov 
w ogólnych swych uwagach o cudzie i cudowności, prześliznął się po 
pewnćj tylko części przedmiotu, zaczepił zaś głównie tendecyjność cu
downości, przedmiot dawno osądzony i wcale naukowego znaczenia 
nie mający.

Spotkaliśmy się nadspodziewanie na tymże samym kongresie 
wrocławskim, który zagajał Virchov, z inną mową, określającą źródła
1 znaczenie pojęć moralnych. Nie wspomnielibyśmy o tym więcćj jak 
miernym wywodzie, gdyby nie zawierał w sobie pewnych cech czasu 
i miejsca i nie kwalifikował się przez to do rzędu utworów będących 
odgłosem tćj walki idei, o którćj na początku niniejszego ustępu wspo
mnieliśmy. Psycho-fizyka moralności, jak autor zatytułował swój wy
wód, przypomina najsłabsze produkta materyalistów XVIII wieku, 
a ton cały mowy odbrzmiewa echem tych namiętności religijno-polity- 
cznych, które owładnęły umysłami w Niemczech i przedarły sie nawet 
do sfer naukowych.
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Przechodzimy do zagajenia, jakiem znakomity chemik francuzki 
Wurtz otworzył posiedzenia kongresu naukowego w Lille, z tćm uczu
ciem z jakićm ze sfery chmur zstępuje się w sferę ożywioną promienia
mi słońca. Spokojna indywidualność uczonego odbiła się w naukowej 
mowie jego, obejmującej te nowe odkrycia, które rozciągnęły się zaró
wno do chemii, fizyki i astronomii. Rozpoczyna Wurtz swą mowę 
przypomnieniem w jaki sposób Fran. Bacon w swojćj Atlantydzie na
kreślił idealny program prac naukowych i jak program ten urzeczywis
tn ił się w czasach obecnych, obfite wydając skutki. „Mamy przed so
bą wspaniały widok;—mówi dalej—od stu lat umysł ludzki skierował 
wielkie wysilenia na badanie fenomenów i praw świata fizycznego. 
Poszedł za tćm rozkwit umiejętności opartych na doświadczeniu i ob- 
serwacyi. Nowe idee jakie powstały o związku i konserwacyi sił, 
stały się jakby nową gwiazdą przewodnią dla niektórych nauk: mecha
nika, fizyka, chemia, fizyologia nawet znalazły w nich punkt oparcia 
i węzeł wspólny. Nowym ideom przyszły w pomoc nowe metody. Oto 
sprężyny tego ruchu, który posuwa obecnie nauki i którego jesteśmy 
zdumionymi świadkami. Aby go rozpowszechniać w naszym kraju, 
zbieramy się corocznie i zapraszamy do udziału tych, którzy pracują 
naukowo i tych którzy się tą walką z nieświadomćm i nieznanem in
teresują. Walka przeciw temu co nieznane, niewiadome: oto nauka.”

Kończy Wurtz swą mowę pełną naukowych spostrzeżeń temi sło
wy: „Taki jest porządek przyrody i w miarę, jak rozum wnika w niego, 
widzi jednocześnie prostotę środków i nieskończoność skutków. Przez 
ten uchylony brzeg zasłony, który dozwolono nam podnieść, spostrze
gamy harmonią i głęboką mądrość planu świata. Pierwsze przyczyny 
rzeczy są nie zbadane, nie dostępne. Tam zaczyna się inny zakres, 
do którego umysł ludzki nigdy nie przestanie dążyć. Taka jest jego 
właściwość i nic jej zmienić nie zdoła. Napróżno nauka usiłuje wyka
zać mu budowę świata i ład fenomenów; pragnie iść wyżej koniecznie 
i w instynktowćm przekonaniu że to co istnieje, nie istnieje samo przez 
się, dąży do porządkowania wszystkiego pod przyczynę pierwszą, jedy
ną, ogólną, jaką jest Bóg.”

Pokrótce wspomnimy zagajenie Schaffhausena na kongresie natu- 
ralistów i lekarzy w Lipsku w r. 1872, jako zawierające pewne uogólnie
nia, bezstronnie wypowiedziane. Autor wprawdzie tego zagajenia, jest 
może do zbytku upojony wielkością zdobyczy nowoczesnćj nauki; zdaje 
się nieuznawać dla nićj tych granic koniecznych jakie jćj Dubois-Iiey- 
mond naznacza. Nie przeszkadza mu to jednak, aby wiudykując mate- 
ryą z pogardy i poniżenia z jaką dotąd była traktowana, utrzymać się 
w granicach właściwych. Nie pada przed nią na kolana, nie ubóstwia 
jćj, nie zapomina o duchu ludzkim i mówi o Twórcy wszechrzeczy. 
Inaczćj wprawdzie pojmuje stworzenie, ale dodaje: „Przecież świat 
wskazuje rękę Opatrzności. Jeżeli od początku swego istnienia, czło
wiek objawiał instynkta religijne, to i najwyższa kultura obejść się 
bez religii nie potrafi. Niektórzy z uczonych w podejrzenie podali
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nauki przyrodnicze, twierdząc że Bóg w naturze a dusza w człowieku 
są pojęciami przestarzałemi i zbytecznemi. Wiara, że jest Bóg i boski 
porządek w świecie i że człowiek ma duszę, jest naukową, bo jest owo
cem badania metodycznego. Przyjmuję ją, bo mogę ją  oprzeć na grun
townych powodach. Pomieszanie pojęć religijnych z przesądami i za
bobonami, stało się przyczyną, że niektórzy uczeni wszystkie'mu zaprze
czyli. Nauki zadaniem, oczyszczać uczucie religijne i odsuwać od 
niego to, co kazi jego czystość i siłę. Ludzie ucząc się poznawania 
natury są po części jak dzieci. Nie trzeba więc ich wychowywać tak, 
%  w nich rosła duma, bo staną się złymi.”

Kilka słów jeszcze dodamy o zagajeniu Carpentera na kongresie 
w Brighton. Jest to umysł tej samej kategoryi co dwaj poprzedni 
uczeni, o których dopiero co mówiliśmy; jasny, bez namiętności choć 
śmiało patrzący na wszystko. Tak on zaznacza stosunek wzajemny 
nauki do teologii: „Zwracając swoją uwagę wyłącznie na tryb, układ 
natury, nauka odłączyła się od teologii, którćj zadaniem jest odnosić 
się do przyczyn. To zachowanie się nauki jest usprawiedliwione, raz 
przez odrębność przedmiotu, powtóre przez fakt historyczny, że nieraz 
oyła wstrzymywana w swoich poszukiwaniach przez restrykcye teolo
giczne. Ale jeżeli nauka wychodząc ze swoich granic, chce zająć miej
sce teologii i swoje pojęcia o trybie" i układzie natury, daje jako zupeł
ne wytłumaczenie przyczyn i początku, robi to, do czego nie ma prawa 
1 wywołuje słuszne przeciwnictwo tych, którychby mogła mieć 
Przyjaciółmi.”

Pomijamy inne zagajenia i mowy miane na kongresach przyro
dniczych, aby zbytecznej pismu temu nie dawać rozciągłości. Są mię
dzy niemi takie, które zawierają ciekawe i nauczające monografie nau
kowe; ale zatrzymaliśmy się tylko na takich, które zdawały nam się 
przedstawiać ogólniejsze znaczenie i nosić pewne filozoficzne piętno.
1 ominęliśmy również kwestye sporne pomiędzy samymi naturalistami,
® ile te odbiły się w głosach zabieranych na kongresach. Sama hypo- 
teza Darwina bardzo odmiennym i wprost przeciwnym uległa w nich 
sądom. Schaffhausen np. uderzył na tę jej część, która naj mnićj do- 
Hd zaprzeczaną, bo na prawo selekcyi, czyli doboru naturalnego. Po
winęliśmy jednak (powtarzamy) ten przedmiot, bo on nie do poglądu 
na kongresy, ale do poglądu specyalnego na bieg i walkę pojęć nauko
wych należy. Pominąć także musimy nietylko rozbiór, ale nawet sum
a ry c z n e  przedstawienie właściwych robót kongresowych a więc choć 
f  żalem i bliższe wiadomości o zjazdach lekarzy i przyrodników w Kra
kowie 18G9 r. i Lwowie 1875 r. Nauki tego szeregu i te które z niemi 
ściśle są połączone, stanowią tak obszerną rodzinę, rozrastają się w ta- 

nieskończoność gałęzi, zapuszczają korzenie tak na wszystkie stro
fy i tak głęboko, że objąć tę niezmierną rozmaitość w jednym i to ma- 
vm  obrazku, jestzupełnćm niepodobieństwem. W ocenieniu i wyka
zywaniu większćj ważności pojedyńczych prac, bylibyśmy zbyt często 
Ulekompeteutnymi, a specyaliści moglibj być z nas słusznie niezadowo
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leni. Wszystko zresztą, co ważniejsze zjawi się na kongresach, wcho
dzi do historyi każdćj pojedyńczćj nauki. Do tego przyłączają 
sig, trudności zebrania wszystkich sprawozdań specyalnych i brak obro
bienia tych sprawozdań historycznie i krytycznie. Dla kongresów 
międzynarodowych statystycznych podjął tę pożyteczną pracę Quetelet
i była to ostatnia publikacya tego znakomitego męża. Nie spotkaliśmy 
dotąd innych w tym rodzaju.

Ogrom materyału będącego w sprawozdaniach samych kongre
sów przyrodniczych, przedstawi się nam łatwo, gdy zwrócimy uwagę, 
że wiatach ostatnich w Ameryce, Anglii, Francyi, Niemczech, Wło
szech, Belgii, Szwajcaryi, Rossyi, Austryi, zbierały się kongresy, 
najczęściej corocznie, w różnych jak to już wyżej wspomnieliśmy ugru
powaniach. Oprócz peryodycznych zjazdów urządzano jeszcze zjazdy 
osobne, i tak w Niemczech dla antropologii, etnografii i archeologii. 
We Florencyi w r. 1874 zebrał się kongres botaniczny. W tymże ro
ku kongres geologiczny francuzki w Mons i Avesnes. Kongres prze
mysłu metalurgicznego odbył się w Saint Etienne w roku 1875, w tym
że roku zjazd astronomów. Najświeższe wystawy, geologiczna w Pary
żu i sanitarna w Brukselli, daty powód do narad, o których przecież 
jako międzynarodowych oddzielnie mówić będziemy.

Pomimo przecież takićj rozciągłości nadanćj zjazdom naukowym 
przenośnym albo wędrownym, sami główni koryfeusze nauki nie uwa
żają rozwijania szczegółowego, a tćm mnićj posuwania nauki naprzód 
za zadanie tychże zjazdów. Oto co wyrzekł w tym przedmiocie Wil
liamson na kongresie stowarzyszenia W. Brytańskiego w Brodford: 
„Nie zbieramy się tutaj aby studyować chemią (mówii właśnie o che
mii); zbieramy się dlatego aby rozpatrywać działalność tej nauki i do
niosłość tćj działalności a wierni zamiarom wyrażonym w nazwie sa
mej naszego stowarzyszenia, zbieramy się jeszcze, aby się przyłożyć do 
obmyślania środków posuwania naprzód nauki.”

Myśl tę samą powtarzali innemi wyrazami i inni uczeni. Ściśle 
więc rzecz biorąc nie sam materyał naukowy jest rzeczą główną w roz
ważaniu prac kongresowych. Są kongresy przedewszystkićm propa
gatorami, roznosicielami zdobyczy naukowych i ich zastosowań; są 
krzewicielami zamiłowania naukowego. Ale co ważniejsza na tych 
zebraniach summują się prace naukowe, porównywają kierunki, kontro
lują poszukiwania jednoczesne. Starcia zdań przeciwnych skracają 
drogę poszukiwań, chronią nieraz od pomyłek i wskazują nam drogi.

Nie dziwim się rozmaitości połączeń różnych nauk na zjazdach 
takich, znajdujem ją  owszem z wielu względów usprawiedliwioną, pod 
pewnemi względami pożyteczną. Względy praktyczne, potrzeby miej
scowe, chęć podniesienia mnićj pielęgnowanych nauk, przysposobienie 
miejscowego materyału dla ogólnćj umiejętności, dostatecznie różnice 
odmiennego grupowania nauk na zjazdach naukowych, tłumaczą. Teo
retycznie rzecz uważając i ze stanowiska ogólnćj jnauki _i jćj pożytku, 
byłoby właściwszćm, ścisłe, logiczne ugrupowanie nauk pokrewnych,
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połączonych ze sobą naturalnemi węzłami, oraz rozdzielanie ich na 
dwie główne grupy, to jest takie: które przypadają dla kongresów 
międzynarodowych i talde, które nie mając nic do zyskania w kongre
sach międzynarodowych, dostatecznie przez pracowników jednokrajo- 
wych mogą być załatwiane.

Opuszczamy więc już grupę kongresów przyrodniczych i przecho
dzimy do kongresów ‘'również jednokrąjowych, w których nauki społe
czne się grupują.
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VI.

Przewrót romantyczny, jak każdy w kwiecie przewrót, obole do- 
datnićj miał i ujemną stronę. Sceptycyzm dwóch przewodzcow nowej 
szkoły, Larry i Espronceda, oddziałał silnie na.naród przywiązany go
rąco do wiary ojców, i odwiecznych swych trądy cyj. Słowa Ludwika 
XIV, który posadziwszy wnuka na tronie hiszpańskim zawołał try
umfalnie: Nie ma już Pireneów!” są dalekie od doniosłości, jaką niektó
rzy im nadają' Pirenee wznosiły zawsze groźne czoło; przez ten ka
mienny wał nie przedarły się idee Woltera i encyklopedystów fran- 
cuzkiclr idee które w końcu XVIII wieku przebiegły do nas przez 
Niemcy’ z tak’ zadziwiającą szybkością i zagnieździły się na dworze 
Stanisława Augusta, a ztąd napłynęły w literaturę. Jednostki w Hi
szpanii uległy zapewne tym wpływom; nowatorowie jednak me śmie- 
■i podnieść głosu, w przekonaniu, że ogół narodu odtrąci go ze zgro
zą. Nie widzimy tćż pomiędzy poetami XVIII wieku, żadnego, któ
ryby jak nasz Węgierski, śmiał nastroić organy swoje na nową i wstrę
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tną narodowi nutę. Hiszpańscy poeci tego czasu, ckliwie opiewali 
miłostki Dafnisów i Korydonów, ale żaden nie znieważył pieśnią bo
haterów narodowych, jak Wolter dziewicę;. Orleańską. To też wpływ 
dwóch zagorzalców, przesiąkłych na wskroś bąjronowskim sceptycyzmem, 
Larry i Espronceda, tćm mocniej wstrząsnął umysłami, im mnićj by
ły do niego przygotowane.

Po gwałtownej burzy nastąpiła wkrótce reakcya. Duch religij
ny ożywił znowu społeczeństwo, i odbił sig potgżnie we wszystkich ga- 
łgziach literatury, tak w powieści jak i poezyi, w teatrze a nawet 
w dziennikarstwie. Stanowi on główne pigtno, cechujące nowy okres, 
rozpoczgty po roku 1840, a ciągnący sig do dni naszych.

Cechg tg zaznacza p. Hubbart, zwolennik przeciwnych idei, 
ubolewający nad Hiszpanią, że nie wydała Woltera ani Diderota.

„Massa ludności, mówi on, nie zrozumiała ruchu wieku XVIII: 
w niektórych prowincyach, niechgtna poniekąd duchowieństwu, naj
wyższe ma jednak poszanowanie, dla religii katolickiej. Nie przepo- 
mniano tam, że uczucia narodowe szły zawsze w parze z ideą kościo
ła. Naród nienawidzi wszelkich sporów religijnych: pozwala cudzo
ziemcom żyć jak  chcą, patrzy przez szpary na ich wolnomyślne idee, 
ale niechże który z nich poważy się dotknąć dogmatu, lub ośmieszyć 
jakiś obrządek, wszyscy okazują mu najwyższą nienawiść, obchodzą 
sig z nim jakby z wrogiem.

„Na scenie hiszpańskićj, mówi dalej autor, pokazują niekiedy 
wystgpnych mnichów; ogół nie oburza sig na to; ale niechże teatr 
przedstawi Drogę krzyżową Kalderona, dreszcz zachwycenia przebiega 
widzów: znać serce narodu poruszone do głgbi. Czuć, że Hiszpania 
przesiąkła na wskroś katolicyzmem, że on stał sig szpikiem jćj kości,”

Druga jeszcze cecha pigtnuje dzisiejszą literaturg, wykwitłą z ro
mantyzmu, a wytrzeźwioną z jego pierwotnych szałów: tą  cechą—myśl 
prawdziwie demokratyczna. Tak poeci jak powieściopisarze, przyło
żyli rgkg do piersi wieśniaczego ludu, w tgtnie jćj żywotnćm czerpią 
poetyczne natchnienia. Ten to zwrot czysto narodowy, połączony z uczu
ciem religijnem, spopularyzował tak powieści Trueby i Fernan Ca
ballero.

Głównym przedstawicielem owego zwrotu w poezyi, jest Don Jo
se Zorilla. Przed laty z górą trzydziestu, zachwycił on Madryt, wier
szem u grobu Larry. Miał wtedy lat dwadzieścia. Odtąd sława Zo- 
rilli wzrastała z każdym rokiem, w miarg coraz to nowych pieśni, epo
pei, dramatów, któremi zasilał literaturg ojczystą. Ogólny zbiór jego 
prac poetycznych, obejmuje tomów piętnaście.

W każdym utworze Zorilla prawdziwie jest narodowym. Czer
pie on zawsze natchnienie w bogatym zdroju dziejów, podań i legend 
hiszpańskich, to też  pieśń jego wnika do serca narodu. Z pomniej
szych utworów odznaczają sig wielkićin życiem i oryginalnością, ma
leńkie obrazki, bądź historyczne, bądź osnute na tradycyi, wydane pod 
tytułem Cantos del Trovador, (pieśni Trubadura). Z pomiędzy wigk-



szych prac uderza jaskrawą, barwą wschodnią piękna epopea krzyż i  pół
księżyc. Obraz to wspaniały ostatnich walk Hiszpanów z Maurami, za
kończony tryumfem chrześciaństwa, kiedy po ośmiowiekowych zapasach, 
krzyż połyska z wieżyc Alhambry, a ostatni emir Boabdil ubiega za mo
rze do Maroko. Poeta w pełnym dramatyczności obrazie, pokazuje 
z jednej strony zapał Hiszpanów, i potęgę idei jaka ich ożywiała; z dru
gićj znów, maluje w całym blasku cywilizacyą Arabów, tak cudnie roz
kwitłą pod słońcem iberyjskićm. Oto maleńki ustęp z opisu Andaluzyi 
Pod rządami Maurów.

Niech barwny obraz przed wami roztoczę 
Ziemi, wydartój nam mieczem Arabów:
Pyszne ogrody, pałace urocze,
Ileż cudownych ukryły powabów!
Wspaniałe rodzi tam drzewa i kwiaty 
Ziemia, potokiem łez i krwi zżyzniona,
I wątek podań, jakże tam bogaty,
Z macierzystego wyrasta jój łona!

Ogrody wiszą tam jak  w Babilonie,
Podparte łuki alabastrowymi;
Podnosi czoło cedr w pysznej koronie,
Wiotkiemi sploty palma sięga ziemi;
Sosna rozsiewa balsamy krzepiące,
Powój kielichy po murze rozpina,
Wśród aloesów kwitnie róż tysiące:
W pośród nepalów połyska cytryna.

Tam lud łan orze i wypasa trzody,
A gdy pobudka bojowa uderza,
Pasterz i oracz spieszą jak na gody,
Kto żyw, w bitnego zmienia się rycerza.
Z pancernym Maurem Numidyjczyk dziki,
Walczy w turnieju wśród grzmiących okizyków,
I z krwi nie ściekłe, pędzą zapaśniki 
Patrzćć na walki rozszalałych byków.

Tam się leciuchno w powietrzne lazury 
Z czoła“pałaców wieżyce unoszą;
Barwne kobaltem, konchą tkane muiy,
Wszystko do zmysłów przemawia rozkoszą.
Imię Ałłalia zaplotła tu sztuka 
Z imieniem cudnej haremu bogini;
Żywe świadectwo, kędy wiecznie szuka 
Zdroju natchnienia skwarnej syn pustyni!
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Tam gniazda wiosną ścielą ptasząt chmary,
I kwiat z zielonych rozpęka osłonek,
Orzeł w słoneczne wzbija się obszary,
Z pod miedzy śpiewny ulata skowronek;
Woń pomarańczy wiatr na skrzydłach niesie,
Słodki winograd dojrzewa w winnicy,
Pokłady kruszców leżą w ciemnym lesie,
Złotemi kłosy dzwoni łan pszenicy.

Tam kędy Arab miał roskoszny Eden,
Giepłemi słońca uzłocon połyski,
I dziś tam jeszcze wzrasta kwiat nie jeden.
Na hożćm licu powiewnćj huryski,
Któż tym niebiańskim oprze się powabom?
Ach! taki urok na świecie nieznany,
Chyba w tćj ziemi, którą z paszcz Arabom 
Wydarły niegdyś waleczne Hiszpany!

Ze wszystkich utworów Zorilli, największą zyskał popularność, 
wielki, fantastyczno religijny dramat Don Juan Tenorio. Nie jest to 
bynajmićj naśladownictwo bajronowskiego poematu, mimo że obaj 
mistrze jeden podjęli przedmiot. Zorilla czerpał natchnienia prosto 
ze źródła, z podań ojczystej ziemi; nic tćż dziwnego, że lepićj niż 
wieszcz Albionu, potrafił wniknąć w ducha tradycyi narodowćj, i za
prawić swój utwór wonią i barwą miejscową.

Oto w kilku słowach, treść Don Juana Zorilli.
Don Juan Tenorio, awanturniczy bohatćr, słynny z miłosnych

i zawadyackich przygód, uczynił zakład z innym równym jak on sza
leńcem, don Luizem Mehia, który z nich w ciągu roku więcćj uwie
dzie kobićt, więcćj odbędzie pojedynków, słowem, który bardzićj za
kłóci społeczeństwo. Zeszli się obaj w gospodzie. Don Juan pićrw- 
szy opowiada swoję całoroczną Odysseę.

„Pospieszyłem do Włoch. Tam rozkosz zbudowała sobie pała
ce, tam szerszy widnokrąg roztaczał się przedemną. To starożytna 
ziemia zapasów i miłości. Cesarz przebywał tam... toczył wojnę 
z Francyą. Obóz właściwćm dla mnie polem. Gdzie żołnierze, tam 
gra, tam swawola, tam bezustanne bójki. W Rzymie przybiłem na
pis na drzwiach moich: „Tu mięszka don Juan Tenório, kto go szuka, 
niechaj wić o tćm!” Wkrótce imię moje przebiegało z ust do ust; 
Uzymianki powtarzały je chórem: nie zliczę moich przygód.

„Opuściłem Rzym w żebraczym łachmanie, aby uniknąć stry
czka. Neapol pociągał mnie... Neapol rozkoszny ogród, istne ta r
gowisko miłości! I znów wypisałem na drzwiach wyzwanie: „Tu mię
szka don Juan Tenorio, żaden rycerz nie pokona go w boju, żadna 
kobićta nie ujdzie jego sideł, od dumnej księżnćj, do ubogićy rybaczki. 
Kto chce stanąć z nim do zawodu?” Wypisałem to na drzwiach! Przez
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pół roku nie zaszła w Neapolu żadna głośna przygoda, do której nie 
byłbym wplątany. Pijany szałem, znieważałem cnotę, szydziłem 
z prawa i ludzkićj sprawiedliwości. Od chat wieśniaczych przebiega- 
łem do złocistych pałaców, wyłamymałem klasztorne kraty; zostawia
łem wszędzie bolesne ślady stopy mojej. Nic mi nie było świętćm!”

Luiz Mehia opowiada nawzajem własne sprawy. Zuchwałą py
chą, pogardą wszelkich praw moralnych, nie ustępuje on na krok przed 
don Juanem. Obaj wreszcie obliczają zwiedzione kobićty, zwalczo
nych w pojedynku zapaśników. Mehia zabił dwódziestu trzech, zdo
był pięćdziesiąt sześć serc niewieścich. Tenoria wylicza trzydziestu 
sześciu trupów i siedmdziesiąt dwie ofiar; on zatem wygrał zakład. 
Luiz powątpiewa; aby go przekonać o prawdzie, don Juan obowiązuje 
się tejże nocy porwać mu narzeczoną, jak niemniej uprowadzić z za 
kraty klasztornej swoją własną oblubienicę, piękną Inez, z którą od- 
dawna zaręczony; ojciec jćj surowy komandor zamknął córkę w kla
sztorze, aby ją  uchronić od nieszczęśliwych związków.

W drugim i trzecim akcie, Juan Tenorio spełnia podwójny za
miar. Sypie garściami złoto, ohydnym podstępem zwodzi narzeczoną 
Luiza, zniewala potćm tkliwe serce Inezy, uprowadza ją  z po za kla
sztornych murów. Ścigany pogonią Mehii i komandora zabija obu- 
dwóch. Inez umiera ze wstydu i boleści.

Druga część dramatu, złożona także z trzech aktów, pokazuje 
miecz kary Bożej ścigający przestępcę.

Don Juan odwiedza panteon rodziny Tenorio. Tu pobożny ojciec, 
aby przebłagać niebo za sprawy syna, wzniósł grobowe pomniki, dla 
trzech jego ostatnich ofiar: Komandora, Mehii i Donny Inezy. Ale 
skrucha daleką jeszcze od serca don Juana: szyderczy uśmiech prze
biega mu po ustach.

„Mój dobry ojciec—rzecze—utopił tu cały majątek;^ miał słu
szność! jutro stawiłbym go na kartę. Co wam się skarżyć... prawda, 
Wytoczyłem krew waszę, ale macie za to piękny grobowiec!”

Wkrótce jednak nowe myśli rodzą się w jego głowie. Przystę- 
Pyje do posągu Inezy, wyznaje że dla nićj tylko przybył. Obraz jej 
nigdy go nie opuszcza. Wtedy ukazuje się cień ukochanej. Inez oznaj
mia mu, iż oddała Bogu przeczystą duszę swoję, w zamian za jego du
szę. Bóg przebłagany jćj prośbą, pozwolił aby ocaliła go, lub zginę
ła z nim razem. Chwila szczerego żalu, tćj nocy, która będzie dlań 
ostatnią, wybłaga mu łaskę, i dusze ich połączą się na wieczność.

Don Juanpozostaje chwilę pod dobroczynnym wpływem, tak dro
giego mu głosu: ale pycha przemaga w nim, gdy groźny cień Koman
dora występuje z ziemi, i spogląda mu oko w oko.

— Wrzywam cię do domu mego—rzecze don Juan z urąganiem— 
Wyprawiam dziś ucztę powitalną dla przyjaciół.

Komandor przyrzeka: stawi się niewątpliwie.
Następuje uczta. Biesiadnicy posnęli pijani... Sam Juan czu

wa tylko u stołu. Nagle ukazuje sig widmo Komandora, oznajmia
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uroczyście, iż po za grobem jest inny żywot wiekuisty, nieskończony! 
Dzień jeden pozostaje mu tylko do opłakania strasznych przestępstw. 
Zaprasza go wzajem na biesiadę.

Don-Juan daje słowo; musi spełnić co przyrzekł. Powala tru 
pem dwóch przyjaciół, którzy go zatrzymują szydząc z grobowego wi
dziadła. Idzie do panteonu. Już to nie ten jak  dawnićj śmiałek. 
Idąc mówi do siebie:

Czar niepojęty porywa mi duszę,
Dążę do kresu, straszną siłą gnany!
Jak on liść suchy strącon w zawierusze,
Na skrzydłach wiatru pędzi w świat nieznany!
Trwożę się, waham... drżę... wkoło noc głucha,
Płomień wulkanu z głowy mćj wybucha!
Stąpam bez woli, ukorzony w dumie,
W myśli mćj odmęt, i bezład w rozumie....
Dzielność umysłu, ramienia potęga
Nie jestże wszystkiem? gdy śmiercią zwalczony
Z cielesnych tkanek duch się nasz rozprzęga,
Acz nie utonie w nocy nieskończonćj?
W grobie nicestwa?... chwieję się i trwożę!

Komandor czeka. I on przygotował ucztę. W około stołu za
siadły kościotrupy. Na misach zastawione popioły. Płomień otacza 
wkoło półmartwego już Don-Juana.

Ten płomień go nie przestrasza; drży raczćj w obec nieprzebła- 
ganćj sprawiedliwości Bożej!

—  Jestże więc inny żywot, inny świat nieznany, tajemniczy? 
Biada mi!—woła z rozpaczą—jam na wieki zgubiony!

Ale skamieniałe serce nie czuje żalu. W mniemaniu świata on 
umarły. Jednego z poległych na uczcie towarzyszów, wzięto przez 
omyłkę za niego, poniesiono do rodzinnego grobu. Don-Juan patrzy 
na własny swój pogrzeb. Widzi długi szereg zbrodni wlokący się za 
trumną, wraz z żałobnym orszakiem. Gdy zakończył się obrzęd, ko
mandor porywa go za rękę, ukazuje mu otchłań piekielną.

—  Ach, jeśli jedna łza skruchy, zbawi duszę na wieczność, woła 
grzesznik z głębokim żalem, przebacz mi Boże! Wielkie zaprawdę moje 
winy, lecz miłosierdzie Twoje niema granic!... Boże ulituj się nademną!

Wszystko się zmienia. Donna Inez spływa w blasku promieni, 
na znak jćj duchy powracają do grobów. Cudna dziewica u j m u j e  rę
kę Don-Juana, pociąga go za sobą ku niebieskim wyżynom. Miłość 
jćj ocaliła grzeszną duszę od zguby!

Kalderon i Tirso de Molina, podejmowali już ten przedmiot. Zo
rilla nie naśladował poprzedników; utwór jego prawdziwie samodzielny.

Don Ilamon de Campeamor, stoi obok Zorilli, urodzony jak on 
w 1817 roku. Pomijamy ulotne poezyc, któremi najprzód zasłynął



W kraju, pomijamy nawet, epopeę Krysztof Kolumb, a przystępujemy 
odrazu do najoryginalszego poematu jaki stworzył. Tytuł jego: Dramat 
powszechny. Utwór ten pełen fantazyi, owiany tchnieniem mistycz- 
nem, przypomina cokolwiek „Boską komedyą” Dantego; ale wyobraźnia 
hiszpańskiego poety nierównie bardziej rozhukana, obrazy jego dziwa
czniejsze; wątek nadzwyczaj szarpany: trudno go pochwycić i rozwikłać.

Dramat podzielony na ośm aktów czyli dni. Rzecz rozpoczyna 
się w ogrodzie starego klasztoru. Młoda Soledad krąży w pośród 
drzew w towarzystwie zakochanego w nićj Honoryusza. Oboje zadu
mani. Nagle staje przed nimi tajemniczy mag, ten sam który według 
ewangelii Ś-go Marka, szedł za Chrystusem aż do chwili, kiedy opraw
cy pochwycili mistrza z pośród uczniów. Mag opowiada jak po ukrzy
żowaniu Chrystusa, aniołowie zbudowali most olbrzymi, po tym moście 
żal, przebaczenie zstępują dla śmiertelnych.

Honoryusz wyznaje przy zdroju zwanym krynicą zapomnienia, że 
aby otrzymać piękną Soledad, wtrącił do więzienia brata swego Pala- 
cyanusa. Miłość panuje wyłącznie w jego sercu, zatłumia nawet wszel
ki wyrzut. Błaga czarodzieja, aby w’ razie śmierci ukochanćj, przemie
nił go w grobową kolumnę. Mag przyrzeka zadosyć uczynić jego woli, 
ostrzega jednak o niesłychanych torturach jakie spotkać go muszą.

Zmienia się scena. Poeta ukazuje cmentarz. Soledad spoczywa 
w_ cichym grobie. Palacyanus uwolniony z więzienia opłakuje oblubie
nicę. Honoryusz zaklęty w marmur, cierpi najsroższe męki. Mag 
ulitował się nad nim, rozwiązuje zaklęcie.

W drugim dniu, Honoryusz przemieniony w cyprys, roztacza cień 
Po nad grobowcem. Soledad patrzy z nieba na stałe poświęcenie uko
chanego. Zniewolona tak silną miłością, błaga by jćj pozwolono zstą- 
P'ć na ziemię. Myśl zuchwała oburza niebiosa, aniołowie wyganiają 
Przestępną z dziedziny błogosławionych. Mag przychodzi jćj w pomoc; 
llagromadza chmury ponad ziemią. Soledad zaklęta w błyskawicę, 
uderza w swój grobowiec, wyrzuca z ziemi prochy własnego ciała. 
Uderza potem w cyprys, Honoryusz wybiega przerażony.
Q Następuje dzień trzeci. Honoryusz stał się istotą żywą, orłem. 
Szybuje wśród obłoków, opiewa miłość, potrząsa kwiatem miejsce gdzie 
niegdyś spoczywały zwłoki Soledad. Z wyżyn powietrznych zanurza 
w świat bystre źrenice; widzi kłamstwo rozpostarte na ziemi, wnika 
w najskrytsze tajniki serc ludzkich. Tu rozwija się szereg scen peł- 
uych życia i dramatu. Dzień kończy się w świątyni. Wizerunek Sole- 
^ad, którą lud czci jako błogosławioną, błyszczy w pośród jarzących 
świateł. Orzeł znęcony tym widokiem wiata przez okno, powiewem 
skrzydeł sprowadza nagle pożar. Obraz płonie, lud chwyta sprawcę 
“•eski, wymierza doraźną sprawiedliwość, rzuca go wśród płomieni. 
Podczas gdy ogień pożera orła, dusza Honoryusza wybiega nietknięta
2 Przybytku.

W czwartym dniu Honoryusz przeszedłszy przez stan kamienia, 
drzewa i ptaka, powraca do ludzkićj postaci. Widzimy go w młodym
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zakonniku. Biskup Palacyanus sam namaścił mu czoło; przez pa
mięć zmarłego brata, nazwał go Honoryuszem. Zakonnik siedzi 
w konfesyonale, kobićta przyklęka... to Soledad a raczćj duch jćj wcie
lony w inną. Widzenie powtarza się kilkakrotnie i znika. Hono- 
ryusz w rozpaczy, przepomina że oblókł habit, śpiewa pieśni zaprawio
ne duchem światowym. Skazany na karę, wyrokiem surowego bisku
pa, umiera z żalu i wstydu. Biskup umiera wkrótce po nim. W świe- 
cie duchów spotykają się bracia; jeden drugiemu czyni gorzkie wyrzu
ty. Nagle mag staje pomiędzy nimi. Z rozkazu jego Palacyanus na
wracać ma przestępców; Honoryusz pójdzie na jedną z planet, gdzie 
próżniacy pokutują za winy. Tam spotka matkę swoją Paz. Skaza
na za niedbałe wychowanie syna, oprowadzać go będzie po różnych 
planetach i pokazywać okropne skutki ludzkich grzechów. Obaj bra
cia idą spełnić wyrok, Soledad modli się za nich.

W ciągu piątego, szóstego i siódmego dnia, Honoryusz z matką 
przebiega wszystkie miejsca, gdzie cierpią smutne ofiary błędów wła
snych. Znajdują tam osobistości znane w dziejach Hiszpanii. Tu 
utwór zbliża się najwięcej do poematu Dantego, lecz niebawem wpada 
znów na tor samodzielny. W końcu wędrówki Honoryusz spostrzega 
nową, tylko co zrodzoną planetę. Świetnemi barwy maluje poeta, ów 
świat w pierwszym zawiązku.

W ósmym dniu jesteśmy w Palestynie, w ogrodzie Józefa z Ary- 
matei, na chwilę przed Zmartwychwstaniem Chrystusa. Piłat tknięty 
wyrzutem za sąd nazbyt pośpieszny, siada na grobie i duma. Sen wre
szcie padł mu na powieki. Widzi we śnie, jak  wszystkie bożyszcza, 
wszystkie geniusze religii starożytnych, pochylają głowę przed ma
giem; błagają o chrzest. Mag czyni im zadosyć. '"Dogmata ich oczy
szczone z dawnych skaz, zlewają się w dogmat nowy; klękają wszyscy 
u grobu Zbawiciela. Piłat budzi się przerażony, z rozpaczą w sercu 
wraca do Jeruzalem.

Wtedy Chrystus wychodzi z grobu. Otoczony gronem aposto
łów i uczniów, zstępuje do piekieł. Mag jest z nim także. Na widok 
potępieńców szamoczących się w mękach, Chrystus chwyta za krzyż, do 
którego niedawno był przybity, w najwyższćj boleści modli się do Ojca 
Przedwiecznego, przedstawia Mu iż żywot człowieka jest sam przez się 
ciężką ofiarą. Zbliża się chwila Zmartwychwstania. Zagrzmiały na- 
koniec trąby sądu ostatecznego. Mag, Honoryusz i wszystkie osoby 
dramatu, idą za Chrystusem na dolinę Jozafatową. Śmiertelni ocią
gają się, nikt nie śmie stanąć przed Najwyższym sędzią. Trwoga 
ogarnia serca.

Honoryusz wchodzi na dolinę, spostrzega nagle ducha Soledad. 
Duch to bezcielesny; ciało jćj spłonęło ugodzone piorunem, żal prze
szywa mu serce. Wybiega co tchu, zmordowany, pada w ogrodzie Get- 
semani. Ziemia pożarła prochy ukochanćj, Honoryusz przykłada usta 
do ziemi, ona droższą mu nad niebo. W tćm piekło straszną otwiera 
paszczę. Mag staje u boku nieszczęśliwego.
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— Podnieś, woła, oczy do góry! Patrz na boleść twój matki!... oiia 
płacze!

Soledad zbiera te łzy, biegnie do Honoryusza, rozlewa je na pło
nące jego czoło.

Łzy matki stały sig żywą rosą... oblany niemi syn, czuje w sercu 
gorącą skruchg. Zapłakał... i w tejże chwili zwarły sig szczelnie wro
ta piekieł. Łzy przeważyły szale win, odkupiony łzami, wstgpuje do 
nieba razem z matką.

Forma wiersza niekiedy surowa i szarpana, to znów rzewna, peł
na słodyczy, odpowiada bogatćj fantazyi, jaką poeta rozwinął w swo
im dziwnym dramacie. Obok tych dwóch mistrzów słowa, widzimy 
całą pleadg młodszych, wstgpujących w ich ślady. W liryzmie zasły
nął szczególniej Jose Segas. Zbiór jego pieśni p. t.: Wiosna i Lato, 
Pełnych życia, barwy i woni, ściągnął nań powszechną uwagg. Do ulu
bieńców madryckiój publiczności, należy także Manuel Palacio. Obrazki 
jego, zaprawne szczyptą soli attyckiej, ożywione gorącym patryotyzmem, 
wywierają nie mały wpływ na ziomków. W lekkim wierszu ukryta 
nieraz gorzka prawda. Dajemy w przekładzie jeden z nich p. t.. Cze
go szukam, na ja rm arku?

Niech sig próżno świat nie łudzi!
Ojciec Adam, raju blisko 
Pierwszy niegdyś wezwał ludzi 
Na jarmarczne targowisko.
Na tg ucztg raz do roku 
Kto żyw dąży, panny, słudzy,
I  ja  śpieszg w tym natłoku.
Idg, skoro idą drudzy.

Próżno wodzg w różne strony 
Źrenicami wciąż obiema,
Wszelki towar wystawiony:
Czego szukam, tego nie ma!
Może z was kto nie uwierzy,
„Prawisz duby!” wbrew powiecie;
Otóż w y z n a m  jak  najszczerzej 
Czego nie ma na tandecie.
Czy z wieczora, czyli z rana,
Konno, wozem czy piechotą,
Wyszukuj g tu młodziana 
Z czystćm sercem, z myślą złotą;
Starca, w którym, acz zna ludzi,
Podejrzenia świat nie budzi.
Szukam świekry nieswarliwej,
I żebraka z duszą cichą;
Szukam męża czci prawdziwej,
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Niewzd§tego próżną pychą;
I miłości bez rachuby,
I piękności bez zalotów,
I lichwiarza coby gotów 
Ubogiego strzedz od zguby. 
Szukam czci zdobytej pracą,
I otuchy co nie zdradzi; 
Wierzycieli, którzy radzi 
Zaciągnięte długi płacą;
Szukam zdroju, co w posusze 
Zaspokoi ludzką duszę.

Ach! znać o to trudno w świecie, 
Za czśrn gonię w dni żywota;
Jest gdzieś może strzępka złota, 
Lecz jćj nie ma na tandecie!

Gratów znaleźć tu do syta!
Muszę zliczyć te towary:
Ot, bez szkiełek okulary,
Książki, których nikt nie czyta; 
Klucz, do zamku nie przypada, 
Wyszczerpiona jakaś szpada; 
Miecz bez pochwy, lub przeciwnie, 
Pochwa cała, miecza brakło!

Tu się wszystko plącze dziwnie: 
Jakaś suknia z barwą zblakłą, 
Jakiś portret... cudne lica!
Czarne oczy blaskiem płoną,
Cień znikomy ta dziewica!
Już ją  dawno pogrzebiono!

Co krok tuman z oczu spada, 
Gorączkowo myśl majaczy,
W oku staje zmora blada,
Zkąd? na Boga! co to znaczy? 
Próżno szukam, pytam w trwodze, 
Nicże oczy nic dostrzegą?
Czego szukam: nie znachodzę; 
Czego nie chcę: pełno tego!

O dzieweczki! cudne kwiaty,
W iberyjskich wzrosłe sadach, 
Chcecież uczcić wasz bogaty 
Skarb pamiątek po naddziadach? 
Próżno, próżno! nie znajdziecie 
Tego skarbu na tandecie!
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A wy męże doświadczenia,
Chodźcie za raną, ja  wam wskażę 
Te znikome złud cmentarze;
Srom oblicza wam zrumieni,
Gorzki wyrzut pierś przebodzie:
Oto naszych dziejów karty!

Kupa śmieci, tam na spodzie,
Jakiś łachman w kęsy zdarty,
Z dawnych bluszczów barłóg lichy,
Miasto złota, nędzne szychy.
Czas rozgrzebać te rupiecie,
Może złoto leży na dnie;
Lub nie zwiędłe jeszcze kwiecie:
Wasze serce je odgadnie;
Może odkryć tu wam dano,
Jakąś perłę zagrzebaną;
Wzrok mój znaleźć jćj nie może:
Ha! szukajcie! szczęść wam Boże!

VII.

Rzućmy teraz okiem na scenę dzisiejszą w Hiszpanii. Jeżeli 
porównamy stan jej obecny, z epoką wielkiego rozkwitu za Lopeza de 
vega i Kalderona, ubóstwo jćj razić nas będzie w przykry sposób; je
żeli jednak usuniemy na bok cień padający od tych olbrzymów, musi
my przyznać, że teatr hiszpański ma w sobie nie mały zasób życia. 
Kilka lat normalnego stanu po gwałtownych wstrząśnieniach polity
cznych, pozwoli rozwinąć się nowym talentom, i rozbudzi dawne z chwi
lowego uśpienia. Hiszpanie posiadają wrodzony zmysł dramatyczny, 
każdy też rodzaj sztuki, czy to poważny dramat, czy wyższa komedya, 
czy prosta krotochwila, ma swoich przedstawicieli w dzisiejszych au
torach.

Zmarły niedawno Breton de los Herrerros, zasłynął w rodzaju 
komicznym; zostawił przeszło sześćdziesiąt komedyj. W każdćj z nich 
obrzuca śmiesznością wady swojego czasu: to wyszydza dyletantyzm 
muzyczny w tych, którzy rozprawiają o sztuce, nie mając o nićj naj
mniejszego pojęcia; to znów gromi surowo grę giełdową: słowem wy
szydza wszelką przesadę; zamiłowanie w cudacznych modach, naśla
downictwo cudzoziemczyzny. Przypomina Scribe’go, mimo to ściśle 
jest narodowym.

W ślady Bretona poszedł Eodriges Rubi, najulubieńszy z dzi
siejszych komedyopisarzy. Andaluzyjczyk, urodzony w Maladze, obda
rzony twórczością właściwą południowcom, wzbogacił on repertuar 
mnóstwem mniejszych i większych utworów. Rubi, najpićrwszy wpro
wadził lud wieśniaczy na scenę madrycką; na tćm polega głównie je
go zasługa. Sztuki wysnute z życia i obyczajów ludu, wyższą nie
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równie mają, wartość, niż inne oparte na intrygach dworskich i poli
tycznych; te ostatnie lubo jednały mu liczne oklaski, ze zmianą rzeczy 
poszły już w zapomnienie.

W wyższćj komedyi zarówno jak  w dramacie, chlubne zajmuje 
miejsce Egilas urodzony w Biskai. O poecie tym, mówiliśmy obszer
nie przed czterema laty, przy rozbiorze jego utworów: Grazalemy, 
Klucza złotego, Przygody Tirso de Molina. Dziś dodamy tylko, że ten 
znakomity dramaturg um arł niedawno, przeżywszy lat czterdzieści kil
ka, w pełnym rozkwicie poetycznego talentu. Nieodżałowana to stra
ta dla Hiszpanii!

Inny młody poeta Tamayo y Baus, zarówno jak Ponsard we 
Francyi, wziął sobie za cel utworzyć nową szkołę; stopić w nićj nie
jako klassycyzm z romantyzmem. Myśl ta ma niewątpliwie przy
szłość, ale ani Tamayo ani Ponsard nic mieli dosyć siły, aby sprostać 
wielkiemu założeniu. W tym duchu wysnuł poeta z dziejów staro
żytnego Bzymu, dramat a raczej tragedyą p. t. Wirginia. Przedmiot 
to bardzo dramatyczny. Setnik Wirginiusz zadaje śmierć własnćj 
córze, uwiedzionćj przez Klaudyusza. Fakt ten dziejowy sprowadził 
w Rzymie upadek decemwirów. Krytycy wysoko podnieśli utwór, 
publiczność jednak nie mogła w nim zasmakować. Toż samo było 
w Paryżu z Lukrecyą Ponsarda.

Inny, mnićj klassyczny dramat Tamaya, La Ricca Ifembra, (Ma- 
gnatka,), zjednał mu za to powszechne uznanie. Rzecz wzięta z dzie
jów hiszpańskich, za czasów Piotra okrutnego.

Donna Juanna de Mendoza (la ricca hembra) mieszka w warownym 
zamku, otoczona licznemi wazalami. Sąsiedzi zawistnćm okiem pa
trzą na jej ogromny majątek; najeżdżają zewsząd jćj posiadłości. Ma- 
gnatka wyprawia przeciw nim zbrojny oddział: na czele stawia młode
go pazia, gorąco w nićj zakochanego. Donna Juanna tajemnie tćż sprzy
ja  młodzieńcowi, pragnie oddać mu rękę, ale nim to nastąpi, clice aby 
zasłużył na ten zaszczyt. Król tymczasem przyrzeka bogatą dziedzi
czkę jednemu z potężnych popleczników swoich; rozkazuje Juannie 
poślubić admirała z Kastylii.

Młoda magnatka przyjmuje posła królewskiego; odbiera z rąk 
jego pismo, czyta... lica jćj zapalają się nagle. Niewiedząc kim jest 
on poseł przynoszący jćj rozkaz, wybucha gniewem, przeciw narzuco
nemu gwałtem małżonkowi, wyrzuca mu ród nieprawy, i znane zbrod
nie ojca. Posłem był sam admirał. Dotknięty do żywego obelgą, 
wymierza policzek w twarz zuchwałćj, potćm wyznaje kto jest. Zbroj
na straż przybiega na wezwanie Juanny, pochwytuje admirała. Jego 
życie w jćj ręku. Krew nikczemnika pomści zniewagę wyrządzo
ną! Nowa myśl uderza piorunem serce nieszczęśliwćj; w mgnieniu 
oka, postanawia co czynić. Rozkazuje przyprowadzić jeńca, rzecze doń 
z najwyższćm wysileniem:



Choćbyś trupem legł w tym domu 
U nóg moich, w krwi starzany;
Krwią nie zmyję z lica sromu,
Nie zagoję w sercu rany!
Ja  być muszę twoją żoną!
Nikt się wyrzec nie poważy,
Iż człek obcy dłoń szaloną 
Śmiał położyć na mój twarzy!

Ślub odbywa się natychmiast w kaplicy zamkowej. Ledwie się, 
skończył obrzęd, nadbiega paź tryumfujący: pokonał nieprzyjaciela, 
odparł od zamku obcy najazd. Widzi co zaszło: wykrzyk boleści wy
dziera się mimo woli z młodego serca. Zrozumiał ten wykrzyk admi
rał. Tu rozwija się dramat z całą potęgą; uczucia wszystkich wytę
żone. Kobićta kocha, a przecież postanawia dotrzymać godnie zaprzy
siężonej wiary, zazdrośny mąż gotów zrazu ugodzić w pierś współzawodni
ka, przekonany jednak o niewinności żony, wypuszcza z ręku oręż; 
młody paź przed chwilą upojony tryumfem, pełen najsłodszych nadziei, 
opuszcza na zawsze Juannę.

Głos z tłumu, kreśli okropny obraz bezładu społecznego, w tych 
nieszczęśliwych czasach:

Wiecznież cierpieć te uciski?
Krzywd bezkarnych znosić brzemię?
Wciąż przed okiem łun połyski!
Krew przesiąkła na wskroś ziemię.
Wali topor, szabla szczęka,
W brata godzi bratnia ręka!

Woda cuchnie trupią wonią,
W noc grzmią bębny, trąby dzwonią,
Rozpasane pędzą hordy;
Myśl szaleje, duch się trwoży;
Klątwy, rzezie, gwałty, mordy
I pioruny pomsty Bożćj!

W liczbie współczesnych dramaturgów wystąpiła także kobićta, 
Gertruda Avelaneda. Dramat jćj wysnuty z dziejów ojczystych, Alon- 
zo Munio, przedstawiony w teatrze, poruszył do głębi serca. Poetka 
Jest amerykanką z wyspy Kuby, zamieszkała w Madrycie. Po śmierci 
męża, usunęła się za kratę klasztorną, bez wykonania zakonnych ślu
bów* Nie złożyła tu pióra; oprócz kilku sztuk teatralnych, wydała 
zbiór ulotnych poezyj. Dziś pracuje głównie na polu powieściowćm.

VIII.

Powieść Hiszpańska na szczególną zasługuje uwagę, ma bowiem 
cl'arakter czysto narodowy, zupełnie oryginalny. W tym oddziale

LITERATURY HISZPAŃSKIEJ. 4g£)



literatury, zasłynęła szczególniej Cecylia de Arron, znana powszechnie 
pod pseudonimem Fernan Caballero. Imię to znane oddawna i u nas, 
to z obszernych sprawozdań, to z licznych przekładów, wykonanych na 
francuzki i polski język. Niektórzy krytycy porównywali autorkę 
z Georges Sand, inni jak Merimće, nazwali ją  nowym Sternem, inni 
znów Chateaubriandem hiszpańskim. Porównania te niewłaściwe. Fer
nan Caballero jest sama sobą, czerpie natchnienie w rodzinnych kry
nicach, wyobraźnią zasila jaskrawym żarem słońca Andaluzyi. Pra
wdziwa to Sewillanka, wierna hiszpańskiemu przysłowiu:

Każda Sewillanka nosi na mantyli 
Wypisane słowa: chwała mój Sewilli!

W każdym też jej wyrazie, w sposobie pisania, w stylu, w obra
zach, w dyalogach, odbija silnie koloryt miejscowy, pełen wdzięku, 
blasku i życia. Utwory Fernan Caballero, tak na wskroś przesiąkły 
barwą narodową, że przekład ich nasuwa niesłychane trudności. Jeśli 
tłumacz idzie wiernie za oryginałem, wyda się przesadny i napuszysty; 
jeśli zaś pominie rysy napozór drobiazgowe, odbierze połowę uroku 
owym ślicznym obrazkom, któremi autorka wzbogaciła ojczystą litera
turę. Ze szczególnćm zamiłowaniem opisuje ona obyczaje ludu anda
luzyjskiego, określa jego charakter, przemawia malowniczym jego ję 
zykiem, powtarza znane w kraju przysłowia i dykteryjki, wydobywa 
na jaw liczne zabobony i przesądy, ożywia opowieść solą dowcipu 
właściwą, od wieków Kadyksanom, o których mówi przysłowie:

Sławny tytuń w Gibraltarze,
Mazanilla ') w San Lukarze;
Jeśli zdrowej szukasz soli,
Kadyks wyda jćj do woli!

Rzućmy pobieżnie okiem na szereg tych obrazków, niekiedy bar
dzo dramatycznych przy całćj swej prostocie. Iiiedna Dolores, to 
historya młodćj rybaczki z Rota, przy ujściu Gwadalkwiwiru do zatoki. 
Matka jćj umarła ze zmartwienia i nędzy, gdy syn popłynął na dalekie 
gdzieś morza. Ubodzy sąsiedzi wychowali sierotę. Mieli oni dwóch 
synów: obu wzięto do wojska. Jeden z nich zaręczony był z Dolores. 
Kiedy wrócił do domu po wysłużeniu lat, podejrzywa dziewczynę o nie
wierność, dostrzegł ją  na schadzce z nieznanym sobie człowiekiem. Krew 
zakipiała w żołnierzu, zabija nieznajomego. Rył nim brat nieszczę
śliwej! tenże sam majtek, którego długa nieobecność przyprawiła
o śmierć bićdną matkę. Żołnierz ścigany za morderstwo, ukrywa się 
w wąwozach. Na wieść, że skazano brata w jego miejsce, oddaje się 
dobrowolnie w ręce sądu. Bićdna Dolores! pozostała sama, z sercem 
rozdartćm, uczucie niewinności jedyną jćj pociechą!
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W obrazkach Wigilia Bożego Narodzenia i Trzech Króli odma
lowane wiernie życie wieśniaków, ich tradycyjne zwyczaje i obrzędy.

Lucas Gareya, to znów wyborny typ nieskazitelnego żołnierza. 
Zapiera się rodzonej siostry, poznawszy ją  w kochance generała swego. 
Z pogardą"odtrąca jćj protekcyą; później podaje tejże siostrze bratnią 
rękę, gdy zalana łzami, z rumieńcem wstydu na czole wraca biedna 
Pod dach rodzicielski. Powieść Milczeć za życia, przebaczyć po śmier- 
Cti pełna dramatu i psychicznych spostrzeżeń. Nieszczęśliwa żona, 
Przeżywszy długie lata z mężem w dostatkach i pomyślności, odgaduje, 
że dostatki te są owocem najczarniejszej zbrodni. Mąż jćj zamordo
wał niegdyś własną matkę. Żona milczy, więdnieje, usycha z dniem 
każdym, umiera wreszcie, strawiona tłumioną zgryzotą. Na łożu 
śmierci przebacza zbrodniarzowi, wzywa go do pokuty. W powieści: 
Kaczej honor niż honory, opowiedziane wybornie przygody opuszczone
go dziecka. Chłopiec wyrósł pod strzechą wieśniaczą, umiłował pra- 
CS- Po dwudziestu latach, kiedy milionowy ojciec przyznaje się do 
niego i wielkim obdarza go majątkiem, wieśniak odrzuca dary, woli 
Pozostać przy roli i pługu. Tę samą myśl podjęła Georges Sand 
'v jednym z ostatnich utworów: D w aj Bracia.

W obszerniejszych powieściach szczególniej w Gaviocie, autorka 
z prawdziwie twórczą zdolnością maluje typ dziewczyny wiejskićj, pro- 
s*4 rybaczkę, którą szał artyzmu opętał i uniósł na bezdroża. Każdy 
I*8 w tym obrazie, głęboko obmyślany, kipi życiem, drga prawdą. 
; owieść ta  znana u nas w przekładzie: nie będziemy powtarzać jćj 
treści. Cudnież tu oddany charakter andaluzyjskićj pieśni, smętny, 
0ryginalny, upajający słuchaczów', zgubny częstokroć dla nieszczęśli
wych ofiar, które ta czarodziejka pochwyciła w swe szpony.

Jeśli żaden z powieściopisarzy hiszpańskich, nie wniknął tak 
S^gboko w serca, nie przemówił tak wiernie językiem ludu jak Fernan 
Caballero, zato pod względem bogactwa wyobraźni, dwaj współcześni 
P'sarze Eschrich i Gonzales, godnie zajmują przy nićj miejsce.
, Eschrich, rodem z Katalonii, niezmordowany pracownik, napisał 
a° trzydziestu powieści, pełnych życia i siły dramatycznej. Pod tym 
Względem przypomina zmarłego Dumasa. Powieść Cura de la Aldea, 
[Pleban wiejski), zwróciła nań uwagę w kraju. Autor stworzył w niej 
Jdealny typ kapłana ożywionego duchem prawdziwie chrześciańskim. 
!“na powieść Calumnia (pot,warz), zaleca się wielką potęgą wyobraźni. 
"Ohatćrką jćj młoda kreolka, cudnego oblicza, duszy czarnćj jak pie- 
|y°; bohatćrem prosty niewolnik murzyn, zakochany w pani swojćj. 
kreolka nie odpłaca mu wzajemnością, ale czyni go swćm narzędziem, 
'ysuwa mu w rękę sztylet, rozkazuje zamordować wstrętnego jćj pasier- 
?a- Sztylet chybił; następuje straszliwa pomsta, przypominająca mę- 

Mazepy. Mściciel wypływa z portu, za jego statkiem wlecze się 
H'dzna tratwa: na nićj leży trup zamordowanćj kreolki, do masztu 
Przytroczony murzyn. Na pełnćrn morzu nieprzebłagany wróg podci
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na liny, powraca sam do brzegu: tratwa samopas kołysze sig na fali. 
Słońce zwrotnikowe oświeca przerażający obraz.

„Minął dzień jeden, ubiegła noc; dzień drugi przybliża sig do 
kresu. Murzyn utkwił oczy w kusicielkg.

„Straszne widma przesuwają się przed nim, szydzą z jego bole
ści. Gorączka głodu rozpoczyna sig wreszcie.

„Jak rozbitek, w chwili ostatnićj, murzyn zamyka oczy, zasyła 
myśl ku Bogu. Modlitwa ukrzepiła w nim ducha.

„Morze tymczasem głuchy wydaje poryk. Tratwa szamocze sig 
coraz silnićj a silniej. Bałwan uderza w nią gwałtownie. Piana 
spryskała twarz kreolki.

„Głuchy grzmot zaryczał z daleka.
„Bóg wreszcie lituje sig nademną, zawołał murzyn, pospiesza mi 

na pomoc! Ocean tak dotąd spokojny, zbudzi sig naostatek; burza 
zdruzgocze ngdzną tratwg: wszystko dla mnie zakończy sig na ziemi!

„Próżna nadzieja! bałwany nie wzdymają się, wiatr nie rozwija 
skrzydeł! grzmot zawsze cichy... daleki!

„Godziny mijają, brzask poranny wybiega z łona oceanu. W iatr 
ustaje, fale uciszają się całkiem, rzekłbyś iż je  ukołysał uśmiech 
wschodzącej zorzy!

„Słońce w pełnym majestacie wstępuje na widnokrąg. Murzyn 
spogląda ku niemu z rozpaczą. Przerażająca samotność! niedopatrzeć 
żagla ani skały... nic i nic!

„Nagle okrzyk wydziera sig z piersi zbolałćj. Oko jego zabłysło.
„Coś plusngło po wodzie, czarny cień przybliża sig do tratwy. 

Szum ostry, przeciągły, dał się słyszeć w powietrzu.
„O jakże pigkny na pustyni, mastyk złotym błyszczący kwiatem. 

O! równie pigkny dla rozbitka biały żagiel w dalekićj przestrzeni.
„Trawiony głodem, znużony samotnością, murzyn wykrzyknął 

radośnie, na widok ptaka zbliżającego się do tratwy.
„Ptak zapowiada bliski ląd, albo wyspg. Ta wyspa może zalu

dniona! może tam zdrój wytryska gdzie ze skały, może skrzepi w nim 
pierś spaloną!

„Ptak nadlata coraz bliżćj i bliżej, skrzydłem dotyka wód po
wierzchni: pióra szeleszczą głucho. Doleciał już do tratwy, rozpostarł 
nad nią czarne skrzydła, "siadł na maszcie, do którego murzyn przy
troczony.

„Murzyn poznaje ptaka. O! nie zwiastun to blizkich lądów! 
wielkie on przelata przestrzenie. I głuchy jęk wybiegł z piersi 
nieszczgśliwego.

„Ptak zatrzepotał w skrzydła. Jednym rzutem spadł na trupa 
kreolki, oba szpony utkwił w jćj łonie, krzywy dziób zatopił w jćj 
ustach, i oderwał kęs ciała: zgby jćj zaświeciły.

„Murzyn zaryknął wściekle. Przerażony pćalc zrywa sig z miej
sca, krąży na okót tratwy, gotów znów ug od zić  w ofiarę.

„O! boleść to stokroć straszliwsza nad śmierć samą.



Nie zawsze Eschrich maluje tak przerażające sceny. W innej 
powieści Las Angclles dc la Tierra, pokazuje dobroczynny wpływ 
ziemskich aniołów, na serca pogrążone w odmęcie zbrodni. Jest to 
śliczna postać wiejskiego lekarza, zamiłowanego w nauce, poświęcają- 
cego życie dla ludzkości.

Obok pełnej zapału Sewillanki i potężnego wyobrażenia Kataloń- 
czyka, postawmy tu rzewnego syna Biskai, Antonia Truebę, który z ży
cia wieśniaczego ludu umiał wysnuć szczerozłotą przędzę i pochwycić 
uią serca ziomków. W maleńkich jego obrazkach nie szukajmy zawi- 
kłanych intryg, ani przerażających zbrodni. Są to proste, domowe 
sceny, tłem ich uboga strzecha lub robotniczy warsztat, a przecież 
obrazki te głęboko poruszają Hiszpanów, tak samo jak porusza nas 
>,Wiesław” Brodzińskiego lub ."Odpust w Czerniakowie.” Dziwną tćż do
patrujemy analogią pomiędzy dwoma pisarzami. Taż sama w nich 
serdeczna religijność, toż samo zamiłowanie gniazda; ten sam niewy- 
słowiony urok prostoty, czy to w pieśni, czy w prozie: taż sama szcze
rość i pełność uczuć. Nie utrzymujemy byuajmnićj, aby Trueba zaj
mować miał w literaturze hiszpańskiej, tak wzniosłe miejsce jakie 
w naszej zajął śpiewak Wiesława. Poeta nasz przerasta Biskajczyka 
jako wytrawny estetyk, a szczególniej jako wieszcz porwany duchem 
w wyżyny dostępne zaledwie Bożym wybrańcom. Takim widzimy go 
w ostatnićj pracy, Sławnem Poselstwie, kiedy jak nowy Ezechiel wy
rzekł prorocze słowa, zostawiając w nich żywy zdrój na ochłodę spra
gnionych braci! Porównanie Trueby z Brodzińskim ograniczamy tyl
ko co do utworów wysnutych z życia ludu.

Trueba napisał mnóstwo drobnych powiastek. W zbiorze p. t.: 
Ouenlos popular es kreśli obyczaje robotników madryckich; w Cuentos 
campesinos pokazuje lud wieśniaczy na polach Kastylii; w Cuentos color 
de la rosa porusza, jak dowodzi sam tytuł, drogie wspomnienia mło
dości, ożywia poetyczne postacie górali biskajskich, wśród których uro
dził się i wyrósł. Wysoki idealista, ugania on bezprzestanku piękno, 
dobro i prawdę; nie szuka ich na niedościgłych gdzieś wyżynach, lecz 
spotyka je co krok: to w kwiatku polnym, to w rannej piosence sko
wronka, to w gwiazdce połyskującej na tle nocy. Kocha gorąco i do
linę rodzinną pod cieniem Pireneów, i słoneczko co go ogrzewa; nade- 
wszystko zaś kocha Boga i ludzi. Z niewymowną miłością maluje ten 
hid Boży pełen wielkich cnót i poświęceń, obok drobnych wad nieod
łącznych od ludzkiej natury. Żartuje dowcipnie z tych usterków, 
rozrzewnia i rozśmiesza zarazem. Miłość drgająca w każdćm słowie 
oddziałała na ziomków. Trueba stał się ulubieńcem narodu.

Inny powieściopisarz, Manuel Gonzales, porywa znowu serca, sta
wiając przed oczy Hiszpanom w niezliczonych obrazkach drogie wspo
mnienia chwały narodowej. Pięćdziesiąt lat temu urodził się w Sewilli 
młode lata przeżył w Grenadzie. Równie jak Fernan Caballero, nale
ży on do tćj Andaluzyi, na której geniusz arabski tak silne wycisnął 
Piętno. Po ukończeniu nauk, siedem lat służył w wojsku, co mu dało

Tom II. Czerwiec 1876.
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sposobność przebiedz wzdłuż: i w poprzek całą Hiszpanią, a tćm sa- 
mćm zbadać obyczaje, wsłuchać sig w tradycye każdćj miejscowości. 
W sześćdziesięciu historycznych powieściach wydanych dotąd, przyczy
nił się wielce do spopularyzowania tak dawnych jak i późniejszych 
dziejów. Prowadzi on czytelników swoich to w lesiste wąwozy Asturyi, 
gdzie mytyczny Pelajo król ostatni z plemienia Gotów, stacza ostatni 
bój przeciw zwycięzkim Maurom; to do Kastylii za epoki Piotra okrut
nego; to do Grenady, w chwilach kiedy proporzec kastylski powiał na 
wyżynach Albaycynu; to do Segowii, gdy stany podniosły głowę przeciw 
Karolowi V; to do Saragossy, gdy Aragon pochwycił oręż za Filipa II 
w obronę pogwałconych swych fueros; to do Madrytu.za krwawych za
pasów o sukcesyą: to nareszcie na krwią zlane pobojowiska z czasów 
Napoleońskiego najazdu. Gonzales poszedł śladem Walter-Skotta, nie 
można jednak nazwać go prostym naśladowcą; barwa miejscowa, któ
rą zaprawił swoje utwory, daje im samodzielny charakter.

Wspomnimy tu jeszcze powieściopisarza zmarłego niedawno 
w początkach zawodu, mając zaledwie lat trzydzieści. Był nim Gu
staw Becker urodzony w Sewilli. Pozostała po nim fantastyczna po
wieść Organy ojca Perez, zostało także ze trzydzieści legend z podań 
miejscowych, zbiorek ulotnych pieśni, listy z wędrówek po kraju, opisy 
kościołów hiszpańskich. W legendach zwłaszcza okazał prawdziwie 
twórczy talent. Zbierał je Becker z ust ludu wieśniaczego. Zwie
dzając stare kościoły i zamczyska wypytywał pilnie o tradycye przyro
słe do ich omszałych murów. Powracał z każdćj wycieczki, jak wraca 
pszczoła do ula, obciążona miodem z pól i kwietników ojczystych. 
Do tych poszukiwań przywiązywał niesłychaną wagę, trwożył się bo
wiem, ażali drogi żelazne nie zatrą wkrótce owych cech odrębnych, ja- 
kiemi wieki nacechowały każdą miejscowość. Miłośnik tradycyi nie 
odtrącał jednakże idei postępu, w poetycznćj duszy jego przeszłość 
splatała się harmonijnie z przyszłością; oto wyjątek z listu wędrowca:

„Wierzę głęboko w przyszłość! rad ścigam duchem ów potężny 
a nieuchronny przypływ nowoczesnych idei. Działają one pomału na 
ludzkość, zmieniają jćj oblicze, sprowadzają zamianę myśli; dzięki co
raz nowym odkryciom, łączą kraj z krajem, wyrabiają narodowość ze 
zlewu bratnich rodów: słowem obalają płoty, rozdzielające ludy między 
sobą. A jednak bądź skutkiem poetycznego usposobienia, bądź że in
stynkt ludzki garnie się z uczuciem ku temu co kona i zniknie za chwi
lę; czuję w sercu mojćm głęboką cześć ku wszystkiemu, co przypomina 
przeszłość! Tradycye poetyczne, zwalone grody, stare zwyczaje starćj 
Hiszpanii, mają dla mnie tajemniczy, niewysłowiony urok. Jest to 
niby wspaniały zachód słońca, roztaczający przed oczyma roje promie
nistych widziadeł, zaczćm pomrok zapadnie!”

Wierszyk znaleziony w papierach poety, wiernie maluje boleść 
duszy, co przeczuwa w sobie iskrę twórczą:

4 9 4  PRZEGLĄD



W kącie sali milcząca 
Harfa stoi nieśmiało,
Nikt w jćj struny nie trąca:
Pył pokrywa ją  całą!
Czarodziejskie w nićj tony,
Ale o nich świat nie wie;
Drży jak słowik znużony 
Pod gałązką na drzewie!
Tak duch ludzki sig trwoży,
Bez polotu, bez siły,
Nim doń rzecze głos Boży:
„Wstań Łazarzu z mogiły!”

Becker nie doczekał tej chwili tryumfu. Geniusz jego nie miał 
rozwinąć twórczych lotów: śmierć podcięła mu skrzydła!

IX.

Pole historyi nie zaległo także ugorem. W pośród tegoczesnych 
historyków hiszpańskich, pierwsze miejsce zajmuje don Modesto La- 
fuente, autor wielkiego dzieła w dwudziestu ośmiu tomach pod tytułem 
Historya powszechna Hiszpanii. Dwadzieścia lat życia poświęcił pra
cowity badacz na to olbrzymie dzieło.

Nie mieli dotąd Hiszpanie całkowitego obrazu dziejów swoich 
od czasu kartagińskich i rzymskich najazdów, aż do obecnćj chwili. 
Dzieła dwóch jezuitów Mariany i Ferreras, pisane w XVI jeszcze wie
ku, obejmowały mnóstwo faktów nagromadzonych bez krytycznego po
glądu. Trzy ostatnie wieki nie miały dotąd historyka.

Dowiedziano się w Madrycie, że erudyci francuzcy, a między nie
mi Karol Romey, Rossenu, Saint Hillaire, pracują nad tćm czego Hi
szpanie dotąd nie wykonali sami. Wiadomość ta dodała bodźca La- 
fuentemu. Był to znakomity publicysta, ceniony powszechnie w Hisz
panii. Poprzysiągł sobie bądź co bądź przełamać wszelkie trudności 
i napisać historyą narodu swego. Prawy Kastylijczyk dotrzymał sło
wa. Umarł w roku 18(3G obdarzywszy kraj dziełem prawdziwie po- 
mnikowćm. Najgorętsza miłość ziemi ojczystćj, która dała autorowi 
poehop do wielkićj pracy, ożywia tćż każdą stronnicę dzieła; mimo to 
Pogląd Lafuenta umiarkowany, wolny od namiętnych uniesień i uprze
dzeń stronniczych. Z zapałem kreśli autor obraz dawnćj chwały i po
myślności, z glębokiem zrozumieniem potrzeb i ducha narodu, utrzy
muje, że przyszłość Hiszpanii połączona ściśle z tryumfem katolicyzmu 
w świecie. Pod wielu względami, a szczególniej pod względem gorące
go patryotyzmu, porównywają Lafuenta z historykiem francuzkim 
Henrykiem Martin.
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Przytaczamy mały ustęp z rozprawy wstępnej. Daje on poznać 
sposób traktowania rzeczy i samodzielny pogląd autora na dzieje 
swego narodu.

,,Jakkolwiek—mówi historyk—przyroda sama ściśle oznaczyła 
granice Hiszpanii, żaden przecież naród nie był narażony na tyle ob
cych najazdów, jak naród hiszpański. Wschód, Północ i Południe, 
Europa jak i Afryka sprzysięgły się przeciw tćj ziemi. Z drugiej znów 
strony, któryż lud opierał się kiedykolwiek dzielnićj i wytrwalćj obcym 
zdobywcom? Powolnćm a stałem działaniem zużył on ich siły i odno
sił zawsze ostateczne zwycięztwo. Odwaga, ta pićrwsza cnota Hisz
panów, dążność do odosobnienia, instynkt zachowawczy, przywiązanie 
do przeszłości, ufność w Bogu, miłość religii, wytrwałość wpośród 
klęsk, rezygnacya w nieszczęściu, śmiałość w rzucaniu się na przygo
dy: oto główne cechy narodowego charakteru. Dodajmy do tego samo
wolę, ten owoc pychy i poczucia godności osobistćj, pożyteczną niekie
dy, bo zapewnia zbiorową niepodległość, często szkodliwą, gdyż pocią
ga za daleko wyrób niepodległości indywidualnćj, ale bądź co bądź po
budzającą zawsze do bohatćrskich czynów i ofiar. Owa to samowola 
wydała nam tylu walecznych rycerzy, a zarazem tylu niesfornych ge
nerałów! Dodajmy tu jeszcze umiarkowanie w wszelkich potrzebach 
życia, posunięte aż do pogardy pracą, a zobaczymy, iż, aby sądzić naród 
hiszpański, potrzeba na to osobnego kryteryum.

„Przywiązanie do przeszłości nie przeszkadza jednak Hiszpanii 
podążać, acz zwolna, drogą postępu. Spełniając to prawo, nakazane 
wolą Opatrzności, umiała ona z każdćj epoki dziejowej, z każdego ob
cego panowania, zbierać obfite plony przechowane w języku, w religii, 
w zwyczajach i prawodawstwie.

„Zobaczymy, jak lud hiszpański staje się w kolei wieków pół-ła- 
cińskim, pót-gockim, pół-arabskim; zobaczymy jak zrazu barbarzyń
ski i niepodległy przeistacza się zwolna, przejmując to język, prawa 
i obyczaje Bzymian, to znów tradycye i prawo kanoniczne Gotów, to 
nakoniec szkoły Arabów, ich wytworną poezyą: zobaczymy udział 
ludu w walkach różnych żywiołów, które w średnich wiekach wpłynęły 
na urządzenie społeczeństw.

„Zobaczymy, jak ten lud zrzuca obce jarzmo, a poddaje się do
browolnie pod samodzierżczą władzę wybranego przez siebie monarchy; 
zobaczymy jak zdobywa centralizacyą, a traci swobody polityczne, jak 
rozszerza po świecie tryumf wiary, a pozwala fanatyzmowi zagnieździć 
się na tronie! Zobaczymy późnićj, jak wyćwiczony w szkole nieszczęść 
czyni ważny krok w postępie społecznym, stapiając niejako w sobie naj
sprzeczniejsze żywioły: interwencyą luduz monarchią, jedność wiary z tole- 
rancyą religijną, czystość chrześciaństwa z polityczną i cywilną swobodą: 
słowem nadaje sobie organizacyą, uwzględniającą wszelkie godziwe do
magania, wszelkie prawa słuszności. Organizacya to nader ważna, 
gdy patrzymy na nią ze stanowiska przeszłych czasów, ale bardzo nie
dostateczna, gdy ogarniemy wzrokiem przyszłość i rozwój przeznaczo
ny wielkim ludom prawem nicomylnćm Tego, który niemi kieruje.”
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Takim jest pogląd na dzieje Lafuenta. Hiszpania chlubi się słu
sznie wspaniałćm jego dziełem. Naród który takich wydaje pisarzy, 
musi mieć w sobie potężny zasób sił żywotnych!

Inni erudyci zachęceni tym przykładem, zabrali się pilnie do prac 
na polu historyi, to rozbierając krytycznie różne epoki dziejowe, to 
wydając bogate materyały. Don Pedro Pidal. uczeń Guizota, napisał 
historyą Aragonu; margrabia Miraflores w kilku drobnych publika- 
cyach dał obraz przewrotów społczesnych w Hiszpanii w ciągu bieżące
go wieku; Don Evaristo San Miguel,—jeden z głównych przewódzców 
ruchu narodowego za czasu wojen Napoleońskich, którego pamięć 
czczona w Hiszpanii, jak weFrancyi pamięć Lafayetta,—usunąwszy się 
w późnym wieku z widowni politycznej, napisał Historyą Filipa II, jak 
niemniej zarys współczesnych zdarzeń, w których brał czynny udział. 
Ferrer del Rio wypracował kilka ciekawych monografii: Panowanie Pio- 
tra Kasty In kie go, Panowanie Karola H I i t. d. Ostatnia praca pomieści
ła go w rzędzie niepospolitych historyków. Rodzina Alkantara nie 
małe tćż położyła zasługi: jeden z braci don Miguel napisał Historyą 
Grenady, obraz pełen poezyi i młodzieńczego zapału; drugi Emilio 
Przełożył sławny zbiór tradycyi arabskich Aybar-MachmuA, oraz wy
dał genealogią wszystkich władzców maurytańskich, którzy panowali 
w Hiszpanii; trzeci don Jose wydaje od lat wielu krytyczny rozbiór 
starych kronik.

W tćm licznćm gronie historyków, jeden tylko ogromem i wa
żnością pracy stanąć może obok Lafuenta: jest nim professor uniwer
sytetu madryckiego, żyjący dotąd Amador de los Rios. Od młodości 
uczony ten pracuje wytrwale nad historyą literatury hiszpańskiej. Do
tąd wydał sześć wielkich tomów, ostatni obejmuje wiek XV, następny 
rozpocznie obraz złotego wieku. Dzieło to przypomina z wielu wzglę
dów Historyą literatury polskićj Michała Wiszniewskiego. Zbytek na
gromadzonych materyałów nie pozwolił naszemu historykowi dociągnąć 
do końca pracy swojćj; Hiszpanie lękają się aby podobny los nie spo
tkał olbrzymićj pracy ich uczonego badacza.

Dzieje cywilizacyi hiszpańskićj zajęły nie jednego z dzisiejszych 
audytów. Przedmiot to nadzwyczaj bogaty. Była jak widzieliśmy 
chwila, że Hiszpania trzymała w ręku pochodnię przyświecającą ludom

ta przeszła w ręce Francyi. Eugeniusz Tapio wypracował w ob- 
szernćm czterotomowćm dziele Historyą cywilizacyi hiszpańskiej, od 
nV'azdu Arabów do dni naszych. Inny uczony żyjący podziś dzień 
stynny Emilio Castellar, podjął znów inną dobę dziejową, a tćm sa- 
mćm uzupełnił pracę Tapii, sięgając głębićj w przeszłość. Pod tytu- 
łeri>: Cywilizacya w pierwszych wiekach chrześciaństwa, ogłosił on 
w czterech tomach trzyletni kurs swój w Atheneum madryckićm od 
1858— 1861 r. Pogląd jego wysoko idealny.

Castellar rozpoczął zawód pisarski na polu powieściowćm. J e- 
8° Ernesto i Siostra miłosierdzia, przypominają Lamartinowskiego 
J °celina. IV życiu Lorda Byrona okazał się wytrawnym krytykiem-
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Jego Wspomnienia z  Włoch, wysoką mają wartość artystyczną. Oto
czony cudami sztuki i całem bogactwem tradycyj chrześcijańskich, 
opisuje z zachwytem pyszne bazyliki i drogocenne zabytki cywilizacyi 
różnych wieków, jakie napotykał pod pięknem niebem włoskiśm. 
Praca ta przypomina zupełnie Podrói do Włoch, zmarłego estetyka 
naszego Józefa Kremera.

W zapasach politycznych, Castellar zasłynął jako jeden z naj
znakomitszych oratorów tego wieku. Był on jak wiadomo, żarliwym 
zwolennikiem idei republikańskich. Dziś przebywa po za obrębem 
kraju.

Dar wymowy, właściwy wszystkim ludom romańskićj cywiliza
cyi, u Hiszpanów stał się rzeczywistą potęgą. Dosyć tu przypomnieć 
szereg trybunów, których słowo zachwiało nieraz tronem w ciągu tego 
stulecia; dość wymienić także imiona jak Olozaga, Rios Rozas, Gonza
lez Bravo, don Maria Lopez. Quinet ') w dziwnie malowniczy sposób, 
określa ostatniego z tych mówców. Określenie to można do wszy
stkich zastosować.

„Brzmiący głos Lopeza, mówi Quinet, to się podnosi, to spada 
na przemiany; rzekłbyś iż stow'o wybiega z rozdartego serca, które od
krywa żywrą ranę. W głosie jego tętni jakiś szorstki ton afrykański, 
przenikając na wskroś duszę i wnętrzności słuchaczów. Słońce Murcyi 
iskrzy się w tem słowie, przeszywa cię jak miecz! W to słowo zestrze
liły się wszystkie uczucia, wszystkie namiętności ludzi, w których imię 
przemawia trybun. Kipiąca lawa rozlewa się na całe audytoryum. 
Kiedy patrzę nań jak wpół zgięty, wyciąga naprzód obie ręce, chcąc 
niby pochwycić w garść przeciwników; zda się jakbym widział byka 
walczącego w arenie!“

X.

Na zakończenie powiedzmy słówko o dziennikarstwie hiszpaó- 
skićm, ograniczymy się głównie na liczbach statystycznych. Madryt 
według ostatniego spisu dokonanego przed samą rewolucyą w 1868 r. 
liczył ludności 272,000, w liczbę tę wchodziło około 15,000 cudzoziem
ców, i tyleż załogi wojskowej. W owym czasie drukowano w Madrycie 
134 pism peryodycznych: szósta ich część wychodziła codziennie, reszta 
tygodniowo lub dwa razy na tydzień. Pomiędzy temi było 17 dzien
ników poświęconych polityce, 10 rzeczom religijnym, 32 literaturze, 
17 wewnętrznćj administracyi i t. d. Same te cyfry mogą zaświadczyć
o rozbudzonym ruchu umysłowym.

Z rewolucyą 1868 roku, do tych pism i dzienników, przybyło 
wiele iunych; liczne dynastye roszczące prawa do tronu: Burboni 
różnych gałęzi, Hohenzollerny, dom Sabaudzki, Habsburgowie, mieli włas
ne organa, popierające ich kandydatury. W miarę zmian politycznych,

')  E d g ar Quinet: M es oacances en E tp a g n t.
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jedne pisma upadały, inne wyrastały jak grzyby z ziemi. W każdym 
razie, prassa utrzymywana głównie przez finansistów, ważne zajmuje 
dziś stanowisko. L a  Epoca popiera silnie rząd Alfonsa XII; El Pueblo, 
El Impartial, głoszą, idee demokratyczne. La Cor respondentia de 
Espana, dzięki zręcznćj redakcyi liczy do 50,000 prenumeratorów.

W miastach prowincjonalnych, rozwój dziennikarstwa zasługuje 
niemnićj na uwagę. Każde miasto na półwyspie ma własny organ, 
odpowiedni miejscowym potrzebom. Przemysłowa Barcellona rozbiera 
w pismach swoich najżywotniejsze pytania ekonomiczne: stosunek pra
cy do kapitału i t. p. Walencya podąża w ślad za Barcelloną. Sło
neczna Andaluzya w pismach wydawanych w Kadyksie i Sewilli, daje 
Polot twórczćj wyobraźni poetów. Wykształceni tu publicyści, pośpie
szają zazwyczaj do Madrytu, gdzie szerszy widnokrąg otwiera się 
Przed nimi.

Oprócz dzienników i pism peryodycznych, istnieje w Madrycie 
drobna świstkowa literatura, dla jakiej Lelewel stworzył niegdyś naz
wę lolniki. Niemnićj trafnie poeta hiszpański Yriarte nazwał ją  liter a- 
turą wiewiórczą. Piodzaj ten określa jego bajeczka Wiewiórka i koń, 
którą dajemy tu w przekładzie.

„Co ty czynisz rosły koniu,
I ja  czynię w ślady twoje:
Ty cwałujesz het po błoniu,
I ja  w miejscu nie dostoję:
Biegam, krążę, w prawo, w lewo,
Na dół, w górę: chlust na drzewo!11

Tak wiewiórka rzecze mała,
A koń na to: „milczeć tobie!
Cożeś dotąd wyskakała?
Ja przynajmniej wiem co robię:
Niech mi z czoła pot się toczy,
Gdy cel wielki nęci oczy!“

Iluż goni dziś za sławą!
Wciąż wyprawia skoki grackie:
W górę, na dół, w lewo, w prawo:
To wiewiórki literackie!

Ta wiewiórcza literatura popłatna dziś w Madrycie; w skutek 
form alnego stanu, a ztąd zgorączkowania umysłów, pochłania mnó
stwo wyższych zdolności literackich. Słusznie ubolewa nad tćm 
Jlubbart. Wylicza 011 długi szereg tych świstków, nakreślonych doryw- 
cz°> pod wrażeniem chwili, które wiatr roznosi bez wieści i pogrąża 
"{ otchłań zapomnienia. Za to marnotrawstwo czasu i talentu, krytyk 
Goszczu surowo lekkomyślnych pisarzy, a bardzićj jeszcze bezmyślną



publiczność, która w literaturze więcćj ocenia, zręcznie rzucony sar
kazm, lub czczy połysk fajerwerkowy, niż to co karmi umysł i podnosi 
serce. Chętnie tu zakończymy słowami doświadczonego krytyka:

„Publiczność urabia zwykle pisarzy: niech więc, zamiast nieprzy
zwoitych żartów, zamiast bawidełek lekkich bez znaczenia, zapragnie 
poważnych myśli, wzniosłych uczuć, gruntownych sądów: znajdą, się 
niewątpliwie autorowie, gotowi uczynić zadosyć nowym jej wyma- 
ganiom!“

5 0 0  DROGI ŻELAZNE

DROGI ŻELAZNE

W  K R Ó L E S T W I E  P O L S K I E M ,

PR A W A  I OBOWIĄZKI PODRÓŻUJĄCYCH.

PRZEZ

oAntoniego Wrotnoivskiego.

Stanowiska i ważności dróg żelaznych w życiu tegoczesnych 
społeczeństw, podnosić nie ma potrzeby, dziwić się tćż nie można, że 
pytania odnoszące się do kierunku projektowanych linii, kosztów 
i dobroci ich budowy, sposobu w jakim społeczność bierze w nićj 
udział, utrzymania zresztą dróg i ich zarządu, budzą w publiczności 
żywy interes. Wszakże pytania te, o ilo wkraczają w dziedzinę na
uk matematycznych lub mechanicznych, nie są dla szerszego koła czy
telników dostępuemi, i muszą pozostać przedmiotem wyłącznych stu
dyów dla tych, którzy się tćj gałęzi nauk specyalnie poświęcają. 
Pytania te znowu o ile zaczepiają o politykę lub o naukę finansów 
i ekonomią polityczną, mogą być pożytecznie i skutecznie rozbiera- 
nemi w druku, w tych jedynie społecznościach, które bądź w decydo
waniu tych przedmiotów same biorą udział, bądź wywierają wpływ 
na sfery do wydawania decyzyi powołane.

Dla naszych przeto dzienników i czasopism pozostają do roz
bioru jedynie pytania, ogarniające stosunki dró" żelaznych z publi
cznością. Drogi te bowiem służyć mają do publicznego użytku, ka
żdy więc ma prawo żądać, by zadaniu swemu czyniły zadosyć. Ka
żdy pod tym względem głos, każda podana w druku wiadomość lub



krytyka, nie pozostaje bęz pewnego dwoistego wpływu: na zarządy 
dróg żelaznych, objaśniając je, co jest od nich oczekiwanćm, i na sa
mą publiczność, zwracając jćj uwagę na to, jakie są granice jćj żą
dań, poza któremi stawałyby się one niesprawiedliwćmi lub do urze
czywistnienia niemożliwćmi.

Stosunki te zresztą nie zależą bynajmnićj od dowolności zarzą
dów dróg żelaznych; obowiązki bowiem tych zarządów określone zo
stały z całą ścisłością w aktach koncessyi, umowami nadawczemi 
zwanych i w specyalnych przepisach, wydanych przez rząd. Szereg 
tych przepisów, rozpoczynają dwie umowy przedugodne, w dniach 
22 sierpnia i 5 października 1857 r., pomiędzy głównym dyrektorem 
skarbu i kompanią kapitalistów zawarte, o ustąpienie jćj, poprzednio 
kosztem rządu zbudowanćj drogi żelaznćj od Warszawy do stacyi 
Granica, i odnogi od Skierniewic do Łowicza, tudzież o zbudowanie 
przez tęż kompanią nowych dróg żelaznych z Łowicza ku Bydgoszczy 
i ^Ząbkowic ku Kattowitz. Ukaz Najwyższy z dnia 10 października 
■1857 r. zatwierdzając obie umowy, dozwolił rzeczonćj kompanii 
utworzyć dwa stowarzyszenia na akcyach: Warszawsko-Wiedeńskie 
1 Warszawsko-Bydgoskie i przepisał dla nich ustawy. Oddanie za
rządu tych dróg w ręce prywatne, wywołało potrzebę specyalnych 
przepisów, mających na celu uczynienie bezpieczną jazdy po tych dro
gach i oznaczenie kar za naruszenie tych przepisów. Czyniąc tćj potrze
bie zadosyć, Rada Administracyjna Królestwa, w d. 9 maja 1857 r. 
Wydała odpowiednie postanowienie; w dniu zaś 14 października 
1859 zatwierdziła ustawę pod nazwą: Urządzenia dla dróg żelaznych 
'w Królestwie, zastrzegając zarazem, iż każde towarzystwo drogi żela- 
Zn^j, ułoży i przedstawi do zatwierdzenia naczelnikowi komunika
mi, Przepisy porządkowe (Betriebs-reglement), dotyczące przyjmować 
ma i przewozu osób, ekspedycyi, ubezpieczenia i przewozu towarów 
mb innych przedmiotów, szczegółowe wreszcie instrukcye dla wszy- 
stkich gałęzi służby drogi (§ 82).

Obadwa te postanowienia Rady Administracyjnćj są obowiązują- 
cemi i dla dróg żelaznych Warszawsko-Terespolskićj tudzież Fabry- 
Czno-Łódzkići. Umowa nadawcza o zbudowanie pierwszćj z nich, za
wartą była w dniu 21 października 1864 r, pomiędzy naczelnikiem 
zarządu komunikacyi i koncesyonaryuszem, uzyskała zaś zatffierdze- 
mc, przez u[Jaz Najwyższy z d. 21 października t. r., który zarazem 
dozwolił na utworzenie towarzystwa akcyjnego, na zasadzie ustawy 
Ula tegoż towarzystwa jednocześnie zatwierdzonćj. Na budowę zno
wu drogi Fabryczno Łódzkićj i na utworzenie towarzystwa akcyjnego, 
zezwolił Najwyższy ukaz z d. 30 lipca 1865, zatwierdzając zarazem 
Usta\yę tegoż towarzystwa i pozostawiając Namiestnikowi Królestwa 
zatwierdzenie umowy nadawczćj.
, , Każde wreszcie z tych czterech towarzystw, w zastósowaniu sig 
u? § 82 urządzeń z d . 14 października 1859 r., wyjednało od naczel
n a  komunikacyi, zatwierdzenie przepisów porządkowych, tudzież
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szczegółowych instrukcyi dla wszystkich gałęzi służby. Wszystkie 
przeto wymienione umowy nadawcze, ustawy towarzystw, urządzenia 
i przepisy porządkowe, złożyły się na wytworzenie wyjątkowego dla 
dróg żelaznych prawodawstwa, i są specyalnym kodeksem, modyfiku
jącym w wielu razach ogólne prawo. Wyjątkowość ta nie jest wy
tworem naszemu krajowi wyłącznym; specyalne prawodawstwo dla 
dróg żelaznych zaprowadzono wszędzie, w miarę budowania tych 
dróg, jako wynik nowych i nowćj natury stosunków, nieurządzonych 
dotychczasowemi kodeksami, lub nieznajdujących właściwćj dla sie
bie zasady w przepisach ogólnego prawa, które zachowało pełną 
i niewzruszoną siłę w tych jedynie przypadkach, w których przez te 
specyalne przepisy, zmienionćm nie jest.

Publiczność przeto, posługująca się co chwila drogami żelazne- 
mi, powinnaby przepisy tego specyaluego prawodawstwa dokładnie po
znać, i w żądaniach swych miććje na pamięci, gdyż nieznajomością ogło
szonego prawa, nikt zasłaniać się nie jest mocen. W Dzienniku praw 
czytać można Najwyższe ukazy z r. 1857, 1864, 1865, tudzież postano
wienie Rady Administracyjnćj z d. 9 maja 1857; w zbiorze tym jednak 
nie są pomieszczone ani umowy nadawcze, ani ustawy czterech towa
rzystw, ani urządzenia przez Radę Administracyjną d. 14 października 
1859 r. zatwierdzone, ani przepisy porządkowe, będące dopełnieniem 
tych urządzeń. Wprawdzie Rada Administracyjna w § 86 tychże urzą
dzeń zastrzegła, by one, wraz z przepisami porządkowemi i szczegóło- 
wemiinstrukcyami, znajdowały się w porządnym zbiorze, na wszystkich 
stacyach drogi, dla okazania na każde przez kogobądź zaniesione żą
danie; ażeby nadto wydrukowane były oddzielnie i zamieszczone na 
wszystkich stacyach drogi, w miejscach dla publiczności widocznych, 
przepisy policyjne przez Radę Administracyjną d. 9 maja 1857 r. wy
dane i przepisy dla podróżnych i dla osób nienależących do służby 
drogi, tudzież przepisy o karach, zawarte w rzeczonych urządzeniach: 
pragnęła więc taż Rada, ażeby wszystkie te przepisy były przez pu
bliczność poznane i dla każdego dostępne. Ten jednak sposób rozpo
wszechnienia przepisów ogarniających jednę z ważnych gałęzi dzia
łalności społecznćj, połączony z nieużyciem przez Radę Administra
cyjną formy prawnćj, przy zatwierdzaniu wzmiankowanych urządzeń 
i z niedość wyraźnćm odróżnianiem dziedziny prawodawczćj od przed
miotów wchodzących w zakres administracyi krajowćj, zrodził wąt
pliwość, czy całość w mowie będącego prawodawstwa dróg żelaznych, 
obowiązuje jednocześnie ogół mieszkańców kraju; czy więc wszystkie 
części tegoż prawodawstwa, są bez różnicy prawem w pełnćm zna
czeniu tego wyrazu.

Ponieważ do tego przedmiotu przyjdzie nam jeszcze powrócić, 
poprzestajemy tu więc na zaznaczeniu, iż nikt wątpić nie może i nie 
wątpi bynajmnićj, iżby jakakolwiek część rzeczonego prawodawstwa 
nie miała bezwarunkowo obowiązywać towarzystw dróg żelaznych; 
każdy bowiem na podstawie aktów nadawczych czyli umów, zawartych
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przez rząd w interesie i dla dobra ogółu, władnym jest uzasadniać 
osnową każdego z tych przepisów, żądania jakieby przeciwko zarzą
dowi drogi żelaznćj podnosić miał potrzebę. Nie możemy tu jednak 
pominąć dwóch uwag: 1) iż niezamieszczenie w Dzienniku praw 
umów nadawczych, ustaw czterech towarzystw dróg żelaznych, urzą
dzenia z r. 1859 i przepisów porządkowych, wkładających na za
rządy tych dróg ważne obowiązki i mających urządzać przedmiot nie
wątpliwego ogólnego interesu i ogarnąć rozliczne a ważne stosunki 
cywilne, handlowe a nawet karne, jest rzeczywiście do wytłumacze
nia trudnśm, gdy w tymże zbiorze pomieszczano każdy list przyzna
nego wynalazku, każdą taryfę opłaty mostowego, w najmniejszćj na
wet i odległćj gminie. Dopóki zatćm wydawnictwo Dziennika praw 
nie zostało zanieebanem, karty tego zbioru stały otworem nawet dla 
przedmiotów obchodzących co najwyżćj jednę miejscowość lub jednę 
okolicękraju; pod względem przeto swej ważności i doniosłości nie mo
gących się mierzyć z przepisami a nawet z taryfami dróg żelaznych in- 
teresującemi ogół; 2) że sposób rozpowszechnienia przepisów przez Ra
dę Administracyjną przyjęty, nie okazał się praktycznym; któż bowiem 
w obec pośpiechu podróży lub ekspedycyi towaru drogami żelaznemi, 
znajdzie dość czasu na zażądanie okazania zbioru przepisów, wydanych 
dla tychże dróg, tem mniej zaś na dokładne zbadanie tych przepisów? 
Pra gnący je poznać, musiałby raczćj przybyć umyślnie w tym celu na 
stacyę drogi i studyom nad nieini poświęcić dni kilka. O ile też wia
domo, ogół publiczności o przepisach tych cokolwiek zaledwie zasły
szał i bardzo niewielka liczba osób ma o nich bliższe pojęcie.

Zestawienie przeto zasad urządzających wzajemne stosunki za
rządów dróg żelaznych z publicznością, nie będzie może bez pożytku.

I.

Publiczuość ma przedewszystkiśm  niewątpliwe prawo żądania 
’̂ zu p e łn iejszeg o  bezpieczeństwa jazdy  drogami żelaznemi; stopień  
2aś tego bezpieczeństwa jest zawisłym od następujących warunków:

1. Od dobrego zbudowania drogi i zaopatrzenia jćj w dobry
tabór.

2. Od zabezpieczenia zbudowanćj drogi od uszkodzeń będą
cych czynem osób należących do służby drogi.

3. Od utrzymywania drogi i jćj taboru w stanie dobrym.
4. Od ostrożności zachowywanych przy wyprawianiu pociągów 

1 w czasie sainćj jazdy.
Wszystkie te warunki określone są wyczerpująco i z należytą 

ścisłością w przepisach na wstępie wymienionych.
1. Droga Warszawsko-Wiedeńska zbudowaną była kosztem 

r2iJdu, administracyjnie, przez miejscowych inżynierów i techników;
'v aktach zaś nadawczych innych dróg żelaznych zastrzeżono: iż wszy
c i e  roboty wykonanemi być winny, odpowiednio do kierunków sta-
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nowćzo rysunkami wskazanych i do planów zatwierdzonych przez rząd; 
iż tenże rząd zachowuje sobie prawo, spawdzania, czy wykonanie 
robót odpowiada wymaganiom mocy i bezpieczeństwa, i czy użyte 
materyały były wymaganćj dobroci; zastrzeżono także, iż przed 
otwarciem drogi dopełnioną być miała rewizya, dla przekonania się, 
czy eksploatacya drogi może mieć miejsce bez niebezpieczeństwa dla 
publiczności. Przepisano wreszcie, iż największa pochyłość spad
ków nie może przenosić ośm tysięcznych, a promień krzywizn linije 
proste łączących, będzie miał najmnićj 300 sażeni. Czuwanie nad 
wykonaniem tych zastrzeżeń, włożonćm zostało na inspektora głó
wnego dróg żelaznych (§  63 urządzeń z  października 1 8 5 9 1\) ,  który 
w czasie budowy dróg spełniał ścisły nadzór nad każdą częścią dzieła.

Roboty ziemne a zwłaszcza nasypy, rewidowane były przed 
udzieleniem pozwolenia na układanie szyn; mosty, niezależnie od tech
nicznego nadzoru w ciągu ich budowy, poddawano próbom w celu 
przekonania się o sile ich wytrzymałości, pod ciężarem o wiele wyż
szym od tego jaki przedstawia najdłuższy pociąg towarowy w pełni 
swego ładunku. Szyny i ich akcessorya musiały być odpowiednie 
typom i wytrzymać takież próby, w skutek których udzielano dopie
ro upoważnienie do ułożenia ich na przygotowanćj drodze. Paro- 
chody zresztą, tendry, powozy i wagony, musiały być zbudowane 
odpowiednio do typów zatwierdzonych przez rząd i ulegały szcze. 
gółowćj rewizyi, mającćj przekonać, czy tabor drogi jest w takim 
stanie, iżby przy użyciu do jazdy z dozwoloną szybkością, nie przed
stawiał żadnego niebezpieczeństwa i zapewniał należytą regularność 
tejże jazdy ($  9 tychże urządeń). Kocioł każdego parochodu musiał 
wytrzymać próbę, pompą hydrauliczną, ciśnieniem wyrównywającćm 
najmnićj l ‘/ 2 ustanowionćj wysokości ciśnienia pary w kotle. Pró
by te miały miejsce w samćj fabryce, i kocioł który podczas takićj 
próby uległ jakićj bądź zmianie formy, był bezwarunkowo odrzucony 
i zastąpiony innym toż ciśnienie wytrzymującym. Każdy zbudo
wany parochód poddawany był próbie jazdy w obecności inspekto
ra  głównego; jednocześnie z tąż próbą dopełnianą była szczegółowa 
rewizya wszystkich części parochodu i jego tendra.

Przy tych rewizyach przekonywano się jeszcze, czy każdy parochód 
zaopatrzonym jest manometrem dla oznaczania zmian ciśnienia pary, 
iskrochronami i właściwerni przyrządami przy popielniku, w celu za
pobieżenia, o ile się da, wylotowi iskier i wypadaniu węgli; czy tender 
parochodu jest zaopatrzonym w hamulec, w sposób uznany za naj
lepszy; czy powozy i wagony są zbudowane dobrze i z dobrego mate
ryału; czy wszystkie bez różnicy koła mają obręcze z żelaza walco
wanego w najlepszym gatunku, grubości najmnićj trzy czwarte cala 
w kołach parochodów, a dwie trzecie części cala w kołach powozów 
i wagonów. Przed otwarciem zaś ruchu dopełnioną była ogólna 
rewizya całćj drogi, przez specyalną komissyą, obowiązaną zbadać 
stan i ułożenie podkładów i szyn, sposób połączenia tych szyn, ich
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zgodność z typami zatwierdzonemi przez rząd, dostateczność rur 
przepływowych w zabudowaniach wodnych i stan tych zabudowani t. p.

Żadna przeto cząstka tego skomplikowanego ustroju, jaki przed
stawia zbudowana droga żelazna otwierająca ruch, nie została 
użytą przed odbyciem ścisłych protokularnych prób i rewizyi i przed 
udzieleniem ze strony inspektora dróg, piśmiennego upoważnienia. 
Tej właśnie ścisłości zawdzięcza nasza społeczność zastosowanie przy 
budowie, wszystkich zdobyczy nauki i spożytkowanie doświadczenia 
innych krajów w rzeczy budowania dróg żelaznych. Jest tćż publicz
ność nasza przeświadczoną o dobrćm zbudowaniu dróg żelaznych 
w Królestwie, i pod tym względem każdy wsiada do wagonu z zu- 
pełnćm bezpieczeństwem.

2. Drogi żelazne, słusznie poczytane za dzieła użyteczności 
publicznćj, (Art. I post. Ilady Admin. z maja 1857 r.) nie mogły się 
obejść bez specyalnych przepisów, zapobiegających niszczeniu tego, 
co z takim kosztem i nie bez obciążenia budżetu krajowego zostało 
wytworzonćm. Ogólne prawodawstwo nie byłoby zdolne zapewnić, 
i zarządom tych dróg i samejże publiczności, dostatecznego pod tym 
względem zabezpieczenia, już dla tćj uwagi, iż zwykłe czyny uszko
dzeń cudzej własności, spełniane z winą lub bez winy, z samćj nawet 
nieostrożności, nie mogą pod względem swych następstw iść w po
równanie z takiemiż czynami na drodze żelaznćj, zawsze budzącćmi 
obawę wypadków pociągających kalectwo lub śmierć. Jedynie więc 
czyny noszące cechę zbrodniczą, jako to: wszelkie uszkodzenia drogi 
lub przygotowania na niej przeszkód, dokonane z celem spowodowa
nia spadnięcia pociągu z szyn lub jego wywrotu, ulegają surowości 
ogólnego prawa karnego; wszystkie zaś inne pociągają za sobą od
powiedzialność wedle specyalnego dla dróg żelaznych prawodawstwa.

Najskuteczniejszem zapobieżeniem wypadkom i uszkodzeniom 
drogi, jest bez wątpienia bezwarunkowe wzbronienie przystępu 
(bez upoważnienia), do całćj jćj przestrzeni, osobom nienależącym 
do służby drogi. Zakaz ten zamieściło w mowie będące postanowienie 
Bady Administracyjnej, w wyrazach jasnych (Art. 4), stanowiąc na 
przekraczających karę od 10—50 rubli, przy zachowaniu obowiązku 
wynagrodzenia szkody, o ile takowa wyniknęła. Zakaz ten rozwi
niętym został (w §§ 53 i 54 urządzeń z października 1859), zabra
niających: chodzenia po drodze żelaznćj, tak jćj plantem jak  i po ro- 
wach, skarpach, groblach i przekopach, niemnićj na stacyach po za 
°brębem dla publiczności przeznaczonym, wreszcie, samowolnego 
otwierania zapór zamykających przejazdy poprzeczne na drodze że
laznćj. Postanowienie z maja 1857 r. zabroniło także: utrzymywa
nia w odległości mniejszćj nad 90 stóp od osi drogi, stogów, snopów 
1 przedmiotów łatwo zapalnych, sadzenia i utrzymywania w odległo
ści mniejszćj nad 72 stóp od granicy drogi, drzew i krzewów, tudzież 
zaprowadzania kopalni piasku, gliny, kamieni i t. p.; odległość zaś 
ola budowli oznaczoną została na fiO stóp od osi drogi dla krytych
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materyałem niepalnym, a na 120 stóp dla krytych materyałem pal
nym. Przekroczenie każdego z tych zabronień, pociąga za sobą 
wzmiankowane wyżćj następstwa prawne; celem zaś tych przepisów by
ło znowu zapobieżenie, iżby bezpieczeństwo jazdy nie było zmniej
szonym z przyczyn zewnętrznych. W dziedzinie prawodawczćj jest 
ono więc zupełnie utrwalonćm; rzeczą zaś jest zarządu drogi, służbę 
swą w taki urządzić sposób, by przystępu rzeczywiście niedopuścić 
nikomu i wszelkie niebezpieczne sąsiedztwo wcześnie usunąć.

3. Najdokładniejsze zbudowanie drogi żelaznćj i zaopatrzenie 
jej najlepszym taborem, nie zapewniałoby jeszcze bezpieczeństwa 
jazdy, gdyby taż droga i tenże tabor nie będąc przedmiotem ciągłćj 
troskliwości, znaleźć się mogły kiedykolwiek w stanie mnićj odpo
wiednim swemu zadaniu. Troskliwość ta podniesioną została przez 
umowy nadawcze do stopnia obowiązku ciążącego towarzystwo dróg 
żelaznych; w tych bowiem aktach władzy prawodawczćj, zastrzeżono 
najwyraźniej, iż towarzystwa te obowiązane są utrzymywać ciągle 
drogę i tabor w stanie odpowiednim warunkom bezpieczeństwa ruchu, 
i że do tego mogą być znaglonemi, nawet w drodze administracyjnćj. 
Określając bliżćj ten obowiązek, urządzenia z października 1859 r. 
przepisały: że droga żelazna we wszystkich swoich częściach i z wszel- 
kiemi należącemi do nićj przyborami, powinna być ciągle utrzymy
waną w dobrym stanie, tak iżby pociągi jadące z szybkością oznaczo
ną w przepisach, mogły ją przebiegać z zupełnem bezpieczeństwem 
i należytą regularnością. Przeszkody z uszkodzenia drogi lub z in
nych przyczyn wynikłe, usunięte być powinny w czasie jak najkrót
szym (§ 1).

Utrzymanie tego dobrego stanu, pochłaniające znaczną część 
dochodów każdej drogi, jest jednćm z najtrudniejszych zadań jej za
rządu. Odnośnie do natury właściwćj każdemu z dwóch działów bu
dowy drogi: robót dolnych, ogarniających przygotowanie równego 
plantu pod szyny, wzniesienie mostów, urządzenie przejazdów, uło
żenie podkładów i szyn z ich akcesoryami, i robót górnych, do któ
rych zalicza się cały tabor drogi, musiał być wydany szereg przepi
sów i przyjęty przez zarządy dróg szereg środków, tę ważną część 
gospodarstwa regulujących. Urządzenie odpowiedniego nadzoru 
stawiało się tu przeto na pićrwszym planie. Każda droga podzie
loną została na oddziały, oddane pod straż specyalnego inżyniera, 
który odpowiedzialnym jest przedewszytkiem za dobry stan oddziału 
powierzonego jego pieczy. Każdy znowu oddział podzielonym jest 
na sekeye, długie mnićj więcćj wiorst 10, oddane pod bezpośredni 
zarząd dozorców; każda wreszcie sekeya na tyle części ile ich potrze
ba ze względu na zakrzywienia drogi i wzrok człowieka. Części to 
pozostają pod specyalną strażą dróżników, z których każdy jest w obo
wiązku dokładnie swą część zrewidować po przejściu po nićj każde
go pociągu, dla przekonania się, czy nic zaszła natychmiastowa po- 
potrzeba, jakićjkolwiekbądź naprawy drogi przed nadejściem po
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ciągu następnego. Dróżnicy ci są przeto bardzo ważnćm acz naj- 
niższóm ogniwem licznego zastępu służby każdćj drogi, pilnują bo
wiem jćj stanu ciągle i w każdej chwili; odpowiedni przeto przepis 
prawodawstw dróg żelaznych, zastrzegł, iżby drogi te obsadzone by
ły dostateczną liczbą dróżników, potrzebnych do ciągłego utrzymy
wania w należytym porządku samej drogi i wszelkich jćj przynale- 
żytości i strzeżenia takowćj dniem i nocą, do pilnowania zwrotnic 
na ustępach i rozjazdach drogi, do otwierania i zamykania przeja
zdów urządzonych dla dróg zwyczajnych (§ 2 urządzeń). Każdy 
z tych dróżników zaopatrzonym jest w odpowiednie zapasy tego wszy
stkiego, co może być potrzebnćm do bezwłocznćj wymiany przedmio
tu uległego uszkodzeniu na drodze (§ 3); każdy zaś dozorca winien 
być dokładnie obeznanym z robotami dotyczącemi utrzymania drogi, 
z przepisami jakie pod tym względem istnieją i z przepisami doty
czącemi ruchu na drodze. Z uwagi na ważność stanowiska dozor
ców, na których sumiennćm i pilućm działaniu polega głównie bez
pieczeństwo drogi, na posady te dobierani być winni ludzie zasługu
jący na zaufanie. Dróżnicy i dozorcy drogi mieszkać muszą przy 
samćj drodze, każdy na powierzonćj sobie jćj części (§ 4). W obec 
tak urządzonego nadzoru, każdemu mniejszemu uszkodzeniu drogi, 
jak np. pęknięciu lub skrzywieniu się szyny, nadpsuciu plantu dro
gi i t. p. zapobiega się natychmiast, pod okiem dozorcy, przez właści
wego dróżnika, z pomocą robotników stałych a w miarę potrzeby 
i najętych.

Niezależnie od tych codziennych drobnych napraw, uskute
czniany są w miarę potrzeby naprawy i roboty większe. W celu  
zbadania tćj potrzeby, inżynier odziału  jest w obowiązku dopełniać 
częste rewizye; niezależnie zaś od nich, dyrektor drogi k ilkakrotnie  
na rok odbywa superrewizyą tćjże drogi. W obec przeto ciągłćj czyn
ności o utrzym anie dróg żelaznych w dobrym stanie, publiczność nie 
może mieć obawy co do tego, iżby dzisiejszy ich stan u leg ł pogor
szeniu.

N ie należy jednak mniemać, iżby roboty w celu utrzymania dro- 
Ri w dobrym stanie, przypadały rzadko i bez w ielkiego kosztu. 
W prawdzie mosty raz dobrze zbudowane nie wymagają wielkiego za
chodu, a plant drogi codziennie wyrównywany, rzadko i w wyjątko
wych jedynie zdarzeniach potrzebuje napraw dłuższych i kosztowniej- 
Szych. Z podkładami przecież i z szynam i dzieję się  wprost przeci- 
Wnię: pierwsze mogą u nas służyć najwyżćj lat 5, drugie 15, zkąd  
Wynika potrzeba corocznego wymieniania znacznćj części jednych  
1 drugich i zastępowania ich nowemi; w ciągu przeto lat 5 od chwili 
otwarcia ruchu na drodze, cała ilość pićrwotnie ułożonych na nićj 
Podkładów a w ciągu lat 15 cała ilość szyn  musi być wyjętą z użycia 
1 zastąpioną nowemi. K onieczność wymiany przedmiotów tąk k osz
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5 0 8 DROGI ŻELAZNE

townych jak podkłady i szyny, daje wyobrażenie o wysokości wydat
ku na utrzymanie stanu dróg ').

Utrzymanie taboru drogi jeszcze większćj wymaga czujności 
i troskliwości. W celu zapewnienia należytćj nad tą częścią kontro
li, prawodawstwo dróg żelaznych następujące wskazało zasady: ka-

•) N a  każdćj wiorście d rog i je s t  położonych podkładów  zwyczajnych 
1 ,2 0 0  sztuk , u na każde G sztuk  tak ichże podkładów , idzie jed e n  stosow y 
przy łączeniu szyny z szyną. P odkład  sosnowy kostu je  od 40 do 50 kop., 
dębowy od ru b la  1 do ru b la  1 kop. 2 0. Dębowe trw ają  la t 9. Każda szyna 
zwyczajna ma 21 stóp  d ługości, na każdą w iorstę drogi wychodzi tak ich  szyn 
stó p  7 ,0 0 0 , czyli sztuk 3 3 4 , wagi od 4 ,3 5 0  do 4 ,4 4 0  pudów, (po pudów 13,1 
każda). K ażda stopa  szyny waży od 2 5 do 2G funtów. P u d  zaś szyny ko
sztu je około rub . 1 kop . 20 .

Zużywanie się szyn je s t  zależnćm  od czasu przez który  szyna na drodze 
leży, od dobroci m aterya lu  z k tó rego  je s t  zrobiona i sam ćjże fabrykacyi, g łó 
wnie zaś od sum m y ciężaru ja k i w danym  czasie po drodze przeszedł. Są d ro 
gi, na  k tórych odbywa się tak  w ielki przewóz, iż zaszła p o trzeba  zastąp ien ia  
wszystkich szyn nowemi, w ciągu daleko krótszego czasu. Do takich zaliczyć 
wypada drogę M ikołajew ską (od  P e te rsb u rg a  do M oskwy); obserw acye i ob li
czenia na  tć j drodze wykazały, iż przeprow adzenie każdych 1 0 milionów ton , 
zużywało szyny i powodowało ich odm ianę na  nowe. Że zaś przewóz je s t  b a r
dzo w ielki, m usiano dawać w szystkie szyny nowe co la t 4. N a  drogach niem iec
kich w ciągu pierw szych 2 0 la t  ich istn ien ia, szyny przetrw ały  la t  15 i techn i
cy na  podstaw ie obserw acyi i rachunku  ułożyli następu jącą  p roporcyą  wy
m iany szyn:

ciągu 1 roku po otw arcia ruchu potrzeba zmienić szyn 0 , 1 2  ° / 0

99
2 ii 2 ,8 0  „

19 3 ii ii 0  —

11 4 ii ii 2,2 9 „

91 5 ii u 2 ,8 2  „

11
6 19 19 6 ,26  „

Jt 7 11 11

11 8 99 11 1 0 , —  „

O 9 91 11 1 2 , —  „

11 1 0 19 19 14 ,—  ,.

91 11
12

11 11 14 ,—  „  
i  2 __

91 19 91 1 L  t  n

99 13 11 11 9, r j

99 14 11 11 5 ,—  „
19 15 11 19 1.66 ,,

r a z e m  10 0 ° /o

Itegu ła  ta  ja k  widzimy nie je s t  i nie może być abso lu tną, doświadczenie 
jed n ak  okazuje, żo w obec dotychczasow ego ruchu na naszych drogach, powyż
sza proporcyą corocznego zużywania się szyn, je s t  blizką rzeczywistości.



żdego oddzielnie parochodu, tendra, powozu i wagonu, utrzymywa
nym być winien stan służby, wykazujący dzień od którego zaczął być 
czynnym, liczbę ubiegłych mil, uskutecznione reparacye lub częścio
we zmiany, odbyte rewizye i wyuikłe z tych rewizyi skutki. Po ubie- 
żeniu przez parockód 40,000 wiorst drogi, odbytą być powinna 
w obecności inspektora drogi, próba kotła w taki sam sposób i z ta- 
kiemi następstwami jak przy jego budowie (pompą hydrauliczną). 
Jednocześnie z próbą kotła dopełnioną być winna szczegółowa rewi
zya wszystkich części parochodu i jego tendra. Szczegóły tćj rewi
zyi i wypadki prób spisane być mają protokólarnie. Po przekona
niu się, że parochód zdatnym jest do dalszego użytku, winna być na 
nim wypisaną data odbycia rewizyi i wysokość ciśnienia pary, jaka 
przez próbę została uznaną za naj wyżćj dopuszczalną. Gdy rewizya 
bądź peryodyczna (po ubieżeniu każdych 40,000 wiorst), bądź do
pełniona po przypadkowćm uszkodzeniu parochodu, wykaże potrze
bę odbudowania go w głównych składowych częściach, jak np. zmia
ny komory ogniskowćj, cylindrów parowych, kół, albo większych re- 
paracyi kotła i t. p.; w takim razie taki parochód winien być proto
kólarnie z ruchu usunięty i oddany warsztatom mechanicznym dla 
uskutecznienia napraw, wedle protokółu rewizyjnego za potrzebne 
uznanych. Po dokonaniu tych napraw, odbyte być winny w sposób 
wyżćj wskazany, rewizya i próba odbudowanego parochodu. Inspe
ktor zaś drogi udziela jćj zarządowi upoważnienie do oddania tego 
parochodu do czynnćj służby, nieinaczćj jak po nabraniu przeświad
czenia, iż tenże parochód doprowadzonym został do stanu dobrego 
i odpowiada prawidłom sztuki, tudzież warunkom publicznego bez
pieczeństwa. Parochód w głównych częściach odbudowany, nie mo
że być użytym do jazdy bez piśmiennego upoważnienia inspektora 
drogi. Niezależnie od rewizyi każdego powozu i wagonu po każdym 
jego powrocie z drogi, odbywane być powinny peryodyczne, szczegó
łowe i troskliwe rewizye powozów i wagonów, przy rozebraniu wszy
stkich tych części, które wymagają rozebrania, dla przekonania się
o stanie powozu lub wagonu. Rewizye dopełniane być winny proto
kólarnie po przebieżeniu przez powóz lub wagon każdych 18,000 
wiorst. Data ostatnićj rewizyi wypisaną być winna zewnątrz powo
zu lub wagonu (§§ 10, 11, 12 i 22 urządzeń). Zarządy dróg żela
znych nietylko stosują się ściśle do tych wszystkich rozporządzeń, ale 
nadto czyniąc zadość zastrzeżeniom aktów nadawczych, rozporządze
niom komitetu techniczno-inspektorskiego przy ministeryum komuni- 
kacyi i wymaganiom opinii publicznćj, usiłują zaprowadzać wszelkie 
°dkrycia i ulepszenia, których użyteczność została uznaną na dro
gach zagranicznych. Pod względem przeto utrzymania taboru w sta
nie dobrym, żadna sprawiedliwa nie mogłaby ze strony publiczności 
Podnieść się skarga.

4). Bezpieczeństwo jazdy po drogach żelaznych dobrze zbudo
wanych i ciągle utrzymywanych w stanie dobrym, zależnćm tćż jest

Tom II. Czerwiec 1876.
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głównie od ostrożności samćjże jazdy, a więc od pilności zarządu 
i służby drogi. Wpływ inspektora "dróg żelaznych może być tyl
ko pośrednim, chociaż służy mu prawo wglądania w porządek zapro
wadzony i wykonywany przez zarząd i służbę drogi, a nawet żądania, 
by niezdolni i nieprzedstawiający odpowiednich rękojmi, byli ze słu
żby wydaleni, z takich mianowicie posad, od których zależy bezpie
czeństwo jazdy, by każda wina lub zaniedbanie znajdowały surową 
karę, by zresztą maszyniści, ich pomocnicy i starsi konduktorowie 
pociągów, posiadali odpowiednie usposobienie i doświadczenie, i z te
go powodu nieinaczćj byli na te miejsca przyjmowanemi, jak po od
byciu praktycznego egzaminu (§§ 63 i 65). Zachowanie ostrożności 
jazdy zawisłćm jest przeto od pilności i sumienności służby ruchu, 
od bacznego nad nią dozoru dyrektora drogi i wyższych nrzędników 
jćj zarządu, których wpływ powinien być bezpośrednim, ciągle wi
dzialnym i rzeczywistym.

Korzystając z nadarzonćj sposobności, kreślimy treściwy obraz 
działań, jakie wyprawieniu każdego pociągu ze stacyi głównćj i jego 
podróży towarzyszą. Godzi się bowiem mniemać, iż mając ten rys 
przed oczami, czytająca publiczność nie odmówi uznania tym wszy
stkim, którzy tworząc liczny zastęp pracowników na każdćj drodze, 
a nie rzadko szczupłe pobierając za to wynagrodzenie, mają zadanie 
pilnować dniem i nocą, by każdy z nas mógł odbyć podróż bez obawy 
nieszczęśliwego wypadku i zadanie to spełniają gorliwie.

Zadanie to rozpoczyna się przed odejściem w podróż każdego 
pociągu. Parochód i wszystkie powozy i wagony zrewidowane przez 
służbę mechaniczną, ustawiane są w pociąg. Pod tym względem 
istnieje przepis, iż w jednym pociągu liczba osi wagonowych nie po
winna przenosić 45 osi w pociągach osobowych, 60 osi w pociągach 
osobowo-towarowych, a 150 osi w pociągach towarowych. Parochód 
z tendrem powinien przodować pociągowi; zaprzęganie drugiego paro
chodu dopuszczalnćm jest tylko wyjątkowo, a w takim razie obadwa 
mają być na przodzie pociągu. Na parochodzie stojącym na stacyi 
i przyspasabiającym się do wyjazdu, powinien się ciągle znajdować 
maszynista ze swoją służbą. Parochód ten ma zamkniętą przepu- 
stnicę pary (regulateur), kierownik (levier de changement de rnar- 
che) nastawiony pionowo i hamulce naciśnięte na koła tendra. W po
ciągach osobowych, powozy osobowe powinny być oddzielone od ten
dra jednym przynajmnićj wagonem nie zajętym przez osoby; w po
ciągach osobowo-towarowych, powozy osobowe powinny być zawsze 
umieszczane za wagonami towarowemi. Pociąg zaopatrzony być wi
nien w taką liczbę silnych hamulców, iżby przynajmniej każda co 
dwudziesta oś mogła być hamowaną w razie potrzeby i ażeby każdy 
powóz i wagon miał z obu końców łącznik i główny łańcuch do za
czepiania, tudzież dwa łańcuchy zapasowe odpowieduićj długości; 
wszystkie bowiem powozy i wagony w pociągach osobowych, powinny 
być spięte łącznikami śrubowemi, pasującemi dokładnie aż do ze
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tknięcia sig buforów. Powozy i wagony ustawione w pociągu mają
cym odejść ze stacyi głównćj, zrewidowane są starannie przez służbę 
konduktorską do tegoż pociągu przezuaczoną, po czćm starszy kon- 
duktor, poczytywany za gospodarza pociągu, zapisuje w księdze sznu- 
rowćj poświadczenie stanu, w jakim te powozy i wagony zostały mu 
oddane (§§ 18, 24, 26, 27, 23 30 i 31 urządzeń). Ilekroć przeto ten
że konduktor wskazuje, że stan powozu lub wagonu budzi obawg, po
wóz lub wagon jest z pociągu wycofanym. Przyczćm przestrzeganą 
jest ta  jeszcze reguła, iżby w pociągach osobowych i osobowo-towa
rowych, nie były przewożone przedmioty łatwo zapalne, długie belki 
i wielkie machiny (§ 29) i ażeby nikt nie wsiadł do pociągu z bronią 
nabitą. Przepis ten stosuje sig nawet do wojskowych, razem z inny
mi podróżnymi jadących (§ 59). Podróżny pragnący mieć przy so
bie broń palną, obowiązanym jest przed wejściem do powozu okazać 
ją  miejscowemu zawiadowcy stacyi, dla sprawdzenia że nie jest nabi
ta. Ze swćj strony maszynista poświadcza w ksigdze sznurowćj przez 
naczelnika ruchu na ten cel utrzymywanćj, że parochód swój szcze
gółowo zrewidował i znalazł go w stanie zupełnie dobrym i do jazdy 
bezpiecznym (§ 13).

Temi dwoma poświadczeniami: starszego konduktora i maszy
nisty uspokojony zawiadowca stacyi, udaje sig osobiście do zwrotnic 
w celu nabrania przeświadczenia o właściwćm ich nastawieniu i pe
wności, że pociąg nie zmieni kierunku z linii szyn na jego przebieg 
naznaczonćj. Przy każdćj nastawionćj zwrotnicy zawiadowca zosta
wia zwrotniczego obowiązanego nieodstępnie pilnować, iżby jćj kieru
nek przed przejściem "oczekiwanego pociągu nie uległ zmianie. 
Poczćm dopiero zapytuje zawiadowcę stacyi następnćj, czy tenże 
Pociąg może wyprawić w podróż. Po otrzymaniu odpowiedzi (tele
gramem), iż przeciwko wyprawieniu pociągu żadna nie zachodzi 
Przeszkoda, zawiadowca stacyi, na którćj pociąg stoi, zarządza 
danie sygnałów optycznych i dzwonkowych (przyrządem telegrafi
cznym).

Sygnały te budzą czujność dróżników i dozorców na całćj linii 
drogi pomiędzy obudwoma stacyami i dają początek przygotowaniom 
do przejścia pociągu przez tęż linią i do przyjęcia go na stacyi, do 
którćj pójdzie. Mianowicie zaś, na całćj linii w miejscach, gdzie 
z.jakichbądź powodów okaże się potrzeba zwolnienia szybkości po
ciągu, ustawiane są właściwe znaki, łatwo dostrzegalne dla służby 
pociągowćj (§ 1). Na stacyi zaś oczekującćj przybycia pociągu, za
wiadowca ogląda osobiście zwrotuice w celu przekonania się, iż pociąg 
nie spotka przeszkody w przejściu na właściwą linią szyn peronu i uni
knie wejścia na linią, która go nie oczekuje, a na którćj spotykając in
ne wagony lub przeszkody mógłby ulędz uszkodzeniu lub wypadkowi, 
i Przy każdćj zwrotnicy zostawia zwrotniczego dla dopilnowania, by 
kierunku nie zmieniła. Wreszcie zafządza odpowiednie nastawienie 
tarczy czerwonćj, dyską zwanćj, mającćj objaśnić maszynistę prowa
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dzącego pociąg, o nieistnieniu przeszkód w przyjęciu tegoż pocią
gu *). Nieprędzćj więc, jak po dopilnowaniu tych wszystkich przy
gotowań, zawiadowca stacyi, na którćj pociąg stoi, wręcza starszemu 
konduktorowi piśmienne upoważnienie do rozpoczęcia podróży i nie- 
inaczćj jak na podstawie tegoż pisma, starszy konduktor daje ma
szyniście znak do wyjazdu; ten ostatni zaś, po odebraniu od niego 
rzeczonego pisma puszcza pociąg w ruch. O wyjściu pociągu idzie 
zawsze telegram do stacyi następnćj, która w odpowiedzi donosi zno
wu, iż tenże pociąg i w jakim czasie do nićj doszedł. Wszystkie te 
ostrożności powtarzają się na każdćj bez wyjątku stacyi, przy wy
prawianiu z nićj każdego pociągu. Przyczćm przestrzegane są te 
reguły: żaden pociąg nie może odejść ze stacyi przed czasem ozna
czonym w rozkładzie jazdy, ani przed daniem znaku do wyjazdu; 
znak zaś ten nie powinien być danym, aż po zamknięciu wszystkich 
drzwi w powozach pociągu. Pociągi nie mogą być wysyłanemi ze 
stacyi w krótszych odstępach czasu jak minut 10, a nawet pociąg oso
bowy za towarowym nie prędzćj jak w minut 20. W czasie gęstćj 
mgły, zamieci i burzy, tak w dzień jak w nocy, pociąg nie powinien 
być wysłanym, dopóki zawiadowca stacyi nie nabierze przekonania
o przybyciu poprzednio wyprawionego pociągu na stacyę sąsiednią 
(§§ 32 i 33). Ze względu na nieustającą potrzebę ścisłego rachowa
nia się z czasem, cała służba ruchu zaopatrzoną jest w zegary; zega
ry dozorców i dróżników regulowane są z zegarami najbliższych stacyi 
przynajmnićj raz na tydzień, te zaś ostatnie regulowane są codzien
nie przez telegraf z zegarem stacyi głównćj w Warszawie (§ 8). 
Podróż odbywa się na odpowiedzialność maszynisty i starszego kon
duktora prowadzących pociąg, obowiązanych mieć ciągle na pamięci 
przepisy odnoszące sig do jazdy i ściśle stosować się do objętych 
niemi reguł.

Mianowicie zaś, pociąg nie powinien się zatrzymywać jak tylko 
na stacyach i przystankach rozkładem jazdy wskazanych, wyjąwszy 
gdy zatrzymanię to stanie się koniecznćm dla przyczyn nadzwyczaj
nych. W takim razie, maszynista i starszy konduktor obowiązani są 
dopilnować, ażeby w odległości najmnićj 250 sażeni, natychmiast 
postawione były pomiędzy szynami znaki ostrzegające o wypad
ku, a widzialne w dzień i w nocy, tudzież założone na szynach trzy 
petardy, dwie po jednćj a trzecia po drugiej stronie szyn, w odległo
ści o 5 szyn jedna od drugiej; w czasie zaś niepogody, powinni nadto 
przy tych znakach postawić posługaczów, mających ostrzegać o za-

')  W szystk ie s taeye  maj.") z obiulwu stro n  taroze ozerwone, nastaw ione 
p rostopad le  do linii d ro g i, ośw ietlano nocą św iatłem  czerwonćm. T arczo  te  
znaczą, iż stacya jost zam kniętą, że p rzeto  żadnem u m aszyniście nie wolno po 
za tak ą  tarczę  w jechać. N adanie jć j  k ie ru n k u  równologłogo względem  linii 
d rog i i ośw ietlenio w nocy światłom  białćm , znaozy że wszystko je s t  przygoto- 
wanćm na  przyjęcie pociągu i dozw ala m aszyniście wjeolino na B tacyą.
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szłym wypadku (§ 34). Szybkość jazdy powinna być zastosowaną 
do jćj rozkładu, nie może jednakże przenosić na godzinę: 50 wiorst 
pociągami osobowemi, 40 wiorst osobowo-towarowemi, a 30 wiorst 
pociągami towarowemi. Szybkość jazdy ozuaczona rozkładem, po
winna być zmniejszaną w blizkości i w chwili przejścia pociągu przez 
stacye i rozjazdy kolei, przez dłuższe mosty, w razie śniegów lub gę
stej mgły niedozwalającej rozeznać sygnałów; ilekroć wreszcie służ
ba drogowa daje znaki na zwolnienie lub zatrzymanie jazdy. Czas 
prawny nie może być odzyskiwany przez śpieszniejszą nad przepis 
jazdę, w dalszym jćj biegu (§ 35). O bliskićm położeniu każdćj sta
cyi, ostrzega maszynistę tarcza zielona, nieruchoma, stale ustawiona 
na plancie drogi, na 250 sażeni przed każdą stacyą, w położeniu pro- 
stopadłćm do linii drogi, świecąca w porze nocnej światłem zielonćm 
z za szkieł soczewkowych. Ilekroć parochód z tendrem pcha pociąg 
zamiast mu przodować, szybkość jazdy rozkładem oznaczona, zmniej
szoną być winna o połowę (§ 25); zaprzęganie dwóch parochodów, do- 
puszczalnćm jest wyjątkowo i w razie koniecznej potrzeby; trzech lub 
więcćj nigdy. Obadwa parochody umieszczane są wówczas na przo- 
dzie pociągu; odstąpienie zaś od tćj reguły, dopuszczalnćm jest 
w dwóch jedynie razach: uszkodzenia parochodu lub pociągu, który 
do najbliższej stacyi nie da się doprowadzić inaczej, jak popychając 
go z tyłu parochodem na pomoc przybyłym, i w razie gdy siła jedne
go parochodu ciągnącego pociąg, okazała się niedostateczną, paro
chód zaś z tylnćj stacyi przysłany na pomoc, nie może być doprowa
dzonym na przód pociągu, a tenże pociąg nie da się podzielić na dwie 
części. W obu tych razach jazda nie powinna być szybszą nad wiorst 
15 na godzinę, celem zaś zapobieżenia najechania pociągu przez in
ny pociąg, który z tyłu w tym samym postępować może kierunku, 
wystawiane są znaki ostrzegające ten ostatni pociąg, o potrzebie 
zmniejszenia szybkości jazdy (§ 26). Maszynista winien dawać znak 
świstawką parochodu o nadchodzącym pociągu w blizkości stacyi, 
przystanków, krzywizn i przekopów drogi, tudzież zawsze, gdy nie 
jest pewnym, czy kolej jest wolną od wszelkich przeszkód (§ 36). 
Od chwili wyjazdu ze stacyi do chwili przyjazdu do stacyi następnćj, 
cała służba ruchu, (maszynista pociąg prowadzący, jego pomocnik, 
palacze, konduktorowie, zwrotniczowie i dróżnicy), żadnemi innemi 
zatrudnieniami nie mogą być zajmowanymi (§ 41), cała ich uwaga 
skierowaną być powinna wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa 
idącego pociągu i do zapobieżenia wypadkom. Konduktorowie sie- 
dzićć powinnfzewnątrz powozów, w miejscach z których każdy ruch 
P°ciągu i stan drogi, może być przez nich łatwo dostrzeżonym, i mićć 
P°d ręką znaki do wstrzymania jazdy w razie potrzeby. Pomiędzy 
Maszynistą i służbą konduktorską, urządzoną być powinna komuni- 
kacya, wedle sposobu uznanego za najlepszy (§ 40); służy do nićj 
w każdym pociągu linka komunikacyjna.
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Jakoż, przez cały ciąg jazdy, odbywa się ciągłe porozumiewa
nie pomiędzy idącym pociągiem a służbą drogi, którą tenże pociąg 
przechodzi. Przez okno powozu, każdy z podróżnych może się tćj 
rozmowie przyjrzóć i zrozumićć ją  z wielką łatwością. Spoglądając 
na dróżnika do którego zbliża się pociąg, trzymającego na prawćm 
ramieniu, w dzień, chorągiewkę zieloną na drzewcu, w nocy zaś, la
tarkę ze światłem białem, zwróconą w kierunku nadchodzącego po
ciągu, podróżny może być pewnym, iż droga do następnego domku 
dróżniczego jest w dobrym stanie i nie grozi przeszkodą. Chorą
giewka zielona rozwinięta, lub takiegoż koloru tarcza okrągła w po
rze dziennćj, a w nocy latarka ze światłem zielonćm, zwróconćm 
w kieruuku nadejść mającego pociągu, wskazuje znowu maszyniście 
prowadzącemu pociąg, potrzebę zwolnienia szybkości jazdy. Część 
drogi świeżo naprawiona, lub będąca w naprawie, albo bardzo zły 
stan przedstawiająca, wkłada na dróżnika obowiązek, znajdowania 
się przy tych znakach osobiście; powinien 011 wtedy przed zbliżają
cym się pociągiem ruszać od góry do dołu, w dzień, chorągiewką zie
loną, w nocy zaś ze światłem zielonćm. Znaki te, umieszczone są na 
300 sażeni przed i na tyleż za miejscem wymagającćm wolnego prze
jechania. Ńa takąż odległość stawa dróżnik, w dzień z rozwiniętą 
chorągiewką czerwoną, a w nocy z latarką ze światłem czerwonćm, 
zwróconą w kierunku nadchodzącego pociągu, i macha temi znakami 
w lewo i w prawo dopóty, dopóki maszynista nie da znaku świstawką 
parochodu, że ten sygnał widzi. Sygnał zaś tę 11 znaczy, iż potrzeba 
pociąg zatrzymać, o czćm zresztą powinny już były maszynistę 
ostrzedz rozkrzyżowane oba ramiona syguału optycznego, w nocy zaś 
dwie latarnie czerwone zawieszone na tymże sygnale, nadto trzy pe
tardy pękające z silnym hukiem pod kołami przechodzącego parocho
du, zakładane w tym celu tak dniem jak  nocą. Jeżeli wtedy dróżnik 
nie usłyszy świstawki parochodu, powinien zaraz gdy go pociąg mi
nie, wrócić pomiędzy szyny i temi samemi znakami ostrzegać kondu
ktora znajdującego się na ostatnim wagonie przy hamulcu i lince. 
Tak samo postępuje, gdy w czasie mijania go pociągu dostrzeże, że 
około tegoż pociągu, cokolwiekbądź nie jest w porządku. Gdy zaś 
każdy znak sygnału optycznego, dany przez jednego dróżnika, po
wtórzonym jest w ciągu kilku minut przez wszystkich dróżników na 
całćj linii aż do stacyi w kierunku którćj pociąg postępuje, niepodo
bna zatćm przypuścić iżby służba pociągowa nie zrozumiała wcześnie 
potrzeby zatrzymania pociągu. Użyteczność sygnałów optycznych, 
polega szczególnićj na powtarzaniu się każdego znaku na całej linii. 
Nawzajem znowu, dawane znaki z pociągu przez maszynistę lub kon
duktora, w dzień chorągiewką zieloną, w nocy zaś latarką ze świa
tłem białćm, oznaczają dla dróżników potrzebę natychmiastowego 
zrewidowania drogi. Jedno gwiznięcie świstawki parochodu, przy
wołuje do baczności służbę przy hamulcach, trzy gwiznięcia następu
jące w równych po sobie odstępach, są dla nićj rozkazem do natych
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miastowego zahamowania, dwa takież gwiznięcia, do zwolnienia ha
mulca, Wreszcie konduktor znajdujący się na ostatnim wagonie po
ciągu, przy hamulcu i lince komunikacyjnćj, pociąga za nią ilekroć 
potrzeba, by świstawka parochodu dała znak do zahamowania pocią- 
gu. Ilekroć świstawka parochodu, poruszona linką komunikacyjną 
gwiznie, maszynista wypuszcza tćjże chwili parę i daje znak do hamo
wania pociągu. W czasie jazdy, maszynista stoi ciągle na prawćj 
stronie parochodu, przy regulatorze, od strony kierownika zmiany 
ruchu, zaś jego pomocnik, po lewej, obok hamulca tendrowego, dla 
działania na każde skinienie maszynisty. Obadwaj zwracają baczną 
uwagę na stan drogi, na sygnały ostrzegające i na pociąg, czy tako
wy postępuje w całości i w należytym porządku. O wszelkich niepo
rządkach dostrzeżonych podczas jazdy, w drodze, w drutach telegra
ficznych, w działaniach służby drogowej i t. p., i maszynista i starszy 
konduktor za przybyciem do" najpierwszej stacyi, oznajmują miejsco
wemu zawiadowcy, a po powrocie do stacyi głównćj donoszą mecha
nikowi głównemu.

Powyższe przepisy i środki ostrożności zaprowadzone przez za
rządy dróg żelaznych, uzupełnione są szczegółowemi instrukeyami 
wydanemi dla każdćj gałęzi służby. Wglądać w nie bliżćj nie widzi
my potrzeby, z powodu ich drobiazgowości, stanowiącśj właśnie ich 
zaletę i pożytek. Instrukcye te zresztą, zebrane razem, tworzyłyby 
obszerny tom, a tćm samćm nużyłyby czytających; mniemamy zaś, że 
to cośmy z nich podali, dostatecznćm jest do przeświadczenia każde
go, iż one usuwają wszelką obawę i przy śćisłćm ich wykonaniu, dają 
zupełną rękojmię bezpieczeństwa podróżnych w czasie jazdy ‘).

Rękojmią znowu ścisłego wykonywania powyższych przepisów, 
reguł i instrukcyi, są przepisy karne: urzędnik lub ofieyalista drogi, 
dopuszczający się nieostrożności, niedbalstwa lub niezachowania 
szczególnych urządzeń, wskazanych przez władzę przy prowadzeniu 
Pociągów na drodze żelaznćj, któryby przez to stał się powodem wy
padku na tejże drodze, narażającego pociąg na niebezpieczeństwo, 
karanym będzie wieżą od 3-ch do 6-ciu miesięcy, a nadto wedle uzna
nia władzy, czasowćm lub na zawsze oddaleniem od służby, i nieza
wiśle od obowiązku wynagrodzenia szkód 2). Mowa tu o uszkodze
niach taboru lub drogi, a więc o szkodzie wyrządzonćj Towarzystwu,
1 zarazem o zwrocie szkody zapłaconćj przez Towarzystwo osobom 
trzecim. Zarząd każdćj drogi żelaznćj i cała jćj służba jest obowią-

')  Cytujem y ty tuły: , , In s tru k c ja  dla zawiadowco w stacyi; d la  m aszyni- 
s t°w i podm aszynistów; d la nadkonduktorów  i konduktorów ; d la  sm arowników;

inżyniera oddziału; dla dozorców; d la  zwrotniczego; d la  dróżnika; o rodza- 
Ju> znaczeniu i użyciu sygnałów; dotycząca używania i obsługi sygnałów  dysko
wych przy stacyach; użycia p e ta rd  ja k o  sygnałów; d la  naczelnika wydziału te 
chnicznego; ogólna d la rew identa taboru ; dla poborców  i t. d.

2)  A rt. 14 post. Iiady  Adm . z m aja 1857 r.

W KRÓLESTWIE POLSKIŻM. 5 1 5



zaną używać wszelkich sposobów, wskazanych doświadczeniem i nau
ką, dla. uniknienia wypadków nieszczęśliwych; w razie zaś nieszczę
ścia, wszyscy bez różnicy urzędnicy drogi, obowiązani są pod osobi
stą odpowiedzialnością udzielać wszelką pomoc ofiarom nieszczęścia 
i używać wszystkich środków będących w ich mocy, dla zmniejszenia 
lub złagodzenia skutków wypadku '). Wymiar tych kar, ilekroć mo
gą znaleźć zastosowanie, zapewnia przepis § 72 tych urządzeń, stano
wiąc, iż wszelkie opóźnienie pociągu przenoszące minut 20, wszelkie 
pęknięcia resorów, osi, obręczy, jak niemnićj wszelki inny wypadek 
wydarzony na drodze żelaznćj, jako to: spotkanie się pociągów, wy
skoczenie z szyn, eksplozya, bez względu na to, czy wypadek pocią
gnął za sobą następstwa szkodliwe lub nie, winny być zapisane 
w księgę, przez naczelnika ruchu w tym celu utrzymywaną; dyrektor 
zaś drogi winien o wypadku bezwłocznie zawiadomić inspektora głó
wnego, który ma obowiązek przystąpić do zbadania przyczyn i na
stępstw tegoż wypadku; nadto o każdym wypadku zaszłym na drodze, 
najstarszy z urzędników znajdujących się na miejscu, przesyła na
tychmiast wiadomość do ministeryum komunikacyi. W razie ważno
ści wypadku, mianowicie zaś przy wynikłych skaleczeniach lub śmier
ci osób, tenże inspektor wzywa właściwy sąd, o bezwłoczne rozwinię
cie dochodzenia sądowego.

II.

Statystyka zmuszoną jest zapisywać smutne wypadki na dro
gach żelaznych, gdyż nie zapobiegają złemu najlepićj obmyślane śro
dki bezpieczeństwa i najsurowsze przepisy. W}rpadki te zawsze wy
nikają z odstąpienia od zestawionych wyżćj zasad i przepisów, lub 
z niedość ścisłego ich wykonania; są przeto ostatecznie następstwem 
czynu lub zaniedbania służby drogi, a więc błędu nieodłącznego od 
natury ludzkićj. Jakoż tylko wywrócenie pociągu lub wyrzucenie go 
z szyn, spowodowane nagłym uraganem, trzęsieniem ziemi lub trąhą 
powietrzną, albo wreszcie, skutki uderzenia piorunu w idący pociąg, 
lub następstwa wojny, dałyby się podciągnąć pod działanie siły Wyż- 
szćj, którćj wola i władza człowieka, zażegnać nie byłaby zdolną 
i tylko za szkody w tych przypadkach, służba drogi nie mogłaby być 
pociąganą do żadnćj odpowiedzialności. Wszystkie przecież wypad
ki, jakie statystyka zaznacza, nie są dziełem nadzwyczajnych przy
czyn lub atmosferycznych rewolucyj; zawsze ich przyczyną jest albo 
zły stan drogi lub jćj taboru, albo nieostrożność służby, a więc za
wsze wina zarządu drogi.

Następstwa winy dopuszczonćj czynem lub zaniedbauiem czło
wieka, określone są przez prawodawstwo ogólne; każdy czyn człowie
ka, zrządzający drugiemu szkodę, wkłada obowiązek wynagrodzenia
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jćj, na tego, z którego winy ten czyn wyniknął. Każdy odpowiedzial
nym jest za szkodę wynikłą, nie tylko z jego czynu, ale nawet z jego 
zaniedbania lub nieostrożności; odpowiedzialność ta ma miejsce nie 
tylko za szkodę zrządzoną czynem własnym, ale także za szkodę 
zrządzoną czynem osób, za które jest się odpowiedzialnym, a na
wet za szkodę zrządzoną przez rzecz, którą się ma pod’ swćm 
zawiadywaniem lub władzą. W szczególności zaś panowie lub da
jący zlecenie, odpowiedzialnymi są za szkodę przez ich służących 
lub agentów zrządzoną przy wykonywaniu przez nich obowiąz
ków do jakich są użyci. Nawet właściciel zwierzęcia, lub ten kto je 
używa, odpowiedzialnym jest za zrządzoną przez nie szkodę, chociaż
by ono przed zrządzeniem szkody zabłąkało się lub od niego uciekło, 
a tćm samćm w chwili jćj zrządzenia nie było już pod jego dozorem. 
Te przepisy kodeksu cywilnego (art. 1382 i nast.), mające, jak to jest 
wszędzie uznanćm, pełne zastósowanie przeciwko każdćj instytucyi 
publicznćj, działającćj przez swych urzędników lub agentów, są wy
pływem następujących pojęć prawnych. Każdy czyn gwałcący cudze 
Prawa lub wykraczający przeciwko memu obowiązkowi, a nie będący 
czynem wykonania prawa, jakie mnie samemu przysłużą, nie jest czy
nem godziwym, w tćm znaczeniu, jakie kodeks cywilny do wyrazu 
godziwy przywiązuje. Wyraz ten bowiem inaczćj pojmuje kodeks 
cywilny, a inaczćj kodeks karny; brak lub istnienie złego zamiaru 
Przy spełnianiu czynu, jest cechą różniącą te czyny jedne od drugich. 
Każdy taki czyn może na cudze prawo oddziałać szkodliwie, a cho
ciaż właśnie dla braku złego zamiaru, w dziedzinę karną nie wkra
cza, nie mnićj jednak pociąga za sobą obowiązek wynagrodzenia 
zrządzonćj szkody. Zawsze bowiem wyobraża on wing, albo narusze
nia cudzego prawa, albo zaniedbania obowiązku, lub chociażby nawet 
Popełnienia samćj nieostrożności. W ostatnich dwóch razach, wina 
acz negacyjna, jest przecież zarówno szkodliwą; zarówno więc pocią
ga za sobą odpowiedzialność za zrządzoną szkodę. Wina zarządu 
drogi żelaznćj jest właśnie winą tego rodzaju, polega bowiem na do
mniemaniu, ii tenże zarząd nie spełnił należycie obowiązku pod 
Względem utrzymania drogi i taboru w stanie zupełnie dobrym, albo 
nie dość był bacznym przy wyborze osób, i zaniedbał utworzyć służ- 
“S drogi dostatecznie zdolną i dostatecznie ostrożną.

Każda więc przyczyna wypadku na drodze, odnieść się daje do 
samego jćj zarządu, skoro bez zaniedbania obowiązków jakie go ciążą 
»ub bez dopuszczenia nieostrożności jazdy, żaden wypadek nie miałby 
^ ’ejsca, z wyjątkiem jedynie atmosferycznych rewolucyi, o jakich wy- 
j J była już mowa. Wina zarządu drogi pojmowaną jest ściśle, po- 
lŁ'ga bowiem na domniemaniu, płynącćm z samego prawa i ustanowio- 
nćm przez toż prawo ju r is  et de ja re , i dlatego właśnie, zarządowi 
“rogi nie służy obrona, dozwolona np. ojcu nieletniego dziecka, które 
ffządziło szkodę a uzasadniana dowodem, iż danemu czynowi zapo- 

ledz nie był w sile. Domniemanie kodeksowe, istniejące w takich
Tom II. Czerwiec 1876. 66
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razach przeciwko zarządowi drogi, zastępuje wszelki dowód jogo wi
ny i wyłącza zarazem możność odpierania jćj dowodem przeciwnym. 
Skutki przeto winy, zaniedbania lub nieostrożności, chociażby naj
niższej służby drogi spadają na sam jćj zarząd, a więc na Towarzy
stwo tćjże drogi; w jego bowiem ręku zarząd ten jest zawsze złożo
nym, i od niego wybór osób służących na drodze zawsze zależy, Po
wyższe zasady znajdują jeszcze poparcie w pojęciu jakie kodeks do kon
traktu o najem usług przywiązał; rękojmia bowiem bezpiecznego 
przewiezienia podróżnego do kresu jego podróży, płynie z sarnćj istoty 
zobowiązania, jakie zaciąga każdy przedsiębiorca przewozu osób lą 
dem lub wodą, i od tćj rękojmi jedna tylko siła większa zdolną jest 
go uwolnić, o czćm jeszcze przyjdzie nam bliżćj pomówić.

Zasady kodeksu cywilnego zostały całkowicie utrzymanemi 
przez prawodawstwo dróg żelaznych; jakoż § 46 urządzeń z paździer
nika 1859 r. wyraźnie stanowi, iż Towarzystwo drogi żelaznćj jest cy
wilnie odpowiedzialnćm wedle obowiązujących praw, za wszelkie 
szkody zrządzone wypadkiem zaszłym na drodze. Przepis ten jest 
rozwinięciem umów nadawczych, mieszczących zastrzeżenie i obja
śnienie, iż odpowiedzialność cywilna, poszukiwaną być może tylko 
przeciwko Towarzystwu jako ciału zbiorowemu, nie zaś pojedyńczo 
przeciwko lub z majątku posiadaczy akcyi lub członków zarządu.

Ta odpowiedzialność zarządu drogi, za następstwa każdego wy
nikłego na nićj wypadku, zamyka i uzupełnia szereg przepisów pra
wodawczych, których nicią przewodnią jest właśnie bezpieczeństwo 
jazdy. Chcąc je zapewnić, do tego przynajmniej stopnia, jaki nie 
przewyższa sił i przewidywań umysłu ludzkiego, władza prawodawr- 
cza wyczerpała wszelkie wskazane doświadczeniem i nauką środki 
dobrćj budowy i utrzymania w dobrym stanie drogi żelaznćj i jćj ta
boru, tudzież umiejętnego a ostrożnego używania tego skomplikowa
nego przyrządu, za pomocą którego odbywa się ruch i jazda na ka
żdćj drodze. Ze. względu zaś, iż w obec tych danych, bezpieczeństwo 
jazdy polega ostatecznie na służbie drogi, taż władza prawodawcza, 
uderzyła jeszcze w jednę z ważnych sprężyn każdćj działalności, sta
nowiąc na jednych kary, na wszystkich zaś obowiązek wynagrodze
nia szkody zrządzonćj wypadkiem; uczyniła zaś to w celu, by z oba
wy następstw, służba drogi była ostrożniejszą i pilniejszą.

Tą sprężyną jest więc interes osobisty każdego ze służby i sa- 
megoż Towarzystwa drogi żelaznćj.

Spotykając się z wyrazem różnie pojmowanym i ocenianym, 
zmuszeni jesteśmy zboczyć na chwilę od przedmiotu i wchodząc 
w dziedzinę ekonomii społecznćj, znaczenie interesu osobistego bli
żćj określić; nie chcemy bowiem by nas zaliczono do czcicieli zło
tego cielca.

Nauka ekonomii społecznćj nie tworzy ani społeczeństwa, ani 
człowieka, wedle obmyślanego a priori planu; nie projektuje ani sy- 
stematów ani praw rządzących dziedziną interesów: ale bada jedynie 
jakie to są owe prawa, któro sformowawszy się same przez się, zdo
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były dla siebie często bezwiedne nawet posłuszeństwo w społeczeń
stwach, i codziennemi stosunkami kierują. Kie jest bowiem nauką 
inwencyjną, ale wyłącznie obserwacyjną. Z natury swćj przeto, na
uka ekonomii społecznśj nie mogła zaprzeczyć i nie przeczy bynaj
mniej, iż jedną z ważnych dźwigni działalności człowieka, jest wła
śnie jego osobisty interes, nie spotkała się bowiem nigdzie ani 
z istotami nie ziemskiemi, ani z utworami czystćj fantazyi. Od cza
sów najodleglejszych opisywanych w historyi, a nawet o ile z badań 
wnosić się daje, od epoki przedhistorycznej do dziś, człowiek przy
chodzi na świat z potrzebami, z przeznaczeniem do pracy którą 
je zaspakaja, z poczuciem więc konieczności dbania o siebie 
i z pojęciem interesu własnego. Takiego jedynie człowieka zna eko
nomia społeczna, gdyż tylko takiego zna historyą i rzeczywistość.

Z takich i takićj natury ludzi składa się każda społeczność, ani 
bowiem ekonomia społeczna, ani historyą, nie zna i nie bada czło
wieka w odosobnieniu, ale jedynie żyjącego w społeczności, w skład 
której wchodzi. Każdy człowiek obdarzony jest poczuciem i poję
ciem interesu owej całości, owego społeczeństwa do którego należy, 
jednocześnie przeto ulega wpływowi dwoistemu: interesu osobistego 
i interesu ogólnego.

Nauka ekonomii społecznej, poświadczywszy istnienie i oddzia
ływanie obu tych interesów, obadwa zaliczyła pomiędzy pewniki 
prawdy i prawa ekonomiczne; nigdy przecież nie stawia pierwszego 
z nich oddzielnie, i wyłącznego nie przywiązuje doń znaczenia ani 
mu wyłącznego na człowieka nie przypisuje wpływu. Chociaż oba
dwa w jednym stawia rzędzie i ściśle je z sobą zespala, nauka ekono
mii społecznej przyznaje interesowi ogólnemu wyższy wpływ i wię
kszą doniosłość, skoro mu naznącza posłannictwo miarkowania inte
resu osobistego na każdym niemal kroku. I pod tym więc względem 
jest ona znowu w zgodzie z rzeczywistością, istnieją bowiem w każ- 
dćm społeczeństwie wyższe pojęcia i uczucia wyższego porządku, 
rządzące człowiekiem nawet w ekonomicznej sferze. Uczuciami temi 
są: religia, moralność, pojęcie obowiązków względem nas samych 
i względem społeczeństwa w któróm żyjemy, wrodzona każdemu mi
łość kraju i jego tradycyj, pojęcie zresztą zasad honoru. Tylko 
'v święcie pogańskim, siła stawianą jest po nad temi pojęciami i nie 
?najduje w nich hamulca; tylko świat pogański mógłby dać obraz 
mteresu osobistego spotęgowanego w egoizm, podtrzymywanego siłą 
?rutalną i oddziaływającego szkodliwie na interes ogólny. A jednak 
i społeczności pogańskie nie przedstawiały nigdy i nigdzie takiego 
^anu, w którym interes osobisty byłby wyłączną dźwignią działalno
ści człowieka; i wśród nich bowiem istniały i istnieją pewne uczucia 
a. Przynajmićj instynkta, miarkujące brutalny egoizm, stawiając cho
ciażby kiełkujące zaledwie pojęcia o interesie ogólnym. Mawet 
wśród pogan napotkać można litość ku bićdnym, ambicyą pozyska
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nia rozgłosu lub wpływu za pomocą ofiary na rzecz społeczeństwa 
składanej, poczucie potrzeby wspólnćj obrony domowych ognisk.

Cywilizacya chrześciańska spotęgowała znaczenię i wpływ tych 
czynników, instynktową litość przyodziała w uroczą szatę cnoty mi
łosierdzia; uzacniła ambicyą przeistaczając ją  w pojęcie honoru; 
z przywiązania do domowych ognisk, wysnuła ideę nieograniczonego 
wpływu, nieobliczonćj doniosłości, ideę przyświecającą owćj pociąga
jącej cnocie, którą zwiemy poświęceniem a z zasad religijnych wy
snuwając zasady moralności, wkładając na człowieka obowiązki obce 
społecznościom pogańskim, cywilizacya chrześciańska stworzyła dla 
interesu ogólnego silne podstawy i uczyniła zeń skuteczną broń, ugi
nającą, miarkującą i pokonywającą egoizm na każdym kroku.

Ze zaś nauka ekonomii społecznej wzięła początek wtedy wła
śnie, gdy społeczeństwa przedstawiały już pełny rozwój na tle cy
wilizacyi chrześciańskićj, nie mogła już więc dostrzedz nigdzie inte
resu osobistego inaczej, jak w połączeniu z pojęciem o interesie 
ogólnym, a więc już w skromniejszych rozmiarach, i już niegrożącego 
społecznćj harmonii. Pod zastrzeżeniem przeto, iż oba te czynniki 
nie będą tćj harmonii burzyć, i każdy w sprawiedliwych zamknąć się 
musi granicach, nauka przyznaje każdemu z nich pożyteczny wpływ 
i niezaprzeczoną doniosłość. Uszanowanie tego wpływu jest rze
czywistą zasługą, pociąga bowiem człowieka do pilnćj pracy i oszczę
dności, i stawia go na stanowisku pewnćj zamożności, pewnćj nieza
leżności, ułatwiającej wykonanie wielu obowiązków, jakie go ciążą. 
Już przez wzgląd, iż zaniedbanie interesu osobistego jest błędęrn ze 
strony każdego ojca rodziny i stawia go w niemożności uczynięnia 
zadosyć najbliższym jego obowiązkom, istnienia tego ekonomicznego 
prawa zapoznawać nienależy. Nauka ekonomii społecznćj musiała 
więc przyznać mu przynależne stanowisko wśród wszystkich czynni
ków działalności człowieka, i nie mogła zapomnieć, iż w tym właśnie 
czynniku spoczywa siła ożywcza wszelkićj ekonomicznćj twórczości 
i oszczędności; gdy zaś owocq pracy, pojmowane zbiorowo są podsta
wą bytu całych społeczeństw, a ten znowu wchodzi w zakres intere
su ogólnego, musiała przeto uznać, iż z tego punktu widzenia, interes 
osobisty przykłada się do dobra interesu ogólnego, że więc oddzia
ływanie obudwu jest ciągłe i wzajemne. Zasady ascetyzmu nie mo
gą być wprowadzanemi w grę czynników działalności ekonomicznej, 
asceta bowiem, już do społeczeństwa nie należy, jego życiem nie żyje, 
jego potrzeb i dążeń nie dzieli, i właśnie dlatego że umarł dla świa
ta, mógł się wyzuć z interesu osobistego.

Z uznania przecież, iż interes osobisty istnieje, żc jest konie
cznością, że tworzy jednę z ważnych dźwigni działalności ludzkićj, 
a nawet postępu, że więc jest niewątpliwą prawdą i prawem elcono- 
micznćm; wcale jeszcze nic wynika, iżby mu/ca ekonomii społecznej 
dostarczała argumenta na poparcie materyalizmu wszelkich odcieni. 
Taki bowiem wniosek byłby dopuszczalnym tylko wtedy, gdyby taż
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nauka nie stawiała jednocześnie drugiego czynnika i drugićj dźwigni 
działalności i postępu, mianowicie zaś, gdyby pomijając wpływ in te 
resu ogólnego, zanegowała istnienia tych wszystkich uczuć wyższego 
rzędu: religii, moralności, miłości i honoru, jak je neguje właśnie 
materyalizm i wszyscy wyznawcy zasady walki o byt. To właśnie 
pragnęliśmy uwydatnić ').

Ilekroć zaś nanka wskazuje ten lub ów czynnik działalności 
człowieka, rzeczą jest prawodawcy, wprowadzić ów czynnik w grę 
i dla swych spożytkować celów. Tak tćż uczynił kodeks cywilny 
a za nim prawodawstwo dróg żelaznych uderzając w osobisty interes 
towarzystwa każdćj drogi żelaznćj, to jest zobowiązując je do zapła
ty. Temu, ktoby mniemał, że w obec kalectwa lub śmierci osób, spo
wodowanej wypadkiem na drodze, niemoralną jest rzeczą mówić
o zapłacie i nieść pociechę pieniężną, musielibyśmy odpowiedzieć, że 
ta pociecha postawioną jest na ostatnim planie i przychodzi dopiero 
po wyczerpaniu wszystkich środków ratunku; że nie uwalnia rzeczy
wiście winnego od wyżćj wzmiankowanych kar: że wreszcie, sama za
płata ma właśnie zapobiedz dalszemu szeregowi nieszczęść, które 
spadają na dotkniętych kalectwem lub na rodzinę zabitego. Jakoż 
każde towarzystwo obowiązanćm jest do utrzymywania oddzielnćj 
służby zdrowia, przeznaczonej właśnie do niesienia natychmiastowćj 
pomocy rannym przy wypadku; nietylko zaś na stacyach utrzymują
cych pomocnicze parochody, znajduje się wagon z potrzebnemi w ta
kich razach narzędziami i matęryałami, ale i w każdym pociągu są za
wsze najpotrzebniejsze narzędzia; w pociągach zaś osobowych są 
skrzynki z przedmiotami potrzebnemi w razie wypadku do niesienia 
pierwszej pomocy osobom rannym (§ 43 urządzeń). Parochody po

*) E konom ia społeczna je s t  nauką oddzieluą od ekonom ii politycznej: 
Pierwsza bada prawa i zasady, wedle k tó rych  załatw iają się sto sunk i ekono
m iczne m ieszkańców jed n eg o  i tego sam ego k ra ju , gdzie każda działalność m o- 
zc znajdować jednakow e w arunki ekonomiczne, z jednakow em i walczy lub  z je 
dnakowych korzysta  sił przyrody i do jednakow ych stosować się musi ustaw, 
^fauka więc ta  może się zwać polityczną z tego jedyn ie  względu, iż wkracza 
w dziedzinę sztuki rządzenia krajem  i danem  społeczeństw em , czyli w jeg o  po li
tykę w ew nętrzną. W łaściwdm  je j  przecież zadaniem  je s t  dane społeczeństw o, 
a Więc właściwą nazwą: ekonom ia społeczna. Przeciw nie zaś nauka ekonom ii 
Politycznej bada praw a i zasady, wedle k tórych  urządzają się stosunki eko
nomiczne j et]nCg 0 k raju  i jednego społeczeństw a z drugiem ; ogarnia przeto 
s tosunki m iędzynarodowe i je s t  częścią polityki zagranicznej, k tó rą  p rzy 
wykliśmy zwać właśnie polityką. Odróżnianie to, niedość w yraźnie czynione 
Przez ekonom istów , je s t  przecież koniecznym  w arunkiem  jasnośc i obu nauk 
*>koro bardzo wiele praw i zasad właściwej ekonomii spo łecznćj, nie może mieć 
s to s o w a n ia  w stosunkach m iędzynarodowych, gdyż m usiałyby oddziaływać 
szkodliwie, właśnio dla różnicy warunków ekonom icznych, odm iennego stopnia 
11 Przyrody i odm ionnego prawodawstwa.
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mocnicze są ciągle opalane i zawsze gotowe do jazdy tak, ażeby uaj- 
dalćj w ciągu 15 miuut po otrzymania wezwania, wyruszyć mogły ze 
stacyi (§ 42). Pomoc ta wszakże nie zawsze może być skuteczną, 
a chociaż na szczęście statystyka wypadków na naszych drogach że
laznych jest uboższą od zagranicznćj, nie obeszło się wszakże i u nas 
bez ciężkiego kalectwa a nawet śmierci spowodowanćj spadnięciem 
pociągu z szyn lub jego wywróceniem. Gdzie przywrócenie do zdro
wia lub życia nie jest już w ludzkiej sile, tam więc poczyna się 
obowiązek zarządu drogi, wynagrodzenia straty przynajmuićj mate- 
ryalnćj.

Zwrot kosztów kuracyi, zapewnienie dotkniętemu kalectwem 
lub rodzinie zabitego utrzymania życia w takich warunkach, jakie 
pierwszemu lub drugićj dostarczała ich praca, już nadal uniemoże- 
bniona: to są ramy do ustosunkowania i oznaczenia wysokości wyna
grodzenia. Towarzystwa dróg żelaznych trzymają się w takich ra 
zach zasady, ustanawiania cyfry wynagrodzeń w drodze dobrowolne
go porozumienia. O ileby ono nie nastąpiło, cyfrę tę musiałyby 
oznaczać sądy cywilne na zasadach ogólnych: a więc bacząc na to, by 
ona nie przewyższała tego, co ofiary wypadku, pod względem pienię
żnych środków do życia, rzeczywiście utraciły, i ażeby przez przyję
cie wygórowanych żądań, nie dopomódz do spekulacyi lub osiągnienia 
zysku, co w obec nieszczęścia stawałoby się nietylko wstrętem i obu- 
rzającćm, ale nawet szkodliwćm dla moralności publicznćj. W tćj 
zasadzie mieści się więc wzgląd na stopień kalectwa i utraty możno
ści zarobkowania; kalectwo pozostawiające możność zarabiania trze- 
cićj części tego co okaleczony zarabiał poprzednio, daje mu tytuł do 
żądania dwóch trzeciej części funduszu na utrzymanie życia, to jest, 
jedynie tego czego on zapracować nie będzie już w możności. Ozna
czenie wysokości szkody, pozostawionćm jest przeto sumieniu, 
światłu i roztropności sędziego.

Nie każda przecież śmierć i nie każdo kalectwo daje tytuł do 
żądania wynagrodzenia szkód; ten jedynie może się o nie upomnieć, 
kto ani bezpośrednio ani pośrednio nie przyczynił się sam do nie
szczęścia i żadnego udziału w jego winie nie ma. Jeżeli podróżny 
nie czekając na zatrzymanie pociągu otworzy sam drzwi i z powozu 
wyskoczy, lub po ruszeniu pociągu wsiadając, albo w ciągu jazdy 
chcąc przejść z powozu do powozu, wpadnie pod koła; jeżeli wszedł
szy pomiędzy szyny, nie usunie się przed nadchodzącym pociągiem; 
jeżeli padnie ofiarą ognia który sam w powozie rozniecił, i w ogólno
ści, jeżeli na drodze lub w pociągu sam nie zastosuje się do przepi
sów, jakie w widokach ostrożności są nań włożone lub jćj zachować 
zaniedba: w tych wszystkich razach, sam jest sprawcą swego nie
szczęścia i żadnćj winy na zarząd drogi złożyć nie ma zasady. Moż
na przeto tę przyjąć regułę, iż Towarzystwo drogi odpowiedzialućm 
jest względem podróżnych, jedynie w razach eksplozyi, uderzenia 
pociągu o pociąg, wywrócenia się lub spadnięcia pociągu z szyn.



Wszystkie zaś inne wypadki podróżnych mają, zawsze przyczynę w ich 
własnśm zaniedbaniu lub winie. Tenże tytuł służy każdemu ze 
służby drogi, padającemu ofiarą cudzej nieostrożności, zaniedbania 
lub winy nietylko w czasie jazdy, ale i przy ustawianiu pociągów 
i przy wszelkich manewrach na samej stacyi. Towarzystwo bo
wiem, mając prawo żądania by każdy ze służby obowiązki swe 
spełniał z całą ścisłością, jest jednocześnie obowiązanćm do dania 
■nu nawzajem rękojmi co do tego, iż taż sama ścisłość będzie zawsze 
wykonywana przez całą służbę. Jedynie więc ci, którym przypisać 
można winę zaszłego wypadku, na żadne nie zasługują uwzględnie
nie a nawet sami odpowiedzialnymi są za wszystkie szkody i następ
stwa tegoż wypadku; ciąży ich przeto i obowiązek zwrotu wynagro
dzenia zapłaconego innym ofiarom przez zarząd drogi.

Idący pociąg drogi żelaznćj, oprócz uszkodzenia na zdrowiu 
lub śmierci, może jeszcze spowodować materyalne szkody dwojakie
go rodzaju: 1) przez uszkodzenie, zniszczenie lub zatracenie pakun
ków podróżnego, 2) przez zniszczenie lub uszkodzenie cudzćj wła
sności istniejącej przy plancie drogi. Pierwsze należą raczćj do 
ważnego dla handlu i przemysłu pytania, ogarniającego warunki 
przewozu wszystkich w ogólności towarów i pakunków,^ wejdą więc 
w treść drugiej części tych studyów. Odpowiedzialność zaś za szko
dę 2-go rodzaju, za zniszczenie lub uszkodzenie cudzćj własności, 
znajdującćj się przy plancie drogi, polega na tych samych co wyżćj 
pojęciach, zasadach i przepisach prawnych. Do rzędu tych uszko
dzeń należą dość częste wypadki pożarów rozniecanych iskrami wy- 
padającemi z parochodu w czasie jazdy, żywo obchodzące właścicieli 
fanów a zwłaszcza lasów rosnących w pobliżu drogi. Widzieliśmy 
Już, iż przy popielniku każdego parochodu, znajdują się iskrochrony 
| właściwe przyrządy w celu zapobieżenia, o ile można, wylotowi iskier 
1 wypadaniu węgli (§ 14 urządzeń). Wyrazy: o ile można, zamie
szczone w przepisie są widoczną wskazówką, iż nauka nie zdołała 
yotąd wynaleźć takich środków lub przyrządów, któreby wypadaniu 
iskier lub węgli z idącego parochodu bezwarunkowo zapobiegały.

względu na to, włożoną została na zarząd drogi odpowiedzial
n e  za szkody zrządzone pożarem roznieconym przez iskrę lub wę- 
Sle wypadające z parochodu, by pobudzić umysł ludzki do ciągłych 
Poszukiwań i badań w dziedzinie nauki i wynalazków. Godzi się tćż 
sPodziewać, że zarządy dróg silnie w tćj kwestyi zainteresowane, 
a°jdą z czasem do skuteczniejszych środków i przyrządów; obecnie 
2aś nawet przy ich niedostateczności, towarzystwa dróg żelaznych są 
powiązane do wynagrodzenia szkody, właśnie dla uszanowania owćj 
wielkiej zasady kodeksowćj, niezostawiającćj nikogo bez wynagro
dzenia za szkodę zrządzoną cudzym czynem. Towarzystwa te, mu- 
^  zresztą przyjąć następstwa niedoskonałości owych przyrządów, 
skor0 pomimo nićj, podjęły się utrzymywania ruchu i prowadzenia 
Pociągów, z pełną świadomością owćj zasady, którą muszą w każdym 
Szanować razie. Pożary o jakich mowa, są niewątpliwie złą stroną
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interesu eksploatacji, przedstawiającej przecież inne dobre strony, 
skoro mogła sig stać przedmiotem przedsiębiorstwa. Wchodzący 
zaś w każdy interes, ocenia i przyjąć musi zarówno złe jak i dobre 
jego strony. Pożary o których mowa można ograniczyć do niegroź
nych rozmiarów, przez baczność dróżników i dozorców, którzy w isto
cie mają obowiązek zwracania na to uwagi i natychmiastowego gasze
nia ognia powstałego w pobliżu drogi po przejściu każdego pociągu.

Z uwagi przecież, iż zarząd drogi nie jest w możności wypada
niu iskier lub wggli z idącego parochodu bezwarunkowo zapobiedz, 
odpowiedzialność za szkody zrządzone pożarem, jest warunkową 
i zależną od zachowania wszystkich środków ostrożności włożonych 
prawem na właścicieli rzeczy przyległych plancie drogi. Zarząd jćj 
nie jest w obowiązku wynagradzania za spalone zboże lub drzewo, 
jeżeli właściciele tych rzeczy nio. zastosowali się ściśle do przepi
sów art. 5, G i 7 postanowienia Rady Administracyjnćj z maja 1857 r. 
Właściciele ci są przestrzeżeni przez literg samćj ustawy o możliwości
i poniekąd o konieczności wypadania iskier i wggli, a patrząc co
dziennie na idące pociągi, muszą to wypadanie uznać i przyjąć za fakt, 
w obec którego nauka pozostała dotąd bezsilną. Właśnie dlatego 
mają obowiązek oczyszczania przestrzeni przyległych drodze na 
odległość w tychże przepisach oznaczoną, i niepozostawiania na tejże 
przestrzeni materyałów łatwo zapalnych. Oczyszczanie to, w ich 
wyłącznym leży interesie, powinni przeto ściśle je wykonywać, 
inaczej bowiem, szkody zrządzone pożarem ich samych dotkną.

Tą przestrogą dla właścicieli przedmiotów będących w pobliżu 
drogi, w szczególności zaś dla właścicieli lasów, zamykamy rozbiór 
materyi o odpowiedzialności zarządu drogi żelaznćj, za szkody zrzą
dzone w czasie jazdy pociągów.

III.

Prawodawstwo dróg żelaznych włożyło na ich zarządy obowią
zek zapewnienia odpowiednićj dla podróżnych wygody; obowiązek 
ten tworzy po stronie publiczności, drugie z porządku prawo: podróżo
wania wygodnie.

Określając główniejsze warunki wygody podróżnych, urządze
nia z października 1859 r. przepisały: iż budynki, place i wszelkie 
przybory na stacyach powinny być utrzymywane czysto i w należytym 
porządku; stacye zaś mają być w porze nocnćj oświetlone na godzinę 
przed przyjściem każdego pociągu i przez pół godziny po jego odej
ściu (§ 6). W żadnym przedziale powozu nie jest wolno pomieszczać 
wigkszćj liczby osób, nad tg, jaka na tenże przedział jest oznaczoną, 
wyjąwszy gdy to zażądanćin będzie przez rodzinę lub towarzystwo 
zajmujące oddzielny przedział (§ 58). Wzbronionym jest zabieranie 
do powozów psów, broni palnój nabitćj i przedmiotów, które swą na
turą, objętością lub wonią sprawiałyby przykrość innym podróżnym

5 2 4  DROGI ŻELAZNE



(§ 59). Osoby ciężko chore lub uległe widocznym słabościom, spra
wiającym niedogodność lub nieprzyjemność dla inuych podróżnych 
przyjęte być mogą. do podroży nieinaczćj, jak w oddzielnie wynaję
tym przedziale powozu; wreszcie jazda wzbronioną, być winna pija
nym lub zachowującym się nieprzyzwoicie, z obrazą i zgorszeniem 
innych podróżnych (§ 57).

W rozwinięciu powyższych zasad, przepisy porządkowe wzbra
niają wstępu do sal pasażerskich, osobom nietrzeźwym, z bronią pal- 

nabitą lub mającym przy sobie przedmioty sprawiające przykrość 
innym podróżnym. Psy wprowadzane być mogą do sal ekspedycyj
nych nieinaczćj jak w kagańcach i na uwięzi, do sal zaś pasażerskich 
wyłącznie tylko małe pieski pokojowe. Te ostatnie mogą być wpro
wadzane do powozu i pozostawiane przy właścicielu, o ile na to ze
zwolą inni podróżni. W każdym pociągu osobowym, wyznaczone są 
oddzielne przedziały dla kobiet i oddzielne dla niepalących.

Niezależnie od tych wszystkich przepisów i na skutek warunku 
umów uadawczych, zobowiązującego Towarzystwa dróg żelaznych do 
zaprowadzania ulepszeń, których użyteczność została uznaną zagra
nicą, dopełniaućm jestoświetlanie powozów w porze uocnćj, ogrzewanie 
ich w zimie i zaprowadzono wiele innych ulepszeń, czyniących podróż 
coraz więcćj wygodną. Próby w tym czynione celu ponawiają sig 
często; w przedmiocie np. ogrzewania powozów, dopiero doświadcze
nie nauczy, który z wielu probowanych systematów, okaże się naj
praktyczniejszym. Nie ulega tćż zaprzeczeniu, iż pod względem wy
gody podróżuyeh, nasze drogi nie ustępują w niczćm niemieckim, zna
cznie zaś przewyższają drogi belgijskie i francuzkie.

Każdy z podróżnych ma niewątpliwe prawo upomnieć się o wy
konanie przepisów zawartych w urządzeniach z r. 1859 i w przepi
sach porządkowych, o ileby służba drogi okazała w ich dopilnowaniu 
^o jętuość lub zaniedbanie. Żaden wszakże z podróżnych nie miał- 
7  tytułu użalania się o to, iż nie korzysta z tego lub innego ulepsze
nia, już istniejącego na drogach zagranicznych, a dotąd nierozporzą- 
^zonego przez rząd lub niewprowadzonego z inicyatywy zarządu dro- 
g'- Domaganie się takich ulepszeń, pozostawionćm być musi oddzia
ływaniu opinii publicznćj, i godzi się niewątpić, iż jćj życzenia byłyby 
zawsze w granicach możliwości urzeczywistnionemi.

IV.

Regularność jazdy, czyli odchodzenie i przychodzenie wszy
stkich pociągów, w godzinach rozkładami jazdy oznaczonych, jest 
3-órn z kolei prawem publiczności przysługującćm.

Jakoż umowy nadawcze zastrzegają, że Towarzystwa nie mają 
Prawa zostawiać drogi żelaznćj w uieczyuności, wyjąwszy przy wy
padkach siły większćj, z których wyniknie czasowa w ruchu przerwa. 
Utrzymanie codziennego ruchu pociągów i zapewnienie publiczności

Tom II. Czerwiec 1876. ^
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co do tego, iż nie będzie narażoną na przerwę stosunków z całym 
światem, należy do najgłówniejszych obowiązków zarządu każdćj 
drogi. Określając bliżćj ten obowiązek, urządzenia z r. 1859 zaraz 
na czele zastrzegły należytą regularność jazdy i postanowiły, iż prze
ciwne temu porządkowi przeszkody z uszkodzenia drogi lub z in
nych przyczyn wynikłe, powinny być usunięte w czasie jak najkrót
szym (§ 1). Rozkłady jazdy, ustanawiające na pewien przeciąg cza
su, liczbę, rodzaj i bieg pociągów przeznaczonych do przewozu osób, 
zatwierdzane są przez naczelnika komunikacyi, który władnym jest 
zaprowadzać w nich zmiany, jakie za potrzebne uzna. Dyrektor 
drogi żelaznćj obowiązanym jest stosować się jak najściślej do za
twierdzonego rozkładu i nie dopuszczać pod żadnym względem jakich- 
bądź przeciw temu wykroczeń. Każdy nowy rozkład jazdy, poda
nym jest do wiadomości publicznćj, przynajmniej na dni 7 przed 
wprowadzeniem go w wykonanie, a następnie przez cały czas aż do 
jego zmiany, wystawionym jest na wszystkich stacyach i przystankach 
drogi w miejscach dla publiczności dostępnych (§ 32). Zarząd dro
gi nie ma prasva przerywać komunikacyi ani na całćj linii, ani na 
jakićjbądź jćj części, bez poprzedniego upoważnienia ze strony rządu; 
w razie zaś przerwania komunikacyi skutkiem jakiego w ypadku/za
rząd drogi jest w obowiązku natychmiast przedsięwziąć wszelkie mo
żliwe i najenergiczniejsze środki do przywrócenia komunikacyi 
w czasie jak  najkrótszym i jednocześnie podać do wiadomości publi- 
czućj o zachodzącćj przerwie w wysyłaniu pociągów. W razie nie
usprawiedliwionej zwłoki, środki przywrócenia komunikacyi byłyby 
zarządzone przez naczelnika zarządu komunikacyi na rachunek To
warzystwa drogi. Jeżeli przerwa komunikacyi jest tego rodzaju, iż 
nie dozwala na przewóz podróżnych i poczty, tylko na części drogi, 
zarząd jćj jest w obowiązku natychmiast urządzić przewożenie poczty 
innemi środkami i dołożyć wszelkich starań, iżby na tćj przerwie 
przewóz podróżnych jak najprędzój był zaprowadzonym (§ 45). Wszel
kie opóźnienie pociągu przenoszące 20 minut, jest zawsze przedmio
tem szczegółowego śledztwa (§ 72). Wreszcie Towarzystwo drogi 
może być dotkniętćm karą 1000 rs. za wykroczenie przeciwko prze
pisom urządzeń z r. 1859, lub przeciwko rozporządzeniom wydanym 
na mocy tychże urządzeń, niezależnie od wszelkich innych rozporzą
dzeń karnych, jakie mogą mieć zastosowanie, tak na mocy prawodaw
stwa ogólnego, jak i na zasadzie umowy nadawczćj, mianowicie zaś: 
skierowanie egzekucyi administracyjnej, co do wykonania tego wszy
stkiego na czćm polega nietylko bezpieczeństwo, ale i regularność 
ruchu na drodze żelaznćj. Kary pieniężną idą na korzyść szpitali 
publicznych według wskazania naczelnika kraju (§ 80).

Nie przyszło dotychczas ani do zarządzenia na rachunek Towa
rzystw żadnego środka przywrócenia przerwaućj komunikacyi, ani 
tćm mnićj do wymierzenia kary; pociągi bowiem odchodzą i przycho
dzą na naszych drogach z należytą regularnością. Nie znaczy to
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przecież, iżby opóźnienia a nawet przerwy w komunikacyi zdarzać 
sig nie miały; żadna z nich wszakże nie mogła być przypisaną winie 
zarządu drogi, każda z nich bowiem była skutkiem siły większćj 
w rzadkich zaś razach pochodziła z uszkodzenia parochodu lub wa
gonu, albo z innego w czasie jazdy wypadku. Do rzgdu najdotkliw
szych, wynikłych z działania siły większćj, zaliczyć należy opóźnienia 
pociągów w porze zimowćj z powodu wielkich śniegów; zarządy dróg 
nie skąpią wydatków na spieszne uprzątnienie zasp śnieżnych i ze 
względu na pośpiech przywracania komunikacyi, niewątpliwie zasłu
gują na uznanie. Publiczność przeto powinna być w takich razach 
wyrozumiałą: nawet wysoka zapłata nie zawsze zachgci dostateczną 
liczbę rąk do natychmiastowego uprzątnienia zasp, czasami ponawia
jących sig co chwila; bezpieczniej zaś, bieg pociągu w razie jakiego 
uszkodzenia opóźnić, aniżeli bezpieczeństwo podróżnych na szwank 
narazić.

Czy w razie spóźnionego pociągu do miejsca przeznaczenia, 
Podróżny ma zasadę do żądania od Towarzystwa drogi żelaznćj zwro
tu szkód lub strat, jakie go mogły dotknąć z powodu nie przybycia 
na termin wskazany rozkładem jazdy? Pytanie to przewidzianym 
nyło przez Towarzystwa dróg żelaznych, skoro projektując przepisy 
Porządkowe przez inspektora głównego lub przez naczelnika zarządu 
komunikacyi zatwierdzone, nie przepomniały zastrzedz, iż przypad
kowe spóźnienie w odejściu lub przybyciu pociągu, nie daje podróż
nym prawa do jakichkolwiek z tego tytułu pretensyi. Zastrzeżenie 
to zwraca nas do kwestyi już na wstępie poruszonćj, czy ta część 
prawodawstwa dróg żelaznych, która formą prawną promulgacyi pra
wodawczćj nie jest zaopatrzoną i w Dzienniku Praw zamieszczoną nie 
Została, ma moc i siłę obowiązującego prawa, przeciwko wszystkim 
mieszkańcom kraju, a w szczególności przeciwko podróżnym? Tę to 
kwestyę wypada koniecznie bliżćj rozjaśnić, zwłaszcza iż ona nie 
małego jest wpływu i na iune stosunki publiczności z drogami żela
znemi, które nam jeszcze opisywać przyjdzie.

Władza zatwierdzania ustaw, ich wydawania i ogłaszania, 
wchodzi zawsze i wszgdzie w zakres atrybucyi najwyższćj władzy 
państwowćj; zawsze i wszędzie poczytywano za rzecz sprawiedliwą
1 konieczną, a nawet za jednę z rękojmi publicznych, by kraj mający 
ulegać wydawanemu prawu, dowiedział się o jego istnieniu w sposób 
Uroczysty i dostępny zarazem. Czyniąc tym pojęciom zadosyć i okre- 
siając sposób ogłaszauia wydawanych przepisów, powszechnie przyję
to za zasadę, iż żadne prawo nie może nawet rozpocząć oddziaływa
n a  na stosunki społeczne, dopóki nie zostało zaopatrzonćm w pe- 
^ną formę promulgacyi i dopóki ważnie ogłoszonćin nie jest. Art. 1 
Kodeksu Napoleońskiego zaprowadzonego do Księztwa Warszaw
skiego w r. 1808, zawierał regułę tym pojęciom odpowiadającą, sta
nowiąc; iż prawa nabierają moc obowiązującą na zasadzie ich ogło
szenia uczynionego przez Panującego, że wykonywanie tych praw
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rozpoczyna się od chwili, w którćj ta promulgacya może się stać k ra ’ 
jowi wiadomą; za taką zaś chwilę poczytywanym być winien dzień 
następny po ogłoszeniu, określonćm w tekście co do sposobu w jakim 
czynione być miało. W ustawie konstytucyjnćj w wykonaniu art. 5 
traktatu zawartego w Tylży, nadanćj Księztwu Warszawskiemu przez 
cesarza Napoleona I-go *), zamieszczonym był specyalny przepis po
wyższą regułę upraszczający, że prawa i urządzenia administracyi 
publicznćj będą ogłaszaneini w Dzienniku Praw i do nadania im mo
cy obowiązującćj, żadna inna forma ogłoszenia nie będzie potrze
bną (art. 87).

W dopełnieniu tego przepisu i odpowiednio do art. 1 Kodeksu 
Napoleona postanowionćm było, iż każde prawo i urządzenie admini
stracyi publicznćj, ma mićć odtąd oznaczaną datę pewną ogłosze
nia 2). Przedmiot zaś dotyczący promulgacyi nowo tworzonego pra
wa, składającćj się z jęgo zatwierdzenia przez Monarchę i ogłosze
nia w Dzienniku Praw, poczynając od dekretu króla saskiego z d. 7 
marca 1809 r., wywołał szereg ustaw przepisujących formę tćj p ro 
mulgacyi i sposób tćj publikacyi; ta zaś troskliwość prawodawców 
różnych epok w dziejach naszego kraju, wykazuje iż tu niechodziło 
bynajmniej o czczą formalność, ale o jednę z tych rękojmi prawa pu
blicznego, na których spoczywa porządek społeczny i które potęgują 
ideę samćjże sprawiedliwości.

Powyższą zasadę powtórzyła ustawa konstytucyjna z d. 15 (27) 
listopada 1815 r. stanowiąc, iż prawa, postanowienia i urządzenia 
królewskie, będą drukowane w Dzienniku Praw, sposób zaś ich ogła
szania przepisanym zostanie przez oddzielne postanowienie (a. 164). 
Sposób ten określonym został przez Namiestnika-królewskiego w Ra
dzie Stanu 3), który „w zadosyć uczynieniu artykułowi 164 ustawy 
konstytucyjnćj, chcąc oraz upowszechnić znajomość praw i urządzeń 
krajowych, tak aby nikt ich niewiadomością wymówić się nie mógł;” 
postanowił: że przy każdćm prawie wydrukowany będzie dzień jego 
ogłoszenia, że każde prawo staje się obowiązującćm dla wszystkich 
mieszkańców kraju z dniem ogłoszenia, tym zaś dniem będzie dzień 
25 po wydrukowaniu prawa.

W obec tych ustaw art. 1 księgi I kodeksu cywilnego polskiego, 
nie potrzebował mieścić w sobie wszystkich rozporządzeń artykułu 1 
kodeksu Napoleona, i z tego ostatniego zaczerpnął jedynie zasadę 
główną: „wykonywanie praw zaczynać się będzie w całćm Królestwie 
Polskićm z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.” Zasada ta 
ponowioną została w art. 33 Statutu organicznego z dnia 14 lutego 
1832 r., przetrwała więc do niedawnego czasu i oddziaływała z całą

5 2 8  DROGI ŻELAZNE

')  D rezno 2 2 lipca 180 7 roku .
2)  D ekre t  króla saskiego z cl. 19 czerw ca 18 1 0  r. 
*) Dnia 16 stycznia 18 IG roku.



skutecznością i siłą w chwilach, w których różne części składające 
prawodawstwo dróg żelaznych były wydawanemi.

Z zestawienia tych wszystkich ustaw niezmiennie stojących 
przy zasadzie zasłaniającej sądzonych i rządzonych przed dowolno
ścią pod każdym względem dla społeczeństwa szkodliwą, nauka wy
prowadziła ten pewnik, iż projekt prawa nieinaczćj przeistacza się 
w samo prawo, ogół mieszkańców7 w kraju obowiązywać zdolne, jak 
przy zachowaniu warunków następujących:

Po pierwsze: ażeby projekt uzyskał zatwierdzenie władzy 
prawodawczej.

Powtóre: ażeby zatwierdzenie to poświadczonem zostało przez 
Panującego, albo przez władzę upoważnioną działać w danym przed
miocie w jego imieniu i nieinaczćj jak w formie i w wyrazach wska
zanych przepisami o promulgacyi praw, istniejącemi w chwili rzeczo
nego zatwierdzenia a więc z wyraźnym rozkazem ich wykonania 
i ogłoszenia.

Po trzecie: ażeby sama publikacya nastąpiła nieinaczćj jak 
przez wydrukowanie całego prawa w Dzienniku Praw z wyrażeniem 
dnia od którego poczytywanem być ma za ogłoszone.

Zaprzeczyć więc nie można, iż te części prawodawstwa dróg 
żelaznych, które nie uczyniły zadosyć chociażby jednemu z tych 
trzech warunków, nosząc na sobie raczćj charakter urządzeń admini
stracyjnych, nie sięgają w dziedzinę stosunków rządzonych prawem 
°gólnćm.

Ilekroć przeto przychodzi do sądów spór polegający na stosun
kach tego rodzaju i znajduje odpowiedni przepis w kodeksie cywilnym 
°dmienny od przepisu pomieszczonego w prawodawstwie dróg żela
znych, należy przedewszystkiem zbadać, czy ten ostatni przepis po
chodzi od władzy prawodawczćj i czy jest prawnie zapromulgowany
1 ogłoszony. W braku jednego z tych trzech warunków niepodobna 
Uznawać iż przepis zaprowadził modyfikacyę zasad prawodawstwa 
ogólnego i spór wedle nich powinien być rozstrzygniętym.

Akta nadawcze, czyli umowy zawarte przez rząd z Towarzystwa
mi dróg żelaznych, nie ogłoszone w Dzienniku Praw, pozostały umo
wami o jeden ze szczegółów  administracyi krajowćj i nie zamienione 
w prawo, wytworzyły stosunek ściśle kontraktowy między rządem
2 .jednćj, a Towarzystwem drogi żelaznćj z drugićj strony. Urządze
nia znowu z r. 1859 nie zatwierdzone w sposób artykułem 11 ukazu
2 dnia 12 (24) grudnia 1832 r. wskazany i nie ogłoszone w Dzienniku 
Piaw, nie wyszły po za granice spraw tćjże administracyi, zwłaszcza

Rada Administracyjna nie miała atrybucyi ani zaprowadzać mody- 
fikacyi w prawodawstwie ogólnćm, ani odmieniać zasad i warunków 
°kreślonych aktami nadawczemi '). Przepisy zaś porządkowe, były 
^ ie łem  urzędnika nietylko niezaopatrzonego we władzę modyfiko-

' )  A rtyku ł 1 tegoż ukazu.
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wania praw ogólnych, ale nawet nie mającego żadnej atrybucyi pra
wodawczćj.

Stosunki przeto publiczności z zarządami dróg żelaznych, czyli 
przedmiot przewozu osób i rzeczy, ulegają niezmiennie prawodaw
stwu ogólnemu. Poczytuje ono te zarządy za wożących i rozciąga na 
nie wszystkie przepisy artykułów 1782 do 1786 Kodeksu Napoleona, 
tudzież artykułów 96 do 108 Kodeksu handlowego. Ogólna nazwa 
wożących (voituriers) przyjętą została przez kodeks w znaczeniu bar
dzo rozległćm, ogarnia bowiem nietylko tych, którzy wynajmują swe 
usługi w celu przewożenia osób i rzeczy lądem lub wodą, ale zarazem 
wszystkich przedsiębiorców tego przewozu powozami prywatnemi 
lub publicznemi, drogami żelaznemi lub wodą (entrepreneurs de trans
port), tudzież wszystkich komisyouerów transportowych (commissio
naires de transport). Prawodawstwo ogólne stawia ich wszystkich 
na jednćj linii i jednakowym poddaje przepisom, wszyscy bowiem za
równo wynajmują swe usługi. Jedyną między niemi różnicę tworzy 
byt lub niebyt ogłoszeń zawiadamiających publiczność o urządzeniu 
przewozu, o jego cenie, o dniach i godzinach odjazdu i przyjazdu. 
Nie czyniąc tych ogłoszeń przewożący zachowuje całą swobodę pod 
względem wyboru osób lub rzeczy, ceny i warunków przewozu. Po 
wydaniu zaś tych ogłoszeń, już nie jest władnym ani usług swych 
komukolwiek odmawiać, ani żądać zapłaty wyższej nad tę, jaka zosta
ła  ogłoszoną, ani wyjazdu opóźniać, chociażby wyjeżdżać musiał bez 
podróżnych lub bez ładunku. Podstawą przecież tego stosunku jest 
w obu razach najem usług tworzący obowiązki przewożącego okre
ślone w pomienionych artykułach.

Jedne z tych obowiązków, jako wynikające z samej natury te 
go stosunku, poczytywane są przez kodeks, za związane tak ściśle 
z istotą najmu usług, iż rzeczywiście tworzą samą jego treść i byt 
umowy o tenże najem. Do takich obowiązków należy rękojmia bez
pieczeństwa podróżnych w czasie przewozu. Obowiązków tego ro
dzaju, żaden warunek umowy zmienić lub osłabić nie jest zdolnym; 
zmianę głównćj podstawy stosunku najmu usług, mógłby zaprowadzić 
nowy przepis, wydany w porządku prawodawczym, a bądź dozwala
jący umawiać się inaczćj, bądź dający odmienne o tym najmie poję
cie, bądź sam określający inaczćj skutki poniesionćj przez podró
żnych szkody.

Kodeks określa zarazem drugorzędne obowiązki wożących, po
dając reguły do stosowania w braku odpowiednićj umowy stron; do
puszcza zatćm zgodzenie się na warunki odmienne, i pod tyin wzglę
dem pozostaje znowu wiernym wielkićj zasadzie swobody umów, któ
rą  za przyrodzony każdemu prawo i za dźwignią działalności spo- 
łecznćj poczytując, przyjął za ideę przewodnią wszystkich swych 
rozporządzeń.

Te przeto zasady, których ani złamać ani obejść nie może wola 
i zgodzenie się stron kontraktujących, nio uległy żadnćj modyfikacyi
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przez czgść prawodawstwa dróg żelaznych, nie bgdącą prawem obo
wiązującym ogółu mieszkańców kraju. Czgść ta jest właśnie owemi 
urządzeniami szczególowemi (reglemenls parlieuliers), o jakich mó
wiąc art. 1786 kodeksu Napoleona, dodaje zarazem, iż one tworzą 
prawo pomigdzy przedsigbiorcami przewozu a innymi mieszkańcami 
kraju. Jak to jednak najuczeńsi prawoznawcy zasadnie wykazują, 
przedmiotem tych urządzeń, wydawanych w celu bezpieczeństwa pu
blicznego i utrzymania dróg, nie mogą być i nie są stosunki płynące 
z umowy o najem. Podróżni i wysyłający rzeczy, powinni sig do 
tych urządzeń stosować i nie tamować ich wykonania, a nawet o ile 
mieliby w tćm interes, władnymi są żądać, by sig do nich przewożą
cy ściśle stosował lj \  urządzenia te przecież, na znaczenie, istotg i tręść 
samejże umowy o najem usług, żadnego nie mają wpływu.

Z powyższego wigc szkicu, acz tylko w ogólnych podanego ry
sach, wynika wniosek: iż przepisy porządkowe drogi żelaznćj nie ma- 

tćj doniosłości, iżby stawione wyżej pytanie, do którego sig właśnie 
zwracamy, rozstrzygać miały w charakterze prawa krajowego; tego bo
wiem znaczenia widocznie nie mają. Nie można im wszakże zaprze
czać znaczenia, jakie ma każdy warunek umowy zawartćj pomigdzy 
Powożącym i podróżnym, nie naruszający ani natury ani istoty kon
traktu o najem usług i właśnie dla tego należy od zgodzenia sig stron 
kontraktujących. Oznaczenie dnia i godziny odwiezienia podróżne
go do kresu podróży, zaliczonćm być musi w poczet takich warun
ków drugorzgdnych, pozostawionych przez kodeks temu porozumie- 
^ u . Zarządy dróg żelaznych, są przeto mocnemi wszystkie tego ro
dzaju warunki wprowadzać do umów z podróżnymi; że zaś niepodo- 

tla żądać by z każdym z nich oddzielny spisywały kontrakt, ani do
puszczać by pod tym wzglgdem dopuszczały różnic, władza administra
cyjna musiała przeto nietylko zezwolić, ale nawet zażądać, iżby te 
Warunki były raz na zawsze ustalonemi. Takim właśnie kontraktem 
s3 owe przepisy porządkowe w połączeniu z taryfą opłat pobiera- 
nych za przewóz; każdy przez zakupienie biletu jazdy, zawiera umo- 

na warunkach rzeczonemi przepisami określonych i musi być 
Poczytanym za przyjmującego wszystkie te warunki. Wyjątkiem są 
takie tylko warunki, któreby istotg samego najmu zmieniały i z po
łc iam i kodeksu o tym stosunku były w sprzeczności; opóźnienia zaś 
Podróży, do tych wyjątków zaliczać sig nie dają.

Wolno wigc zarządom dróg żelaznych zastrzedz, iż w razie przy
padkowego opóźnienia w odejściu lub przybyciu pociągu, podróżni 
ządućj szkody lub straty dochodzić nie bgdą mieli tytułu, i zastrzeae- 
nie to ma niewątpliwie pełną kontraktową skuteczność. Gdy zaś 
właściwa władza sama pilnuje regularnego biegu pociągów, i w ra- 
2le opóźnień, sama odpowiednie zarządza środki przeciwko zarzą
dowi drogi, publiczność przeto musi na tćj rgkojmi poprzestać, wie-

’)  T rop long , Louage N r. 9 0 8 , Zachariae  III 44 i 45 .
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dząc zresztą, iż oprócz wypadków siły większćj, lub względów na bez
pieczeństwo jazdy, żadnćj dowolności ze strony zarządu drogi obawiać 
się nie należy. Wzgląd zaś na bezpieczeństwo jazdy, jest zawsze 
tak dalece przeważnym, iż w obec niego umilknąć muszą niedogodno
ści, wynikające z jćj opóźnienia.

Podróżny miałby więc zasadę do żądania zwrotu szkody spo- 
wodowanćj opóźnieniem jazdy, w dwóch jedynie razach: gdyby nie- 
poprzestając na kupnie biletu, zawar>z rządem drogi specyalną umo
wę i w nićj wysokość kary na każdy dzień lub godzinę spóźnienia 
oznaczył, lub gdyby tenże zarząd wstrzymał wyprawienie pociągu 
bez żadnego powodu, co jak widzimy, jest zupełnie niemożliwćm.

V.

Publiczność ma jeszcze prawo żądania, by służba drogi żelaznćj 
zachowywała należytą uprzejmość; ustala to prawo artykuł 13 postano
wienia Rady Administiacyjućj z maja 1857r., determinuje je bliżćj § 85 
urządzeń z października t. r. w słowach: „urzędnicy i oficyaliści drogi 
obowiązani są zachować się względem publiczności przyzwoicie, uprzej
mie, z należytą dla osób względnością, i nie odmawiać żadnych od nich 
objaśnień, dotyczących jazdy na drodze żelaznćj.’’ Ten obowiązek 
służby uwydatniają jeszcze przepisy porządkowe, zalecając jćj nadto, 
unikania wszelkich z podróżnymi sporów, ograniczania się zaś w ra
zie zajścia na objaśnieniu i stosowajiu przepisów, których spełnie
nia pilnować mają. Przepisy te zastrzegają jeszcze, iż usługi służby, 
wynikające z jćj obowiązków, powinny być przez nią oddawanemi 
chętnie i bezinteresownie; wzbraniają więc przyjmowania od podróż
nych jakiegobądź datku. Zabraniają wreszcie służbie palić tytuń 
w czasie pełnienia przez nią obowiązków, mianowicie zaś na chodni
ku stacyi podczas postoju pociągu i w powozach podczas jazdy.

Tak wyraźne zastrzeżenia nie wymagają żaduych objaśnień.

VI.

Niezależnie od prawa dochodzenia wymiaru sprawiedliwości 
przeciwko samemu Towarzystwu drogi żelaznćj lub jego zarządowi, 
publiczność ma także prawo do skarg i na każdego z osobna z wyko* 
nywających jakiekolwiekbądź obowiązki na drodze. Prawo to usta
la postanowienie Rady Administracyjućj z maja 1857 r. wydane, za- 
promulgowane i ogłoszono w porządku prawodawczym, wchodzące 
więc w skład prawodawstwa krajowego. „Każdy z podróżnych który
by sądził że służba drogi nie wykonała ściśle przepisów ostrożności, 
jakich zachowanie wskazanćm jest szczegółowemi przepisami, lub 
doznał niewłaściwego z jćj strony obejścia się, jest mocnym zanieść 
zażalenie, na pićrwszćj stacyi, do książki na ten cel postanowionćj, 
a zarząd drogi albo je sam załatwi, albo tćż do właściwćj władzy
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sądowćj po wymierzenie kary odeśle ') / ’ W rozwinięciu tego prze
pisu, urządzenia z października 1859 r. zastrzegły, iż na każdćj sta
cyi znajdować się będzie książka sznurowa, poświadczona przez 
inspektora głównego lub przez komisarza rządowego drócr że
laznych, w którćj podróżni zapisywać mogą skargi i zażalenia,°bądź 
przeciwko służbie drogi, bądź przeciwko każdemu wchodzącemu 
w skład tejże służby (§ 61). Przepisy porządkowe objaśniają, iż 
w mowie będąca książka znajduje się u zawiadowcy każdćj stacyi, i wy
magają, iżby skargi opatrzone były podpisem skarżącego, wyrażając 
zarazem jego adres i wskazując, o ile można najdokładnićj, osobę 
oskarżonego, bądź z nazwiska, bądź z numeru, bądź z innćj oznaki 
uiundurowćj.

Publiczność wykonywa to prawo w bardzo obszernych rozmia
rach; jćj skargi i zażalenia na służbę każdćj drogi są częste i dają 
powód do surowych kar wymierzanych na winnych przez jćj zarząd, 
zaprzeczyć wszakże nie można, iż publiczność jest często niewyrozumia- 
łą, skoro pomimo surowości przyjmowanćj za zasadę, ilekroć skarga 
przychodzi pod rozpoznanie zarządu drogi, znaczna część zażaleń 
okazuje się nieusprawiedliwioną lub być wypływem złego humoru 
skarżących.

Co zaś ważniejsza, publiczność nie przychodzi zarządom dróg 
z lą: pomocą, jaka byłaby dla nich właśnie najpożądańsz^; zanoszo
ne bowiem skargi mają prawie wyłącznie za przedmiot naruszenie 
prawa, o jakićm w poprzednim mówiliśmy rozdziale: brak uprzejmo
ści lub niewłaściwe obejście się ze strony służby; nie zdarzyło zaś 
spotkać się z zażaleniem uderzającćm w nieścisłe wykonanie przepi
sów ostrożności, z natury swćj żywszy budzące interes, skoro oddzia- 
ywa na bezpieczeństwo jazdy. Pomimo największćj baczności za

rządów, bezwątpienia zdarzyć się musiało, iż konduktor pociągu 
wsiadł do powozu zamiast siedzieć zewnątrz przy hamulcu lub lince,
'v miejscu, z którego każdy ruch pociągu i stan drogi dostrzegając 
z łatwością, mógłby dać odpowiedni znale w razie potrzeby. I to nie
jednokrotnie przytrafić się mogło, iż maszynista podnosząc siłę pary, 
odzyskał czas stracony przez spieszniejszą nad przepis jazdę w dal
szym jćj biegu albo wjechał lub wyjechał ze stacyi za gwałtownie, 
Przy raptownćm uderzeniu buforów o bufory i przy niezwykłćm wstrzą- 
suieniu powozów. Te i tym podobne odstąpienia od przepisów, nie 
s k ło n i ły  przecież żadnego z podróżnych do zwrócenia uwagi zarządu 
ur°gi i winny mógł niejednokrotnie ujść zasłużonćj kary. Byłoby 
Wlgc do życzenia, iżby przez wzgląd na pęwien rodzaj solidarności 

rzeczy bezpieczeństwa jazdy, takich właśnie zboczeń służby po
dróżni nie pokrywali oziębłością.

‘) A rt. 13 tegoż postanow ienia. 
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VII.
Mówiliśmy dotąd o prawach przysługujących każdemu z podróż

nych, bądź na podstawie prawodawstwa ogólnego, bądź na mocy 
przepisów wydanych dla dróg żelaznych, a wigc o prawach pozytyw
nych, nadających tytuł do skargi, zażalenia, albo do żądania zapłaty 
w drodze sądowćj. Po za temi wszakże prawami, publiczność ma 
jeszcze tytuł, do wywierania nacisku na zarządy dróg żelaznych
o urzeczywistnianie ulepszeń istniejących za granicą a mających na 
celu potęgowanie tego środka komunikacji, tak pożytecznie oddzia
ływającego na rozwój stosunków społecznych i tak skutecznie uła
twiającego wszelki postęp. Mamy tu głównie na widoku coraz wię
kszą taniość ja zd y  i coraz większą jćj prędkość, czyli obniżanie opła
ty za przewóz osób i zwiększanie szybkości biegu pociągów.

Żądaniom wszakże w tym kierunku stawianym, nie przychodzi 
w pomoc ani prawo pisane, ani tytuł do skargi, będący właśnie cechą 
każdego prawa pozytywnego. Zasada do podnoszenia tych żądań 
wysnuwać się daje jedynie z pojęcia o interesie ogólnym, któremu 
drogi żelazne mają zadanie czynić zawsze zadosyć. I w tćm właśnie 
pojęciu tkwi niezaprzeczona siła i doniosłość wpływu opinii publi
cznej, ilekroć ona w imieniu lub dla dobra ogółu ulepszeń się do
pomina.

Nienależy przecież wyprowadzać ztąd wniosku, iż byle głos lub 
zarzut podniesiony w druku albo rozpowszechniany mową, ma być 
zaraz poczytywanym za wyraz prawdziwćj opinii publicznćj i z przy
należnego jćj korzystać wpływu; taki bowiem wniosek byłby szkodli- 
wćm złudzeniem. Bez dokładnego obeznania się z przedmiotem, 
a więc bez poprzedniego uczynienia nad nim gruntownych studyów, 
bez objęcia myślą wszystkich różnorodnych interesów w grę wcho
dzących, a więo bez uwzględnienia każdego z nich i bez ich pogodze
nia między sobą, niepodobna ocenić co w danćj kwestyi jest prawdą 
a co fałszem, nie godzi się przeto wydawać sądu w rzeczach, których 
się dokładnie nie zna. Poznanie prawdy jest bez wątpienia naj- 
trudniejszćm z zadań życia; usiłowania całych pokoleń podejmowane 
w celu dojścia do nićj, pozostają często bezowocnemi; nie można się 
więc dziwić temu, że ten lub ów danego przedmiotu dokładnie nie 
zna, ale godzi się przyganić, że mówi lub pisze o tćm czego gruntow
nie zbadać się nie postarał. Uwagi tćj nie odnosimy do jednego wy
łącznie przedmiotu; jest ona ogólną, ogarniającą zarówno każdą ga
łąź wiedzy jak i każdą działalność człowieka, i uzasadnia zarzut 
przeciwko dziennikom i czasopismom we wszystkich prawie krajach, 
iż podnoszą zarzuty bez uależytćj znajomości rzeczy, a więc chociaż
by mimowolnie i zapewnie bez złćj wiary, wprowadzają w błąd opi
nią publiczną.

Nie taka tćż obałamucona opinia mogłaby wpłynąć na obniże
nie opłaty za jazdę drogami żelaznemi lub ua zwiększenie szybkości 
pociągów. Jedno i drugie zarówno warunkowanćm być musi stanem 
finansowym towarzystwa, do którego droga należy. Przedewszy-



stkiem więc potrzeba rzecz dokładnie pod tym względem rozpoznać 
i odpowiednio do tego stanu podnosić przeciwko zarządom dró" że
laznych żądania, lub je do dalszego odraczać czasu.

Mianowicie zaś opinia publiczna byłaby upoważnioną czynić 
nacisk o zniżenie pobieranych za jazdę opłat, na te z towarzystw, 
które z eksploatacji drogi otrzymują czysty dochód, pokrywający 
więcćj, niż odpowiedni procent od kapitału na jćj budowę wydanego, 
czyli od akcyj wyobrażających tenże kapitał. W samych umowach 
nadawczych istnieje pod tym względem zastrzeżenie, iż rządowi przy
służą prawo zniżenia opłat przewozowych co lat 10, skoro w ciągu 
trzech, po sobie idących lat, posiadacze akcyi otrzymali więcej nad 10% 
od tegoż kapitału. Z uwagi przecież, że stopa procentu jest ze swój 
natury zmienną, od ekonomicznego stanu kraju i od wielu innych 
warunków zależną, mogłaby w danym momencie i wśród danego sta
nu rzeczy stopa 10% wydawać się za wysoką. Dałby się więc wtedy 
wytłumaczyć nacisk opinii publicznej o zniżenie opłaty przewozowćj, 
czyniony na towarzystwo wypłacające posiadaczom akcyi procent 
nawet niższy od 10%; zawsze przecież, pewna stopa procentu, cho
ciażby 7 lub 8%  w naszym kraju, musi być dla nich pozostawioną. 
Dopóki więc czysty dochód drogi, takiego przynajmnićj procentu 
nie pokrywa, dopóty o zniżeniu istniejących obecnie opłat przewozo
wych nie może być na seryo mowy.

Jakże często dają się u nas słyszeć głosy o wielkićj zamożności 
towarzystw dróg żelaznych i o wielkich przez też towarzystwa otrzy
mywanych zyskach. Głosy te dowodzą znowu, jak łatwo opinia 
publiczna obałamucać się daje, przyjmując za pewniki to, co bez do
kładnego zbadania rzeczy, zostało powiędzianśm a zwłaszcza wydru
kowanym. A jednak każdy kto zechce, może się z łatwością przeko
nać, że rezultaty eksploatacyi naszych dróg żelaznych, od owćj mnie- 
manćj świetności są bardzo dalekiemi.

Trzy z tych towarzystw korzystają z poręczenia danego im 
przez rząd, i dlatego ich akcye i obligacye zowią s ię  gwarantowane- 
7ni; czwarte zaś ( W a r s z a w s k o - W ie d e ń s k ie )  takiśj rękojmi nie ma. 
Różnica ważna w skutkach, zwłaszcza przy ocenianiu rezultatów 
eksploatacyi każdćj z tych dróg; konieczną więc jest rzeczą, cel i zna
czenie tćj rękojmi dokładnie pojąć.

Budowa każdćj drogi żelaznćj pochłania tak wielki kapitał, 
a jćj czyste dochody są z początku tak małe i tak powoli wzrastają, 
iż dopiero po kilku lub kilkunastu latach wystarczaćby mogły na pokrycie 
procentu od tegoż kapitału; upływu zaś jeszcze dłuższego szeregu lat 
potrzeba, by te czyste dochody przewyższyły ów procent i przynosiły 
korzyść dając naddywidendę. Łatwo przeto pojąć, iż budowa drogi 
żelaznej jest nietylko nad siły jednego lub kilku kapitalistów, ale 
nawet nie znalazłaby chętnych do tego przedsigbierstwa, niezabez- 
pieczając godziwie należnego procentu od tak znacznego w nią wkła
du- Gdzie zaś ten procent jest albo niepewnym albo bardzo odle
głym, tam i towarzystwo mające zebrać wielki kapitał za pośredni
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ctwem wypuszczenia akcyi i obligacyi, utworzyćby się nie dało. 
Jedynie rząd, rozporządzając funduszami budżetowemi całego kraju, 
posiada odpowiednie do tak olbrzymiego zadania środki, i sam jeden 
jest w stanie wykonać to dzieło użyteczności ogólnćj, którego potrze
bę z wielu uznaje względów. Jest to zasadą ogólną, wyjątki zaś od 
nićj są bardzo nie liczne, tłumaczące się szczególnemi korzyściami, 
jakie przedstawiać może dana miejscowość i ruch handlowy, zapew
niający natychmiastowe oprocentowanie kapitałowi na budowę wy
datkowanemu. W jednćj Anglii, mającćj kolosalne kapitały, nieznaj- 
dujące łatwego umieszczenia i zmuszone na bardzo niskim poprze
stawać procencie, a przyuczonćj oddawna rozwój działalności spo
łecznćj pozostawiać prywatnćj inicyatywie, drogi żelazne pobudowa
ne zostały przez towarzystwa bez pomocy rządowćj. I  tam przecież, 
kapitał w budowę włożony, bardzo długo nie przynosił żadnego lub 
bardzo mały procent, i w ostatnich dopiero czasach (a więc po upły
wie kilkudziesięciu lat), doczekał się procentu od 3 do 4%  rocznie. 
W całćj zaś Europie, budowa dróg żelaznych była i jest dokonywaną 
kosztem budżetów krajowych, albo przez same rządy, albo przez 
towarzystwa otrzymujące z tychże budżetów odpowiednią pomoc.

Pomoc ta  udzielaną bywa w nie jednakowym zakresie i w nie 
jednakowym sposobie: albo przez jednorazowe bezzwrotne zasiłki, 
albo przez połączenie procentu od części lub całości potrzebnego na 
budowę drogi kapitału i funduszu na jego umorzenie. Rozbiór ka
żdego z tych systematów, wychodząc po za ramy tego pisma, oddalił
by nas od przedmiotu; ograniczyć się przeto musimy na wskazaniu 
zasad, sposobu i rozciągłości udzielonćj przez rząd pomocy trzem 
Towarzystwom dróg żelaznych w naszym kraju.

Uznając potrzebę zbudowania dróg żelaznych, a zarazem obo
wiązek dokonania tych dzieł groszem publicznym, rząd poczytał za 
rzecz dogodniejszą nie prowadzić budowy, ale ją  powierzyć Towa
rzystwom prywatnym. Z uwagi znowu, iż dochody budżetowe jedne
go lub kilku lat, dostarczając kapitał potrzebny na budowę drogi, nie 
mogłyby załatwiać jak należy innych potrzeb krajowych, coby na ad- 
ministracyą kraju musiało oddziaływać szkodliwie, rząd przyjął za za
sadę, iż w mowie będące drogi żelazne, zbudowanemi być mają fundu
szem z pożyczki na ten cel zaciągniętćj. Zasada ze wszech miar 
usprawiedliwiona; nie można bowiem tak wielkim wydatkiem obcią
żać jednego pokolenia i słusznćm jest wydatek ten rozłożyć na sze
reg pokoleń, mających zarówno korzystać z budującćj się drogi żela
znćj. Dla innych znowu widoków, zamiast pożyczkę zaciągnąć bez
pośrednio, rząd pozostawił Towarzystwom zebranie kapitału przez 
wypuszczenie akcyj i obligacyj, zapewniając temuż kapitałowi pro
cent i umorzenie, czyli spłacenie akcyj i obligacyj corocznie wyloso
wanych. Poręczenie to przecież nie jest bezwarunkowóm, takićm 
jakie otrzymali posiadacze akcyi drogi żelaznćj nadwiślańskićj; oni 
bowiem udzielili pożyczkę wprost samemu rządowi, mającemu płacić im
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procent i akcye drogą losowania umarzać, bez względu na to, czy 
droga żelazna będzie zbudowaną lub nie i czy potrafi pokryć koszta 
eksploatacji. Poręczenie udzielone trzem naszym Towarzystwom 
znaczy:

Po pierwsze: że każde z tych Towarzystw upoważnionem zosta
ło wypuścić daną liczbę akcyj i obligacyj po cenie jaką otrzymać po
trafi, i zobowiazało się, za fundusz w ten sposób zebrany (chociażby 
niższy od summy ryczałtowo obliczonćj a równającej się imiennćj 
wartości wszystkich akcyj i obligacyj), wybudować drogę żelazną 
wedle planów i kierunków zatwierdzonych przeź rząd i przy zasto
sowaniu się do wszelkich zastrzeżeń umowy nadawczćj.

Powtóre: że gdyby był tak zebrany fundusz nie wystarczył na 
zbudowanie drogi, Towarzystwo miało obowiązek zaciągnąć na swój 
wyłączny rachunek dodatkową na ten cel pożyczkę, a przeciwnie 
oszczędność na kosztach budowy stawała się wyłączną korzyścią 
Towarzystwa. Ono bowiem podjęło się budowy na zysk i niebezpie
czeństwo (a forfait); rezultat przeto tego przedsiębiorstwa już żadne
go interesu dla rządu nie przedstawiał, byleby droga odpowiednio do 
warunków umowy nadawczćj była zbudowaną.

Po trzecie', że Towarzystwo przyjęło obowiązek otworzyć ruch 
na zbudowanćj drodze i prowadzić na niej ciągły, regularny bieg 
pociągów w taki sposób nią zarządzając, iżby dochody pokrywały 
Przynajmnićj wszystkie koszta eksploatacyi. Eząd bowiem nie wcho
dząc w to, czy rzeczone koszta dochodami drogi będą pokryte lub 
nie, zobowiązał się jedynie dopłacać corocznie Towarzystwu, uajwyżćj 
tyle, ile wynosi procc-nt i fundusz na umorzenie od kapitału ryczałto
wo na budowę drogi oznaczonego, i to, o ile czysty dochód z eksplo
atacyi nie wystarczy na pokrycie tegoż procentu i tegoż tunduszu. 
Odyby więc w którym roku dochody drogi nie pokryły kosztów 
eksploatacyi, Towarzystwo musiałoby na owój przez rząd poręczonćj 
summie poprzestając, zaspokoić z niej brakującą część tych kosztów, 
następnie wypłacić procent i tundusz na umorzenie posiadaczom 
obligacyi, a dopiero resztę otrzymanćj od rządu summy, pomiędzy 
Posiadaczy akcyj rozdzielić. Bardzo więc łatwo zdarzyćby się mogło, 
iżby posiadacze akcyj otrzymali procent mniejszy od tego, jakiego 
Sl§ spodziewąją.

Po czwarte: że przeto poręczenie rządowe nie jest poręczeniem 
daućm każdemu z osobna posiadaczowi obligacyi lub akcyi towarzy- 
stwa; pierwsi bowiem nie są bynajmnićj wierzycielami rządu i w ża
dnym prawnym stosunku z tymże rządem nie stoją; ale są wierzycie
lami Towarzystwa mającymi zabezpieczenie na całym jego majątku,
u ,więc i na wszystkich czystych dochodach drogi i na owćm poręcze
niu Towarzystwu przez rząd udzielonćm, stanowiącćm jego prawo na
byte i wielkićj wartości. Posiadacze zaś akcyj, są znowu współwła
ścicielami drogi, dzielącymi dobre lub złe losy samegoż Towarzystwa 
którego są uczestnikami.



Powszechnie przyjęta nazwa: ahcyj lub obligaeyj gwarantowa
nych, nie jest przeto ścisłą i do mylnych mogłaby doprowadzać pojęć. 
Papiery te nie są bynajmniśj poręczonemi przez rząd, ale są jedynie 
akcjami i obligacyami Towarzystwa, któremu przysłużą poręczenie, 
od wielu jak widzimy warunków zależne. Gdyby Towarzystwo nawet 
przy corocznśj pomocy ze strony rządu, z tytułu owego poręczenia 
czerpanej, nie było w możności zapłacić któregokolwiek kuponu od 
obligacyi, musiałoby w takim razie ogłosić się niewypłacalnym. 
Gdyby znowu po pokryciu kosztów eksploatacyi i zaspokojeniu pro
centu wierzycielom, tudzież po umorzeniu swych długów w odpowie- 
dniśj na każdy rok wysokości, nic z owśj pomocy rządowśj do roz
działu między posiadaczy akcyj nie pozostało, nie otrzymaliby oni ża
dnego procentu, tak samo jak uczestnicy każdego innego przedsię
biorstwa, w złym będącego stanie. Gotowizna dana za obligacye to
warzystwa, jest pożyczką temuż Towarzystwu udzieloną a opartą na 
zaufaniu do interesu przedsiębierstwa, mającego zapewnioną pomoc 
rządową, która toż zaufanie wywołuje i niewątpliwie wzmacnia. Go
towizna znowu dana za akcye, jest przystąpieniem do tegoż interesu, 
opartem na zaufaniu, że przy owśj pomocy rezultata przedsiębior
stwa dadzą corocznie przynajmniej zwykły procent. Obligacye są 
papierem lokacyjnym; akcye, acz Towarzystwa posiadającego gwaran- 
cyą rządową, mają cechę papieru spekulacyjnego, i dopiero dobre re
zultata eksploatacyi, pozwalają papier ten zaliczyć do papierów lo
kacyjnych.

Akcye Warszawsko-Bydgoskie, Warszawsko-Terespolskie i Fa- 
bryczno-Eódzkie, do chwili zbudowania tych dróg i otwarcia na nich 
ruchu, tudzież do czasu przeświadczenia się, iż dochody tychże dróg, 
niewątpliwie pokrywają koszta ich utrzymania i eksploatacyi, były 
papierami spekulacyjnymi, pomimo gwarancyi rządowśj, jaka przy
służą każdemu z tych Towarzystw. Akcye te przeistoczyły się w pa
pier lokacyjny dopićro wtedy, gdy dla każdego stało sig wiadomśm, 
iż rzeczone drogi zostały zbudowanemi za fundusz z umieszczenia 
akcyi i obligacyi przez towarzystwo zebrany, i bez potrzeby zaciąga
nia dodatkowych na dokończenie budowy pożyczek, i że dochody każ
dej z tych dróg wystarczają na jćj utrzymanie i pokrywają wszelkie 
koszta eksploatacyi, a nawet pozostawiają przewyżkę na opłatę czę
ści procentów od kapitału wydanego na budowę. Przewyżka nie jest 
przecież tak znaczną, iżby którękolwiek z tych Towarzystw bezcorocz- 
nćj pomocy rządowśj obejść się mogło. Od początku istnienia tych 
Towarzystw po koniec roku 1874 otrzymały one od rządu zali
czenia: Warszawsko-Bydgowskie rub. 1,929,423 k. 77 ‘/a, Warszaw- 
sko-TerespoIskie rub. 2,809,745 k. 79 ‘/ 2, Fabryczno-Łódzkie rubli 
399,907 k. 84 ■/,. Rachunki za rok ubiegły 1875 nie są dotąd zam
knięte, dopiśro więc w czerwcu r. b. będzie znaną summa dopłat, j a 
kie z tytułu w mowie będącśj rękojmi, przypadną od rządu. O ile
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nam wszakże wiadomo, rząd dopłaci 1 -mu z tych Towarzystw około 
rub. 75,000; 2-mu około 107,000; 3-mu zaś, około rub. 36,000 ').

Pomoc ta jest pożyczką bezterminową udzielaną Towarzystwom 
przez rząd pod obowiązkiem zwrotu z procentami oznaczonemi w umo
wach nadawczych. Od chwili, w której czyste dochody drogi przewyż
szą fundusz potrzebny na opłacenie procentu od akcyj i obligacyj To

*) Z n a c z e n ie  i don iosłość  r ę k o jm i  rządow e j ,  dadzą  się n a j lep ie j  u w y d a 
tnić  p rzez p r z y k ła d  liczebny: p r z y jm u ją c  j a k o  d a n e ,  iż k o s z t  b u d o w y  d ro g i  
ocen ionym  zos ta ł  n a  10 miliono'w, iż T o w arz y s tw o  w ce lu  ze b ra n ia  tego  kap i ta -
*u t wypuści ło  ob l igacy j  za  tt m il ionów , akcy j  zaś za  4 m il iony ,  i m a  ząpew nio -  
n4 r ę k o jm ię  r z ąd o w ą  5 ° /0 roczn ie  od  tegoż k a p i t a łu ,  tudzież  ‘/ l0  0/ 0 na u m o 
rzen ie ,  a w ięc  zas i łek  ro czn y  najwyżej  5 1 0 , 0 0 0 ;  w o b e c  t y c h  danych  i o d p o 
wiednio do  r e z u l ta tó w  przedsięw zięc ia ,  m ożliwe b ędą  n a s tę p u ją c e  hypo tezy :

0 )  w s k u te k  n iep rzew idz ianych  t r u d n o śc i  sam ej bu d o w y  lu b  k o n ie c z n o 
ści u lokow an ia  akcyj i o b l igacy j  z w ielką s t r a t ą  n a  różnicy  k u r s u  tych p a p ie 
rów, z eb rany  za  n ie  fundusz  okaza ł  się b y ć  n iew y s ta rcz a jący m , T o w a rz y s tw o  
P l-zeto zna laz ło  się w k o n iecznośc i  z ac iąg n ą ć  m ilion  pożyczki na d okończen ie  
budow y. P rz y p u sz c z a ją c ,  że n a  p r o c e n t  i u m o rzen ie  te j  pożyczki,  w ypadn ie  
p łacić ro czn ie  7 0 , 0 0 0 ,  że n ad to  d o ch o d y  d ro g i  b r u t to ,  czyn ią  roczn ie  4 0 0 , 0 0 0 ,  
koszta  zaś j ć j  eksploatacyń i u t r z y m a n ia  w ynoszą  4 5 0 , 0 0 0 ,  że T o w a rz y s tw o  mu 
81 p rze to  d o p ła c a ć  5 0 , 0 0 0 ;  w tak im  raz ie  r a c h u n e k  s taw i się jak  nas tępu je :

R z ąd  z t y tu łu  g w aran cy i ,  d o p ła c i  to w arzy s tw u  ro c z n ie  . . 5 1 0 , 0 0 0  
z funduszu  p rzy jd z ie  p rz e d e w s z y s tk ie m  p o k ry ć  re sz tę  kosz tów
eksp lo a ta cy i  i u t r zy m an ia  d r o g i : ............................................  5 0 , 0 0 0
n as tęp n ie  p r o c e n t  i um orzen ie  z a c iąg n ię te g o  d łu g u .  . . 7 0 ,0 0 0  
1 na p r o c e n t  tud z ież  u m o rz e n ie  o b l igacy j  T o w arz y s tw a ,
Wypuszczonych n a  su m m ę  0 m il io n ó w ....................................  3 0 6 , 0 0 0

r a z e m .  . 4 2 6 , 0 0 0

Pozostanie  więc n a  p r o c e n t  i um orzen ie  d la  posiadaczy  akcy j  . . 8 4 , 0 0 0
00 od 4 m il ionów  uczyni za ledw ie  2 l/ |o ° /o  zam ias t  5 */i0-

1) w 2 - e j  hypotez ie ,  gdy  k a p i ta ł  z u lo k o w an ia  akcy j  i ob l igacy j  zeb ran y ,  
Wystarczył n a  zbudow an ie  d rog i ,  bez zac iągan ia  dod a tk o w e j  pożyczki,  do k o 
l t ó w  je d n a k ż e  e k s p lo a ta c y i  i u t r zy m an ia  d ro g i  p o t r z e b a  d o p ła c a ć  roczn ie  
° 0 , 0 0 0 ;  w ta k im  raz ie ,  z f u n d u szu  za l iczonego  T o w a rz y s tw u  przez rz ą d  z t y tu łu
Sw arancy i .............................................................................................* 5 1 0 ,0 0 0
Potrzeba  p rzedew szys tk iem  s t r ą c ić  r zeczoną  k w o tę .  . . 5 0 , 0 0 0  
" as t?[)ui9 p o k ry ć  p ro c e n t  i um orzen ie  od  G m il ionów
ol)l igacy j .....................................................................................................  3 0 6 , 0 0 0

3 5 6 , 0 0 0

re8*ta z a ś ............................................................................................  1 5 4 , 0 0 0  ~
r ° zilzieli s ię pom iędzy posiadaczy  ak c y j ,  oo o d  4 m il ionów  uczyni  ty lk o  3 s/ 4 
na P rocen t  i ' / J0%  na um orzen ie ,  zam ias t  5 %  na  p r o c e n t  i ,/ I00/ 0 u a  
“ O z e n i e .

<0 w raz ie  zbudow ania  d ro g i  za fundusz  z eb ran y  z u lo k o w an ia  akcy j
1 obligacyj, i pokrycia wszystkich kosztów eksploatacyi i u trzym ania drogi, T o -



warzystwa i na ich umorzenie, cała ta przewyżka ma być wnoszoną do 
kass rządowych, tytułem zwrotu najprzód procentu od owych pożyczek 
a następnie samychźe pożyczek. W obec przeto tak znacznych summ 
Towarzystwom przez rząd zaliczonych, nie można mieć nadziei, by któ
rekolwiek z nich w blizkićj przyszłości wyższy nad dziś uiszczany pro
cent posiadaczom akcyj wypłacać było w możności. Nadzieja zaś ta 
stała się jeszcze bardzićj odległą, przez zbudowanie w kraju drogi nad- 
wiślańskićj, która czyniąc silną konkurencyą drogom Warszawsko-Te- 
respolskićj i Warszawsko-Bydgoskiej, z konieczności wpłynąć musi 
na zmniejszenie dochodów jakie też drogi obecnie otrzymują. Uwaga, 
ta  odnosi się głównie do przewozu towarów, na którym dochody ka
żdćj drogi przeważnie się opierają. Pod tym zaś względem, dotych
czasowa konkurencyą dróg Wschodnio-Pruskićj (Ostbahn) i Grajew
skiej w kierunku z Rossyi do Prus, a drogi galicyjskiej Karola Ludwi
ka w kierunku z południowych prowincyi Cesarstwa do Austryi, zosta
nie spotęgowaną przez konkurencyą drogi Nadwiślańskićj co do prze
wozu towarów na samym już obszarze naszego kraju.

Z powyższego rysu każdy nabierze przeświadczenia, iż opinia pu
bliczna nie tak prędko żądaćby mogła zniżenia opłat za przewóz osób 
na naszych drogach; że przeto obecne pokolenie poprzestać musi na 
tćm co jest, nadzieję tańszćj jazdy pozostawiając dla pokoleń na
stępnych.

Towarzystwo Warszawsko-Wiedeńskie nie mając rękojmi rządo- 
wćj, w odmiennćm jest położeniu: droga ta zbudowana przez rząd i j e 
go kosztem, została oddaną w długoletnią dzierżawę, za czynsz odpo
wiadający procentowi zaledwie 2%  od kapitału na budowę wydatko
wanemu. Już ta stopa czynszu dzierżawnego musiała korzystnie od
działać na rezultat przedsiębiorstwa i na wysokość dywidend, jakie To
warzystwo posiadaczom akcyj wypłacać było w możności. Do zwię
kszenia się dochodów przyczyniał się jeszcze znaczny przewóz węgla 
szlązkiego i ożywiony ruch handlowy; długi bowiem czas droga W ar
szawsko-Wiedeńska była jedyną linią komunikacyjną, łączącą najbliżćj 
Austryą i Niemcy, z Moskwą i Kij owem, tudzież z południowemi prowin - 
cyami Cesarstwa. Dochody więc tćj drogi dozwalały na płacenie posia
daczom akcyi od 8 do 10%. Dywidenda ta za nadmierną poczytywać 
się nie daje, skoro akcye Warszawsko-Wiedeńskie są papierem najzu- 
pełnićj spekulacyjnym, wystawionym na niepowodzenia tak samo, jak

warzystwo o trzym ując od rządu  z ty tu łu  gw arancyi 5 1 0 ,0 0 0 , je s t  w możności 
opłacić posiadaczom  akcyi p ro cen t 5°/0 i dopełn ić um orzenie wedle swćj 
ustawy.

d) dopićro  więc przy oszczędności na budowie np . 4 0 0 , 00 0  i gdy czy
sty  dochód z eksp loatacy i wynosi np. 2 0 0 ,0 0 0 , rząd  z ty tu łu  gw arancyi dop ła
ci 3 1 0 ,0 0 0  zam iast 5 1 0 ,0 0 0 , posiadacze zaś akcyj, oprócz p rocen tu  5 °/0 o trzy- 
m ają jednorazow o ty tu łem  rozdziału tego zysku na przedsiębiorstw ie budowy, 
owó 4 0 0 ,0 0 0  czyli 1 0 % .
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każde inne przedsięwzięcia przemysłowe. Konkurencya drogi galicyj
skiej Karola Ludwika, w kierunku z Austryi do Moskwy, Kijowa
i Odessy, oddziałała już niekorzystnie na powodzenie drogi Warszaw
sko-Wiedeńskiej i czyste jej dochody znacznie zmnieszyła. Po zbudo
waniu zaś projektowanej linii od Iwangrodu (Demblina) ku Krakowu, 
mającej przeciąć linią Warszawsko-Wiedeńską w blizkości stacyi Ła
zy, ta ostatnia droga napotka nową, groźniejszą jeszcze konkurencyą 
na samym już obszarze naszego kraju; towary bowiem zamiast jak dotąd 
iść na Warszawę do Odessy, Kijowa i Moskwy, zwracać się bgdą na 
linią znacznie krótszą, na Iwangród, z punktu w którym nowa droga 
drogę Warszawsko-Wiedeńską przetnie. Kie można przeto żądać, by 
Towarzystwo nie spodziewające się większego czystego dochodu, nad 
ten jaki obecnie pomiędzy posiadaczy akcyi rozdziela, a nawet zagro
żone umniejszeniem tego dochodu, obniżyło opłaty obecnie za prze
wóz osób pobierane '). Też same powody sprzeciwiają się żądaniom 
zwiększenia szybkości biegu pociągów, skoro w miarę prędszej jazdy, 
szyny i tabor drogi prędszemu ulegają zniszczeniu, a tćm samem zwię
kszają się wydatki na utrzymanie stanu drogi i jej taboru, tudzież na 
zmianę szyn i odnawianie tegoż taboru. Nie opłacając procentów ina
czej jak  przy pomocy rządowej, Towarzystwa mające gwarancyą nie są 
więc w możności zaprowadzać śpieszniejszej jazdy, pociągającćj za so
bą znaczne powiększenie kosztów eksploatacyi. Nie może również
i dlatego samego powoda, zaprowadzić śpieszniejszój jazdy Towarzy
stwo Warszawsko-Wiedeńskie. Gdy zaś jest rzeczą przez rachunek
i doświadczenie stwierdzoną, iż bezpieczeństwo jazdy po każdej dro
dze żelaznej, wzmaga się lub słabnie w miarę powolniejszego lub pręd
szego biegu pociągów, publiczność przeto więcej zyskuje niż traci na 
utrzymaniu dotychczasowej szybkości jazdy, przy którćj tak rzadkie 
zdarzają się wypadki. I w istocie bardzo właściwie zascosowaeby się 
tu dało znane przysłowie: le mieux est Vcnnemi du bien 2).

VIII.
Obowiązki podróżujących drogami żelaznemi polegają przede

wszystkiem na stosowaniu się do wskazań służby drogi, tak przy wsia-

‘)  O ile  nam  wiadomo, dywidenda od każdćj akcyi warszaw sko-wiedeń- 
Bkićj za ro k  1&7 5 wyniesie tylko rub li 4 kop. 50,

2)  § 35 urządzeń z r .  J 8 5 9  r. oznaczył m axim um  szybkości jazdy  po
ł g a m  i osobowemi na 50 w iorst na godzinę, zastrzegając  iż większa szybkość 
Jazdy, może mieć m iejsce ty lko za upoważnieniem lub zarządzeniem  naczeln i
ka zarządu kom unikacyi. Pociąg i kuryersk ie  na drodze W arszaw sko-T eres- 
Polskiujj przebiegają jedyn ie  4 0 w iorst na gadzinę. Szybkość zaś takichże 
1'ociągów „ a drogach W arszaw sko-W iedeńskićj i B ydgow skićj, je s t  ju ż  wyższą 
°d  owego maxim um, wynosi bowiem m inut 8 na m ilę, czyli w iorst 5 2 ' / 2 na 
godziny  u naw et w razio stracen ia  czasu, szybkość jazdy  może być zwiększona 
0 *uinutę na m ili i czyni wtedy m inut 7 na  milę, czyli w iorst 60  na  godzinę.

Tom II. Czerwiec 1876. 6 9
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daniu, jak w czasie jazdy i na stacyach. Streszczając je w ten sposób, 
artykuł 19 postanowienia Rady Administracyjnej z maja 1857 r. dodaje 
zarazem, iż każdy zasadę tg łamiący, lub zachowujący się nieprzyzwo
icie, albo dostrzeżony w stanie opilstwa, nie będzie do pociągu dopusz
czonym, a nawet w ciągu drogi może być przez miejscową władzę na 
stacyi od dalszćj podróży usuniętym, bez zwrotu opłaty za jazdę 
uiszczonej.

W rozwinięciu powyższćj zasady, urządzenia z października 1859 
roku zabraniają podróżnym:

1. Chodzenia na stacyach po za obrębem dla publiczności prze
znaczonym pod karą: za pierwszym razem od 30 kop. do rubla, za dru
gim do rub. 3, a za trzecim pod karą aresztu od 3 do 7 dni (§ 53).

2. Otwieranie zapór zamykających poprzeczne przejazdy na 
drodze żelaznćj, pod karą: za pierwszym razem od 1— 5 rubli, za dru
gim do 10 rubli, a za trzecim pod karą aresztu od 7 dni do 3 tygodni 
(§ 54).

3. Wchodzenia do powozów bez właściwego biletu, -wchodzenia 
do powrozów lub wychodzenia z nich nie z tćj strony, którą wskazuje 
służba konduktorska, lecz ze strony przeciwnej; wchodzenia do powo
zów po danym znaku do odjazdu, mianowicie zaś po ruszeniu pociągu,
i przechodzenia w czasie jazdy z powozu do powozu; wychodzenia z po
wozu, zanim pociąg został zupełnie zatrzymanym, wreszcie nie przy
zwoitego zachowania się z obrazą i ze zgorszeniem innych podróżnych; 
a to wszystko pod karą pozostawienia podróżnego na stacyi, bez zwró
cenia mu opłaty uiszczonej za bilet jazdy (§ 56 i 57).

4. Podróżowania bez biletu, pod karą podwójnćj opłaty za całą 
odległość od miejsca, z którego pociąg wychodzi do miejsca dostrzeże
nia, stosownie do klassy powozu, w którym podróżny jechał (§ 77).

Wszystkie te zabronienia mają siłę prawa, które na skutek prze
pisu art. 1786 Kodeksu Napoleona, każdy z podróżnych szanować jest 
obowiązanym, są one bowiem właśnie owemi urządzeniami szczegóło- 
wemi (reglemenls parlieuliers), przewidzianemi przez tenże artykuł, 
a  wydanemi w celu utrzymania dobrego stanh drogi i zapewnienia bez
pieczeństwa podróżującym. Każde wykroczenie przeciwko przepisom 
urządzeń z października 1859 r. o ile nie podlega karom ustanowio
nym bądź w kodeksie karnym, bądź w postanowieniu Itady Administra- 
cyjnćj z maja 1857 r., sprowadza na siebie karę: za pierwszym razem 
od 30 kop. do 10 rub., za drugim razem wrazie spełnienia zabronione
go czynu prze tęż samą osobę w ciągu roku, podwójną karę pieniężną 
a wedle okoliczności i karę aresztu od 7 dni do 3 tygodni (§ 76).

Na tćj samćj zasadzie artykułu 1786 Kodeksu Napoleona, obo
wiązują podróżnych, wywieszone w salach pasażerskich na stacyach lub 
w wagonach, przepisy porządkowe każdćj drogi, wskazujące sposób za
chowania się w czasie jazdy, lub oznaczające wysokość wynagrodzenia 
za szkodę w powozie przez podróżnego zrządzoną. Główniejsze z nich 
są: że kto na 5 minut przed czasem do ruszenia pociągu ze stacyi ozna



czonym, biletu nie wykupił, ten nie ma już prawa żądać wydania mu 
tegoż biletu. Przy wydawaniu biletu, jest na nim kładziony stempel 
wskazujący numer jazdy, dzień i godzinę wyjścia pociągu ze stacyi. 
Bilety takim stemplem nie opatrzone, są nieważnemi; podróżny przeto 
odbierając bilet, winien zaraz zwrócić uwagę na stempel, późniejsze 
bowiem jego reklamacye nie byłyby uwzględnionemi. Po danym zna
ku na odjazd nikt już do pociągu dopuszczanym być nie ma, a wszelkie 
przeciwko temu usiłowania są surowo wzbronionemi. Podróżny, skut
kiem opóźnienia się, pozostawiony, nie ma prawa żądać zwrotu opłaty 
za jazdę uiszczonćj; jednakowoż zawiadowca stacyi może położenie 
uwzględnić i ważność biletu zaznaczyć na pociąg następny. Podróżny 
winien okazać bilet konduktorowi na każde żądanie; dla własnego bez
pieczeństwa siedzieć powinien podczas jazdy na swojćm miejscu, nie 
wychylając się przez okna i nie opierając się o drzwi powozu. Po za
trzymaniu się pociągu, podróżni wtedy dopićro i na tę stronę pociągu 
wysiadać mogą, gdzie służba konduktorska drzwi powozu otworzy i gdy
o możności wysiadania uwiadomi. Samowolne otwieranie drzwi i wy
siadanie z powozu jest wzbronionóm.

Wszystkie te obowiązki nie są więc dla publiczności trudnemi.

PRZEGLĄD TEATRALNY. 5 4 3

Przegląd teatralny.

(od i  marca 1875, do 1 marca 1876 r.).

P R Z E Z

CD. Henkiela.

Obwiniono niegdyś Ludwika Borne, że zganił ostro dramat Hou- 
walda D as Bild, naprzekór pochlebnym zdaniom wyrzeczonym przez in
nych recenzentów o tćm dziele. Sławny krytyk niemiecki w odpowie
dzi swćj oświadczył, że domysł obrońców Houwalda był trafny. „Jeśli 
dzieło małćj wartości nie jest chwalone, w takim razie, mówi Borne, 
byłoby szkaradnćm i bezcelowćm okrucieństwem poniżać je publicznie, 
a tćmsamćm dręczyć autora, który chociażby się odznaczał największą 
skromnością, żywi przecież miłość rodzicielską dla swego utworu. Sko- 
r ° jednak dzieło otrzymuje niezasłużone pochwały, natenczas krytyka 
Powinna wystąpić z całą surowością. Nie sądzę, aby zły dramat mógł 
zepsuć smak czytelnika lub słuchacza, ale mniemam że hold oddawany 
2epsutemu smakowi uprawnia go i utrwala. Przeciw tym właśnie szko
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dliwym wpływom silnie oddziaływać należy. Szczęściem, dodaje Bor
ne, nie mam przyjaciół piszących złe książki; gdybym miał takich, natu
ralnie nie ganiłbym ich i wtedy, ale zachowałbym milczenie. Dalćj po
błażliwość rozciągać się nie może. Wolno dla przyjaźni poświęcić się 
samemu, ale niewolno robić ofiary z praw cudzych; każdy zaś do pra
wdy ma najświętsze prawo."

W teoryi, dopóki rzecz idzie o zasadę ogólną, bezwątpienia wszy
scy jednomyślnie uznajemy słuszność uwag Bornego. Szkoda tylko, że 
ta jednomyślność rozbić się musi zawsze o mnóstwo względów i względzi- 
ków w zastosowaniu praktycznem. Czyn jest, niestety, ogniową pró
bą najpiękniejszego słowa i najzgodniej przyjętej myśli. Z próby tćj 
mało wychodzi czystego kruszcu wszędzie—i u nas. Przekonany je 
stem najmocnićj że prassa nasza kieruje się zacnemi chęciami nie 
tracąc z oczu, ani dróg, któremi ma podążać, ani celu wytkniętego 
przed sobą. Atoli, czćm się to dzieje, że później tak się jakoś rozpra
szamy, wyszedłszy z jednego punktu, i zmierzając do wspólnego celu, 
że wielu z nas w końcu, na manowcach szukać trzeba! Jakim sposo
bem tam zaszliśmy, w tćj pewności że nie zbaczamy z właściwego toru? 
Ha! zawód życiowy niełatwy. Napotyka się w nim tysiąc ułu
dnych wskazówek, tysiąc mylnych ścieżek, na które raz wstąpiwszy, 
kręcimy się już ciągle jak w zaczarowanein kole... Nie ma na to rady; 
kontrolując innych, musimy czuwać także nad sobą i wzajemnie pro
stować własne omyłki.

Przy świetle rzuconera przez Bornego na obowiązki krytyki, po
starajmy się obejrzeć zeszłoroczną działalność naszego teatru. A naj
przód postawmy pytanie, czy wiele dobrego dla literatury dramatycz
nej i dla sceny krajowćj przyniósł rok ubiegły? Teraz już możemy 
wszystkie jego plony obrachować dokładnie. Przybyła nam pewna 
ilość sztuk oryginalnych; część ich przedstawioną w teatrze widzieli
śmy i roztrząsaliśmy szczegółowo. Rezultat nie najgorszy, chociaż 
szczycić się nadzwyczajnie i wróżyć jak najlepićj o przyszłości nie ma
my jeszcze powodu. Będę o tćm mówił następnie, obecnie zaś przy
puszczam, że bezstronni czytelnicy zgodzą się na moje zdanie i zapytuję 
znowu: jakto? a gdzież są owe świetne arcydzieła, obudzające powsze
chny zachwyt, o których tyle pisano i mówiono? Wszak wierząc ust
nemu i drukowanemu słowu, godziło się przypuszczać, że stanęliśmy 
nagle na takich wyżynach rozwoju sztuki dramatycznćj, o jakich kilka 
lat temu marzyć nawet byłoby zuchwalstwem. Wszakże zapowiadano 
talenta niepraktykowanćj dotąd u nas potęgi, i utwory nieistniejącćj 
dotychczas doskonałości. Twierdzono, że Fredro znalazł wreszcie go
dnego, podobno nawet godniejszego od siebie następcę, że Sardou i ca
ła  falanga spółczesnych komedyopisarzy francuzkich ustąpić musi 
pierwszeństwa nowemu autorowi. Już nic pamiętam jak brzmiały do
słownie uwielbienia i porównania, dość że treść ich tchnęła niesłycha
nym zapałem i kazała spodziewać się wielkich rzeczy. Tymczasem 
przekonaliśmy się wkrótce, że hałas ten był poprostu fałszywym alar-



mem, i że ostatecznie ani zawstydziliśmy pana Sardou, ani doczekali
śmy sig współzawodnika Fredry...

Bodajbyś wieszczu, był prawdziwym wieszczem!..
Ale nie byłeś nim, i bardzo niewiele „zostało z twojego akordu.” 

Ogół ma wszelką racyą zrobić ten wyrzut prassie. Przesada w pochwa
łach stanowi najsłabszą strong naszćj krytyki, i zdaje mi się że rok 
Winiony dostarczył sporo na to dowodów. Zacznę w porządku chro
nologicznym od Wita Stwosza dramatu p. Wincentego Rapackiego.

Nim jeszcze ukazał się w druku i na scenie, Wit Stwosz zdobył 
sobie sławę tćm trudniejszą do udźwignięcia, że ciekawość publiczna 
do wysokiego stopnia była podniecona chlubnemi odezwami osób, któ
re znały ten dramat z rękopismu. Nie porównywano go wprawdzie,
o ile wićm, z dziełami słynnemi, ale twierdzono że będzie on pomnikiem 
przewyższającym to wszystko, co twórczość dramatyczna w piśmien
nictwie polskiem wydała. Nakoniec Wit Stwosz miał być również bez
względnie wspaniałym utworem. Dopiero od chwili gdy zaczęto go 
drukować w jednym z tygodników warszawskich, uniesienia wyro
bione a priori, trochę ostygły. Zachwycano się jeszcze, ale już z roz- 
Pgdu raczej, niż pod wpływem rzeczywistego wrażenia. Po nie
jakim przeciągu czasu dramat został wrystawiony w teatrze i pozy
skał ogłuszające oklaski. Niepodobna było bez szczególniejszych 
zabiegów, dostać biletu na pićrwsze, drugie, trzecie, dziesiąte przed
stawienie. Ale zdarzył się przytem fakt dziwmy. Prassa odezwała się
o sztuce w niektórych organach dość chłodno, w innych nie szczędząc 
zarzutów, w innych jeszcze z pochwałami osłaniąjącemi grzecznie na
ganę. Szczupła tylko, nader szczupła liczba zwolenników, pozostała 
wierną wyrzeczonym poprzednio opiniom. Dziś nie wiadomo czy i oni 
zachowali choć cząstkę dawnego uwielbienia dla Stwosza...

Różnica między przyjęciem, jakiego doznał z razu dramat od pu
bliczności i głosem prassy, jest tak niezmiernie wymowną skazówką 
dla krytyki, że warto się nad tćm uważniej zastanowić. Publiczność na
sza jest wrażliwą, i bądź co bądź, dość wierzy krytyce. Swoją drogą, 
nieraz utyskuje na jej niegruntowność, na wzajemną admiracyą, na zapę
dy polemiki, na stronność i na tym podobne urojone lub istotne wady 
dziennikarstwa. Ale pomimo to, wić że nikt jej umyślnie w błąd 
Wprowadzać nie chce i dla tego skarżąc się a wzdragając napozór, so
lidaryzuje się z piśmiennictwem daleko więcej, niż się do tego przyznaje. 
Nastroić ją  łatwo w kierunku odpowiednim jćj skłonnościom, a gdy 
si§ pokaże ” wreszcie, że zbyt silny zrobiono nacisk, obstaje już sama 
Przy zdaniu na które wpłynęło działanie zewnętrzne. ' Naturalnie 
gdyby ją  zawiedziono w sposób oczywisty, zaprotestowałaby z oburze
niem: z Witem Stwoszem inaczej jednak było. Miał on wady rażące, lecz 
Posiadał przytem zalety drugorzędne, i prócz tego dążność sympatyczną, 
za którą najwięcej podobno oklaskiwano dramat, nie badając co było 
wyraźnym objawem talentu, a co tylko ubocznie podnosiło wartość

TEATRALNY. 545
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Ów mistrz będący ozdobą swego narodu, ów sławny Wit Stwosz 
prześladowany przez zawistnych cudzoziemców, nagrodzony czarną 
niewdzięcznością za skarby jakie im przynosił, ginący bez pomocy wśród 
obcych ludzi obdarzonych przez niego tein, co się rodzinnemu społe
czeństwu należało, z piętnem hańby na czole, miasto zasłużonego wawrzy
nu; a przy nim młoda córka, rzewna i cicha dziewica, tęskniąca na 
obcej ziemi, do poi ojczystych, i kwiatków w swoim ogródku i serc bra
tnich; posłuszna woli ojca i nie sarkająca na to że pycha jego zapro
wadziła oboje w przepaść niesławy; a jeszcze, obok nich skromny arty
sta, pełen poświęcenia uczeń Stwosza, zamordowany przez wściekłą 
tłuszczę, gdy stawał w obronie ukochanego nauczyciela: wszystkie te 
trzy postacie mogły przemówić do uczucia słuchaczy... gdyby więcej 
były podobne do istot żywych, niż do bladych, z gruba naszkicowanych 
obrazków.

Nie mówiąc już o tem że charakter ojca i córki nie są oryginal
nym pomysłem p. Rapackiego, gdyż źródło swe wzięły w poemacie Po
la, zkąd zresztą pochodzi i osnowasztuki, przypatrzmy się tylko jak nie
korzystnie wygląda Wit Stwosz w tćm nowćin odtworzeniu. Daremnie pra
gnie autor uczynić go figurą interesującą; widzowie tyle mają współczucia 
dla bohatera dramatu, o ile nie tracą z pamięci, że jest 011 osobistością 
historyczną, znakomitym Witem Stwoszem, chlubą i filarem sztuki krajo
wej. P. Rapacki odświeżył te wspomnienia, i po za ich urokiem, skrył 
niedokładności własnego utworu. Pozbądźmy się na chwilę pryzmatu, 
p rz e z  który my jedni tylko zdolni jesteśmy patrzeć na dramat p. Ra
packiego, a wtedy wszystkie te wady ujawnią się najniekorzystnićj. 
Wyobraźmy sobie mianowicie, że Wit Stwosz nigdy nie istniał, że nic
0 nim nie słyszeliśmy, że jest on, dajmy na to, wymyślonym przez autora 
rzeźbiarzem włoskim czy hiszpańskim, mniejsza z tćm, jakićj narodo
wości, dość że nie naszym, i teraz dopićro spójrzmy na scenę. Uwi
ja  sig po nićj jakiś zarozumialec skłonny do obrażania swoich towa
rzyszy fachowych, samolub zaprzątnięty jedynie myślą o rozgłosie,
1 o zdobyciu grosza; obojgtny ojciec, kosmopolita, kłamca szukający 
wybiegów, aby usprawiedliwić swój pobyt w obcćin mieście, i pospolity 
spekulant. Wyraża on sig z lekceważeniem, niemal z pogardą, o ro
dakach; nie ma szacunku dla kraju w którym dobrowolnie przebywa,
i zbiera pieniądze; co powiedział jednym, zaprzecza temu natychmiast 
mówiąc z drugimi; wdaje sig w sprawy lichwiarskie i najlekkomyślniej 
wpada w zastawione przez łotrów sidła. Oto macie Wita Stwosza. 
Sami osądźcie czy jako człowiek, jako bohatćr sztuki zasługuje na wa
szą sympatyą.

Ktoś powiedział że bohatćr dramatu nie jest obowiązany posia
dać wszystkich cnót teologicznych i kardynalnych, że może on nawet 
być artystycznie wybornym z wszystkiemi grzechami śmiertelnemi. 
Zgadzam się na to zupełnie, i gdybym znał jedynie Francisza Moora, 
lady Macbeth, czy Balladynę, jużbym o tćm nie wątpił. Dziwi innie 
to przecież jak można było użyć podobnego argumentu w obronie Wita
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Stwosza. Franciszek Moor, lady Macbeth, Balladyna nie mają żadnej 
pretensyi uchodzić za uciśnioną niewinność; nie usiłują rozczulić widza. 
Zadaniem ich jest przerażać, i przerażają w istocie/ Autorowie do- 
P}?li zatem swego celu, stworzyli olbrzymie, imponujące postacie. Ale 
nie takie wrażenie pragnie zrobić Wit-Stwosz. On chce aby się nad 
nim litowano, aby jego zatargi z cechem norymberskim wzruszały, 
aby nieszczęściami swemi łzy wyciskał.. Jakże to osiągnąć potrafi! 
skoro publiczność widzi w nim ciągle lichą naturę, fałsz, chciwość’ 
obłudę i egoizm! Ilekroć pokaże się na scenie, tyle razy coś zbroi’ 
ic°g°ś dotknie szorstko, coś powie niezgodnego z prawdą. Więc gdy 
Poźnićj spisek uknuty na jego zgubę tryumfuje, nie zaprzeczamy że 
skrzywdzono go niesprawiedliwie, lecz fakt ten zajmować nas mógłby 
Wyłącznie z punktu humanitarnego, obchodzić ogólnie, jako występek 
k tó ry  niepowinien być cierpianym, ale nie szczegółowo, jako wypadek, 
buźko nas obchodzący.

Próbowano ratować utwór p. Rapackiego w inny jeszcze sposób.
5 onieważ trudno było ocalić samego Stwosza, twierdzono, że nie on 
jest główną osobą w dramacie, lecz przeciwnik jego: cechmistrz norym
berski Steinbauer. Był to środek że tak powiem rozpaczliwy. Stein- 
bauer dobrze się wydał na scenie, bo grał tę rolę znakomicie Leszczyń
ski, ale sztuka nie opiera się na nim, i jedynie zewnętrzna, sceniczna 
charakterystyka mogła podnieść trochę znaczenie cechmistrza. Stein- 
. Ueri jak  i wszelkie inne figury dramatu, prócz Stwosza, stoi na dru

gim zaledwie planie. Zemsta jego sprowadza katastrofę, 011 sam 
wszakże niewiele miejsca zajmuje w sztuce. Krótka scena palenia pa
pierów w'akcie piątym, stanowi najważniejszy ustęp roli; w innych sce
nach postać cechmistrza pozbawiona jest całkiem wybitnego charakte- 
ru- Jednostajna Beata i zamordowany już w drugim akcie Albert, za 
mało ożywiają także szare tło sztuki.

Brak w niej poezyi (wyjąwszy pierwszą odsłonę aktu drugiego, 
w której występują figury epizodyczne Deichsler i Erdmuta), brak ru
chu dramatycznego, brak porządnego obmyślenia charakterów. Język 
Poprawny, lubo nie dość barwny; cały humor mieści się w kronikarzu, 
jedyny moment wyższego polotu objawia się w modlitwie i przekleń
stwach Erdmuty.
, . Wit Stwosz liczy dopiero kilkanaście miesięcy istnienia, a już za
ćmiła się szczęśliwa jego gwiazda. Spory umilkły, i zdania o nim co- 
1-az bardziej schodzą się do wspólnego mianownika. Czy choć kilka 
w>erszy z niego zostało"w czyjćj pamięci, czy utkwił na długo w czyjej 
Wyobraźni choć jeden szczegół, nieśmiem ręczyć. Sztuczny nastrój 
Przeminął, i dziś jasno już sobie zdajemy sprawę z ujemnych i doda
tnich stron Wita Stwosza. Można go widzieć raz w teatrze bez znu- 
Zenia, przeczytać od początku do końca bez wysiłku; można wróżyć 
autorowi powodzenie na przyszłość i cenić jego dzieło jako udatną pró- 
%  ale na tćm uznaniu trzeba poprzestać. A jednak recenzye podo- 
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Stwosza. Podejrzywano sprawozdawców publicznie o ,,zgrymaszenie”
o „zawiść cechową” i trzeba było rzeczywiście pewnego stopnia cywil
nej odwagi, żeby sąd swój bez ogródki wypowiedzieć.

Dla zacnej dążności winniśmy mióć poszanowanie należne, ale 
nie wystarcza ona do stworzenia ani pięknego posągu, ani pięknego 
obrazu, ani pięknćj opery, ani pięknego dramatu... Dążność jest je
dnym z warunków dzieła, jedną jego stroną i o tćj stronie, jeśli na to 
zasługuje, mówmy z pochwałą. Nie rozciągajmy atoli pochlebnego są
du do innych stron niezastugujących na pochwały, bo odjęlibyśmy pu
bliczności owo wskazane przez Bornego „najświętsze prawo” służące 
wszystkim i zapewnialibyśmy trwałość złemu smakowi w rzeźbiarstwie, 
w sztuce malarskićj, w muzyce i w literaturze dramatycznej.

Błąd ten ostro nam wytknęła z okoliczności Wita Stwosza kryty
ka galicyjska. Nostra culpa! musimy jćj odrzec, i jeśli nas to po
ciesza, a pocieszać nie może i nie powinno, mamy sposobność odpłacić 
sąsiadce tąkąż samą monetą. Dwa utwory sceniczne, do których z ko • 
lei przejść mi wypada, przedstawione w [teatrze krakowskim i lwow
skim, wcześnićj niż u nas, powitane były przez prassę galicyjską rozgło
sem nieustępującym wcale hymnom warszawskim na cześć Wila-Slwo- 
sza. Mówię tu o Niewinnych p. Władysława Okońskiego i o komedyi 
p. Kazimierza Zalewskiego: Przed ślubem.

Z początku wartość dramatu p. Okońskiego podano w wątpli
wość. Komisya konkursowa krakowska odmówiła udzielenia mu na
grody, z przyczyny wniosku wyrażonego na końcu sztuki i znaczenia 
jakie autor przywiązywał do jćj tytułu. Zawyrokowano że tendeneya 
Niewinnych zagraża moralności publicznej. Trochę inaczćj zapewne 
sądziła o tćm dyrekeya teatru krakowskiego, bo wkrótce dramat został 
przedstawiony. Usunięto z niego kilka szczegółów drażliwych, przez 
co wymaganiom kodeksu obyczajowego miało zupełnie stać się zadość. 
Czarny duch zgorszenia goszczący w Niewinnych pozbywszy się kom
promitującego ogonka (kilku czy kilkunastu wierszy końcowych) do
znał wspaniałego przyjęcia. Widzowie sypali Niewinnym huczne bra
wa w teatrze, krytycy i korrespondenci szerzyli na wsze strony sławę 
autora. Wprawdzie gwałtowne nawrócenie Niewinnych trochę jeszcze 
niepokoiło lękliwsze umysły; różki złego ducha wyglądały wciąż z tytułu 
sztuki, ów nieszczęsny ogonek mógł lada chwila wystąpić na widownię 
w druku, lub na innćj scenie; ostrożność więc nakazywała trzymać 
w karbach entuzyazm. Gdyby to można było oswobodzić dramat pa
na Okońskiego od przyczynowości woli, gdyby udało się wmówić, że dą
żność autora wręcz przeciwnie tłumaczyć trzeba, że Niewinni najpra- 
wowiernićj w świecie głoszą chrześciańską zasadę miłosierdzia, ha, 
gdyby to!... Ale cóż począć z tytułem zanadto już znanym, jak go wy
tłumaczyć, i czy sam autor zgodziłby się na podobną obronę? W obec 
tćj niepewności uznano za najlepsze chwalić talent z wszelkiemi za
strzeżeniami co do tendeucyi. Biorąc rzeczy praktycznie nie szkodzi
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ło to bardzo utworowi p. Okońskiego; owszem, zastrzeżenia drażniły 
ciekawość i nadawały Niewinnym barwę jaskrawą. Inni znowu gorąco 
Powstawali na dążność autora. W ich przekonaniu dramat byłby wy
borny, gdyby go nie szpeciła myśl przewodnia.

Co do mnie pozwalam sobie najprzód odróżnić dwie rzeczy: zasa- 
d-g filozoficzną przyczynowości woli, i wątek dramatyczny Niewinnych. 
Ozy akt woli człowieka zależy od jego rozumu, uczucia, wychowania" 
organizmu, okoliczności zewnętrznych, jest to pytanie należące do spe- 
cyalnćj nauki. Chcąc dowieść że tak jest, lub że tak nie jest, a tego 
wciąż jeszcze, pomimo odwiecznych sporów, dowodzić trzeba, należało
by przytoczyć mnóstwo argumentów na poparcie własnego zdania i na 
zbicie zdań przeciwnych. Owóż wszelka kwestya wymagająca konie
cznie dziś jeszcze  ścisłego rozumowania, drobiazgowych objaśnień
1 szerokich wywodów może być rozwinięta gruntownie w książce wyłą
cznie temu przedmiotowi poświęconćj, ale niema dla nićj miejsca 
w dramacie. Hamuje ona ruch sceniczny, nuży lub nudzi publiczność, 
sama zaś nic na powierzchownćm traktowaniu nie korzysta. Jest wigc 
po pierwsze niewłaściwą.

Dalćj zawiła kwestya przyczynowości woli zawarta w kilku luź
nych uwagach i przyczepiona do faktów, z któremi się nie wiąże, dłu
gim szeregiem komentarzy; przytem niezgodna choćby napozór tylko
1 Podstawami moralnemi społeczeństwa, utrzymująca śmiało że każdy 
winowajca jest „niewinnym*1 bez dokładnego wytłumaczenia w jaki 
sposób „niewinność’’ ta  ma być pojmowana i o ile nie zagraża moralno
ści powszeclinćj: kwestya taka, mówię, nie naucza niczego w dramacie, 
lecz przeciwnie wielu może w opłakany błąd wprowadzić. Jest więc 
Powtóre, niebezpieczną.

Oba te względy, gdyby nawet innych nie było, świadczą naj
wymowniej przeciw stosowności mniemanego założenia dramatu pa
na Okońskiego. Bo że przyczynowość woli pozornie tylko stanowi 
założenie „Niewinnych11 o tćm przedewszystkićm nie wątpiła dyrek- 
cya teatru krakowskiego. Parę modyfikacyi nie nadwerężających 
osnowy sztuki, zatarło jćj dążność zupełnie. Co prawda w tym 
zjnienionym kształcie odgadnąć moralny sens „Niewinnych11 trudno; 
p e  nikomu tćż nie przyjdzie na myśl szukać słowa tajemnicy w za
leżności woli. Naśladując p. Okońskiego możnaby w ten sam sposób 
Przylepić wniosek deterministyczny do każdćj powieści, komedyi, hi- 
storyi i t. p. Dość zamieścić na ostatnićj stronnicy wykrzyknik Kal
wasa z „Pięknćj Heleny:” „Fatalizm!...”

Jakiekolwiek jest zdanie czytelnika o determinizmie, przyzna on 
niezawodnie wraz ze mną, że bohatćrowie sztuki p. Okońskiego nie są 
bynaj mnićj „niewinni11 w zwykłem znaczeniu wyrazu. Determinizm 
llWalnia ich od odpowiedzialności moralnćj, ale tylko o tyle, o ile uwal- 
‘“a od nićj pijaka, szulera, rzezimieszka i zbójcę. Tak rozległe sta
nowisko filozoficzne przeszkadza rozpoznać bliżćj znamiona szczególne 
°sóh i jeśli Niewinni p. Okońskiego zyskują na tćm, że ogólna zasada
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ostania poniekąd ich błędy, za to tracą niezmiernie na złem towarzy
stwie. Z dramatu widzimy, że nie są ani gronem złodziejskićm, ani 
wzorami uczciwości nieskazitelnćj. Według powszedniej a zdrowej 
logiki i utartego wyrażenia, są oni winni.

Temu nie zaprzecza p. Okoński, ale myli sig na innym punkcie. 
W twierdzeniu filozoficznćm może ma słuszność; w zapatrywaniu sig 
na złe i dobre w zwyczajnćm życiu ludzkićm, podlega szczególniejszym 
złudzeniom.

Jego Bolesław bałamucący świadomie młodą pannę, pomimo że 
jest żonaty, kocha żong i posiada jćj wzajemność; nastgpnie skłonny 
prowadzić dalćj romans dla igraszki, dla popisania sig zwycigztwem 
przed rozpustnym koleżką; później jeszcze szorstki i nielitościwy wzglę
dem biednćj ofiary, wypierający sig swego postgpku wbrew oczywisto
ści, byle zapewnić sobie spokój kosztem resztek honoru kochanki, któ
rćj nie waha sig skompromitować bezwstydnie przed żoną: ten Bolesław 
jest osobistością tak upadłą duchowo, że ledwie można mieć słabą na- 
dziejg jego poprawy.

A przecież, o dziwne omamienie determinizmu!... Samolub, gbur, 
przeniewierca w pierwszym akcie, nagle w akcie trzecim staje sig nie
winnie cierpiącym męczennikiem, i surowym sgdzią kobiety, którćj 
wyrządził krzywdg. Nie chce on darować żonie słusznego jćj gniewu, 
gdy przekonała sig że był „uwodzicielem i kłamcą"; oburza sig tćm, że 
na czas jakiś odepchnęła go od siebie, i gdy po upływie półrocza goto
wa jest mu podać rękę do zgody, odtrąca ją  z kolei oświadczając, że 
teraz nie żona, lecz mąż ma prawo przebaczać. Żkąd mu sig wziął 
taki pogląd? Widocznie z przewróconćj głowy i sumienia, którego 
zdumiewającej twardości niejeden przestępca mógłby pozazdrościć.

Lecz co najzabawniejsza, Bolesław wygłasza swoje brednie z nie
zachwianą powagą, skłania Zofią do skruchy, rozczula mądrego teścia
i pragnie o swćj niewinności przekonać publiczność. Nie koniec na tćm, 
oprócz uznania niewinności Bolesława, publiczność nadto jeszcze po
winna uznać wing Zofii. Źe Bolesław zdradzał żong i sponiewierał 
kochankg to mniejsza, ale że Zofia nie pogładziła go za to niezwłocz
nie po głowie, to ohydne! Wyrzuca jćj to cierpko własny ojciec, pseu- 
do-filozof Maurycy; gromi ją  kochanka męża, Julia; wymierza nakoniec 
karę małżonek wiarołomny Bolesław. No, chyba nigdy jeszcze ludzkie 
czyny nie były opacznićj sądzone przez myśliciela, a dramat gorzćj 
osnuty przez pisarza utalentowanego.

Utrzymywano, że Julia jest postacią niemożliwą w realnćm życiu. 
Ona sama wyznaje, że ma inny umysł, inną krew, inne nerwy niż Zofia,
i dodać można, niż zwyczajna kobieta. W słowach i postępo
waniu tćj panny objawia się rodzaj szaleństwa. Julia narzuca sig 
gwałtem Bolesławowi, wiedząc że jćj nie kocha, i nieżądając nawet 
jego miłości, a gdy stała sig powodem niezgody małżeńskićj, jedzie 
umyślnie za granieg do Zofii,—po co? Żeby upokorzyć rywalkg, czy 
żeby wybłagać jćj przebaczenie? Julia tego nic wić. Unosi się, mo- 
ralizuje, to oskarża Zofię, to sama przyznaje się do winy, byle zrobić
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Scenę najnielogiczniejszą w całym dramacie. Zasługuje na uwagę 
jeszcze jeden szczegół. W rozmowie z Zofią Julia z pogardą odpiera 
zarzut, że romans jćj z Bolesławem, gdyby potrwał dłużćj, mógłby 
zaprowadzić kochanków zadaleko. Dlaczego jednak tćm się obraża? 
Co się zaczęło uszczerbkiem wiary małżeńskićj, to oczywiście skończyć 
się może wiarołomstwem. Niepodobna oznaczyć ani granic do jakich 
dojść Julii pozwolą różnica jej krwi i nerwów, ani kresu, którego taż 
krew i nerwy przekroczyć jćj wzbraniają. Może pójdzie dalej, może 
się zatrzyma: będzie to zależało od jćj wyjątkowego usposobienia. 
W Julii jak i w Bolesławie zamarło poczucie dobrego i złego. W tćm 
błąd autora, że nie dostrzegłszy nicości dwojga kochanków, kazał im, 
aby prawili morały Zofii. Taka Julia nie jest może nieprawdopodobną; 
zaniedbane wykształcenie, złe towarzystwo, czytanie bałamutnych 
książek, wytwarzają podobne istoty w rzeczywistości; ale tćż nikt roz
sądny nie słucha ich kaznodziejskićj deklamacyi. Ludzie trzeźwo myślą
cy litują się tylko nad niemi.

Sprawa determinizmu, powtarzam, musi być oddzielona od Nie
winnych, bo determinizm naukowy inaczćj określa „niewinność” i zgo
ła nie popiera zastosowań uczynionych przez p. Okońskiego. Zresztą 
nawet i błędnie zrozumianego determinizmu, po doraźnćm załatwieniu 
się z nim dyrekcyi krakowskićj, nie pozostało w tym dramacie. Da
remnie go tam szukano, daremnie srożono się na zgubny system filo
zoficzny; istniał on w zamiarze autora i w pojedyńczych frazesach, ale 
nie w treści dzieła. Natomiast co innego należało uwydatnić, coś ukry
wającego się bez żadnego na to prawa, poza tarczą filozofii, a miano
wicie: własną etykę autora, jego oryginalne pojmowanie godziwości
i występku. Krytyka zmieszawszy treść naukową i improwizacyą au
torską rzuciła się niepotrzebnie na przedmiot, którego recenzya tea
tralna, choćby najobszerniejsza wyczerpać nie zdoła. Dawnićj już wy
kazywałem w innem piśmie brak istotnego związku między stanowi
skiem determinizmu, a zapatrywaniem się p. Okońskiego; tu zaś nad
mienię, że wkładając na filozofią odpowiedzialność za wady Niewinnych, 
oddano tćj sztuce niepospolitą przysługę. Co kiedyś stanie się z za
leżnością woli, o którą od wieków spór się toczy, o tćm różne stron
nictwa wróżą inaczej, a tymczasem dramat wyszedł poniekąd obronną 
ręką. Zaprzątnąwszy uwagę kwestyą uboczną, uniknął on przez to na
paści bezpośrćdnićj i najgroźniejszćj.

W teatrze warszawskim grano Niewinnych najprzód bez żadnych 
opuszczeń, a następnie ze skróceniami, gdyż'rozwlekłość w niektórych 
miejscach zmniejszała efekt sceniczny. Dramat pomimo słabych stron 
swoich zrobił wrażenie korzystne dla talentu autora. Osoby działają
ce w Niewinnych nienaturalne lub przedstawione w fałszywem świetle, 
za dużo rozprawiają, za mało żyją; wszystkie razem posługują się wy
szukanym stylem: czuć w nich wcielenie wyobrażeń oderwanych, a je 
dnak zajmują. Otacza je świat imaginacyjny, sofistyczny, ale ciekawy, 
jak powieść z Tysiąca i jednej nocy. Tylko że bajka ta nie przenosi
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ras w kraje cudownych zjawisk. Obszarem jćj są sfery metafizyczne. 
Na obserwacyi i doświadczeniu, rzec można na summie wrażeń osobis
tych zbywa jeszcze bardzo autorowi, a przynajmnićj, jeśli je ma, nie 
zrobił z nich dostatecznego użytku w dramacie. Pisarz posiadający 
w znacznym stopniu powyższe warunki, nie dopuściłby się uchybień 
jakich pełno w Niewinnych, broniłby zręczniej Bolesława i Julii, 
ostrożnićj przeprowadziłby swą dążność, chociażby w gruncie rzeczy 
równie była śmiałą. Dzieło jego miałoby tę wyższość nad Niewinnymi, 
że mnićjby raziło w szczegółach, mnićj ilościowo zawierało fałszu. 
Rozumie się byłoby zarazem ułudniejsze, a więc szkodliwsze.

Od metafizyki do komedyi p. Zalewskiego Przed, Ślubem nie 
przejść, ale chyba przeskoczyć potrzeba. Z metafizyką, z filozofią, 
z determinizmem, z oryginalnością tendencyi i z oryginalnością arty
styczną, nie ma nic ona wspólnego. Dramat p. Okońskiego buja w gór
nych przestworach myśli, pokazuje uruchomione abstrakcye; komedya 
p. Zalewskiego stąpa po ubitych ścieżkach padołu i wyprowadza na 
scenę figury zbyt mało skłonne do oderwanego myślenia. Porówny
wać dzieła obu autorów nie mam wcale zamiaru, zwłaszcza że recen- 
zye galicyjskie o komedyi Przed Ślubem służą mi w tym względzie za 
doskonałą przestrogę. Gdybym już koniecznie musiał wykazywać ja 
kie podobieństwa w sztuce p. Zalewskiego, wolałbym zestawić ją  np. 
z Fałszywymi Poczciwcami, ze Starym Mężem Korzeniowskiego i z Gar
batym tegoż autora. Nie talent bowiem p. Zalewskiego przypomina 
Fredrę, Dumasa lub Sardou, ale komedya jego Przed Ślubem łączy się 
■powinowactwem z wyboru, gatunkiem literackiej „Wahl-Yerwandt- 
schaft,” ze sceną zdejmowania portretu w Fałszywych Poczciwcach, 
z pomysłem oddania ukochanej kobićty komu innemu dla jćj szczęścia; 
z wyszukaniem umyślnie w tym celu młodego i przystojnego chłopca, 
jak w Starym Mężu; z zaparciem się własnego uczucia, z sumiennością 
kochanków, z smutnym tryumfem poświęcającego się mężczyzny, z ofia
rowaniem majątku ubogiemu rywalowi, co również ma miejsce w Sta
rym Mężu; nareszcie z romansem bićdnego Garbuska w powieści Ko
rzeniowskiego. Rzekłbyś iż jedno i to samo natchnienie krąży w przy
toczonych utworach i w komedyi Przed Ślubem, co dowodzi tylko że 
p. Zalewski przejmuje się żywo znanemi sobie wzorami. Takie odbi
cie wrażeń stanowi cechę właściwą pisarzom początkującym, oprócz 
pierwszorzędnych potęg twórczych, które odrazu „ścielą sobie tór, gdzie 
od wieków nie ma drogi.” Wyobraźnia p. Zalewskiego chwyta jesz
cze i przerabia cudze materyały w sposób zdradzający niekiedy od 
pierwszego rzutu oka pierwotne ich pochodzenie; to zaś czego nie zaczer
pnął z książek, bierze z najprostszych zjawisk życiowych, odtwarzanych 
już wielokrotnie. W komedyi Z  postępem, autor przedstawiał uprze
dzenia arystokratyczne i zasługę pracy w formie dyskusyi tak częstych 
i.długich, że zapełniały prawie całe akta, w nowćj zaś sztuce Przed 
Ślubem wystąpił przeciw kojarzeniu małżeństw w widokach inateryal- 
nych. Nowszych tematów znaleźć nie umiał, w traktowaniu jednak
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przedmiotu zrobił bardzo stanowczy krok naprzód. Już w ostatniej 
swój komedyi nie każe on staczać językowych utarczek dla przekona
nia o tćm co nie potrzebowało żadnego dowodzenia. Sens sztuki roz
wija się w czynie, w stosunkach osób, w ich usposobieniach, słowem 
w akcyi. Idzie o to, że pewna zrujnowana dama, matka panny Hele
ny Łuckićj, chce zdobyć bogatego zięcia, aby z jego pomocą ocalić re
sztę majątku. Rzecz stara, strasznie oklepana, ale odświeża ją okolicz
ność uboczna. W gronie znajomych owćj damy znajduje się p. August 
Nowomiejski, człowiek bardzo zamożny i uchodzący w oczach pani 
Łuckiej za świetną partyę, pomimo że jest szpetny, nie młody i ułomny. 
W jej mniemaniu byłby to najpożądańszy mąż dla córki, która ze swćj 
strony oddałaby chętnie rękę bogatemu garbusowi. August nie poddał 
?ię jednak pokusie na ślepo. Oświadczywszy się o Helenę, wprowadził 
jednocześnie w dom Łuckich malarza Uszyńskiego, dla wypróbowania 
sprzed ślubem” serca panny. Wrazie gdyby jego narzeczona pozosta
ła obojętną dla młodego artysty, postanowił ją  zaślubić, w przeciwnym 
zaś wypadku mógł cofnąć się w porę. Przezorność garbusa również 
sztuczna jak  i jego późniejsza wspaniałomyślność, ochroniła go od 
katastrofy małżeńskićj, niszcząc w teraźniejszości słodkie, lubo trwo
żliwe marzenia przyszłego szczęścia. Pokazało się, że panna Łucka 
niezdolną była wytrzymać próbę. Gdy Uszyński wzbudził ku sobie jej 
miłość, August według powziętego z góry planu, zwrócił Helenie dane 
słowo, obdarzył artystę krociami i z konkurenta zamienił się w swata.

W książkach spotykaliśmy Augustów; sam Korzeniowski zapoznał 
nas z dwiema odmianami tego fenomenu; na świecie zaś albo ich wca
le nie ma, albo są to dziwacy lubiący chodzić na szczudłach sztucznego 
bohaterstwa lub sztucznej roztropności. Bo czćmże jest uczucie Au
gusta w komedyi Przed ślubem? Małą namiętnostką lub kaprysem, 
dla którego inny jeszcze kaprys kazał mu ponosić ofiary. Nowowiej
skiemu podobała się powierzchowność Heleny, lecz nie mógł on mićć 
szacunku dla kobićty błahej, zepsutej, przerzucającćj się od narzeczo
nego do narzeczonego. Helena wykształcona w szkole swej matki, 
Pragnęła tylko złapać krezusa, nie troszcząc się o nic więcćj. Już 
miała zaślubić prostaka Klapkiewicza, gdy wtćm stanął z nim do 
współzawodnictwa ułomny August, mający przedewszystkićm za sobą 
Przewagę pieniężną; zerwała więc w dniu zaręczyn z głupim i gotowa 
była wydać się za kalekę, bez miłości, a raczćj kochając kogo innego. 
Widziął to przecież August i zapewne oceniał stosownie jej postępo
wanie, jeśli posiadał choć trochę rozwagi. Ale czyż na prawdę umiał 
si§ on zastanawiać? Ze autor życzył sobie tego, nie ulega wątpliwości; 
że jednak August nie potrafił uczynić zadość jego woli, to także pewna. 
Człowiek rozumny i praktyczny, kocha się rozumnićj i poświęca się 
Praktycznićj niż Nowowiejski.

P. Zalewski nie szczędził farb jaskrawych malując przymioty 
garbusa; zrobił czy chciał go zrobić przebiegłym, bezinteresownym, ener
gicznym, delikatnym, wspaniałomyślnym, ale tak nieszczęśliwie skom-
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tonował kolory, że rozum sprzeciwia się tam cnocie, a cnota rozumowi. 
Za to pani Lucka jest skończoną egoistką: żadna sprzeczność w nićj 
nie razi, bo w takim czarnym charakterze, wszystkie zdrożności i wy
stępki śmiało pomieścić się mogą. Są matki, które pomyślność córek 
upatrują w bogatćm ich zainążpójściu i dlatego szukają dla nich prze
dewszystkiem mężów z odpowiednim majątkiem. Oczywiście mylą 
się i częstokroć stają się przyczyną niedoli swych dzieci, ale błądzą 
one w dobrćj wierze i z czystych pobudek macierzyńskiego uczucia. 
Przeciwnie w komedyi Przed ślubem, matka frymarczy córką, chcąc wy
ciągnąć jak  największy zysk dla siebie z tego targu. Los jedynaczki 
mało ją  obchodzi; nie życzy ona Helenie ani źle, ani dobrze, stara się 
tylko przyzwoicie na nićj zarobić. Obok obrzydłego samolubstwa, Łu
cka daje się poznać jeszcze z wyuzdanej bezczelności. Sprzedaje ona 
córkę na lewo i na prawo każdemu kto da więcćj; i zrywa układy bez 
skrupułu, skoro zjawi się konkurent z pełniejszą kieszenią. Nie wy
starcza jćj to, że jest zepsutą; żeby w swoiin rodzaju stać się dosko
nałą, Łucka musi być, najgrzeczniej mówiąc, naiwną. Żaden błysk 
rozsądku nie rozświeci przed nią szpetoty jćj postępowania. Niedość 
że nie broni jćj serce i nie wyrzuca sumienie uczynków niegodziwych; 
Łucka zdaje się oprócz tego niewiedzieć, że jej postępowanie zasłu
guje na pogardę. Przypuszczam, że takie upośledzone istoty zdarza
ją  się na obszarach ziemi, ale nie są one jednćm z powszednich zja
wisk, nie są znanym u nas Ujpem ?nal/ci, a przeto i komedya p. Za
lewskiego nie może być obrazem stosunków normalnych. Mylnie więc 
sobie wytłumaczył korrespondent gazety wiedeńskiej, obecny na przedsta
wieniu tćj sztuki we Lwowie, że oklaski publiczności potwierdzały za
patrywanie się autora na obyczaje naszego społeczeństwa. Korres
pondent ów spodziewał się, że lada chwila nastąpi wybuch najwyższego 
oburzenia, że widzowie przerwą gwałtownie widowisko, że komedya 
będzie schłostaną w recenzyach i upadnie bez ratunku. Niebawem 
tćż, wybuch nastąpił rzeczywiście, ale o dziwy... wybuch ten był ozna
ką ogólnego uznania. Si non e vero, e ben tromto. W tćj omyłce, 
czy ironii cudzoziemca zawiera się gorzka satyra naszych lekkomyśl
nych zachwytów i pobłażliwych sądów. Zaprawdę, Borne, którego 
słowa przytoczyłem wyżćj, miał słuszność, wielką słuszność!..

Marnotrawstwo pochwał sprawia ten skutek, że gdy jedni obsy
pywani są niemi zanadto, drudzy, chociaż zasłużeńsi, spotykają się z obo
jętnością, lub dla równowagi, z surową naganą. A przytem trzebaż 
kiedykolwiek dać dowód, że szafowane uwielbienia nie pochodziły po 
prostu z nieznajomości rzeczy. Bądź co bądź krytyka wyczerpawszy 
zasób entuzyazmu dla Wita Stwosza, Niewinnych i Przed ślubem, powi
tała stosunkowo ozięble komedyą p. Zygmunta Sarneckiego Febr is 
aurea. Podług niektórych sprawozdawców sztuka ta me miała powodze
nia w teatrze lwowskim, o tyle przynajinnićj, żc parę organów miejsco
wych osądziło ją  bardzo nieżyczliwie. W Warszawie przyjęto komedyą 
daleko lepićj, a raczćj oddano jćj większą sprawiedliwość. Zakończy
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ła ona szereg sztuk oryginalnych, granych po raz pierwszy lub wzno
wionych w ubiegłym roku tak płodnym w szumne wróżby, i lubo za
kończyła go pomyślnie, nikt już na jej uczczenie nie spalił kadzideł, 
trędko straciły wziętość, bo zbyt jawnie zawiodły ufność ogółu, który 
doznawszy raz poraź niemiłych rozczarowań, zaprzestał wreszcie ocze
kiwać arcydzieł.

Nie wyszła na tem źle komedya p. Sarneckiego. Miła to rzecz 
wprawdzie stanąć na wyżynach, ale wtedy gdy ma sig pod stopami mo
cną podstawg. Wznieść sig zaś lub być z cudzćj grzeczności wzniesio
nym na to tylko, aby przez chwilg chwiać sig rozpaczliwie i zaraz po
tem runąć, okoliczność to wcale nieprzyjemna. Febr is aurea nie 
dźwignęła sig na szczyty genialnego utworu, usypane rgkami gorli
wych przyjaciół, nie doznała wigc przykrości upadku. Są w nićj pra
wdziwie pigkne zalety, i na te zwrócono uwagg ceniąc je bez przesady; 

i uchybienia, których także nie zaniedbano wytknąć.
Tłem komedyi, jak to już widać z tytułu, jest gorączka złota. 

yhciwość, z przywary osób pojedyńczych, według autora, przeszła spółcze- 
?nie w chorobg epidemiczną, zbiorową; przekształciła sig w metodę życia 
i używania będącą na porządku dziennym. Posłuchajcie tylko aferzystę 
ły-ota, jak on jest dumny ze swej gorączki, jak uważają za najwyższą 
trzeźwość umysłu, po za którą panuje mrzonka lub niedołgztwo. Myt
0 Jazonie dopićro dzisiaj wybrańsi działacze odgadli. Krot za przy
kładem tradycyjnego rycerza sięga po złote runo odważnie, nie cofając 
Sl§ przed niczćm, wyrzekając się wszystkiego. Wieszczom dzieje jego 
Wypraw nie dostarczyłyby wątku do pieśni bohatćrskićj, ale tćż nie dba
0 nią nowy zapaśnik. On zdobędzie rozgłos jakiego sam pożąda, roz
głos w którym brzęczy kruszec, mieszają się okrzyki podziwu świad-

°w jego wytrwałości i sprytu, z jękiem ofiar przez niego wydziedziczo
nych i pochlebstwem zgrai. Chcąc być sławnym, trzeba być potę- 
Znym, a złoto właśnie jest największą potggą. W Krocie wykształco
nym, zręcznym, bywalcu, „gorączka złota11 objawia się jako świado
mość praw rządzących światem. Nic mu nie staje na drodze w szeroko 
otwartym zawodzie. Nikogo on nie kocha, lubi użyć w miarę, potrafi 
odtrącić w potrzebie bez wielkiego wysiłku pokusę.,. Za Krotem tru 
dno nawet gonić domysłami; dąży on szybko i stale w swym kierunku, 
dojdzie więc, kto wić, do czego...

Współzawodnik młodego aferzysty, Gałdziński, przedstawia niż- 
?2y typ chorego na gorączkę złota. Był niegdyś bićdakiem, służył
1 cierpiał niedostatek, aż wybił się na powierzchnią i włada dziś milio- 
nami. Przyszły one do niego z nieczystych źródeł; splamiła je  krzy
wda bliźniego, obciążyło podejrzenie występku. Po tćm co się dotych
czas wykonało, dla Gałdzińskiego nie powinnybyjuż na przyszłość 
lstnićć żadne przeszkody. A przecież jest ich sporo. Z góry można 
?awyrokować że Gałdziński w walce z Krotem zawsze przegrać musi, 
j że go pierwszy we wspólnym pochodzie do łask fortuny daleko za so- 
D!l zostawi. Nim przebył rozległą przestrzeń od nędzy do milionów,
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Gałdziński zbrukał sig w opinii sąsiedzkiej i nie bez obawy myśli cza
sem o kodeksie karnym; gdy przeciwnie Krot hardo nosi głowę, bo 
z literą ustaw obowiązujących żyje w ścisłej zgodzie i jest najpewniej
szy, że skoro nie zasłużył na więzienie, zasługuje tćm samem i na po
wszechny szacunek. Gałdziński, mimo chłopskiego pochodzenia, nie 
jest wolny od szlacheckich zachcianek, które Krot z dumą zalicza do 
śmiesznych przesądów i grosza złamanego dla dogodzenia im nie wyda. 
Ale najistotniejsza wyższość Krota nad Gałdzińskim polega na tćm, że 
pierwszy, jak  już powiedziałem, nie daje wstępu do swego serca ża
dnym uczuciom, drugi zaś płonie spóźnioną namiętnością ku przewro- 
tnćj guwernantce swćj córki, i gorącćm uczuciem ojcowskićm ko
cha Leokadyą. To przywiązanie rozbraja go w stanowczćj chwili. 
Dla szczęścia córki, powraca dobrowolnie na starość do ubóstwa.

Oba okazy „gorączki złota“ są znakomicie przez autora skreślo
ne. Krota p. Sarnecki pojął głębićj i oryginalnićj niż Gałdzińskiego, 
ale za to Gałdziński jest konsekwentnićj przedstawiony. W wybor
nym sporze dwóch spółzawodników o to, kto z nich lepszy, Krot zbyt 
wyraźnie zaprzecza sam sobie; wypiera się chęci zdobycia posagu Leo- 
kadyi, na który czyhał; staje się nagle moralistą, gdy nim bynaj- 
mnićj przedtćm nie był: pozbywa się szczerości, jaką odznaczał się cią
gle. Dobra jest również sylwetka hrabiny Skarbnickićj. damy arysto- 
kratycznćj, zarażonej chorobą złota, niezmiernie chciwćj ale przytem 
wielce ostrożnćj. Udał się p. Sarneckiemu i książę Liii, siostrzeniec 
hrabiny, rozpustny dzieciak, w którym ciotka widzi wzór niewinności 
młodzieńczćj. Udał się i ekonom Szałwiuski, zabobonny poplecznik 
Gałdzińskiego. Wdzięczna jest postać Leokadyi, zajmującą figura za- 
lotnćj guwernantki; zgoła prócz zbytecznćj roli budowniczego Kostrze
wy, który plącze się w sztuce po to jedynie, żeby słuchać zwierzeń 
i wzdychać napróżno do Leokadyi, wszystkie niemal osoby biorące 
udział w Febr is aurea są na swojćm miejscu i zdobią sztukę.

Ale nie tylko zarysy charakterów powiodły się p. Sarneckiemu. 
W komedyi jego są sceny wyśmienite, pełne humoru lub poezyi. Roz
stanie się Leokadyi z Juliuszem, któremu opuszczona kochanka daje 
na pamiątkę skabiozę, jako kwiat wdowi, oddane zostało prześlicznie 
i rzuca urok poetyczny na cały przebieg wypadków. A jakże jest ży
wą i komiczną scena, gdy Krot usiłuje dowiedzieć się od pijanego 
Szałwińskiego o zamiarach jego pryncypała. Albo ustęp licytacyi 
majątku, podczas którćj donoszą Gałdzińskiemu, że córce jego grozi 
niebezpieczeństwo: cóż to za przepyszna kolizya uczucia rodzicielskiego 
z namiętnością chciwca! Przypomnę jeszcze rozmowę między Juliu
szem i Gałdzińskim, zdumienie bogacza, że człowiek bićdny nie chce 
przyjąć ręki posażnćj panny, którą kocha i odtrącając ofiarowane sobie 
kapitały zapytuje: ,,kto cię rodzi... dukaciku?“ Przyswojenie sobie 
tych słów i użycie ich przez Gałdzińskiego w sprzeczce z Krotem jest 
rysem trafnie ujętym, prawdziwym psychicznie i efektownym. Ukła
dy Gałdzińskiego z dwoma żydami, jego udana pobożność w celu za-
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skarbienia sobie husyla, opowiadanie Szałwińskiego o duchu broniącym 
skarbu zakopanego, romans guwernantki z księciem Liii, podstępna 
Jćj czułość gdy całuje w rękę Gałdzińskiego: wszystko to’jest wysoce 
charakterystyczne i zabawne. W budowie komedyi p. Sarnecki okazał 
mnićj zręczności, ekspozycya ciągnie się zadługo, piąty akt rozwiązu
je intrygę melodramatycznie. W obec zalet jednak nikną te wady, 
1 zatarłyby się jeszcze bardziej, gdyby sztuka stosowniej była" obsadzo
ną w naszym teatrze.

Na zakończenie dodam, że wystawiono od marca zeszłego roku 
kilka jednoaktówek oryginalnych, a mianowicie: Koneserowie Jordana, 
hosg i Kamień J. Kraszewskiego, Jakoś to będzie F. Łagowskiego! 
W jesieni Koziebrodzkiego. W rzędzie ich Kosa i  Kamień, jedna tylko 
Posiada warunki zapewniające jćj trwały pobyt na scenie: znać w nićj 
pióro Kraszewskiego: to dosyć.

TEATRALNY. 557

Nabytki zeszłoroczne repertuaru wykazują zwrot poważny w kie
runku naszćj sceny. Utwory oryginalne niegdyś więzione w bibliotece 
teatralnej po lat kilka, lub niedopuszczane całkiem do przybytku sztu
ki dramatycznćj, zajęły teraz w nim miejsce wydatne- Wybór sztuk 
tłumaczonych uskuteczniany był także z troskliwszą niż dawniej bacz
nością na zadania sceny. Grano Filiberlę Emila Augier w przekładzie 
K- Raszewskiego, Intrygę i miłość Szyllera, Fałszywych poczciwców 
Barriera, Angelo Wiktora Hugo. Fars mieliśmy względnie mało; je 
szcze mnićj utworów nieprzyzwoitych. Jakkolwiek Spadochron i Nr. 
13, pogościwszy krótko na scenie znikły z niej niepowrotnie, właściwićj-
f,jy wszakże uczyniono, gdyby niewystawiano ich wcale. Dwie te licho
ty były niedającym się niczem usprawiedliwić dźwiękiem fałszywym 
w zeszłorocznym nastroju sceny, która pod starannćm przewodnictwem 
'jjrekcyi teraźniejszćj znacznie wyszlachetniała. Świeżo reżyserem 
dramatu i komedyi został mianowany p. Władysław Bogusławki, lite
rat. Kilkoletnia jego praca sumiennie i zdolnie prowadzona na polu 
krytyki teatralnćj, daje rękojmią, że potrafi on godnie sprostać nowym 
Swym obowiązkom. Ale nie sami tylko główni kierownicy teatru mo- 
Są postawić scenę na stanowisku odpowiednićm. Ze swej strony pras- 
Sa, publiczność i artyści przyczyniać się do jćj dobra powinni. Zalicza
my ogólnie teatr do najwpływowszych instytucyj społecznych, czuwaj
myż więc wszyscy nad tem, aby wpływ jego był zawsze dodatni. A tćj 
Powinności nie spełnia sąd stronny, o jakim mówi Borne, ambicye za
kulisowe mające nie pożytek sztuki lecz osobisty interes na widoku; 
nakoniec zapał publiczności tłoczący się gromadnie na rozmaite Piękne 
yclpny, życia Paryzkie i t. p. obsypywane przez nią grzmotami oklas
ków i napełniające wciąż kassę teatralną. Tak jest, lubimy nasz teatr, 
może nawet posuwamy to zamiłowanie do przesady; ale zbyt jeszcze 
sl(ąp0 dokładaliśmy starań, aby pod strażą zbiorową poczucia moralne- 
?° i dobrego smaku, wzorowo odpowiedzieć swemu przeznaczeniu, 
lubimy go zanadto, poważamy zamało. Sprobujmyż z kolei mnićj
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troclig nim się zachwycać, a natomiast pilniej poddawać rozumućj 
kontroli zarówno czynność sceny jak i naszą, dla nićj sympatyą. Plo
ny niechybnie będą, obfite, jeśli każdy w swoim zakresie, jako widz, 
krytyk, lub artysta zrobi to co do niego należy, i co wykonać przy 
roztropności, szczerej woli ma zupełną, możność. Pamiętajmy, że teatr 
który ma na nas oddziaływać, sam nawzajem ulega wp ływowi ogółu, 
i że zwykle staje się takim, jakim go uczyniło przezorne współczucie 
lub szkodliwa nieoględność społeczeństwa.
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. PSYCHE
A N D R Z E J A  M O R S Z T Y N A .

PRZEZ

W ładysław a Nehringa.

Pomiędzy wierszowanemi powieściami polskiemi XVII wieku jest 
także Andrzeja Morsztyna ') Psyche, nie bez talentu, lecz nieogładzo- 
nym napisana językiem w stanzach. Niesłusznie uchodzi ona za ory
ginalny utwór Andrzeja Morsztyna; w niniejszym artykule chcę wyka
zać, że jest owszem kopią, jednego epizodu z włoskiego poematu, i że 
jak  wszystkie wierszowane powieści (romanse) polskie XVII wieku, do
wodnie lub bardzo prawdopodobnie są tłumaczone lub parafrazowane 
z zachodnio-europejskich poematów, powieść o 1’sysze przejęta była 
z włoskiego.

Poemat, o którym mam mówić, wyszedł po pierwszy raz (wedle 
Bentkowskiego) około r. 1G89 pod następującym tytułem: Psyche z Lu- 
cyana, Apulejusza, Marina; Cid albo Roderik, komedyą hiszpańska; 
Hippolit, jedna z tragedy i Seneki; Andromacha tragedy a z francuzkie- 
go przetłumaczona. Wydanie obejmuje więc cztery utwory, o których 
„typograf do czytelnika11 na następnćj karcie powiada: „Psychę i Ko- 
drika napisał JWiel. JMPan Andrzey Morstin Referendarz na ten czas 
a po tym Podskarbi W. Kor.; Hippolit y Andromacha s ą  przetłuma
czone przez synowca jego Jego M. Pana Kasztelana Czerskiego, Woje
wodę potym Mazowieckiego;11 za przedmową typografa idzie piękny

‘) O A ndrzeja  M orsztynie zobacz a rty k u ł p rof. A. M ałeckiego w Pi* 
śmie zbiorowćm  Ohryzki T om  1 1 8 5 9 , do niego kilka razy się odwołuję.



wiersz Andrzeja Morsztyna: Do Jego Mości Pana Stanisława z Raci
borska Morstina Kasztelana Czerskiego, zaczynający sig od tych słów

Nie mądrey ci to Bracie sprawa głowy 
Słać drwa do łasa y do Athen sowy

Y Wiersze do Ciebie.
Drugie wydanie Psychy jest zupełnie podług pierwszego ułożone 

z tym tylko wyjątkiem, że nie ma tu ani przedmowy ani wstępnego 
wiersza do Stanisława Morsztyna; tutaj na tytule tylko jeden autor 
wymieniony. Tytuł taki:

Psyche z Lucyana, Apulejusza, Marina; Cid albo Roderik kome
dya Hiszpańska z francuzkiego przetłumaczone; Hippolit i  Androma- 
cha, tragedye z francuzkiego przetłumaczone przez JW . JP. Andrzeia 
na ten czas podskarbiego W. K. Teraz zaś na wielu instancy ą prze
drukowana kosztem Stanisława Słowińskiego Bibl. J. K- M.\ w Lipsku 
(wedle Bentkowskiego w Supraślu) 1752. Tytuł ten bałamutny pro
stują poszczególne tytuły i dodatki takie same jak w pierwszem wy. 
daniu, wigc na str. 197: „Hippolit tragedya jedna z dziesiąci, które 
wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona,“ i na 
str. 272 wiersz do Konstancyi z Obor wojewodziny mazowieckiej, za
z n a ją c y  sig od słów: „Kochana Żono,“ a kończący się temi słowy:

„Ty przyjmij proszę, moig pracę z chgcią 
A życzliwą mi nadgradzay pamięcią.14

Opuszczenie więc nazwiska Stanisława Morsztyna na tytule dru
giego wydania jest tem bardzićj niewytłumaczoną pomyłką, że wyda
nie drugie (oprócz tytułu i przedmowy) zupełnie podobne do pierwsze- 
So, strona po stronie; obydwa wydania mają po 860 str.

Na tytule wydania drugiego polegać więc nie można, ale i słowa 
Wydawcy pierwszego wydania wprawdzie nie na tytule, lecz w wypeł
nieniu tytułu podane w przedmowie tćż nie są bez ale; powiedziane 
tai« jest, że „Psychę i Rodrika napisał JP. Andrzćj Morstin referen
darz na ten czas koronny.11 Otóż tu jest pomyłka: Andrzćj Morsztyn 
został referendarzem r. 1658 (zob. A. Małeckiego artykuł), a Psyche 
napisana jest o wiele wcześnićj; kiedy? na to wypada odpowiedź nie 
^pełnie stanowcza. W alluzyach do współczesnych wypadków, jakie 
Sl§ znajdują w samym poemacie, jest różnica lat wielu. Najwcześniej
szy fakt polityczny wspomniany w owćm miejscu, gdzie Wenus szuka 
Kupidyna (strofy XXIII do LIII) jest ścięcie Karola I króla Anglii, 
(1649) najpóźniejszy jest przewidywany zgon królowej Maryi Ludwiki 
(;r 1667X a nawet i późniejsze są alluzye, bo o Markizance Maryi Ka- 
^ą irze  dArquien powiedziano (strofa XLVIII), że Jć j zbytnia gład
kość i króle pochwyta" (po r. 1674). A znów w ostatniej zwrotce od- 
zywa się poeta tak do Kupidyna:

A za pracę i podjęte roboty 
Kiedyć wiadomy serca zapał cichy:
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Włóż na mc skronie myrtową koronę,
Dokaż, nad Kasią niech nie darmo płonę.

Nierozwikłane sprzeczności! Ostatnia zwrotka napisana jest 
przed r. 1658, około tego czasu (zob. A. Małeckiego artykuł) poeta 
nasz zaślubił Katarzynę Gordon, do którćj przez dłuższy czas napró- 
żno wzdychał. Wtedy to, dobrze przed r. 1658, jak  przypuszczam, 
pisał czyli raczój przekładał poemat o Psysze, i wtedy alluzya do wła
snego serca zapałów była zarazem westchnieniem do „Kasi,“ i wtedy 
w ciężkiem rozłączeniu Psychy i Kupidyna upatrywał może i zastoso
wanie do własnych w miłości przeszkód. Pierwotnie, jakbym przypu
szczał, po zwrotce 37 szła bezpośrednio strofa 47, a po nićj strofa 49, 
tak że na pochwałę królowćj i każdćj z jćj dam przypadała jedna zwro
tka; strofy 38—46 i zwrotka 48 dodane są późnićj, zapewne po r. 1674 
i to z zastosowaniem treści do czasu pierwszego układania poematu, 
bo są w sposobie przepowiedni wypowiedziane; one tćż jedyne mają 
eharakter polityczny, i w nich zachodzą wyrzuty Polakom czynione
o ich nierozumie politycznym. W pierwszćm wydaniu w wspomnianym 
wierszu do synowca Stanisława Morsztyna (pisanym po r. 1683, po 
obronie Wiednia) pisze Andrzćj Morsztyn te słowa:

„Przyjm jednak wdzięcznie młodości mćj czyny 
Dobyte szczęściem z prochu, z pajęczyny11

Że zaś te słowa odnoszą się szczególniej do „Psychy, “ widać ze słów: 
„Pomnij że to plotki.“ Pisał zatem w młodych latach i sądziłbym, że 
najpóźniej r. 1650 (urodził sig wedle Małeckiego ok. r. 1620). „Psy- 
che“ wigc była jednym z pierwszych płodów poetycznych Andrzeja 
Morsztyna, i ztąd tłumaczą sig wszystkie niedomagania i nieogładzony 
język poematu. Sam poeta tak mówi o nim w zacytowanćm już po
słaniu do synowca swego:

Może być żeć się moja Muza chuda 
Między wyborem Twoich wierszów uda,
Ale jeśli się omylisz w swym braku,
I znajdziesz słowa twarde, wiersz nic słodki,

Fomnij że to plotki!

Jeszcze jedna rzecz na tytule zasługuje na uwagę. Położono 
tam te słowa: „Psyche z Lucyana, Apuleusza, Marina.” Co do Lu- 
cyana, w tćm jest pomyłka nie wiadomo czyja, Lucyan bowiem nigdzie
o Psysze nie wspomina, może w ciągu naszego dochodzenia rzeczy nam 
się wyjaśni, zkąd pomyłka powstać mogła. Co sig zaś tyczy Apuleu
sza i Marina, to tytuł nie zawodzi. Wypadnie to wykazać.

Apuleusz (zwykle z przydomkiem Platonicus, imię Lucius zape
wne tylko przez fałszywą kombinacyą mu dodano) urodzony w Madau- 
rze w Numidyi około r. 130 po Chr., wykształcony w Atenach przez 
dalekie kosztowne podróże, kwitnął za Antoninów w drugiej połowie
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II wieku ery chrześciańskićj, zasłynął w Rzymie jako adwokat; w Kar
taginie i innych miastach Afryki, szczególniej w Óei, gdzie bogatą choć 
starszą od siebie poślubił żonę, słynął z wymowy. W ciągu swych po
dróży i w Rzymie wtajemniczony był w kulty wschodniej szczególniej 
mysterya Izydy i Ozyrysa. Apulejusz napisał pomiędzy innemi arcyfan- 
tastyczną powieść p. t. Mclamorphoscon lib. XI albo też De Asino (au- 
reo, jak dodawali późniejsi), bardzo obszerną, gdzie młody Lucyus 
z Koryntu, w Tessalii w gościnie u bogatego Milona, którego żona zna 
się na sztuce czarodziejskiej, za pomocą służącej Fotis, w skutek nie
szczęsnej pomyłki zamiast w ptaka, przemienionym był w osła, i za
nim mógł odzyskać postać człowieka przez zjedzenie róż, które nie za
wsze są na zawołaniu, musiał w postaci osła z ludzkićm wprawdzie 
rozpoznaniem, ale bez mowy ludzkićj, przechodzić przez różne przygo
dy, które głównie są treścią całćj powieści. Jest to jeden z najda
wniejszych łacińskich romansów, zawiera szereg powieści o czarach, 
zbójcach, o nadzwyczajnych i miłosnych przygodach, w których fanta- 
styczność ubiega się o lepsze ze swywolą słowa. Nierozstrzygniętą 
jest rzeczą, czy Apuleusz wziął treść z „Lukiosa albo Osła” Lucya- 
na *), czy z Lukiosa Patreńskiego „Metamorphoseon logoi diaphoroi2),
o których daje niedość wystarczającą relacyą znany patryarcha kon
stantynopolitański Focyusz (Phot. Bibl. ed. Bekker I, 96); czy tćż, co 
najprawdopodobniejsza, z jakiego dawniejszego zbioru powieści, z któ
rego także i Lukios i Lucyan korzystali (nie kwestyonując przytem au
torstwa obydwóch); tyle jest pewna, że Apuleusz z greckiego czerpał 
źródła (fabulam graecanicam incipimus powiada I.), i że on jest pier
wszy który nam przechował powieść o Psysze i Amorze; stanowi 
ona najpiękniejszy epizod w szeregu powiastek jego Przemian.

■) T euffel Rom. L ite r, a rt. A ppuloius. R hein. M us. X IX , 251 : „ E s  is t 
also, um gekehrt zu sagen, dass dio kurzere  Fassung des L ukian  die a lte re  ist,
2 53: W ohl aber konncn A puleius und d e r U rheber dieses Sam m elw erkes (L u 
kios) ih re  E rzah lungen  aus den gleichen griecliisclien Q uellen  geschopft 
haben.’’

2) H ildebrand  Comment, de v ita  e t sc rip tis  A ppuleii epitom e H allis  183 5 
O udendorp, B ahr, R hode. F enning  D e M etam orphos. L . A pulei 186 7 p. IV : 
i>Videtur ig itu r  non L ucianum  sed L uciuin ipsum  P atren sem  com pilasse 
(A p u l.)  usque  ad titu lum , nam ne p luralem  quidem  m ere t num erum  una m e
tam orphosis.”

3)  W  jak im  stosunku była powieść A puleusza do powieści o Psysze 
A rysto fon tesa  (zapewne A rystofona) o k tó rej w spom ina Fulgencyusz, n ie
wiadomo, bo cy ta t ten  Fulgencyusza należy do bardzo problem atycznych. F u l
gencyusz M ythol. III- 6 pisze: „sed  quia A puleius.... e t A ristophontes A the- 
naeus in lib ris qui D isarestia  n u ncupan tu r, hanc fabulam  (de Psyche) enormi 
vcrborum  c ircu itu ... p ro d id it.’
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Treść tćj „babskićj powieści’’ ■) (jak ją, sam Apuleusz nazwał) 
jest taka: trzy były u pewnego króla córki, z tych najmłodsza Psyche, 
najpiękniejsza z ziemianek i przedmiot powszechnego uwielbienia, obu
dziła zazdrość najpiękniejszej z niebianek t. j. Wenery. Synowi swemu 
Kupidynowi, zniewoliwszy go pieszczotami, rozkazuje, aby pokrzywdzo
ną matkę pomścił i piękną Psychę z najbrzydszym i najnędzniejszym 
śmiertelnikiem połączył; ale Kupido spostrzegłszy Psychę, sam poczuł 
w sobie zapał miłości, i zapomniawszy o matce, zapragnął posiąść 
najkształtniejszą z dziewic ziemskich. Wedle wyroczni i z rozkazu bo
ga Milezyjskiego, rodzice Psychę do ślubu przybraną w licznym orsza
ku wywożą z miasta, i samotną zostawiają na odludnym przylądku, aby 
ją  tam poślubił „potwór skrzydlaty, postrach bogów i ludzi.” Przepo
wiednia ziściła się: skrzydlatym wrogiem bogów i ziemian był Kupido, 
na którego rozkaz Zefir do samotnego, przepysznego pałacu przeniósł 
Psychę. Tu piękna dziewica znalazła wygody, bogactwa, rozkosze, 
tu znalazła i męża, ale pod zaklęciem, że go nigdy nie zapragnie wi
dzieć, pod osłoną bowiem nocy niewidzialny bożek przybywał do zam
ku zaczarowanego i do Psychy, a za pierwszym dnia brzaskiem precz 
odlatywał. Ale niezadługo siostry pozazdrościły szczęścia najmłodszej 
Psysze, i po dwóch pićrwszych odwiedzinach, na które Kupido tylko 
niechętnie zezwolił pod warunkiem, że żona nie da się uwieść poku
szeniu ciekawości, któraby ich oboje zgubiła, za trzecićm widzeniem 
strwożyły biedną Psychę nowiną ułożoną złośliwie ze słów wyroczni, 
że mąż jćj jest potworem i że powinna go zgubić, jeżeli sama nie chce 
paść ofiarą jego żarłoczności wraz z dziecięciem, które nosi w żywocie. 
Spełniają się skryte pragnienia ziych sióstr: Psyche za ich zgubną ra
dą, w nocy kiedy Kupido w głębokim śnie pogrążony, bierze do rąk 
przygotowany sztylet, aby przy świetle ukrytej najprzód pod łóżkiem 
lampy, zabić mniemany potwór. Ale jakież było jej zdziwienie: boskie 
chłopię spoczywało na łóżku, obok porzucone leżały łuk, kołczan i strza
ły; doświadczyła Psyche ich skutku, bo skoro tylko dotknęła się ostrza 
jednćj, poczuła w sobie zapały nieugaszonćj miłości. Kiedy tak pa
łająca miłością, spogląda na boskiego swojego męża, kropla gorejące
go oleju z lampy spada na ciało śpiącego Kupidyna, który boleśnie 
zbudzony ze snu, odbiega żonę wiarołomną. Kupido leczy się z rany 
u matki, która teraz mściwie ściga Psychę dręczoną wyrzutami serca
i pragnieniem powrotu szczęścia. Napróżno udaje się pod opiekę Ju- 
nony i Cerery; obydwie boginie odmawiają pomocy; opuszczona od 
wszystkich, oddaje się Wenerze, która na niej wywiera złość i zemstę 
okrutną, a błagającej o przebaczenie z szyderstwem zadaje ciężkie 
próby, niepodobne do spełnienia. Ale cudownym sposobem Psyche

')  T a k  nazwał ją  A puleusz („ fab u ła  an ilis”) d la togo, żo s ta ra  baba 
opowiada j ą  d la rozryw ki porw aaćj przoz zbójców dziewczynie: zresztą cesarz 
Severus cały zbiór powieści A puleusza nazwał „nacn iac  an ilcs.1’ (U dcndorp  
w wyd. A pul. I  str . 2 ).
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spełnia zadane sobie roboty: za pomocą samego Kupidyna Jowisz na  
radzie bogów przejednywa zagniewaną Wenerg i wyniósłszy Psyche do 
godności bóstwa, zniewala Wenerg do tego, że daje pozwolenie na 
związek Kupidyna z Psychą. Wesele odbywa sig w kole niebian. Psy
che powiła córeczkg, której dała imie Rozkosz.

Zkąd Apuleusz wziął tg powieść? Zapewne ze Wschodu, zkad 
Pewnie pochodzi najwigksza czgść jego powieści '), ale słyszałją  lub 
czytał zapewne w Grecyi, w Atenach, i zachował od zatraty jedne
2 najpiękniejszych ludowych powiastek starożytnego świata. Pomimo 
Przekształcenia i szkody, jakich doznała na prokmstesowem łożu uczo- 
ności, pełno w nićj odgłosów prawdziwie ludowej poezyi i przypomina 
°na nie jedng powiastkg nowożytnych narodów na podobnym temacie 
osnutą. Friedlander (Darstellungeu aus der Sittengeschichte Roms 
seit August bis Autoninen, Lipsk 1869, 3-cie wydanie w I tomie w do
datku p. t. Das Marhrchen vom Amor und Psyche) wykazał że powieść 
Apulejusza o Kupidynie i Psysze osnuta jest na takichże samych mo
tywach co niektóre niemieckie przypowiastki2), że w konstrukcyi ogól
nej i w motywach przypada do tej formuły przypowiastek, którą Hahn 
(Albanesische Mahrchen) nazywa Frejaform el3)” i przytacza paralelle 
z powiastek niemieckich, któreby się pomnożyć dały z Bajarza Polskie
go i Afanasiewa, z którego z bioru Skazek russkich z pewnością nale
ży tu dotąd: „Zakołdowannaja korolewna’’ V III12 ł).

')  „Serm one m ilcsio varias fabulas conseram ’’ powiada na początku 
Sw°ich  P rzem ian .

L ie b re c h t d w u k ro tn ie  o b jaw ił zd an ie , że pow ieść  o A m o rze  i P sy sze  
Wziętą j e s t  ze  W sc h o d u , n a jp ie rw  w tłu m a c z e n iu  D u n lo p a , G esch ic lile  d e r  P ro -  
Sad ic h tu n g e n  1 8 5 1  w uw adze 9 9 , n a s tę p n ie  w  a r ty k u le  o B e n fey a  P a n c z a ta n -  
tra  w E b e r ta  J a h rb u c h  fiir ro m an isch e  u n d  e n g lisc h e  L ite r a tu r  I I I ,  8 1 , gdzie  
°d w o łu je się  do  daw n ie jszeg o  ośw iadczen ia : „ e b e n so  f in d e t s ic h  d a s  M a h rc h e n  
v°n A m o r u n d  P sy c h e  a u c li in  In d ie n .”

2)  P .  4 4 2 :  ,.Schon allein  m it H ilfe  d e r deutschen V olksm alirchen ver- 
Wandten  In h a lts  liesse sich  das von A puleius v e ra rb e ite te  M ahrchen he r-
stollen.“

3) U n te r den von H ahn aufgeste llten  M ahrchenform eln  is t es a lle r-  
,lln8s die F rejaform el, zu de r das M ahrchen von A m or und  P syche seinem  we- 
®°ntliohen In h a lt nach gehort; denn die G rundziige d ieser F o rm el sind: a) die 
" ra u t  oder F rau  fehlt, und de r M ann verliisst sie darum , b) sie w andert um her 
U,I> din zu suchen, c) W iederfinden  und V ersohnung .... ausserdem  sind  Zuge 
u nd M otive aus anderen Form eln  aufgenom m on.“

4) Do przykłado'w przytoczonych przez F ried lan d era  i K uhna w wy- 
j^en ionćj rozpraw ie doliczyć jeszcze m ożna z B enares, um ieszczoną w A sia- 
,'cal Jo u rn a l 1 8 4 2  r. t. X X X V II  s tr . 1 1 4 , k tó rćj k ró tk ą  analizę po d a je  L an- 
’ aU: D ie Q uellen  de r D ecam erone str . 1 5 2 .

W  dccydującćj nocnćj scenie ma także uderzające podobieństw o do po-
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Apuleusz przytaczając powieść o Psysze, chciał tylko zabawić 
jedną z powiastek w rodzaju milezyjskich, które podobnie jak sybaryj- 
skie bardzo się podobały, ale już na schyłku starożytnego świata ina- 
czćj rozumiano o nićj. Upatrywano w nićj allegoryą: Psyche wedle 
tego symbolizującego tłumaczenia ma znaczyć duszę czystą z nieba 
poczętą, Kupido zaś wcielenie czystćj ziemskićj miłości; Wenus, namię
tność cielesna, psuje związek duszy z miłością, ale ta harmonia w sku
tek ekspiracyi znów się odnajduje i składa. Takie tłumaczenie znajdu
jemy po pićrwszy raz w Mytologiach Fulgencyusza.

Fulgencyusz zapewne nauczyciel w Kartaginie w drugićj połowie
V lub w pierwszćj VI wieku po Chr. '); napisał osiadłszy w zaciszu 
wiejskićm Mytliologicon libri III, a w nich 47 mytycznych powieści 
umieścił i objaśnił w tym sposobie, że za krótką treścią mytu idzie 
wytłumaczenie w sensie moralnym lub fizykalno-filozoficznym. Sieg- 
bert de Gemblours z wielkićm podziwieniem mówi o tych niby głębo
ko filozoficznych interpretacyach Fulgencyusza i wynosi „bystrość jego 
w tćm, że cały szereg powieści filozoficznie zastosował do porządku 
świata lub życia ludzkiego” (acumen iugenii ejus, qui totain fabularum 
seriem philosophice expositarum i t. d.). Zbytek pochwał! Fulgen
cyusz, jak  afrykańscy pisarze w ogóle nie był filozofem, i swoje allego
ry e i moralne objaśnienia brał z drugićj ręki, z dzieł stoików, a co 
najprawdopodobniejsza z komentarzy i scholiów (tego dowodzi mnó
stwo cytat nie ze wszystkiem rzetelnych); cały zaś swój zbiór mytycz
nych powieści zaprawionych symboliką, natchnął intencyą nawiązania 
mistycznego 2) związku między religijnemi zapatrywaniami starożytne
go świata i chrześciaństwa.

Fulgencyusz był w średnich wiekach bardzo czytywany, jak dowo
dzą np. pisma mytografa watykańskiego III, z IX albo X wieku, 
Siegberta de Gemblours, Jana z Salisbury, również jak  iw  epoce druków 
i w XVI wieku był ulubionym pisarzem, jak dowodzą częste wydania 
(5 z XVI wieku), dość że jego allegorye dostarczyły jeszcze w XVI 
wieku komentarzy do zrozumienia mytów starożytnych; one tćż ich do
starczyły do zrozumienia powieści o Psysze w włoskim poemacie Mari-

wieści o Psysze pow iastka w P entam erone  p. t. Lo turzo d ’ oro; również cie
kawe paralelle  wykazywał L ieb rech t w K uhna Z eitsch rift filr V ergleichc 
Spracliforsch X V II I  w artykule  p. t. A m or utul Psyche. Zeus und Semele, 
Pururavas u n d  Urvaęi, gdzie w ty tu le  ju ż  trzy  główne pow ieści są  wymienio
ne, oprócz tego w ciągu rozpraw y do porów nania użyte i inne pow ieści, po
między tem i owa pow iastka z B enares o T u lisie  córce rębacza, o k tó rćj powy- 
żćj wspomniano.

' )  W ed le  Żeóka: D e r M ythologe F u lg en tiu s , W (irzburg  18G7, żył 
w drugićj połowie V wieku; wedlo R eillersclicida R hein . M us. X X II I  13G 
w pićrw szćj połowic V I wieku.

2) W  przedm owie do M ythol. mówi: qu id  mytticum  in his sapero  d c -  
beat cerebrum , ngnoscamus.
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na o którym my następnie pomówimy. Poemat ten p. t. UAdone 
oył źródłem, z którego głównie czerpał Andrzej Morsztyn.

Jan Baptista Marino urodzony r. 1569 w Neapolu, spędziwszy 
młodość pełną niepokojów, zalecony przez kardynała Aldobrandiniego 
Wory i w Polsce był znany, księciu Sabaudyi, przyszedł do znaczenia 
'v uuynie, jeszcze bardziej w Paryżu, dokąd go na dwór Maryi Medicis 
powołał znany jćj ulubieniec Concini; wróciwszy do ojczyzny umarł 

tjp  r. pod Neapolem w swojem Tuskulanum Posilippo, które sobie 
Pobudował z wielkim komfortem. Napisał wielki poemat p. t. UAdone 
? 5000 stanc, który mu dał wielki rozgłos i znaczny majątek, i który 
Jeszcze za życia poety przed kongregacyą książek zakazanych był sil- 
nie kwestyonowany, a po śmierci poety na indeksie umieszczony. Wy
szedł ten poemat najpierw w Paryżu 1623 r. in folio, z przedmową 
'“hupelaina, w tymże roku także w Wenecyi in 8-o, dalćj w Amsterda
mie 1651 r. i następnie 1678; dalćj znane mi wydanie z r. 1784 lon
dyńskie w 4 tomach w 8-ce. Czy wydanie, które przytacza Brunet „Ma
nuel du libraire” z roku 1789 w Londynie (Livorno) w 4 tomach, 
'v 12-ce, jest innem wydaniem aniżeli poprzednie, czy tu tylko pomył
ka zaszła, nie jest mi wiadomo.

Marino żyje na samym schyłku rozkwitu poezyi włoskiej w XVI 
^mku, on rozpoczął epokę upadku, on dobry smak zepsuł *)• Nie wcho
dzimy w to czy do tego dał powód zepsuty styl hiszpański, jak  pisał 
Keticelii (1773) i Tiraboschi (II, str. 26), czy to nastąpiło bez wpływu 
mszpańskiego: jego styl afektowany retoryką i fałszywą ornamentyką 
zepsuty, stał się (jak wiadomo) wzorem i zachętą do naśladowania 
1 w Polsce. Wtedy kiedy A. Morsztyn zabierał się do przekładania 

tychy, imię Marina w Polsce już znane było.
Poemat LAdone osnuty jest na znanej powieści o kochanku We- 

net7- Nie wiadomo mi, czy Marino miał przed sobą jakiekolwiek 
opracowanie tćj powieści dawniejsze, któreby należało przyoblec tylko 
'v szaty poetyczne; to pewna że czwarta pieśń p. t. La Novell eta jest 
Poetyczną parafrazą wspomnianej powieści Apuleusza o Psysze i Ku- 
Pidynie.
, Do każdćj pieśni dodana jest allegorya, która wedle praw natury 
mb etyki treść objaśnia. Alegorye te nie są pióra Marina, pisał je 
Wawrzyniec Scoto 2) i tak jak Marino całą treść do pieśni o Psysze 
^ { ą ł  z Apuleusza, tak Scoto allegorya do tćj pieśni wziął gotową 

ł’ulgencyusza 3).

.  ')  Maffei: S toria  della  le tte ra tu ra  ita liana III, 9 3 tak  scharakteryzow ał 
Karina: „G iam battis ta  M arini fu donato d ’iiigegno non m inore del C hiabrera, 

avendonc abusato divenne il piii contagioso corrom pito re  del buon eusto  
lQ Italia.”

2) W edle B runeta  M anuel du lib ra ire  pod wyrazem M arino.
3) Zestawiam  tu  allegorya Fulgencyusza i a lleg o ry a  w M arinie. Fulg. 

iaczyua tak: C ivitatem  posueran t in modurn m undi, iu qua regem  e t reginam

Tom II . Czerwiec 1876. 72



5 6 6 P S Y C H E

Poznaliśmy powieść o Psysze i Amorze i jćj koleje aż do tćj chwi
li, kiedy po pierwszy raz była wierszem napisana w nowoczesnym poe
macie. Zobaczmy teraz zkąd brał rzecz A. Morsztyn i jak jćj użył. 
Na tytule jego „Psychy,” który niewiadomo czy przez autora, czy przez 
wydawcę ułożony, stoi jak widzieliśmy: „Z Lucyana, Apuleusza, Ma
rina.” W imieniu Lucyana jest pomyłka, Lucyan o Psysze nie pisał. 
Pomyłkę tłumaczyć można w dwojaki sposób. 'Na manuskrypcie mo
gło stać: z Lueyusza Apuleusza i Marina, imię zaś Apuleusza Lucius 
zamieniono na Lucyana. Albo tćż pomyłka powstać mogła przez fał
szywą kombinacyą. Apuleusza Przemiany i Lucyana powieść p. t. 
„Lucyusz, czyli Osioł” są uderzająco do siebie podobne; w obydwóch 
główny bohater ma imię Lueyusza, w obydwóch idą powieści w tyra 
samym porządku i równym sposobem są opowiedziane, tylko w tćm 
różnica główna, że ich więcćj w Apuleuszu. Ten, który układał ty
tu ł do Psychy Morsztyna, czy to autor sam, czy kto inny, rozumiał że 
i w Lucyanie powieść o Psysze także się znajduje.

Co się tyczy Apuleusza i Marina, to wypadnie zajrzeć do poematu 
Morsztyna i podjąć żmudną pracę porównania jego „Psychy” z powie
ścią wspomnianych dwóch autorów, mianowicie z Apul. Metam. IV, 28 
VI, 24 i z IV-tą pieśnią poematu Marina UAdone p. t. „La Novelleta.’’ 
Odrazu uderza nas podobieństwo pomiędzy Marinem a Morsztynem 
tak w treści, jako też w formie, bo obydwaj piszą stancami. Marino 
tak zaczyna swoję powieść o Psysze:

E ’di dura battaglia aspro conflitto 
Questa che vita ha uome, umana morte,
I)ove oguor 1’uom eon mille mali affiitto 
Vien combattuto da nemica sorte;
Ma fra Tingiarie, e fra i contrasti invitto,
Non peró sbigottisce animo forte,
Anzi contro ogni assalto iniquo e crudo 
S’arma e difende, e sua virtu gli e scudo.

U Morsztyna zwrotka I brzmi tak:
Bitwa nie pokój i śmierć to jest nie życie,
Co my niesłusznie zowiemy żywotem,
Gdzie się ból z żalem przez różne powicie,
Płacz z krzywdą mięsza, nieszczęście z kłopotem;

velu t deuin ot m ateriam  posuerunt. W  M ar. gdzie allegorya zagajona jes t 
tem i słowy: La favola di 1’sichc rappreson ta  lo sta to  doll’uoino, powiedziano: 
La C ittk ... d inota il m ondo. 11 re o la re ina ... signifioano Iddio e la M ateria. 
Fulg. quibus tres filias addunt, id est carnem , u ltroncita tem  (libortatem  a rb i-  
tr ii)  e t auim am . M ar. questi hanno tro  figliuole, oivG la carne, la lib e rta  
de ll’arb itrio  e 1’aniina. M ogę na tćj wskazówce poprzestać, dodam jeszcze, 
ponieważ ty lko nawiasowo tego pnnktu  się dotykani, że i gdzieiudzićj widać 
w allegoryach u M arina źródło Fulgencyusza, np. w nllegoryi drugićj: „H  
Giudizio di 1’arido ,” z czćm porów. ,,Jud ic ium  l ’aridis i 'u lg . M yt. I I .



Lecz gdy fortuna srożeje sowicie,
Serce sig mężnie, chociaż z ciężkim potem 
Stawia odporem y odwagą chyżą 
W zbroi trwałości, za cnoty paiżą.

W dalszych zwrotkach idzie Morsztyn za myślą włoskiego poety 
że wszystkiego wartość dopiero pod razami losów się doświadcza; myśl 
t§ Marino w sentencyonalnych zwrotach nie bez retoryki w różnćm za
stosowaniu ukazuje, Morsztyn zaś powtarza myśli, nawet słowa za 
wzorem swoim; w dwóch tylko miejscach przykłady zastosował do 
świata polskiego: zamiast winnćj latorośli wziął jabłoń, a w miei- 
sce słów:

Rotta la couca da mordace dente...
mówi o suknie w stępie; a gdzie Marino to zagajenie powieści kończy 
żwrotem, wprowadzając opowiadającego Kupidyna 

Dell amica d’amor tel mostri Adone.... 
tam Morsztyn, który nie mógł powtórzyć takiego zwrotu, dopeł
nia waryacye na rozpoczęty temat.

Od strofy VII poczyna się u obudwóch poetów właściwa powieść. 
Marino idzie ustęp po ustępie za Apuleuszem, zostawiając sobie swo
bodę pójścia za własną fantazyą i rozszerzenia treści, miejscami powta- 
'^a Apuleusza, rzadko opuszcza drobniejszy szczegół; Morsztyn idzie 
siadem Marina parafrazując go, lub w dowolnem a czasem dosłownćm 
tłumaczeniu przerabiając zwrotkę po zwrotce, a jeżeli znużony w tym 
Pochodzie za obcą myślą skracał sobie czasem drogę i dwie strofy 
streszczał w jednćj lub tćż opuszczał zwrotki, które treści naprzód nie 
Posuwały, to tę powściągliwość wynagradzał tu i owdzie, przy swobo- 
uniejszćj myśli i pióra zapędzie, wysnutemi z siebie dopełnieniami, 
tak że ostatecznie ilość strof u obudwóch poetów mnićj więcćj równa,
!l Morsztyna ogółem 296, u Marina 293. W kilku miejscach Morsztyn 
1(izie za Apuleuszem.

W pierwszćj części to prawda, nie widać wcale reminiscencyi 
jUeGo „Przemian.” W tćj pierwszćj części (Mar. I—CI, Mor. I— 
^ X I I )  opowiedziane są tryumfy nadziemskiej piękności Psychy, za- 
Z(irość Wenery, która postanawia upokorzyć ją  przez związek z naj
późniejszym z mężczyzn, miłość Kupidyna i szczęście Psychy, którego 
Jjoznąje w czarodziejskim pałacu pod zaklęciem, że się nigdy nie po- 
?usi o odkrycie rzeczywistćj postaci męża swego. W całćj tćj czę- 
Sci giówna treść z Apuleusza; gdzie jego powieść niezupełnie zada- 
^ a*niała, tam spotykamy u Marina i Morsztyna dość ciekawe odmiany
1 .dodatki. Zobaczmy niektóre. Apuleusz nie opowiada, jakie wraże- 
!j!e 1’syche zrobiła na Kupidynie za pierwszćm widzeniem, tymczasem 
Aiarino tę właśnie scenę i piękną Tsychy postać wymownemi kreśli 
st°wy; być może że chciał tćm z własnego natchnienia zapełnić lukę 
'v opowiadaniu Apuleusza, być tćż może że wziął osnowę ze słów

ANDRZEJA MORSZTT NA. 567
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Fulgencyusza: ille ad matris ulcionem adventans, visam puellam ada- 
mavit. Morsztyn poszedł wprost za Marinem i uwielbia „pierś pełną, 
ust róże, rumieńce do jabłka podobne, włosów sieci i oczów blaski,” 
które za przykładem Marina także Jatkam i serc” nazywa (w strofie 
LXVII, porówn. Mar. „O macelli de’cori, occhi spietati” XLV); a jak 
Marino całym tym pięknym ustępem dopełnił niewystarczającą 
treść Apuleusza, tak znowu Morsztyn nie bez słuszności dopatrzył, że 
czegoś niedostawało w włoskim poemacie, bo dodał strofę LXVIII:

Dopuści matka, że nie wprzód jej zrzędzie,
Niż serca mego zapałom wygodzę...
Moja rzecz kochać, tak mi serce radzi... i t. d.

Tym sposobem następne wypadki w zupełności są umotywowane. 
Apuleusz opowiedziawszy w krótkich słowach potajemne Kupidyna 
z Psychą zaślubiny, dodaje z humorem, że nazajutrz niewidzialne słu
gi: „novam nuptam interfectae virginitatis curant.” Marino poszedł 
za tą wskazówką i dodaje że rano witają Psychę żartobliwe epitalamia 
śpiewane od niewidzialnych śpiewaków; tu jeszcze charakter starożyt
ności zachowany, ale Morsztyn wolał uczcić młodożeńcową drukami:

(Psyche) czyta mądrego ołowu
Pracą: na swój ślub drukowane karty (strofa CXXII)

Można na ten anachronizm poety, właściwy już pisarzom XVII wieku, 
uśmiechnąć się i za dobre mu jeszcze poczytać, że tylko w kilku miej
scach pozwolił sobie podobnych humoru wybryków; natomiast trudno 
się zgodzić na inną zmianę, którćj sobie pozwolił. Apuleusz mówiąc
o nadzwyczajnej piękności Psychy i o powszechnych hołdach, które jćj 
oddawano z ujmą dla Wenery, dodaje, że głos był powszechny, iż dru
ga Wenera narodziła się nateraz nie z piany morza, ale z ziemi (fama- 
pervaserat regiones) ...certe rursum novo caelestium stillarum genui
ne non maria, sed terras Venerem aliam, virginali florę praeditam, pul- 
lulasse (IV, 29); podobnie Marino:
(strofa XIV) Crede ciascum

...della terra e non dal mar s’avvisa 
Esser piu degna e pin gentile assai 
Pullulata altra Venere novella.

W tćm miejscu Morsztyn zapomniał, że Marino wziął cały zwrot z Apu
leusza i uchybiając myśli oryginału pisze:

(XIV) Lecz że ta Wenus z nieba się odzywa.
Dodajmy jeszcze, że tak Apuleusz, jak Marino mówią zgodnie, 

że od czasu jak Psyche zasłynęła, puste są Tafos, Knidos i Cytera, 
Morsztyn zaś dodał obok Cytery Amatunt, zapewne wedle pierwszćj 
zwrotki pierwszćj pieśni poematu VAdone.

Najważniejsza nowość w poemacie Marina i Morsztyna jest ta, 
że obydwaj poeci wysyłają Wenerę na szukanie Kupidyna, czego nie
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ma ani w Apuleuszu, ani w Fulgencyuszu. Ten ustęp jest w Marinie 
(strofy XXV—XXXII) dość oschłym regestrem nazwisk pięknych 
miejsc we Włoszech i kończy się tem, że Wenera znajduje Kupidyna 
nad Sebetem wśród pięknych nimf grona, w czćm może biorą udział 
wspomnienia samego poety. Za tą  wskazówką poszedł Morsztyn, który 
już raz wziąwszy z Marina motyw pogoni Wenery za Kupidynem, wie
dziony trafnem poczuciem poetycznem, zamiast za wskazówką Marina, 
puścił się własną drogą i wysyła szukającą Wenerę do różnych krajów 
i narodów, których ciepło lub chłód w miłości chwali lub gani; wresz
cie Wenus znajduje Kupidyna w Tolsce.

Marino, jak powiedziano wyżćj, rzecz Apuleusza miejscami roz
szerza. _Tak słowa Apuleusza o ojcu Psychy po odebraniu wyroczni: 
rex olim beatus... pigens tristisque, posłużyły snać za punkt wyjścia 
do ustępu, w którym obszernie (LV—LX) wyrażony jest smutek i roz
pacz ojca; w podobnych miejscach Morsztyn idzie śladem Marina, tak, 
że odliczywszy 8 zwr. Marina, a 32 strofy Morsztyna przypadających na 
podróż Wenery, wypada mnićj więcćj równa ilość zwrotek w pierwszćj 
części właściwej powieści, w obudwóch utworach t. j. 93 u Marina, 91
11 Morsztyna. Zdarza się że dwie zwrotki Marina ściągnięte są w je 
dnę u Morsztyna (np. Mar. LV II—LVIII, Mor. LXXX; Mar. LXVII— 
LXVIH, Mor. LXXXIX); miejscami znów dodane zwrotki np. LXVIII 
i wrotka XCI, gdzie Morsztyn przypomina Niobę; zwykle brał Mor
sztyn jednostajnym trybem zwrotkę po zwrotce i parafrazował lub 
^umączył, zdarza się tćż, że po dwie zwrotki razem wzięte co do treści 
1 zasobu wypowiedzianych myśli sobie odpowiadają.

Szczęśliwe i piękne zwroty powtarza Morsztyn zwykle mniej lub 
więcćj dosłownie:

Mar. LVI. E la dove il destin crudo ti mena 
Reggia il lido tu sia, letto 1’arena?

Mor. LXXIX. I za wyrokiem bogów rozjątrzonych
Piasek ci łóżkiem, skała będzie tronem?

Mar. LXV. (pendice) Rigida si, che appena si assecura 
Di abitarvi 1’orror eon la paura.

Mor. LXXXVII. Że w takićm miejscu i pod takim dachem
Ledwie śmie mieszkać okropność z postrachem.

Mar. LXIX. Altro gia non parca, che scoglio in scoglio
Mor. XC. że zda się wcale

Obraz z marmuru i skała na skale.
Szczególnićj na końcu zwrotek sposobem epigramatycznym wy- 

st§Pują retoryczne zwroty i zgoda dwóch poematów:
Mąr. LXXII. (Psyche do morza):

Se non portino in tutto invidi i vcnti.
Come fer le speranze, auco i lamenti.

Mor. XCIV.........Niech wiatr nie rozwieje
Moich lamentów, jak rozwiał nadzieje.
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Mar. LXXXII. Tetto di frondę e pavimento d’erba.
Mor. CIX. Wonność ma za dach, zapach za podłogę.

Mar. LXXXIV. (Kupido patrzy na uśpioną Psychg).
Le belle luci, onde languisco e moro ').
Legate eran da sonno, ed io da loro.

Mor. CVI. Oczy w namiotek powiek skryte mały 
Sen wiązał, one Kupida wiązały.

Mar. LXXXV. Dirai ben tal sembianza assai conforme 
Alla leggiadra vergine che dorme.

Mor. CVII.........I tak pięknie w Rzymie
Nimfa z marmuru na rogoży drzymie.

Mar. CXV. (Psyche słyszy muzykę niewidzialnych mistrzów i in
strumentów).

Benche ne di cantor, ne di stromenti 
Scorga immagine alcuna, ode gli accenti.

Mor. CXVII. I rękę chyżą, wyborne języki 
Pochwala, ale nie widzi muzyki.

Poprzestaję na tych przykładach, dodając, że podobieństwo 
widoczne szczególniej w następujących zwrotkach: Mar. 56, Mor. 79; 
Mar. 63, Mor. 85; Mar. 65, Mor. 87; Mar. 94, Mor. 116; Mar. 97, Mor. 
119; Mar. 98, Mor. 120. Czasami pochwycony jest tylko jakiś szczęśli
wy wyraz, jak np. secreto chiostro (96)=uciszoua komnata (118); cza
sami jakiś poetyczny sposób użyty samodzielnie: Marino (70) powiada 
że łzy opuszczonej na skale nadmorskiej Psychy rozpływają się w mo
rzu, jćj westchnienia w jego wyziewach; ale że morze chciwTe posiada
nia łez tych, zamyka je w konchy i zamienia w perły (cupido d’averle 
Le serba in conche e le trasforma in perle); Morsztyn zaś (92):

Które (morze) chcąc swych wód ozdobić szafiry,
Łzy mieni w perły, westchnienia w zefiry."

Na zwrotce CI u Marina i CXXIII u Morsztyna kończy się pier
wsza część powieści; w drugićj części (Mar. CII—CLXXI, Mor. CXXIV 
do CLXXXVII) następuje interwencya sióstr, owego źle intencyonowa- 
nego żywiołu w przypowiastce, ich odwiedziny u Psychy, obudzona za
zdrość i zguba Psychy, którą zdradzony mąż opuszcza i zostawia w roz
paczy. W tćj części coraz widocznićj pokazuje się harmonia trzech 
opowiadań: Marino opiera się o powieść Apuleusza, biorąc ustęp po 
ustępie i przyoblekając w poetyczne szaty, Morsztyn zaś w znany nam 
już sposób powtarza rzecz za Marinem. W tej części pićrwsze poja
wiają się u niego ślady korzystania z Apuleusza.

W pierwszych strofach tćj drugićj części nie widać tego wcale, 
nawet ten główny ustęp (wmieszanie się sióstr) M o rs z ty n  w swobodny

')  P rzypom nieć naloty, że u M arino culi) powieść o 1’ayszo sam Kupi' 
do opowiada Adonowi.
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sposób tylko parafrazuje za przewodem Marina, nawet go skracając 
Pominął np. te pieszczone Psychy słowa do męża: „Tu sei lo spirito 
*nio,” które jakośkolwiek przypominają słowa Apuleusza: „te diligo 
ut spiritum meum nec ipsi Cupidini comparo,” które jak cała nocna 
rozmowa (Apul. Met. V, 6) dały jak sig zdaje wątek Fulgencyuszowi 
do znanćj allegoryi. Ale od zwrotki 130 z małemi wyjątkami ściśle 
sig nasz poeta opiera o tekst Marina, i tu także zaczynają sig pojawiać 
reminiscencye z Apuleusza. Psyche ostrzeżona przez Kupidyna że 
siostry ją  chcą zgubić, zaklina sie, że nie da sig uwieść ich podbechtv- 
Waniom:

Mar. CVII. Per me per te per Giove stesso io giuro.
-Mor. CXXIX. Przysięgam przez cig, przez mig, przez żywe 

Bogi, co karzą obietnice krzywe.
To straszne zaklgcie zaciekawia nas na spotkanie sig z siostrami. 

Psyche przyjmuje siostry za pierwszą ich wizytą (Mar. CVIII, Mor. 
<*XX) uprzejmie i hojnie, ale wnet ich sig pozbywa, o mgżu w odpo
wiedzi na ciekawe pytania powiada tylko, że młody i myśliwy (Mar. 
CIX—CXI, Mor. CXXXI—CXXXIII). Ale to przyjęcie obudzą jesz
cze wigkszą zazdrość i złość sióstr; odtąd odpowiadają sobie zwrotka 
Po zwrotce: Mar. CXII— CXXV, Mor. CXXXIV—CXLYII. Kupido 
znów ostrzega Psychg, przypomina jej przysięgi, zaklina aby ich nie 
łamała przez zgubną ciekawość; jeżeli ich dotrzyma porodzi dziecię 
boskie, jeżeli złamie, sobie i dziecku zgubę zgotuje. Psyche ponownie 
Przysięgła, ale pieszczotami wymogła zezwolenie na drugie odwiedziny 
(Mar. CXXVI— CXXVII, Mor. CXLYII—CXLVIII. Psyche serdecz
n e  przyjmuje obłudne siostry, które
(CXXYIII) Sotto liete fronti

Coprono il Hel, che il cor fellone asconde 
Ella con atti pur cortesi e pronti 
Alla mentita aflezione risponde 

(CXLIX). Zdradny jad chętnćm pokrywają czołem 
(Psyche je przyjmuje)
Nie myśląc o ich uwziętćj obłudzie

llgaszcza je muzyką „niewidzialnych posługaczy” (ministri invisibili), 
aje prędzejby muzyka ubłagała piękielne jędze niż one (gli aspidi fero- 
Cl)- W siostrach wzmaga się zawiść (cresce l’invidia), dowiadują się 
* postać kochanka (dal vago suo la qualitade esprima), ona różnie się 
kl'gcąc zmyśla nowe baśnie (compon novelle e fole):

(CLII) Że mąż jest kupcem i już w podeszłym wieku 
I choć mu skronie już zimny wiek szedzi 

(CXXXI) Che la neve della fredda etate
Gia gia le tempie ad imbiancar gli scende.

Spostrzegły siostry, że im Psyche o mężu co innego niż pićr- 
WSzy raz mówiła, i tak wracając, jedna do drugićj mówi:
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(CLIII) Cóż ci sig moja miła (mówi jedna
Do drugićj) zdadzą szalbierstwa tćj głupićj?

(CXXXII) Deh che ti par delle menzogne insane 
(L’una all’altra dicca) di questa sciocca?

Nazajutrz, skoro świt, do Psychy wracają
(CLIV) Psyche u szyje

Wisząc, przyjmuje nie siostry lecz żmije.
(CXXXIII) Che gode pur d’accarezzar le due 

(Sorelle non diró) vipere sue.
Teraz złe siostry trwożą Psychg podstgpnie i obłudnie

A ona para od złości nie zdrowa 
Ze łzami, których ta płeć dosyć miewa,
I które zawsze na dorgdziu chowa
(Mówią): już to pewnie wiemy
Źe ten co go masz za swego kochanka....
Smokiem jest strasznym (strofa 155, 156).

Giunte esprimendo a forza in larghe vene
Lagrime fuor degli umidetti rai
Che sempre (e dir non so dove le tiene
Quel sesso a voglia sua n’ha pure assai. (134).

Sappi che quel che in sulla notte oscura 
Giacer teco si suole e un fier serpente,
Un serpente crudele esser per certo
Quel che teco si giace, abbiam scoverto (135)

Potćin siostry straszną postać mgża-smoka wystawiają równym 
sposobem u obydwóch poetów, przyszłość zaś która Psychg czeka, 
obfitszćmi słowy u Marina (136—145) aniżeli u Morsztyna (157— 161). 
Rozumie sig jednakże samo z siebie, że tu i tam góruje w tych pod- 
bechtywaniach argument, że smok-mąż czeka tylko na to, aby dziecko 
w żywocie matki dojrzało, aby je razem z matką pożreć, i wedle oby
dwóch poetów siostry odwołują sig na dawną wyrocznią, że Psychg mia
ła  być potworo wi przeznaczoną za żong. Nie ma tu tylko wzmianki o tćm, 
jakoby te straszne wiadomości, które przynoszą, były od pasterzy, co 
w opowiadaniu Apuleusza stanowi ciekawy ustgp.

Kiedy tak Psyche dostatecznie napełniona trwogą, wtedy siostry 
mówią:

Cóż poczniesz? jeśli nie dasz tego sobie 
W głowg wbić i chcesz sama siebie zdradzić?
Myśmy już dosyć uczyniły obie 
Miłości naszej: chcićj o sobie radzić (162)
Che ferai dunque?
Se in tal guisa nutrir piuttosto vuoi...
Adempito abbiamo noi 1’ulFicio nostro. (146)
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Im bardziej zbliża sig katastrofa, tem więcćj zgadzają się w opo- 
w a d a m u iw  szczegółach Marino i Morsztyn. Psyche sprzecznemi 
miotana uczuciami, wyjawia że

„Mąż światła się chroni i lubi ciemnice” (165)
„Che fugge la luce e che si cela” (150)

1 Prosi w trwodze o radę: siostry radzą, aby bez litości zabiła potwor
nego męża, nóż i latarnią ma ukryć pod łóżkiem, latarnia ma jćj wła
ściwą postać „cudotworu” ukazać, nożem ma w kark ugodzić.

Tu jest węzeł powieści! Psyche w złój godzinie usłuchała pod
szeptów złych sióstr i przysposobiwszy światło i nóż, w nocy zabiera 
się do zabicia mniemanego potworu, ale w nieszczęsnej chwili, kiedy 
spostrzega błąd swój, rani męża kroplą wrzącego oleju i wiarołomna 
wnet widzi się opuszczoną przez Kupidyna. W całym tym ustępie 
Marino (155—174) z pewną swobodą odstępuje od Apuleusza, bo 
rzecz tego wymagała. Kupidyn bowiem o sobie tu sam opowiadając, nie 
mógł wszystkiego tak powiedzieć jak  Apuleusz, Morsztyn zaś (170— 
190) zwrotka po zwrotce idzie za myślą, często i śladem słów Marina.

Mor. 172. (Kupido) do swej Psychy opuszcza się lotem 
"Jar. 1 5 7 . precipitando il volo 
Mor. 174. I wyrok z nieba i przymus nie miły 
, _ Przysparza ręce białogłowskićj siły.
Mar. 159. E la forza del fato all’atto fiero 
. Arma d’audacia il femminil pensiero
Mor. 1 7 5 . Na palcach stąpa i jak  na zasadzce.
, Nie całe stopy stawia na posadzce.
Mar. 160. Sospende alto le piante, e poi leggiere 
, ,  Le posa in terra, e non 1’appogia intere.
Mor. 176. Krew jćj wre w sercu, a w żyłach się ścina 
Mor. 161. Bollon li spirti e gelano le vene.
Mor. 1 7 7 . Nie wie czy to sen? bo rzuceniem oka 
w Śliczne chłopiątko widzi miasto smoka.
Mar. 162. Non sa se e sogno, o ver, che quando crede 

Vedere un Drago, un garzonetto vede,
*°r.180. . .'. . . . bo dwojakie bóle

Czuje z tćj rany i dwojaką mękę, 
w Przyjemną w sercu, i bolesną w rękę.
Mar. 1 6 4 . Mirasi punto incantemente il dito 
, E si sente in un punto il cor ferito.
?}°r.181. Litość go z gniewem pomięszana zdjęła,
Mar. iG7 . ji mezZo all’ira la pieta mi prese,
‘ ‘owa Kupidyna do Psychy u Marina 168:

Tu dunque onda allo scoglio, io scoglio all’onda?
, Io stabil tronco, e tu volubil fronda?

at)o przypominają przemówienie Kupidyna u Morsztyna 184:
•Tom II. Czerwiec 1876. 7 3
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Tyś bardzićj niż wiatr i niż woda płocha,
A nie tak ma być, ach Psycho! kto kocha.

Mor. 186. Ą ty zraiennico, mało o to dbając,
Żeś mig twych oczu zraniła orgżem....
Chciałaś.... dobić jakobym był wgżem...

Mar. 170. E tu steal, pur come fusse poco 
D'invisibil ferita il cor piagarmi 
Volesti me... Quasi serpe crudel... ferir.

Mor. 187. Ale te twoje zdradne radne panie 
Zapłacą mi za to....

Mar. 171. Ma quelle egregie consigliere tue 
La pena pagheran

Zresztą Morsztyn miejscami nieco od siebie przydaje, np. przypo
mnienie Salamandry w strofie 186; podobnie całą zwrotkg 178 dorobił 
gdzie piękność leżącego na łóżku Kupidyna opisuje:

„Nic tak pigknego nie widziały oczy” i t. d. Powód do tćj zwrot
ki mógł wziąć z Apuleusza (V, 22): videt capitis aurei genialem caesa- 
riem etc. U Marina nie mógł Kupido tych pochwał sam o sobie wypo
wiadać... przez skromność!

Przez całą wigc czgść drugą idzie równolegle opowiadanie Mor
sztyna z poematem Marina. Ale obok tego w kilku miejscach Mor
sztyn pokierował sig wedle tekstu Apuleusza. Jedno takie miejsce 
dopiero co widzieliśmy, zobaczmy inne. Psyche chwali sig przed sio
strami, że jćj mąż przystojny i miły, zaledwie mchem porasta; tak opo
wiada Apuleusz (V, 8): speciosum et commodum lanoso barbitio genas 
inumbrantem. Marino chwali tylko jego pigkność bez wzmianki
o młodzieńczym zaroście, ale Morsztyn wedle Apuleusza pisze (zwr. 132):

Mój mąż mchem (mówi) jeszcze nietykanym 
Porasta; ani pod brzytwą go traci.

Dalćj jedna z sióstr do drugićj mówi, kiedy sig nawzajem fomentuj^ 
przeciw Psysze, że Kupido żong może boginią uczyni: „procedente 
consuetudine et affectione roborata deam... efficiet.’’ Marino wysta
wia tg rzecz jako pewną, ale Morsztyn podobnie jak Apuleusz, mówi 
warunkowo: Który je ś li z jćj twarzy i nałogów kontent (— procedente 
consuetudine)l

Jeszcze w jednćin miejscu w drugiej czgści idzie Morsztyn z3 
Apuleuszem (zwr. 141); siostra mówi do siostry:

Tajmy tylko jćj fortung przyjemną,
Bo kto zazdroszcząc cudze szczgście chwali,
Szczgścia przyczynia, sam sig barzićj pali.

Tćj ogólnćj myśli nie ma u Marina, ale jest u Apuleusza w tych 
słowach: nec sunt eniin beati, quorum divitias nemo novit (Met. V 10).

Nastgpuje trzecia czgść powieści: niedola, pokuta i ekspiacya Psy
chy, która ostatecznie za wdaniem sig Jowisza, przez niego pomigdzy



bogów policzona, łączy sig znowu z Kupidynera. W części tćj Marino 
najswobodniej poczyna sobie z powieścią Apuleusza, idąc tylko za wąt
kiem rzeczy i myśli; Morsztyn zaś opiera sig w prawdzie o poemat Ma
rina, ale coraz bardziej w szczegółach wyzwala się od jego tekstu 
śmiałym pióra zamachem go skraca, jak pokazuje ilość zwrotek (Mar! 
172—293; Mor. 188—296) albo tćż miejscami amplifikuje, i to nie bez 
korzyści dla umotywowania całości.

Tak teraz w początku tćj części dodał zwrotkę 192, w tćm miej- 
Scu> gdzie Psyche z rozpaczy życie chce sobie odebrać i rzuca sie 
w wodę: *

Wprzód jednak rzekła, patrz że sobie karę 
Zdradzony mężu... zadaję... i t. d.

Ale woda Psychę lekko na brzeg wyrzuca i wtedy spotyka satyra, 
którego Marino nazywa dArcadia il rozzo Dio i opisuje nie bez humoru. 
Morsztyn w strofie 194 upatruje w nim podobieństwo do chłopa,

W jakim więc stroju widzićć u nas żeńce,
Gdy ostatniego dopędzają snopu i t. d.

Spotkanie z satyrem u Marina przypomina opowiadanie Apuleu- 
®zą, Morsztyn zaś w tym epizodzie wiernie idzie za Marinem, jak dowo
z i  porównanie Apuleusza (V. 25) z Marinem (od 180) i Morsztynem 
(°d 196). Radę, którą satyr daje Psysze, aby uniżoną prośbą i pokutą 
”°ga zagniewanego przebłagała, powtarza Marino za Apuleuszem 
Morsztyn za Marinem. Tylko w poszczególnych argumentach, które na 
Pociechę Psychy wypowiada, nie zgadzają się zupełnie trzej pisarze; al
bo te słowa pociechy w innćmnieco następują porządku. Np. w strofie 199

(Twego miłego) który chociaż stroni,
Tejże raz, co ty, czuje broni.

te słowa przypadałyby na zwrotkę 198, która odpowiada zwrotce 182 
u Marina. Tu stoją na końcu te słowa:

Non ti doler che sebbene or ti fugge,
So che non men di te per te si strugge.

Zresztą wszystkie zwrotki odnoszące się do spotkania brzydkie
go satyra z piękną Psychą zgodne są z sobą, opuszczona jest tylko stro- 
la 178 Marina, która jest parafrazą słów Apuleusza: „Proxime ripam 
Vago pastu lasciviunt comam fluvii tondentes capellae.”

„ Psyche opuszcza satyra, wedle Apuleusza „nullo sermone reddi-
0 ’> wedle Marina zaś „ringrazia Tsiche il satiro pietoso,” i podobnie 

|l -Morsztyna „dziękuje za zdrowe porady,” i tak zagaili obydwaj poeci 
;en ustęp w powieści o Psysze, gdzie obydwie jćj siostry odnoszą zasłu
g ą  karę; tu Marino amplifikuje Apuleusza, Morsztyn Marina skraca, 
jjuąnowicie zwrotki 186— 189 Marina, są u Morsztyna w 2 strofy ścią- 
Suigte (201—202), strofy 194—J 95 w jedną strofę (207). Jednakże

ANDRZEJA MORSZTYNA. 5 7 5



w tem skróceniu Morsztyn zawsze przypomina Marina, i tak opowiada 
Psyche starszćj siostrze:

201. Obaczyłam rzecz niespodzianie nową,...
Bo miasto dziwu, co miał gryźć mc kości 
Dziwem znalazła, ale dziw gładkości.

187. che nu mostro (e vero) nu mostro scorsi,
Ma mostro di bella pur troppo bello.

202. Postrzegłam nędzna, widząc go bez suknie,
Że to był bożek co w serca ugadza.

188. M’accorsi alfin che quel che ivi giacea 
Era il vero figliuol di Citerea

189. Al sounachioso Arcier che igundo in letto.
202. ...Czy mi tak miły widok chciał zepsować?

Czy sam tak śliczne ciało pocałować?
189. Non so se invido pur del mio diletto

O vago di baciar tanta beltate.

Dalćj odpowiada strofa 203 u Morsztyna strofie 190 u Marina, 
204=191, 205=192 i strofa 206=193.

Psyche błąka się dalćj; tymczasem Kupido na łóżku swćj matki 
cierpi bóle serca i rany, matce zaś jego donosi nurek, co zaszło między 
Kupidynem i Psychą. Wenus gani synowi wszystkie złe postępki, zapo
wiada mu zemstę i wybiega w pogoń za Psychą (Mar. 196—215, Mor. 
208—223). Marino w tym ustępie korzysta wprawdzie z Apuleusza, 
lecz z pewną swobodą (np. dodał dla uzupełnienia strofę 198: „Le 
prende a racontar l ’iniquo mergo” etc); Morsztyn idzie wprawdzie za 
powieścią Marina, ale bardzo swobodnie sobie z dostarczoną treścią 
poczyna, coraz bardzićj widać emancypuje się od przewodnika swego; 
rzecz streszcza, po dwie zwrotki ściąga w jedną, czasami coś doda, ale 
te przydatki są wątpliwćj wartości, np. w strofie 217:

(Wenus do Kupidyna) A ciebie w grube ubiorę siermięgi,
I bakałarzać tak wsadzę na karki,
Że cię oduczy od panien włóczęgi,
Obaczę jak się poprawisz do roku,
Gdyć w cuchthauzie ujmą i obroku.

Zwrotki 208 i 209, które Marino osnuł na tekście Apuleusza, 
(Wenus chce iść do Wstrzemięźliwości) opuścił Morsztyn zupełnie, na
tomiast z własnćj fantazyi wysnuł strofę 220, gdzie Junona i Ceres 
perswadują Wenerze, że powinna miłostki swego syna puścić płazem.

Dalszy ustęp (tu się zaczyna księga VI u Apulejusza) zawiera 
ucieczkę Psychy przed Wenerą i błędne jćj wędrówki za utraconym 
Kupidynem; błaga napróżno Junonę i Ceres o p o n io c  i opiekę (Mar. 
216—232, Mor. 224—240). Marino wystawia znoje Psychy wedle 
własnego natchnienia, Morsztyn znów w niektórych szczegółach wplata 
w powieść rzeczy i zwroty własnego pomysłu, jednakże w ogóle i w tym
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ustępie pilnuje tekstu włoskiego poety, tylko koślawi reminiscencye 
cytologiczne (234—235, porówn. Mar. 227).

Jeszcze słów kilka o ostatnim ustępie: o pokucie Psychy i o po
łączeniu się z Kupidynem. Wedle Apuleusza, Marina i Morsztyna 
Wenus poleca Merkuryuszowi: (strofa 242)

Zeby jako woźny 
Wywołał Psychg spuściwszy się z góry. (sic)

Te osobliwe „rozporządzenie” z obietnicą osobliwszej jeszcze na
grody za znalezienie i dostawienie Psychy odebrało bićdnej wygnance 
wszelką nadzieję ucieczki; idzie wigc wprost oddać sig w rgce Wenery, 
Przyjmuje ją  w progu bogini służebna, którą Apuleusz nazywa Consue- 
tudo, Marino Usanza, Morsztyn niesłusznie Niestatkiem, i sponiewie
rawszy prowadzi do Wenery, która oddaje na mgczarnie Smutkowi 
1 Trosce , sama sig nad nią znęca, potem zadaje znaną z przypowiastek 
cigżką robotę, aby kupg różnego ziarna rozebrała; mrówki tćj pracy 
dokonywają (Mar. 237—252; Mor. 245—260). Marino parafrazuje 
swobodnie tekst Apuleusza, Morsztyn zaś Marina, w tem tylko rzecz 
odmienił, że do rozebrania ziarn mieszaniny wysyła Kupidyna w po
moc (257).

Lecz jej wnet chory Kupido w posiłku 
Przybywa, już się nie szczerze z nią wadzi, i t. d.

czego nie ma w Apuleuszu i w Marinie, a do czego był powód w sło
dach Wenery do Psychy: „nie tyś dokonała tego, lecz Kupido” (Mar. 
252). Oprócz tego odstąpił Morsztyn w tym ustępie od swojego wzo
ru więcej aniżeli gdzieindziej w sposobie przedstawienia rzeczy; język 
Morsztyna jest w ogóle nieogładzony, miejscami rubaszny i więcćj 
zbliżony do dosadnych, trywialnych wyrażeń Apuleusza, aniżeli do lek- 
klego i elegancyi pełnego stylu Marina. Niestatek Psychę wita np. te- 

słowy: (247)

Witajcież (mówi) miłościwa Pani,
Nakoniec myszka trafiła do łapki,
Nagrodziemyż to, cośmy zmordowani 
Nabyli często, szukając cię, sapki.

Również Wenus zrzędzi i obelżywe słowa miota na Psychg, nazywają 
”Jedną suką lichą” (251), fuka że „ gaszkowi serca i barków przy
piekła” i t. d.

Natomiast piękne i zupełnie charakterowi powiastek odpowie* 
nie jest miejsce: (strofa 258)

Wpadły w nasiona pracowite mrówki,
' Gromią te chwasty i wojują sobie:

Ta ziarno niesie mniejsze od swej główki,
Ta mgżnie dźwiga ciężar równy sobie;



Ta z strączka, ta z źdźbła, ta z kłosa, z makówki 
Na co napadnie, rozwozi w tćj dobie;
Tak że gdzie przedtem mieszaniny były,
Podzielne nasion stanęły mogiły.

Wenus zadaje Psysze drugą robotę, aby z dzikich, złotem runem 
porosłych owiec przyniosła wełny; Psyche spełnia podobnie jak trzecie 
zadanie, aby stygijskiej zaczerpnęła wody, za radą cudownćj trzciny 
i z pomocą orła; w tych dwóch ustępacli tak Marino względom Apule
usza, jak Morsztyn względem Marina kierują się w głównych rzeczach 
dokładnem naśladowaniem, w cieniowaniu szczegółów swobodą. Tak np. 
Morsztyn w strofie 272 z własnego natchnienia wysnuł powody, dlacze
go orzeł wyręczył Psychę (niepoetyczne zresztą robi wrażenie to miej
sce, gdzie Morsztyn w zwr. 271 powiada: że orzeł „wydarł Psysze fla
szkę w swe pazury”).

Wreszcie Wenus zadaje Psysze ostatnią robotę, aby do podziem
nych poszła o tchłani wyprosić od Prozerpiny puszkę pięknidła. Psy
che znękana ro zpaczą, idzie chętnie na pewną zgubę, ale wtćm wieża 
przy drodze odzywa się do nićj ludzkim głosem i daje radę, jak zada
nie wykonać. Psyche tedy szczęśliwie odbywa piekielną podróż, ale 
niewieścią ciekawością zdjęta, zagląda w puszkę i natychmiast pada 
snem ujęta. Kupido ją  ratuje. Ten ustęp Apuleusz obszernie opo
wiada VI, 16— 21; Marino zaś (273—280) tutaj w najciekawszćm miej
scu powieść nadspodziewanie skraca, szczegółów wcale nie dotykając 
(strofa 277):

Lascio di racontar con quel consiglio 
Scessa d’Abisso alle profonde conche,
Con quai tributu senz’ alcun periglio 
Passo di fluto all’ intime spelonche etc.

Tu więc Morsztyn, opuszczony od swego przewodnika, ucieka się 
do pierwszego źródła i cały ten ustęp przedstawia wedle Apuleusza; 
szczególnićj strofa 275 dowodzi, że opowiada wedle niego:

(Głos wieży)
Wstrzymywa; wierne daje jej przestrogi,
Czego się ma strzedz, kędy płacić myto?
Czem się da uśpić Trygłów czworonogi?
Jak się sprawować, gdzie Charon koryto 
Steruje, jako czcić podziemne bogi?
Każe wziąć placków i groszy sowito,
Bo tak do piekła jako i do nieba 
Bez pieniędzy wnijść trudno i bez chleba.

Ostatnio słowa nie są jakby się zdawać mogło, satyrycznym do
datkiem Morsztyna, tylko ze słów Apuleusza wytłumaczone: „ergo et 
inter mortuos avaritia vivit, nec Charon ille Ditis pater, tantus Deus,
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quicquid gratiuto facit, se moriens pauper viaticum debet quaerere” 
(VI. 18). Szkoda tylko, że w tym ustępie nie naśladował więcćj szcze
gółów Apuleusza, który tu trafia zupełnie w ton powiastki. Śpieszno 
fnu było dążyć do końca. W ostatnim zaś ustępie zwolnił kroku 
1 odłożywszy poemat Marina ua stronę, kierując się jedynie podaniami 
z Apuleusza, opowiada w 10 końcowych zwrotkach, jak Kupido „opadł 
Jowisza” (287), aby przejednał Wenerę i połączył go z Psychą. To 
też Jowisz przyrzeka, nie bez warunku, i dotrzymuje, bo w radzie „rze
szy niebieskićj,” wyprawia wesele kochankom (Marino tylko 5 zwro
tek poświęcił zakończeniu, bo ostatnia strofa już do powieści nie nale
ży). Treść przemówienia Jowisza do Kupidyna, niemnićj przemówie
nie do rady bogów (dii conscripti) wzięte są z Apuleusza, jak  również 
ton żartobliwy. Z Apuleusza wzięta jest także nazwa córeczki Rozko
szy, gdy tymczasem Marino mówi o synku Diletto. Moglibyśmy za 
dobre poczytać Morsztynowi, że w trakcie dobrego humoru i swywoli 
Pominął zagrożenie sztrofu za niestawienie się którego z bogów na ra
dę, gdyby nie był w tonie swywolnym prześcignął Apuleusza, dodając 
w strofie 291 nieprzyzwoite odezwanie się Momusa.

Jak to konceptowe zakończenie poematu Morsztyna nie zgadza 
s>ę z początkiem, gdzie tyle poważnych myśli! Zkąd to poszło? oto 
ztąd, że początek wzięty jest z Marina, a koniec z Apuleusza. Dwaj 
ei pisarze całkiem innym powlekają kolorytem, osnowę powieści o Psy
sze; Apuleusz opowiada niby poważniej w tonie żartobliwym, Marino 
zaś czyli raczej Kupido, który tę historyą (w IV pieśni) Adonisowi opo
wiada w sposób poważny i sentencyonalny. Morsztyn w swoim poe
macie szedł w treści głównie za Marinem, ale ton przejął od Apuleu
sza, szczególniej widać to od tego miejsca, gdzie i w treści kierował 
s*§ jego tekstem.

ANDRZEJA MORSZTYNA. 5 7 9

Dawna ziemia Łomżyńska.

PRZE z

Zygmunta Glogera.

Ziemi Lomżyńskićj jako całości nikt nie opisywał dotąd oddzie
lnie. Mamy tylko częściowe monografie jćj okolic i miast, w których 
Pierwszeństwo trzyma sumienna książka p. Rzeczniowskiego byłego prof, 
historyi w szkołach łomżyńskich p. n. Stara i nowa Łomia ') tudzież

')  W ykazując starożytność grodu  i jeg o  dawne znaczenie, p racę  swo- 
Ji* *  streszczeniu podał p. R . w „Enoyklopedyi Pow szechnej.’’
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rozprawa o dawnćj Łomży p. St. Zielińskiego umieszczona w Dawnej 
Polsce Adr. Krzyżanowskiego; dalej są liczne opowiadania Połujańskie- 
go w jego Wędrówkach po gubernii Augustowskiej, także Kilka uwag
o tejże gubernii B. Tylda, i inne pomniejsze.

Artykuł: niniejszy nie wyczerpuje bynajmniej przedmiotu względ
nie do rozległych potrzeb dzisiejszych badań. Materyał gromadzony 
przez jego autora od lat kilku w formie kartkowego katalogu wszy
stkich siół krajowych z oznaczeniem przy tychże ważniejszych wiado
mości ze źródeł dziejowych, archiwalnych, lub archeologicznych, nie 
pozwala tu na pomieszczenie wszystkiego, co się tyczy ziemi Łomżyń
skiej, gdy tychże siół ziemia ta liczy dziś do 700. Zakres więc ni
niejszej monografii może dać tylko treściwy i ogólny obraz przedmio
tu, podobny do tego jaki o ziemi Bielskiej podaliśmy w III tomie Bi
blioteki z roku zeszłego. Ale i taki obraz jest potrzebny gdy żadnego 
przed nim nie było, gdy np. nie masz w całej mapografii karty, która- 
by podawała rzeczywiste granice ziemi Łomżyńskiej, a cóż dopićro 
jej powiatów.

Waga i Lelewel w swojćj geografii dawnej Polski, oto co powie
dzieli o tćj ziemi: „Ziemia Łomżyńska dzieli sig na cztery powiaty: Ło
mżyński, Kolniński, Zambrowski i Ostrołęcki; starostwo grodowe łom
żyńskie, do którego też należą grody Kolniński, Zambrowski i Ostro- 
łgcki; za osobnym przywilejem królewskim chodzi leśnictwo łomżyń
skie, do którego należą miasteczka Kolno, Nowogród i wiele innych 
przyległości; nie grodowe starostwo ostrołęckie, Miastków królewszczy- 
zna. Sejmiki w Łomży, obiera 2 posłów, deputata zaś jednego co pią
ty rok. Powiat Zambrowski ma swoje osobne ziemstwo. Miasta: Łom
ża stołeczne ziemi, Zambrów, Kolno, Nowogród, Ostrołęka, Stawiski, 
Śniadowo etc.”

Województwo mazowieckie dzieliło się na dziesięć ziem, z któ
rych Łomżyńska i Wizka stanowiły część jego północno-wschodnią, 
wchodzącą nieco klinem między Prusy książęce (a mianowicie Mazo
wsze pruskie), a województwo podlaskie, którego ziemia Bielska cią
gnąca się wązkim pasem z północy na południe, od Augustowa do 
Brańska odgraniczała te dwie ziemie Mazowsza od W. Ks. Litewskie
go. Grajewo w ziemi Wizkićj było ostatnićm na północy miasteczkiem 
mazowieckiego województwa. Za Grajewem rzeczka Łęg (przecinają
ca dziś poprzecznie na dwie połowy ową augustowską szyję Kongreso
wego Królestwa) odgraniczała Mazowsze od Podlasia, nie stanowiąc 
bynajmniej granicy polskiego dyalektu. Obejmował on bowiem dalej 
ziemię Bielską do rzeki Netty i za nią część województwa trockiego 
w okolicach Suwałk do Lipska i Sejn.

Rzetelnych granic ziemi Łomżyńskićj nieznalazłszy na żadnćj 
z kart dawnych, wykreśliliśmy je  na tegoczesnych stosując sig do szcze
gółowego spisu wiosek z roku 1676, jaki był dokonany podług ziem, 
powiatów i parafij. Ziemia nasza graniczyła na północ w części z P ru 
sami, a w części z ziemią Wizką i Bielską, na wschód także z ziemią
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Wizką i Bielską, na południe z Nurską, a na zachód z Różańską i Cie
chanowską. Granica z Prusami w części sucha, w części z małą rzecz
ką Wincentą idąca, ustalona w r. .1343 układem Ziemowita księcia na 
Wiznie z wielkim mistrzem Braci szpitalnych Ludwikiem Konigem 
dotąd pozostaje nie zmieniona i dziś jest granicą Kongresówki od°pań- 
stwa pruskiego. Wschodnia granica z ziemią Wizką biegła suchym 
iądem, począwszy na północy od Prus i źródeł Wincenty, dalćj środ
kiem parafij: Grabowskiej, Romańskiej, Dobrzyjałowskiej i Piątnic- 
kićj aż do wrsi Piątnicy leżącej nad Narwią naprzeciw stołecznej Łom
ży, która tym sposobem znajdowała się przy granicy ziemi Wizkiej, 
położonćj za Narwią w stronie Wizay i rzeki Biebrzy. Od Łomży do 
ujścia Biebrzy, Narew rozgraniczała te dwie ziemie, a od Biebrzy do 
ujścia rzeczki Śliny (w okolicy Tykocina) ziemię Łomżyńską od Biel- 
skićj, dalćj do wsi Zawad tęż granicę stanowiła wspomniana Ślina; od 
Zawad zaś granica sucha z ziemią Bielską biegła ku południo-zachodo- 
wi. W okolicy wsi Jabłonki między Zambrowem a Wysokićm-Mazo- 
wieckiem ziemia Łomżyńska dotykała północnego krańca Drohickićj, 
Wysuniętej aż dotąd wązkim klinem między Nurską a Bielską. Grani
ca południowa z ziemią Nurską biegła koło Skarzyna i Drogoszewa 
z rzeczką Broczkiem, a od wsi Przezdziecka suchym lądem na zachód 
ku źródłom rzeki Orz. w dawnych dokumentach wszędzie pisanćj Ilorz. 
Orz na całćj swojej siedmio-milowej długości aż do ujścia w Narew 
(poniżej Różana) rozdzielał te dwie ziemie, a parafie: Goworowska, Czer
wińska i Lubotyńska, które przecinał, po połowie do ziemi Łomżyń
skiej i Nurskićj należały. Od zachodu Narew na przestrzeni mil kil
ku powyżej ujścia Orzu odgraniczała ziemie Łomżyńską od Różańskiej, 
^ następnie granica z ziemią Różańską i Ciechanowską porzucała p ra
wy brzeg Narwi biegnąc na północ w okolicę Myszyńca ku Prusom.

Wątpliwość granic starostwa ostrołęckiego z ziemią Ciechanow
ską nie pozwoliła mi ściśle obliczyć powierzchni ziemi Łomżyńskićj. 
W każdym razie wynosiła ona do mil kwadratowych polskich 80-ciu, 
ale nie przechodziła tćj liczby '). Rozległość mil □  99 ziemi Łom
żyńskićj i Ostrołęckiej (tak) podana w dziele Hislorisch-geographi- 
•̂ c/ie Darstellung AU und Ńeupolcns, jest przesadzoną w każdym ra
zie, czy będziemy liczyli na mile polskie lub niemieckie, czemu zresztą 
nie można się dziwić przez wzgląd na dawną niedokładność map i po
miarów geograficznych, o którćj mówiłem.

Podział ziemi Łomżyńskićj na cztery powiaty istniał zdaje się 
*Jez żadnćj zmiany od wieku XV do roku 1795 odpowiadając ówcze
snym stosunkom. W czterech bowiem stronach -ziemi były cztery 
ciasta, które dały nazwisko czterem utworzonym z ich okolic powia
tom. Jeden tylko Nowogród w tym podziale nie został powiatowym, 
leżał bowiem zablizko Łomży, a okolica jego za-narwiańska była

') W ziąłem  tu do pom iaru  milę siediniowiorstową, jakich 1 4 ,8 7 9  idzia 
średni stop ień  południka.

Tom II. Czerwiec 1876. 7 4
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w starożytności prawie bezludną, książęcą.puszczą. Mogło się jednak 
tem pocieszać to miasto, że przed wzrostem Łomży, Kolna, Ostrołęki 
i Zambrowa nadawało nazwę powiatu (districtus) dość rozległej okoli
cy, było starostwem i miejscem nawiedzanćm często przez książąt Ma
zowieckich. Kręta Narew płynąc od wschodu ku zachodowi dzieliła 
naszą ziemię na dwie nie równe części. W północnćj mniejszej, mię
dzy tą rzeką a Prusami połoźonćj, łeżał cały powiat Kolnieński, część 
Ostrołęckiego i Łomżyńskiego; w południowćj większej wzdłuż Narwi 
kilkanaście mil ciągnącej się z pod Tykocina aż pod Różan, leżały po
wiaty: Zambrowski, Łomżyński i reszta Ostrołęckiego.

Wedle dawnych spisów wiosek, ziemia Łomżyńska liczyła tychże 
w wieku XVII około 550; dziś na tćj przestrzeni znajduje się ich sześć
set kilkadziesiąt, ale ten przyrost ogranicza się do borów nowogrodz
kich i ostrołęckich, w których leśne osady nie zasługujące przed dwo
ma wieki na nazwę wiosek, później do rzędu takowych wzrosły. Pa
rafy w wieku XVII liczyło się 30 tak całkowitych jak i częściowo do 
ziemi Łomżyńskićj należących; od tego czasu przybyło tylko kilka tak
że wśród owych borów, wszystkie zaś inne zachowały dotąd swoje gra
nice z nader małemi zmianami od wieku XV-go, w którym większa ich 
część założoną została. Były atoli kościoły i parafie nierównie staro- 
żytniejsze jak np. w Szczepankowie w r. 1242 założona, w Starej Łom
ży wedle podania sięgająca czasów Bolesława Chrobrego, a w każdym 
razie współczesna Szczepankowskićj i kilka innych. Żaden atoli z tych 
pierwotnych kościołów już nie istnieje, a przecież ciekawą byłoby rze
czą, gdyby badacze nasi zdołali kiedy zestawić daty założenia wszy
stkich kościołów i parafij w całym kraju, co mogłoby dorzucić światła 
do postępu zaludnienia i ówczesnćj cywilizacyi '). Klasztorów w zie
mi Łomżyńskićj było pięć: I ) Jezuici w Łomży od r. 1609 założyli pó
źniej (r. 1654) missye w Myszyńcu dla ludu w puszczach mieszkające
go; 2) panny Benedyktynki sprowadzone do Łomży z Torunia w 1628 
roku; 3) Bernardyni w Ostrołęce od roku 1665; 4) Franciszkanie 
w Stawiskach od r. 1697; 5) i Kapucyni w Łomży od 1763 r. Nad
mienić także wypada o Mansyonarzach, których 8-iu mieszkało przy 
farze łomżyńskićj od króla Zygmunta I-go, a w ostatnich czasach trzech; 
także, iż Szczepanków od r. 1169 do czasu rządów pruskich, czyli lat 
około 630 należał do Benedyktynów płockich, którzy parafią tutejszą 
przeszło pół-szósta wieku zawiadywali.

Spis wsi i miast z roku 1676 wylicza w ziemi Łomżyńskićj tylko 
pięć tych ostatnich, a mianowicie: Łomżę, Kolno, Zambrów, Ostrołękę

’) K apica w swoim H erbarzu  w spom ina da ty  założeniu następnych 
kościołów i parafij na Podlasiu  i w Łomiiyńskićm: w D obrzyjałowio r. 142 5 
(str . 8 6 J , w Dom anowie r. 1460 (s tr . 2 7 6 ), w T ykocinie kościół m urowany 
wzniósł GasztoM  w r. 1437 (s. 2 4 4 ), ale niewiadomo czy pićrwszy? w Soko
łach roku  147 1 (s. 3 8 3 ), w K uleszach r. 1493 (s. 190), w K obylin ie na po 
czątku w. X V , w T urośn i r. 1515  (s. 13 4).
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i Nowogród, które już w XV wieku do miast sig liczyły. Dziś na tej 
przestrzeni jest miasteczek osiem, w ciągu zatem dwóch ostatnich wie
ków, trzy wsie do rzgdu ich doszły, to jest Śniadów, Myszyniec i Sta- 
wiki. Nie wymieniłem tu wsi Szczepankowa, którą opaci benedyk
tyńscy usiłowali podnieść do rzgdu miasteczek i dla której nawet aż
12 jarmarków uzyskali, a która chyba wspaniałym kościołem (zmuro- 
wanym w latach 1540—1550) różni sig dziś od innych parafialnych 
wiosek. Możeby sig dało i inną jaką jeszcze wieś wynaleźć w ziemi 
Łomżyńskiej tytułowaną w dawnych aktach oppidum, ale czyż to mia
ło oznaczać miasto w pojgciu dzisiejszem? Im dalej posuniemy sig 
w przeszłość, tćm wsie zobaczymy mniejsze, a prawdopodobnie każda 
'vigksza wioska teraźniejsza nawet bez zamku zasługiwałaby cztery lub 
pigć wieków temu w ziemi naszej na nazwg miasta w stosunku do siół 
owoczesnych.

Mając mówić o rodowości mieszkańców, uważam za stosowne 
pominąć czasy przedhistoryczne, gdyż kroniki nader mało dostarczają 
■nateryalu nawet dla domysłów; archeologia zaś, do której pracowni
ków i piszący sig zalicza, w skutek nie wielkiej liczby poszukiwań i od
kryć na tćj przestrzeni, równie podstawy do pewniejszych wniosków 
dać nie może. To pewna, że takie rzeki jak Narew były wczasach 
starożytnych traktami jeżeli nie ludów, to rozmaitych drużyn i gromad. 
Po wielu takich wgdrówkach nie zostało żadnych śladów i o nich nigdy 
sig już nie dowiemy. Przypuszczać także nie można, aby w przedhisto
rycznych czasach (t. j. wzglgdnie do Mazowsza: pogańskich), gdy ma
zowieckie powiśle posiadało już mnóstwo osad, jakto tylokrotne od
krycia archeologiczne w wieku bieżącym wykazały; brzegi rybnej Nar
wi uchodzącćj do Wisły w tych właśnie jak  na owe czasy ludnych stro
nach, miały być nie zamieszkałe i wcale nie znane owym pogańskim 
Mazurom. Rzeczywiście ludność, choć zapewne mało znaczna, ale była, 
^o mamy tego liczne dowody. Do tych należą znalezione przez nas 
8roby pogańskie, a obok nich okrzoski, narzgdzia i bełty krzemienne, 
Gdzież ozdoby, czerepy z naczyń glinianych i w ogóle ślady osad sta
rożytnych w pobliżu Narwi w Tykocińskiem, na wschodnim krańcu zie
mi Łomżyńskiej i pogranicznej Bielskiej. Do tych należy ciekawy 
8l'ób kamienny rozkopany przez p. Budzińskiego pod Eomżą *), dalej 
kamienne toporki znajdowane w torfowiskach i na polach, popielnice 
! grób z odległćj epoki bronzu znaleziony pod Dworakami, wreszcie 
zamki i miejscowości stron tutejszych wymienione przez kronikarzy 
1 latopisów w pierwszych czasach mazowieckiego chrześciaństwa.

W owych to wiekach które możnaby nazwać pogańsko-chrze- 
“c'ańskiemi, bo pogaństwo długi czas słabło i konało a późnićj wiara 
Chrystusowa może dłużćj jeszcze wydawała sig wśród ciemnoty czemś 
°ocćm i narzuconym; w owych to czasach, zdaje nam sie, iż migdzy

') Opis tego odkrycia podany był w Bibliotece Warszawskiej z roku 
•> tom I, str. 2 30 .
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Narwią i jćj dopływami a ludem mazowieckim i jego dyalektem zacho
dził ważny związek, który tu będziemy próbowali wyjaśnić. Weźmy 
tylko kartę geograficzną i nakreślmy na nićj dokładnie granice mowy 
mazowieckićj czyli polskićj od wschodu z rusińską i od północy z li
tewską *). Cóż nam się wtedy przedstawi? Oto dyalekt ten od prze
ciętego Wisłą serca Mazowsza wybiega daleko na północo-wschód pod 
Białystok i Sokółkę w gubernii Grodzieńskiej, pod Lipsk, Sejny i za 
Suwałki w Augustowskiem, pod Gołdap’ i Angerburg w Prusiech ksią
żęcych. Właśnie z tćjże samćj przestrzeni podąża w to serce Mazo
wsza Narew od strony Białegostoku, a jej dopływy: Biebrza z pod 
Lipska, do Biebrzy Netta od Augustowa i Lęg od miasta pruskiego 
Ełku i do jezior augustowskich Iiozpuda od Filipowa, do Narwi z Prus 
mazowieckich płynie Pissa, Skwa, Omulew i Orzyc. Jeżeli rzeki te 
z ich strumieniami i strumykami wyobrazimy sobie jako gałęziste drze
wo, to wszystkie stare osady mazowieckie w tych stronach wydadzą się 
nam jako liście wyrosłe na jego konarach i gałązkach, posuwające się 
w tym przyrodzonym kierunku na północ nawet nieco wyżćj nad źródła 
dopływów narwianych, gdzie nęciły pogańskiego Mazura bogate wody 
licznych jezior.

Inaczej rzecz się miała na wschodzie. Tu osady mazowieckie 
nie dosięgły źródeł rzek z tćj strony płynących. Zatrzymały się nad 
Biebrza koło Lipska, nad Supraślą koło Wasilkowa, nad Nurcem" (do
pływ Bugu) koło Brańska i Boćk, nad Narwią powyżej Suraża. Jaka 
być mogła tego przyczyna? bardzo prosta. Oto Mazowszanic, jak ich 
nazywa Nestor, prawdopodobnie posuwali sig jako spokojni rybacy, 
łowcy i zarazem bartnicy w kierunku wód i puszcz albo zupełnie bez
ludnych, których nie potrzebowali zdobywać, albo z tak małą ludnością, 
że za nic ją  uważali. W okolicach zaś źródeł czterech rzek powyższych 
rozciągały sig legowiska Jaćwieży lub osady pobratymczej Rusi, któ
rych rugować osiedleńcy mazowieccy nie mieli ani siły ani potrzeby, tem- 
bardziej że posiadali dużo pustych okolic w innym kierunku.

Masław w XI wieku podobno władał wszystkićm Mazowszem, 
i tem które dziś w Prusiech sig znajduje; późniejszćj granicy księstwa 
z Prusami nie było wtedy zupełnie, a dopiero po ustaleniu chrześciań- 
stwa nad Wisłą i Narwią poczynają sig owe ciągłe napady pogan prus
kich krwi mazowieckiej i litewskićj na Mazowsze chrześciańskie, co 
skłoniło Konrada mazowieckiego do sprowadzenia Krzyżactwa na zie
mie polskie. Mazowsze płockie, ciechanowskie i zakroczymskie mu
siało tymczasem rosnąć w ludność i posiadać szlachty nierównie więcej 
od łomżyńskiego, wizkiego i nurskiego, skoro potem przez cały ciąg

')  G ranico tych dyalektów  nakreśliłem  na m apce, ja k ą  dołączyłem  
przy dziełku mojćm: Obchody weselne przez Pruskiego czfilć / ,  dołączyłem  zaś 
z powodu, że podaję w nićm między innem i wiele szczegółów z okolicy, w k to - 
rćj dyulekt m azowiecki dotyka rusińskiego. M apka licho została wykonana, 
bo drukując dzieło swoim kosztem  nie stad m nie było na lepszą.
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trzech wieków panowauia książąt, do tych ostatnich ziein tudzież do 
ziemi Bielskićj na Podlasie tyle płynęło od zachodu tćj szlachty bądź 
kupując ziemię od współbraci i książąt, bądź dostając ją  także na dzie
dzictwo za dawne posługi i przyszły obowiązek obrony krajowej. Naj- 
więcćj przywilejów tych darowizn i kupna przechowało się w archiwach 
Mazowieckich z początku XV stulecia, ale choćbyśmy ich nie mieli, to 
sam fakt tych przesiedleń uwydatnia się nader plastycznie w powtarza
niu się mnóstwa nazw siół i ludzi tych i tamtych okolic. Już w da
wniejszym naszym artykule o ziemi Bielskiej wyliczyliśmy nazwy po
wtarzające się na Podlasiu i w ziemi Ciechanowskićj, obecnie przy
taczamy z XV wieku a dotąd istniejące nazwy wiosek zarówno w.ziemi 
Ciechanowskićj jak Łomżyńskiej: Brzozowo, Cieciorki, Cibory, Bagieni- 
ce, Cholewy, Chrzczony, Bogusze, Grądy, Grabowo, Gośki, Górskie, 
Gardlino, Jalbrzyki, Kałęczyn, Kioski, Konopki, Krajewo, Kołaki, 
Wiśniewo, Wierzbowo ‘), Kąty, Leśniewo, Mieszki, Milewo, Mężenin, 
Modzele, Murawy, Skarżyno,’ Ossowiec, Ślasy, Traszki, Targonie, Za
wady i Zakrzewo.

Liczna szlachta mazowiecka przemieniła w wieku XIV, XV 
i XVI, jak mamy tego liczne dowody, ziemię Łomżyńską z dzikiej i le
śnej krainy na rolniczą, karczując bory powiększćj części własną ręką, 
bo poddanych albo wcale nie miewała albo bardzo mało 2). Nie stoso
wało się to wprawdzie do powierzchni całćj tej ziemi, bo różne okolicz
ności a między temi głównie mniejsza lub większa urodzajność gleby 
Wpływała na karczunek jednych okolic a pozostawienie pod lasami 
drugich. Gdy drzewo nie przedstawiało żadnej wartości jako towar, 
to piaszczystych borów nikt ani kupować ani za nagrodę i służebności od 
księcia brać nie chciał, tembardzićj jeżeli były inne przestrzenie lepszej 
natury. Ztąd gdy trzy żyzne powiaty: Kolnieński, Łomżyński i Zam
browski wcześnie podarły swą pierwotną leśną szatę, to w środku Ma
zowsza Ostrołęcki z ziemią najmniej urodzajną przechowywał ją  naj
dłużej, obecnie pokryty jeszcze w dwóch trzecich borami. Zachodni 
ten powiat pozostawał długo prawie bezludny w porównaniu do trzech 
Wschodnich. Dopiero gdy ziemi na korzystny karczunek w innych 
stronach Mazowsza zabrakło, gdy do rozdania już wiele nie było, lud 
mazowiecki bezrolny nęcony swobodą w puszczach pełnych zwierza, 
Pszczoły i rzek rybnych, przybywał tam z sąsiednich okolic nietylko 
dolski ale podobno i Prus, coraz gęstsze zakładając osady. Posiadacze 
Puszcz, biskupi płoccy i starostowie chętnie widzieli rosnącą ludność 
a 2 nią nadzieje ekonomicznego dochodu z obszarów. Zachęcali więc

‘) K ołak i, Wiśniewo i Wierzbowo tak w ziemi Łomżyńskiej jak Cie- 
c'ianowskićj leż!) w jedmSj okolicy.

") Stary zwyczaj własnoręcznej pracy szlachty mniej zamożnej prze
rwał się tu do lat ostatnich, nawet u tak zwanych półpanków czyli kilko- 

"'łokowych ziemian, którzy pomimo żc niekiedy szkoły kończyli i po łacinie 
*0zl>rawiali, ale pospołu z czeladzią swoją podążali do pracy.
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ją  swobodami, zniesieniem robocizny (w r. 1652) i patrzaniem przez 
szpary na ludzi poddanych, którzy swych panów opuściwszy, biegli tu 
zażyć swobody. Lud ten mazowiecki, późnićj nazwany od łyczanego 
obuwia t. j. kurpiów, kierpców Kurpiami, Kurpikami, odosobniony 
od świata w puszczach, przechował (jak to już gdzieindziej powiedzie
liśmy) w swoim języku i obyczajach takie mnóstwo cech staropolszczyz- 
ny lub wyrobił nowe, że to stało sig powodem pewnćj odrębności od 
zapolnych sąsiadów, jaka dała przyczynę niektórym piszącym do dzi
wacznych i śmiesznych rodowodów naszego leśnego Mazura. 1’. Ha- 
czewski np. powiada iż byli to potomkowie narodu z Wołoszczyzny do 
Sarmatów naciśniętego ')! Pan 13. Tykel w swojej rozprawce statysty- 
czno-etnograficznej o Gubernii Augustowskiej zestawił różne zdania 
jakie wypowiedziano o Kurpiach przed rokiem 1858 (w którym pisał). 
Najtrzeźwićj ze wszystkich zapatrywał się zawsze na Kurpiów p . K. 
Wł. Wójcicki, bo ich poznał na miejscu, umiał z nimi rozmawiać 
i mieszkał czas jakiś w ich sąsiedztwie. Naszćm zdaniem, a sądzimy 
iż wielu znawców rzeczy krajowych zgodzi sie na nie, zadatkiem całćj 
tćj ludowćj formacyi było owo zawiązanie się w r. 1526 jednolitego 
bartniczego bractwa w tychże puszczach, tudzież pewną odrębność 
warunków życia. Nazwa Kurpiów występuje dopiero w dwóch ostat
nich wiekach. Powstała ona w czasach, w których okoliczny lud ma
zowiecki zarzuciwszy łyczane obuwie (dotąd przez leśną Litwę i Ruś 
noszone) i zapomniawszy że sam chodził w kur piach, zaczął niemi 
przezywać mieszkańców puszcz, którzy mając podosćatkiem łyka, do 
ostatnich czasów zachowywali stary zwyczaj. Dostrzeżone przez niektó
rych pewne podobieństwo charakteru Kurpiów z mieszkańcami Karpat, 
jest w istocie niczem więcej jak psychologicznym wypływem swobody 
życia wśród gór Karpackich i borów Mazowsza. Swoboda ta wydawa
ła  owoce różnorodne, względnie do ustroju ducha ludzkiego. Wolny 
np. góral i wolny Kurp prędzej od innych poczuli potrzebę podniesie
nia swćj dziatwy przez oświatę, posyłając ją  chętnie do szkół gdy są 
w stanie. Z drugiej strony wśród swoich gór i puszcz będąc mniej 
krępowani prawem społecznego porządku, jedni dostarczali słynnych 
opryszków, o drugich mówi uchwała z r. 1736 iż „do rebelii skłonni 
kurpikowie,11 czyli do wojen powiatowych i zajazdów szlacheckich, któ
rych oni jako stronnicy króla z krwi narodowej na partyi saskiej do
puszczali się.

Kraina Kurpiów nie przedstawiała jako tako zaokrąglonej prze
strzeni, bo, względnie do konturów puszcz położonych aż w czterech 
ziemiach: Łomżyńskiej, Ciechanowskiej, Rożańskićj i Nurskiej,ciągnęła 
sig szerszym, węższym lub przerywanym pasem z północy od granicy 
pruskićj na południe do rzeki Bugu, od Myszyńca do Wyszkowa i Bro
ku. W ziemi Wizkićj (jak to mylnie napisał Tomasz Święcki), ani 
we wschodnićj połowie Łomżyńskićj i Nurskićj Kurpiów nigdy nic by

*) Syluian  t. X IV  a. 39 0 i dalsze.
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ło. w  powiecie Zambrowskim jest tylko mała i niezbyt dawna leśna 
osada Kur piki, nazwana tak zapewne od kilku Kur pików, którzy tu 
mogli przypadkowo się zabłąkać.

Tak tedy w zeszłćm stuleciu i bieżącćm przypadło w udziale 
Kurpiom owo karczowanie długo nietkniętych borów ostrołęckich, co 
spełniła, już od kilku wieków w sąsiednich powiatach szlachta łomżyń
ska. Szlachta powyższa podobnie jak  sąsiednia bielska założyła 
'v swej ziemi mnóstwo gniazd t. j. wsi i dworów które zamieszkawszy, 
hądź nadała im swoje nazwisko, bądź utworzyła z miejscowego własne 
z Przymiotnikową końcówką. Kapica w swoim herbarzu wylicza mnó
stwo tych gniazd, które podajemy tu poczęści ze względu że przy dziele 
Jego niema żadnego skorowidza, dodając te których Kopicą nie wymie
r a ,  tudzież wiek lub rok. w którym nazwy znajdujemy w aktach za
pisane: Bagienice (r. 1437), Bagienice v. Bagieńskie (r. 1612), gniazda 
"agieńskich—Baczę (r. 1398): B. Mokre, B. Suche, B. Zbrzeźnica '), 
guiazda Baczewskich—Barzykowo (1676), g. Barzykowskich—Biało- 
suknie (r. 1432): B. Popki, B. Wrzącystok, g. Białosukniów—Biało- 
brzeg (r . 1393), g. Białobrzeskich—Biedrzyce (r. 1461), g. Biedrzy
ckich—Boguszyce (r. 1407): B. Stare, B. Andrzejki, B. Kisiołki, B. 
Warchoły Pączkowizna, B. Zagroby, g. Boguskich—Borkowo (r. 1413), 
8; Borkowskich—Borowce Mierzejewo (r. 1483), g. Borowskich—Bra* 
ciszewo (r. 1441) późnićj Brajczewo Mały-stok, g. Braciszewskich— 
^rulino (r. 1676), g. Brulińskich v. Bruleńskich—Brzozowo (r. 1676), 

Brzozowskich—Brzoski (w XVII), g. Brzosków—Buczyno (r. 1422), 
§• Buczyńskich—Budziszki Gniazdowo (r. 1676), g. Budziszewskich— 
Cedry (r . 1496): C. Złotystok, C. Kupiski, g. Cedrowskich— Chludnie 
[f* 1413): Ch. Waśki, Ch. Kupnina, Ch. Brzegietne, g. Chludzińskich— 
^mnielewo (r. 1676), g. Chmielewskich—Chełsty (r. 1676), g. Chełsto
wskich—Chojny (w XV): Ch. Stare, Ch. Naroszczki, Ch. Smiesze, g. 
Chojnowskich—Cholewy (1414), g. Cholewińskich—Chorzele Sulkow- 
p °k (r. 1476), g. Cliorzelskich—Choromany (r. 1421): Ch. Lubicze, 
p -  Witnica, g. Choromańskich—Chrostowo Sawały (r. 1477), g. Cliros- 
toWskich—Cieciorki Dąb (r. 1432), g. Cieciorków i Ciecierskich—Cibo- 

(r- 1456): C. Gałeckie, C. Krupy, C. Chrzczony, C. Marki, C. Witki,
, • Kołaczki, g. Ciborowskich—Czaplice (r. 1436): Cz. Wielkie, Cz. Oso- 
(,ne. g. Czaplickich-—Ćwikły (r. 1565): C. Rupie, C. Dąb, g. Cwikłów— 
'fachy Kołaki (r. 1676), g. Czachowskich—Cwaliny (r. 1440): C. Wiel- 

v. Duże, C. Małe—Czartorya (r. 1459): Cz. Krzyki, Cz. Pękale, Cz. 
'vydźgi, g. Czartoryskich b. Lubicz—Czarnów (r. 1505), i Czarnowo 

H l8): Cz. Dąb, Cz. Uńdy, g. Czarnowskich—Czochanie (r. 1423):

i. ‘) Nazwa Iiacze pochodzi od starożytnego im ienia osobow ego B acz,
^  c> Już w przywileju H enryka ks. Sandom ierskiego z r. 115 3  mamy wy-

0ll*OQe w Chrobacyi imie Bac. T u ta j zaś Baczam i nazwano ziemie i wsie
eiłce  Jo  szlachty mazowieckiej Baczów. W  K rakow skiem  je s t  także
^zk# B rzeźnica czyli z brzozowych lasów płynąca.
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Cz. Stare v. Góra, Cz. Dabrochy, g. Gzochańskich—Dąbek Milan ') 
(r. 1440), g. Dąbkowskich—Dlużniewo (r. 1421), g. DŁużniewskich— 
Długoborz (r. 1471), g. Długoborskich—Dobki (r. 1676): I). Stare, 
D. Nowe, g. Dobkowskich—Drożewo (r. 1415), g. Drożewskich—Dro- 
żgcin (r. 1411): D. Lubiejewo, D. Stary, g. Drożgckich—Drogoszewo 
(r. 1676), g. Drogoszewskich—Duchny (r. 1441), g. Duchnowskich-— 
Dzbądzek (r. 1676), czy nie g. Zbąskich?—Dzięgiele (r. 1676), g. Dzię- 
gielewskich—Dzierzbia (r. 1416), g. Dzierzbickich—Dzierzgi (r. 1465), 
g. Dzierzgowskich—Filipki (r. 1676): F. wielkie Łowczewo, F. małe 
Łowczewo, g. Filipkowskich—Faszcze Jabłoń (r. 1676), g. Faszczew- 
skich i Faszczów— Gać Sokola-łąka (r. 1438), g. Gackich -)—Gawki 
(r. 1563), g. Gawkowskich i Gawęckich—Glinki (r. 1676), g. Glinków— 
Głodowo Dąb (r. 1457), g. Głodowskich—Górskie v. \^ykowo Górskie 
(r. 1676) i Górskie Ponikły-stok (w XV), g. Górskich— Gośki Witnica 
(r. 1676) i Gośki (r. 1676): G. Boruty, G. Farnowo, g. Gosków—Gorki 
Szewkowo (r. 1676), g. Górskich—Gosie (r. 1465): G. Leśnica, G. So
kola łąka, G. Otole, G. Wybrany, g. Gosiewskich—Grabowo, w róż
nych stronach ziemi Łomżyńskiej jest 7 wsi tego nazwiska a mianowi
cie: G. (r. 1439) Stare i Nowe, G. Małe i Duże, G. Wądołowo, G. Do
brzyca (r. 1612), Grabowo, g. Grabowskich jak również i Grabowskie 
(r. 1676)—Grochy pogorzel (r. 1676), g. Grochowskich—Grądy Wo- 
niecko (r. 1676) i drugie Grądy (r. 1676) g. Grądzkich "znanych 
w Łomżyńskiem od wieku XV 3)—Grzymały (w XV): G. Zalesie (r. 
1454), G. Bełczącystok, g. Grzymałów—Gromadzyno (w. XVI): G. Sta
re, G. Nowe, g. Gromadzkich—Gronostaje Puszcza, dawniój Gronosta
je (r. 1470), g. Gronostajskich—Gumowo Wielkie (w. XV), g. Gumo
wskich—Gumki (r 1481) g. Gumkowskich—Guty (r. 1676): G. Poden- 
ki, G. Podleśne, g. Gutowskich—Jakać (r. 1552): J. Stara, J. Młoda, 
J. Borki, g. Jakackich—Janikowo (r. 1436), g. Janikowskich—Janowo 
(1443), g. Janowskich—Jarnuty dawniój Jarnołty v. Jarnułty (r. 1431)» 
g. Jarnułtowskich i Jarnutowskich— Jawory (r. 1474), g. Ja w o ró w  
i Jaworowskich—Jemielite (w. XVI): J. Stare, J. Kolby, J. Wypych)' 
—Kaczyno (r. 1441): K. Stare, K, Tobolice, K. Wypychy, g. Kaczyń
skich—Kałęczyn (w. XVI)—Kalinówka (w. XVI): K. Basie, K. Bystry. 
K. Wielobory, g. Kalinowskich—Karwowo Konotopa (w. XVI), g. Kar
wowskich— Kiełcze (w. XVI), podobno dawniój Kielce: K. Kopki)

•) M ilan  oznaczało niegdyś h erb  Ślepow ron.
2) Pan  W ojciechow ski w wybornym  swćm dziele Clirobacya, między 

nazwami, k tó rych  znaczenia nie doszedł wym ienia gać. Otóż powiedzieć mog?i 
że gać znaczyło tu  niegdyś g rob lę, grodzony lub  jaz , a gacić, hacić znaczy do
tąd  grodzić na rzece lub  błocie, ja z  zakładać.

3) Grądy  przytoczone w uoionćm  dziele p. W ojciechow skiego ja k 0 
wyraz niew ytłum aczony, znaczą tu ta j wszelkie lądy i ląk> w śród trzęsawisk 
i odnóg rzecznych; wyraz będący na północnym  Mazowszu i Podlasiu  w po 
wszechnym dotąd  użytku.



K. Stare, g. Kiełczewskich—Kleczkowo (r. 1422), g. Kleczkowskich_
Klimasze Jabłoń (r. 1676), g. Klimaszewskich—Kisielnica (r. 1465), 
g. Kisielnickich—Kobylino (w. XV), g. Kobylińskich—Kołaki (r. 1421),' 
Kołaki Wietrzychowo v. Strumiłowo (w. XVI), g. Kołakowskich-- 
Kołaczki Lemiesze (r. 1676), g. Kołaczkowskich—Kołomya (r. 1414), 
g. Kołomyjskich—Konopki (wsi tego nazwiska z rozmaitemi przydom
kami w różnych okolicach ziemi Łomżyńskićj jest 10, a wszystkie są, 
gniazdami Konopków z w. XV i XVI; niektóre są wcześniejsze—Koty 
(r. 1441) g. Kotowskich *)—Kossaki (w. XV): K. Borowe, K. Falki, 
K. Nadbielne, K. Ostatki, g. Kossakowskich—Korytki (r. 1676), g. 
Korytkowskich—Koskowo (w. XVI); g. Koskowskich—Korczaki (r. 
1676); g. Korczakowskich—Kowalewo (w. XVI), g. Kowalewskich—Ko
ziki (w. XVI), g. Kozikowskich—Krajewo (r. 1413): K. Białe, K. Borowe, 
K. Ćwikły, K. Korytki, K.Łętowo, K. Stare Gąsiory Padochy, K. Biała- 
biel, gniazda Krajewskich równie rozrodzonych w z. Łomżyńskićj jak 
Konopkowie—Kruki (r. 1428), g. Krukowskich—Kruszewo (r. 1426), 
g. Kruszewskich—Krzew'o (w.XV): K. Stare, K. Nowe, K. Plebanki, g. 
Krzewskich—Kumelsk (r. 1425), g. Kumelskich podobno już wyga
słych—Kurpie (w. XV), g. Kurpiewskich *)—Kurzątki (r. 1411), g. 
Kurzątkowskich (dziś niema podobnćj wsi w ziemi Łomżyńskiej)—La
chowo (r. 1437)—Leśniewo (r. 1466), g. Leśniewskich—Lutostań (r. 
1473), g. Lutostańskich—Łady (w. XVI): Ł. Polne, Ł. Borowe, g. Ła
dów—Łaś Toczyłowo (r. 1428), g. Łaskich—Łętownica (w. XVI): Ł. 
Czartosy, Ł. Zagroby, Ł. Dąbki, Ł. Sasiny, Ł. Grochy, g. Łgtowskich— 
Łętowo (r. 1444), g. Łgtowskich—Łuby (w. XVI): Ł. Wielkie v. Kur
ki, Ł. Kiertany i trzecie Łuby, g. Łubów—Łubnica Kruszę (r. 1426) 
—Maleszewo (r. 1430): M. Łynki, M. Porkusze, g. Maleszewskich— 
Mgżenin (r. 1423), g. Mężeńskich, dwie są wsie tego nazwiska—Mia
stkowo (r. 1413), g. Miastkowskich—Mieczki (r. 1405): M. Ziemaki, 
M. Pozimaki (r. 1403), M. Abramy, M. Małypłock (r. 1676), gniazda 
Mieczkowskich—Mieszki g. Mieszkowskich -  Mierzejewo (r. 1473): M. 
Zamość, M. Drwęcz, M. Zapieczne, M. Janki Stare, M. Janki Młode, 
M. Przeczki, M. Borawce, M. Wielgouchy, M. Jarnuty, M. Repki, M. 
Wojsze, M. Tomasze, M. Janczyki, M. Czamrowina, M. Bobinę, g. Mie
rzejewskich—Milewo Białodwory (r. 1444)), M. Sokola łąka (r. 1454), 
M. Wielkie (w. XVI), gniazda Milewskich—Modzele (r. 1403): M. Stara- 
wieś, M. Skudosze, M. Wypychy, M. Górki, gniazda Mozelewskich— 
Murawy (r. 1676), g. Murawskich—Nagorki (w. XVI), g. Nagórskich, 
dwie są wsie tego nazwiska —Obidzino (r. 1416), g. Obidzińskich— 
Olszewo (w. XV): O. Borki, O. Gąbowizna, O. Przyborowo, g. g. Olsze

*) J e s t  tu  przysłowie. L u tostań , K oty, pierścień  złoty,
Gać, G ronosta je , chleba n icsta je .

s) N ie  je s t  to  bynajm niej dowód, źe lud K urpie był ju ż  w tedy znany 
"a  Mazowszu, ale że wyraz kurpie  oznaczający łyczane obuwie dzisiaj, by ł już  
używany w dawnćj polszczyinie.
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wskich—Ożary (w. XVI), g. Ożarowskich—Pesy (w. XV), g. Pęzów, 
dwie są wsie tego nazwiska i trzecia Penza—Piski (r. 1403), g. Pis- 
kowskich—Podosiet (r. 1440), g. Podoskich—Poryte (r. 1375), g. Po- 
ryckich, było dwie wsie tego nazwiska w ziemi Łomżyńskiej, niewiado
mo zaś do którćj data powyższa się stosuje.—Prószki v. Pruszki (r. 
1433): P. Jabłoń, P. Wielkie, P. Małe, g. g. Prószkowskich i Pruszyń- 
skich—Przezdziecko (w. XV): P. Drogoszewo, P. Jachy, g. Przezdzie- 
ckich i Drogoszewskich—-Pstrągi (r. 1465)—Puchały £(r. 1421), g. Pu
chalskich—Radgoszcz (r. 1459): 15. Gędory, R. Niedźwieck, g. Radgo- 
skich—Rakowo (r. 1433): R. Chmielewo. R. Podleśne, R. Zalesie, g. 
Rakowskich—Ratowo (r. 1415): R. Stare, R. Piotrowo—Ilembiszewo 
(w. XV): R. Studzianki, R. Żegadły (r. 1472), 11. Rzębiki, g. Rembi- 
szewskich—Rogienice (r. 1436): R. Piaseczne, R. Wielkie, R. Wypychy 
—Rostki (w. XVI), g. Rostkowskich—Rudniki, g. Iiudnickich—Rutki 
(w. XV), g. Rutkowskich—Rydzewo (w. XVI), g. Rydzewskich—Ry- 
kacze Sulkowstok (r. 1423), g, Rykaczewskich—Sanie Dąb (r. 1676), 
g. Saniewskich—Szczawin (w. XVI), g. Szczawińskich—Szczepanków 
(r. 1169)—Sędziwuje (r. 1437)—Siemień (r. 1431), g. Siemieńskich— 
Sierzputy (r. 1421): S. Stare Dąbrowa, S. Stare Marki, S. Młode, g. 
Sierzputowskich—Skarzyno (r. 1436): S. Starawrieś, S. Nowawieś, S. 
Abramy, g. Skarżyńskich—Skroda (r. 1432): S. Mała, S. Wielka, g. 
Skrodzkich—Śledzie dawniej Śledziowe (r. 1393), g. Śledziewskidi— 
Śliwowo Łopienite (r. 1474;, g. Śliwowskich—Ślasy (r. 1462): Ś. Łopie- 
nite, Ś. Lipno, Ś. Mieszki, g. Śleszyńskich—Sławiec dawnićj Sławc (r. 
1466), g. Sławskich—Śmiarowo (r. 1676), g. Śmiarowskich—Stroiłowo 
(r. 1608), g. Stroi to wskich, czy nie Strumiłowo, gdyż dziś niema w zie
mi Łomżyńskiej takićj wsi—Strękowo (r. 1443) zwane także dawniej 
Niebocząc czy Niemocząc, g. Strykowskich—Stylągi (r. 1483), g. Sty- 
lągowskich—Strzeszewo Witoszewo (w. XVI), g. Strzeszewskich—Susk 
(r. 1408), g. Suskich—Świętki Wertyce (w. XVII), g. Kwiecińskich— 
Szabły v. Szabłowo (r. 1438), g. Szabłowskich—Szumowo góry (r. 
1676), g. Szumowskich—łabędź Kałęczyn (r. 1454), g. Tabgckich—Pali
ły (r. 1676;, g. Tafiłowskich—Tarnowo (r. 1417), g. Tarnowskich— 
Targonie (r. 1413): T. Krytuły, T. Wielkie, T. Wity, g. Targońskich— 
Troszyn (r. 1444).—Truszki (r. 1421), w powiecie Kolnieńskim i Łom
żyńskim leżą: T. Patory, T. Zalesie, T. Kuczę, T. Kruki, T. Pikule, T- 
Sapki, g. g. Truszkowskich—Trzaski (w. XVI), g. Trzasków—Tyszki 
(r. 1393), w powiecie Łomżyńskim i Kolnieńskim leżą: T. Pierogi Wą- 
dołowo, T. Łabno, T., Andrzejki, T. Cięgaczki, T. Pomiaay, T. 
Filochy, T. Piotrowo, T. Gostery, g. g. Tyszków—Uszyńskie Tybory 
(r. 1493), g. Uszyńskich— Wagi (w. XVI), g. rodziny Wagów, która 
w wieku przeszłym i bieżącym kilku uczonych wydała—Walochy (r. 
1437): W. Ciepłystok, W. Kalgczyn, W. Mońki, g. Walochów—Wądoł- 
ki (r. 1483), pięć wsi tego nazwiska z różnemi przydomkami znajduje 
się tu i owdzie w ziemi Łomżyńskićj, gniazda licznie rozrodzonych 
Wądołowskich i Wądolkowsltich—Cldewiotki v. Chlebiotki Wądolowo:
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Stare i Nowo (r. 1421), g. Wądołowskich a niegdyś Chlewiotków— 
Wieczorki, może g. Wieczorkowskich—Wierzbowo Zambrzyce (r. 1470) 
i W. Kopańki (w. XVI), g. g. Wierzbowskich—Wilczewo, g. Wilcze
wskich—Wiszowate (r. 1496), g. Wiszowatych— Wiśniewo Dąb (r. 1 4 2 3 ): 
W. Wielkie, Wiśniówko, Wiśniówek Wertyce (r. 1670), g. g. Wiśniewskich 
—Włodki (w. XVI), g. Włodkowskich—Wróble Jaruszewo (r. 1676), 
g. Wróblewskich—Wścieklice (w. XV), g. Wściekliców—Wszebory (r.’ 
1468), g. Wszeborowskich—Wykowo (r. 1490)—Wyrzyki (r. 1457): 
W. Sokolaląka, W. Nowawieś, g. Wyrzykowskich—Wysokie Wielkie 
i Małe (r. 1676), g. Wysockich—Zaborowo (w. XVI), g. Zaborowskich— 
Zakrzewo (r. 1423): Z. Stare, Z. Nowe, Z. Zagroby, g. Zakrzewskich— 
Zalesie (r. 1400), g. Zaleskich, trzy są wsie tego nazwiska—Załuski 
(r. 1493), g. Załusków—Zambrzyce (r. 1423): Z. Stare, Z. Nowe, Z. 
Plewki, Z. Króle, Z. Kapusty, Z. Jankowo, g. Zambrzyckich—Zanie 
Leśnica (w. XVI), g. Zanieskich—Zaręby (w. XVI): Z. Jartuzy, Z. 
Stryjki, g. Zarębów—Zawady, nad Śliną (r. 1442), g. Zawadzkich — 
Zabino (r. 1676), g. Żabińskich—Żarnowiec (r. 1421), g. Żarnowie
ckich, dziśjuż nie istnieje ta nazwa—Żebry Wybranowo(r.1403—1417),
g. Żebrowskich—Żmijewo, i Żmijewko (w. XVI), g. Żmijewskich — 
Zochy (r. 1443), g. Żochowskich—Żyznowo (w. XVI), g. Żyznowskich.

Przypominamy, iż wsie powyżój wymienione są to tylko gniazdo
we, t. j. mające związek z nazwiskami domów szlacheckich, które mnićj 
lub więcej rozrodzone, zamożne lub ubogie, w liczbie około 300 zamie
szkiwały ziemię Łomżyńską, (nie mówimy tu wcale o ilości rodzin). 
Jeżelibyśmy jednak odcięli z tej liczby takie, które w sąsiednich zie
miach Mazowsza i Podlasia miały tćj samćj nazwy gniazda i tych sa
mych nazwisk używały, to ilość domów, właściwych tylko naszej ziemi, 
zmniejszy się blizko do połowy. Niektóre domy szlachty łomżyńskićj 
miewały dość rozległe posiadłości, inne rozrodziły się i zdrobniały nie
zmiernie. Ztąd wiele wiosek powyżćj wymienionych, należy dziś do 
cząstkowej szlachty, inne znowu do włościan i dworów. Z ogólnej zaś 
liczby dzisiejszych siół ziemi Łomżyńskiej (t. j. gniazdowych i niegnia- 
zdowych), mniejsza połowa jest własnością włościan, dworów i rządu, 
a większa w liczbie trzystu kilkudziesięciu zostaje w posiadaniu tćj 
szlachty. Dokładnych cyfr postawić tu nie można, gdyż prawie każdy 
fok przynosi jakieś zmiany, choć nieznaczne. I tak: w ostatnich paru 
wiekach możniejsza szlachta skupując ziemię od uboższej i tworząc fol
warki, zmniejszyła liczbę wsi cząstkowych o kilkadziesiąt ‘). Przeci
wny znowu prąd ustalony od lat kilkunastu, jako skutek zmiany społe
cznych stosunków w kraju, zmniejsza z każdym rokiem liczbę folwar
ków, rozkupywanych przez drobnych właścicieli. W ich bowiem ręku 
znalazło się mnóstwo kapitalików, że zaś do żadnych papierów procen
t o w y ^  nie mają zaufania, więc najdrożćj kupiona ziemia przynosi im 
większy dochód niż martwa gotówka.

')  Folw ark np. G rądy w pow. Zam browskim  należał dawnićj do czą- 
•tkowych właścicieli.



Największa ilość drobnej szlachty stosunkowo do włościan i wię
kszych posiadaczy znajdowała się w powiecie Zambrowskim, który 
mniejszy od innych, bo obejmujący zaledwie około 12 mil □ ,  stanowił 
południowo-wschodnią część ziemi Łomżyńskiej. Ciągnął się powiat 
ten pasem około dwie mile szerokim a pięć i pół długim z południo- 
zachodu od Czerwonego boru \ rzeczki Broczku na północo-wschód ku 
Tykocinowi do ujścia rzeki Śliny w Narew, wchodząc tym sposobem 
klinem między ziemią Wizką i Bielską. Narew stanowiła północną 
granicę powiatu, którego część w tej stronie zajmowały błota zwane biela- 
mi (od błotnej rośliny z białym puchem) i łąki nadrzeczne, zwane pól- 
wami (od corocznych wiosennych zalewów czyli polewów) *). Cztery 
parafie całkowite: Zambrowska, Kołakowska, Rutkowska i Zawadzka 
i części trzech innych: Puchalskiej, Wizkićj i Rosockiej składały się 
na ów powiat obejmujący 160 nomenklatur: siół, przysiółków lub fol
warków. W tej liczbie było i jest obecnie 128 wsi zamieszkałych wy
łącznie przez cząstkową szlachtę, reszta odchodzi bądź na wsie włoś
ciańskie rządowe i większych właścicieli, bądź mieszane czyli wspól
nie przez włościan i drobną szlachtę osiedlone, tudzież na folwarki 
których tylko kilkanaście w całym powiecie istnieje. Według Tabeli 
miast i  wsi królestwa Polskiego (czyli według ścisłego obliczenia lu
dności i dymów dokonanego przez wzorową administracyę krajową 
przed pół wiekiem), w owych tylko 128 wsiach cząstkowćj szlachty 
było przeszło 11,000, jej pogłowia zamieszkałego pod 1735 strzecha
mi. Dziś liczba tćj szlachty licząc razem z mieszkającą we wsiach 
mieszanych lub zostającą w służbie u możniejszych wynosi na prze
strzeni Zambrowskiego powiatu z górą 18,000, czyli przeszło półtora 
tysiąca na każdą milę □ .

Jakkolwiek o liczbie ludności tych stron w czasach dawniejszych, 
nigdy się nie dowiemy dla braku źródeł statystycznych, mamy jednak 
ważne skazówki, że od kilku wieków była ona już dość znaczną, zna
czniejsza jak się niektórym zdaje, czyli że procent przyrostu (z wyjąt
kiem ostatnich czasów) był stosunkowo słaby. Prace najznakomit
szych statystyków wykazały, że pod wpływem cywilizacyi i wzrastają
cej opieki nad człowiekiem zmniąjsza się stosunek śmiertelności. Nie 
mówimy tu o wojnach, także nie znaczy to wcale, aby ludzie sędziwi 
dłużćj dziś żyli, ale że większa liczba z urodzonych dosięga dojrzałych 
lat. Na słabszy przyrost ludności w minionych wiekach uietylko wpły
wała owa większa śmiertelność dzieci i owe historyczne pomory całych 
miast i okolic, ale nadto na Mazowszu była przyczyna lokalna w prą
dzie emigracyjnym, który tak jak w średnich wiekach parł Mazurów 
w górę ich rzek, dopóki się nie zetknęli z Litwą i Jadźwingami, tak pó
źniej rozpraszał ich po wszystkich stronach byłćj Rzeczypospolitej. 
Przypatrzmy się tylko szczegółowej karcie Infiant polskich i Białój-Ru
si, a znajdziemy nad Dźwiną i za Dźwiną kilkanaście wiosek zwanych
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')  Obicdwie te nazwy spotykam y już w wieku X V .
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Mazury, przejrzyjmy nazwiska wszystkiej szlachty litewskiej a napot
kamy wśród nićj np. Zambrzyckich i wielu innych, których gniazda leżą 
w powiecie Zambrowskim; połowa szlachty ziemi Bielskiej na Podlasiu 
przybyła w wieku XV z ziemi Łomżyńskiej i Ciechanowskiej, jak o tem 
w opisie tój ziemi powiedzieliśmy dawniej. Emigracya mazowiecka, 
której setki dowodów mamy na każdym kroku, trwa nawet dotąd, gdy 
np. blizko połowa slug w Warszawie i oficyalistów w bliższych okoli
cach Litwy werbuje sig z cząstkowej szlachty. Te wszystkie okoli
czności wzigte razem nader wymownie dowodzą, że zaludnienie tych 
okolic przez pogłowie szlacheckie było już przed kilku wiekami zna
czne, czego i faktyczne podamy dowody. Oto na granicy powiatu 
Zambrowskiego leżą w ziemi Bielskićj trzy wsie: Grodzkie Stare, 
Grodzkie Nowe i Grodzkie Szczepanowigta. Dziś liczą one razem oko
ło 60 dymów, w tabeli z r. 1827 widzimy w tych wsiach także dymów 
60, a w Taryfie z r. 1775 znajdujemy nawet o jeden dym wigcej, wła
ścicieli zaś czterdziestu kilku. W r. 1569 z tychże wiosek stangło do 
przysięgi w grodzie brańskim szlachty 28, których imiona osobiste i oj
ców podaje Kapica w herbarzu na str. 124. To było na Podlasiu, 
a teraz drugi dowód bardziej uderzający przytoczymy w samym powie
cie Zambrowskim, w którym migdzy innemi znajdują sig trzy wioski 
Konopki, założone niegdyś przez Konopków na dzielnicy zwanej Po
krzywnicą lub Koprzywnicą. Dziś jest w tych wsiach czterdziestu kil
ku właścicieli, przed pół wiekiem tabela wykazuje w nich dymów 43 
i ludności całkowitćj głów 300. Że zaś przed półczwarta wiekiem lu
dność w Konopkach musiała być do dzisiejszej zbliżoną, dowodem tego 
jest, iż w r. 1521 staje w grodzie Zambrowskim cały tłum bo 58 pa
nów Konopków współdziedziców z Koprzywnicy, których imiona tu po
dajemy: Augustyn, Piotr, Stefan, Józef, Zygmunt, Samson, Marek, 
1’rojan synowie Mikołaja; Bogdan, Jakób, Maciój synowie Jana; Wa
cław, Stanisław, Mikołaj, Jan, Maciój synowie Piotra; Jan, Łukasz sy
nowie niegdyś Adama; Dobrosław, Daćbóg, Wojciech synowie Stani
sława; Klemens, Nadbor, Paweł synowie Nadbora; Mikołaj, Jan, Woj
ciech, Stefan synowie Wawrzyńca; Wojciech, Stanisław, Wit, Jan syno
wie Pawła; Piotr, Wojciech, Mateusz, Sandek, Stanisław, Jan, An
drzej synowie Wojciecha; Grzegorz, Maciój synowie Mikołaja.; Mikołaj 
syn Wojciecha; Stanisław syn Stefana: Bartłomiej, Mikołaj, Maciej, 
Wojciech synowie Stefana, Wojciech, Maciej synowie Marcina; Woj
ciech, Maciój, Mikołaj, Jan synowie Piotra; Wojciech, Maciej, Jakób 
synowie Wojciecha, Stanisław syn Stefana, i Maciej syn Marka ').

Już w opisie ziemi Bielskiej mówiłem o przyczynie, dla której ka- 
żda wieś szlachecka ma dwie a niekiedy wigcej nazw, co stosuje sig za
równo do Podlasia jak Mazowsza. Czytelnik przypomni sobie, że zwy- 
Mym tego powodem było przybywanie coraz nowych siół na jednćj

')  H erbarz  Ignacego Kapioy M ilewskiego str. 193.
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dzielnicy, którćj miano służyło wszystkim tym osadom, lecz przybiera
jącym po drugićj szczegółowćj nazwie, najczęściej od imienia osobowe
go swego założyciela lub posiadacza wziętćj. Ponieważ pierwotne sie
dliska wszystkie zakładano tu nad strumieniami, wigc prawie każda 
dzielnica miała swój ruczaj, od którego często, jeżeli nie od imienia 
osobowego, nadawano jćj nazwę. Strumienie te musiano zwać stolca
mi, gdy mamy dzielnice w ziemi Łomżyńskiej: Wrząey-stok, Zloty-stok. 
Sulkow-stok, (czyli stok Sułka, Sulisława), Ponikly-stok '), Bełeząey 
stok, Jalbrzykow-stolc, (t. j. stok Jałbrzyka, Alberta czyli Wojciecha)
i Cieply-stok. Na Podlasiu mamy Biały-slolc. Wy soki-stok, Stoczek; 
w województwie Trockiem Różany-stolc i t. d. Były to nazwy zarówno 
strumieni jak leżących nad niemi osad, które od tych strumieni wzięły 
miano. To samo stosowało się i do innych nazw stoków, np. w powie
cie Zambrowskim płynie od wsi Jabłonki rzeczka Jabłoń a kilkanaście 
wsi nad nią założonych w XIV i XV wieku, nosiły oprócz nazw szcze
gółowych jedną ogólną Jabłoń-, było więc: Poryte Jabłoń, Taszczę Ja
błoń i t. d. ISiad wpadającym do Jabłoni strumykiem Dąb leżały: Cie
ciorki Dąb, Gardiino Dąb, Ćwikły Dąb, Wiśniewo Dąb, Łętowo Dąb
i Gałasze Dąb. W skutek wytrzebienia borów wiele strumieni wy
schło, a tylko w archiwach i nazwach wiosek zostało ich świadectwo. 
Np. przez wieś Gołasze Dąb nie płynie już wcale Dąb a przez wieś Ko- 
łomyę nie płynie Kołomya, chyba gdy śniegi na wiosnę topnieją, a je
dnak pod r. 1414 czytamy: „50 mansos Kołomyia nuncupatos, super 
rimlo Kołomyia'''' i t. d. Nad Żambrzycą leżały wsie Zambrzyce, nad 
Leśnicą każda wieś miała przydomek Leśnicy. Strumienie Mazowie
ckie płynąc wśród borów, od drzew brały swą nazwę. Gdy słyszymy 
w tych stronach o: Leśnicy, Zbrzeżnicy, Wiśnicy, Sliwówkach, Rokitni- 
cy, Jabłoni, Dębie i t. d., wyobrażamy sobie dziewicze gaje tych drzew, 
od których nadawali Mazurzy nazwy szemrzącym w ich wiecznym cie
niu ruczajom, których brzegi sami osiadłszy, mogli się dzielić tak wte
dy na strumienie, jak późnićj na trakty , okolice i parafie.

Do późniejszych nazw siół należą uformowane ze szlacheckich 
nazwisk zakończonych na ski, eki użytych w liczbie mnogićj ze staro
świecką końcówką skie, cłcie, np. Górskie, Grabowskie, Uszyńskie, Ga
ckie i t. d. Ma to znaczyć: Górscy, Grabowscy, Uszyuscy i Gaccy, tyl
ko że końcówka scy i ccy nie była znaną dawnićj w mowie ludowej 
tych okolic ale skie i cłcie. W dawnych aktach wszędzie tę formę na
potykamy, a dotąd starzy ludzie często jćj tu używają.

Gdy mowa o przechowanćj starćj właściwości językowej, niechże 
mi wolno będzie wspomnieć tu i o jednćj z obyczajowych tradycyjnie 
u cząstkowej szlachty przekazywanćj. Oto gdy synowie dzielą się oj
cowską habendą, brat najstarszy (należąc do równego z innymi po
działu) bierze w polu, lesie, łące i ogrodzie dział od południa lub

*) W  K rakow skicm  słyszałem  w okolicy Lipowca juk  lud nazywał ka- 
łdo  źrddto pon ikitm .



wschodu, najmłodszy (jako najpóźnićj na świat przybyły), od zachodu 
mb północy. Najmłodszy bierze w domu główną izbę z alkierzem czy
li bokówką lub komorą, najstarszy zaś świolełkę czyli maleńką izdebkę
2 oddzielnem wejściem z sieni. Było to prawo uświęcone obyczajem dla 
przecięcia sporów między braćmi.

W mowie mazowieckiej północo-wschoduiej używanej po granicę 
dyalektu litewskiego i rusińskiego, na znacznej przestrzeni od Sejn
i Suwałk aż po Bug, charakterystycznym jest brak nachylania brzmie
nia a w o, które słyszymy w południowem Mazowszu, Chrobacyi i Wiel- 
kopolsce, gdzie prawie samo o w mowrie ludowćj wrszędzie czuć się daje. 
Postępując z północy zaczyna się dopićro to nachylanie w dość słabym 
stopniu u Kurpiów, którzy z dziwną czystością przechowują wiele 
dźwięków nosowych, jakich zbadaniem na miejscu powinienby*się za- 
J;{ć który z uprawiaczów mowy rodzinnej '). Lud mazowiecki, na pół
noco-wschód od Kurpiów zamieszkały, mówi, pod względem braku na
chylania a, językiem dzisiejszych książek, z wyjątkiem kilku wyrazów 
do których należy przysłówek wiośnie—właśnie. Przechował on tak
że mnóstwo polskich archaizmów (które mamy spisane). Co do dyale
ktu ludowego w ziemi Łomżyńskićj, to najprzód powiedzićć musimy, iż 
włościanie i cząstkowa szlachta w mowie swojćj nie różnią się prawie 
°d siebie z wyjątkiem tych, którzy, otarci w szkołach lub między ludźmi, 
ogładzili swój język. Na przestrzeni tćj ziemi znajdujemy aż cztery 
'iyalektowe odcienie nie ze względu różnic języka których tu nie ma, 
a*e ze sposobu akcentowania wyrazów i wymawiania głosek. I tak: od 
granicy podlaskiej t. j. w powiecie Zambrowskim lud przeciąga po 
Podlasku i prawie nie różni się w mowie od dyalektu polskiego wT ziemi 
^ielskićj. Dalćj na zachód w powiecie Łomżyńskim i Ostrołęckim na 
Południe od Narwi, lud mnićj przeciąga zbliżając się do akcentu mowy 
^arszawskićj. Na północ zaś Narwi, między tą rzeką a granicą pru- 
ską mamy jeszcze dwa odcienie: Kurpie mają akcentowanie dziwnie 
Wrębne, w'ybitnie mazowieckie, a ludność powiatu Kolnieńskiego mówi 
znowu tym samym akcentem co sąsiednia ziemia Wizka, podobnie jak 
o.Valekt Kurpiów zbliżonym jest do mowy przyległych Mazurów pruskich, 
■spółgłoski m i n mieszają się tu często, słyszymy więc mi6 zamiast nić, 
nifa ~ ia isa  i t. p.; i  miękczące spółgłoski przed samogłoskami wyma
wia się jak j  np. b'jednij, p ’jes , wjos/ca. To zmiękczenie do wysokiego 
Ropnia, przemienia się aż w brzmienia syczące np. bziedny, psi es i t. d. 
j^azowsze pruskie co do dyalektu i wiary stanowiło niegdyś jedną ca- 
°ść z łomżyńskiem i wizkiem, dopićro wpływ niemiecki wyrobił pe- 

"'ne różnice w mowie i religii, którą zamieniono ludowi mazowieckiemu 
tla protestancką, gdy duchowieństwo pruskie przeszło na to wyznanie.
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, ') Nio znam rozprawy p. K ryńskiego o dźwiękach nosowych w języ~ 
tt<;h słowiańskich.



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 .

Mowy W ik to ra  H ugo i Louis B lanc, na  rzecz robotników  w ybierających si? 
do Filadelfii. —Św iat am erykański, podróż po S tanach Z jednoczonych p. Simo- 
n in .— Stany Z jednoczone pod względem obyczajów , insty tucy i, wyobraźni, od 
końca wojny dom owćj, p. C laudio J e a n e t .— A leksander S tew art.— W spom nie
n ia  z B arb ison , przez p . P icd aq u e l.— Ludow y m alarz M ille t.— Towarzystwo 

F ranklina: b ib lio tek i ludow e.— K saw ery T h iv ia t.—-Chemik B a la rd .— P odróż po 
wyższym Egipcie p . K arola B lanc. — M owa W ik to ra  H ugo nad grobem  pani 
Louis B lanc.— P race  Kngwistyczne D-ra Rabinowicza: G ram atyka hebrajsko- 
niem iecka. — Nowe opery: Jo a n n a  d ’A rc, M erm eta; A ida V erdego; Piccolino 
W ik to ra  Sardou, z m uzyką p .  G iraud .— P . L ćg e r i publikacye warszaw skie.—  

Dzieło dwóch M andarynów  o wojnie prusko-francuzkićj.

Francy a oczyma i myślą zwrócona dziś ku Ameryce. Komitety 
krzątają się żywo; jedne organizują muzyczne zabawy i konferencye na 
pomnik nowoyorski, inne znów na podróż rzemieślników do Filadelfii- 
Na ten ostatni cel, rada municypalna paryzka zatwierdziła już 30,000 
franków; do izby prawodawczej podano wniosek o zawotowanie 100,000; 
wszystko to jednak nie wystarcza. Po ścisłćm obliczeniu pokazało się, 
że podróż i pobyt każdego robotnika w Filadelfii kosztować będzie do 
1,800 fr.; że zaś Paryż posiada sześćdziesiąt korporacyi, licząc zatćm 
z każdćj po dwóch reprezentantów, potrzeba 200,000 fr. na drogę ich 
do Ameryki.

Ostatnią tę sprawę wzięli gorąco do serca dwaj koryfeusze idei 
demokratycznych, Wiktor Hugo i Louis Blanc. Urządzili oni poranek 
orficzny w teatrze Chateau d'Eau, każdy z nich miał mowę odpowie
dnią do okoliczności, dochód z poranku przeznaczono na zasilenie kassy 
rzemieślniczćj, oprócz tego zbierano składki. Cel osiągnięty został, 
publiczność rozszarpała bilety; tłumy zaległy salę, ściany trzęsły się od 
oklasków na każde słowo Wiktora Hugo. Słowa te błyszczące jak 
race fajerwerku, jeśli upoiły wielką część słuchaczów dymem sypanych 
im kadzideł, wywołały za to silną protestacyą ludzi umiarkowa
nych. Dziś jeszcze walka toczy się po dziennikach, krytycy strzałami 
dowcipu chłoszczą posiwiałego wieszcza. Boleśnie nam patrzćć na takie 
poniewieranie największym geniuszem poetycznym, jaki w tym wieku 
wydała Francya; trudno jednak nie przyznać, że sam wieszcz podaje 
oręż w dłoń przeciwników.

„Wiktor Hugo—mówią krytycy—poszedł śladem braci swych 
w Apoilinie: po wszystkie to czasy, zacząwszy od Horacego, poeci palih 
kadzidła na cześć wielkich. Dwieście lat temu Boileau, Racinc, sani



nawet MoHere, korzyli się u stóp Ludwika XIV; tak samo Wiktor Hu*o 
Pochyla dziś głowę przed spadkobiercą wielkiego monarchy przed 
mdeml“ I na dowód, rozjątrzeni krytycy wydobywają z arcydzieł 
poetów XVII wieku pojedyncze jakieś ustępy; przypominają jak Racine 
porównywał Ludwika XIV z Aleksandrem Wielkim, z powodu że niby 
bohatćr macedoński przymusił ludy do milczenia; przypominają, jak  
Moliere w przedmowie jednej dowodzi, że pożytecznym jest dla Francyi 
rozweselić króla choćby na chwile, jak  Boileau woła z udanym za
chwytem:

Wielki królu, dość zwycięztw! lub... pisać przestanę! 

jak się wyraża z większą jeszcze przesadą:

Milczcie wichry, zwińcie skrzydła:
O Ludwiku mówić mam!

Obok tych hyperbolicznych słów, złośliwy krytyk stawia dla po
równania słowa Wiktora Hugo, wyrzeczone do króla XIX wieku: „Mę
żowie Paryża! niewiasty Paryża! dzieci Paryża! niech uczci chwałę wa
szą i złoży wam dzięki samotnik z białym włosem! Mężowie Paryża 
przemawiam do was głęboko poruszony. Wy jesteście inicyatorami 
postępu! wy jesteście ludem nad ludy! wy jesteście waleczną młodzieżą 
ludzkości nowćj! Starość ma prawo uczcić pokłonem młodzież. Po
zwólcie mi oddać wam pokłon!11

Cała mowa wyrzeczona w tym duchu: „Idźcie pracownicy Fran- 
cyi!—kończy poeta—idźcie robotnicy Paryża, którzy umiecie rnyślćć; 
idźcie robotnice Paryża, które umiecie walczyć! mężowie pożyteczni, 
niewiasty waleczne! idźcie gońce pomyślnćj wieści! Powiedzcie nowemu 
światu, że stary świat krzepki dotąd i młody. Wy jesteście posłami 
braterstwa, przedstawicielami Guttemberga w kraju Franklina, Wolte
ra w ojczyznie Washingtona! Do sławnej Ameryki przybędziecie ze 
Wschodu, zorza sztandarem waszym!11

Ostatnim bukietem fajerwerku było gorące słowo na rzecz arnne- 
styi komunardów, potwierdzone grzmiącym oklaskiem. Poeta dodał: 
upokój ludziom!..czemuż przerwał w połowie sentencyą ewangeliczną? 
czemuż nie dodał:- „ludziom dobrej woli“? Ażalićby powątpiewał o do- 
brćj woli tych, dla których tak natarczywie woła o amnestyą?

I jakże ta ojczyzna Washingtona, która tyle zawdzięcza orężowi 
francuzkiemu, odpowiada na te oświadczenia braterstwa i miłości? 
Wprawdzie przyjęła okręt Labrador, pićrwszy który przywiózł do Fi
ladelfii płody geniuszu francuzkiego, salwą dział i grzmiącą Marsylian- 

ale wierna zasadzie Money ewery all (pieniądz przedewszystkićm!) 
n‘e opuściła ani jednego centa z bajecznego cła na towarach, wyno
szącego przeszło połowę ich wartości. Co więcćj, wbrew przyjętym 
Rzędzie zwyczajom, podniosła cenę biletów na kolejach żelaznych.
1 o długich rokowaniach i to za wdaniem się Anglii, jedyne uczyniła
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ustępstwo, że towary nie sprzedane przez wystawców, będą mogły wró
cić do Europy, nie ulegając opłacie celnej. Tych szczegółów ekono
micznych dowiadujemy sig z mowy p. Louis Blanc. Słowa jego mnićj 
brzmiące od słów Wiktora Hugo, głębićj jeszcze wnikały do serca rze
mieślniczego ludu, więcej zadowoliły miłość własną; gorący bowiem 
demokrata, pokazując konieczność podróży do Filadelfii, przesunął 
przed oczyma słuchaczów szereg wielkich dzieł, jakie świat zawdzięcza 
cichym pracownikom, których imiona nie przeszły nawet do potomności. 
„Musielibyśmy zapisać nie jednę księgę —rzekł Louis Blanc—aby wy
kazać, ile prace skromnych wyrobników przyczyniły bogactwa na
rodom. Oni to obmyślaniem licznych modyfikacyj potrafili zastosować 
machinę parową do wszelkich gałęzi przemysłu: do popychania statków, 
mielenia ziarna, wyrobu żelaza, druku i t. p. Geniuszowi prostego 
robotnika z Kornwalii, Trewitika, zawdzięczamy cudowną machinę, 
która udoskonalona przez Stephensona, stała się lokomotywą, co zmieni 
kiedyś postać świata. Lyonczyk Jacquart wynalazca machiny tkackiej, 
syn robotnika, sam tćż był robotnikiem; Arkwright, zaczem wynalazł ową 
przędzalnię bawełny, co się stała dla Anglii źródłem tak wielkich 
bogactw, ciężko zarabiał na chlćb, goląc brody w Bostonie.11

„Na czćm polega wyższość jednego kraju nad drugim?— zapytuje 
dalćj prelegent—czy na żyzności ziemi? czy na liczbie kopalni, rzek, 
albo przystani morskich? Są okolice szczodrze pod tym względem upo
sażone, a przecież lud tam wątły, nędzny, zgłodniały! Widzimy tym
czasem ludy, którym przyroda wszystkiego odmówiła, potężne jednak
i bogate. „Nićma nic ani w powietrzu, ani na ziemi, mówił Macaulay, 
coby pozwalało Szkocyi zakwitnąć bujniej nad Egipt, Holandyi nad 
Sycylią. Cóż na to odpowiemy? Oto Szkocyą uczynił Szkot, Holan- 
dyą uczynił Holender!11

Louis Blanc pokazuje nareszcie Amerykę. „Dwa wieki temu— 
rzecze—ta ziemia na którćj wznoszą się dziś rgkodzielnie, hotele, banki, 
kolegia, gmachy rządowe, gromadzące w sobie reprezentantów kwitną
cego państwa, ta ziemia była koczowiskiein dzikich plemion: swobodnie 
się w nićj lęgły pantery i niedźwiedzie. Zkądże dziś taka zmiana? 
ażaliż gleba stała się żyzniejszą, strumienie i rzeki obfitszemi? Ależ 
łąki kwitły tu zarówno przed najściem anglo-saksońskich pionerów, jak 
kwitną za dni naszych; ależ Ohio i Hudson toczyły tu wody swoje, jak 
toczą je  dziś jeszcze. Ta cudowna przemiana byłażby następstwem 
wprowadzonych kapitałów? ależ ci osadnicy ubogą przynieśli zaledwie 
chudobę: rozum, wola, ręce, oto jedyne ich bogactwo! Niemi to przei
stoczyli pustynię w urodzajne pola, niemi pobudowali miasta i wielkie 
floty!11

Słowa te nie przebrzmiały na próżno. Paryż gotów zawsze do 
wszelkich ofiar, szczodrze posypnął złotem. W chwili gdy to piszemy, 
reprezentanci sześćdziesięciu korporacyi wybierają się w drogę do 
Filadelfii. Wybićra sig tam niemnićj komitet przysięgłych, złożony 
ze specyalistów w różnych gałęziach przemysłu i sztuk pięknych.
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Jaki pożytek wypłynie z zetknięcia się dwóch społeczeństw zrodzonych 
w jednej kolćbce, lecz wyrobionych na całkiem odrębna modłę, w sku
tek miejscowości i biegu historycznych zdarzeń, tego “ dziś nikt prze
widzieć nie zdoła. Przemysł zyska na tem niewątpliwie, owoce postępu 
W tym kierunku pokażą, się pewnie za lat dwa na wystawie paryzkiej 
Gdyby wytrwała praca wszystkiem była na ziemi, Amerykę możnaby 
śmiało nazwać pićrwszą mistrzynią ludów; ale któż nie wie, "że więcćj 
niż sama praca znaczą pobudki dające do niej popęd i cel przyświeca
jący pracownikom. Jakie zaś są główne pobudki, jakie cele Jankesów 
określą to dwa słowa: zapracować, „by użyć.”

PARYZKA. 5P9

Mnóstwo dzieł w tych czasach napisano we Francyi o Ameryce, 
t- j. o Stanach Zjednoczonych. Każdy autor kreśli obraz ze swego sta
nowiska: jeden uwydatnia jaśniejszą jego stronę, drugi pokazuje czarne 
plamy. Wszyscy jednak nie wyłączając najgorętszych apologistów 
tego dziwnego społeczeństwa, obok "bogactwa materyalnego, dają , po
znać, radzi nie radzi, jego nędzę moralną. Mamy oto pod ręką Świat 
Amerykański pana Simonin, opis podróży po Stanach Zjednoczonych. 
Nie pierwsza to już, ale piąta czy szósta podróż autora za Atlantyk. 
Inżynier z powołania, p. Simonin długo przebywał w San Francisco, 
hojną ręką dobywał kruszce z kopalni kalifornijskich, na wszystko też 
patrzy przez złoty pryzmat. Według niego cały rozwój cywilizacyjny 
każdego społeczeństwa, można ocenić tylko miarą dobrobytu jednostek. 
Złoto jest duszą świata; kto go potrafił zdobyć, ten na zasadzie selek- 
cyi darwinowskićj, otrzymał prawo bytu; kto go niema, niechaj prze
padnie i nie zabiera próżno miejsca pod słońcem! Słyszeliśmy sami 
jak p. Simonin w myśl tych realistycznych teoryi, pochwalał ekonomi
stów nowego świata, którzy propagują wytępienie czerwono-skórych 
Indyan, uważając to za niezbędną konieczność. Zdanie takie głosił 
Wobec Towarzystwa geograficznego/ które protestowało silnie w imię 
ludzkości i pogwałconych praw moralnych.

Nie będziemy tu powtarzać panegiryków na cześć złotego cielca, 
któremi autor odpłaca się za skarby zdobyte w Kalifornii. Wśród dźwię
ku tych hymnów pochwalnych, uderza nas jednak czasami jakaś szcze
gólna nuta, malująca społeczeństwo ze strony wcale nie dodatnićj. 
Zobaczmy tylko jeden rys, a ten powie nam bardzo wiele. „Ktokol
wiek nie podróżował po Ameryce—mówi p. Simonin—nie może pojąć 
Jak bajeczną ilość alkoholu konsumują mieszkańcy. Piją tam bez- 
ustanku, od rana do wieczora; nałóg to powszechny, wyjątki bardzo 
rzadkie. Spotykamy w stanie pijaństwa ludzi zkądinąd najszanowniej
szych. Gdziebądź się przedstawisz, z kimkolwiek spotkasz, natych
miast podaje ci kielich. Will you take a drink? to pićrwsze słowo 
jakie posłyszysz wszędzie. Rad nie rad musisz przyjąć; odmowa była
by obrazą. lin więcćj kto może wypić, tem bardzićj poważany. Kiedy 
Powiedzą o kim: a four boltle man (człowiek cztero-butelkowy), to naj- 
zaszczytniejsze świadectwo, jakie mu oddać można. Dodajmy do tego,
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że każdy z używanych trunków brandy, whisky, gm, jakkolwiek 
go nazwiemy, to sfabrykowana jakaś mięszanina, istna trucizna prowa
dząca do szału i epilepsyi.11

I takie to społeczeństwo pokazuje autor jako najwyższy wyraz 
cywilizacyi, opartej na dobrobycie jednostek!

Inaczćj patrzy na rzeczy p. Claudio Jeanet w dziele: Stany Zjedno
czone pod względem obyczajów, instylucyj i  wyobrażeń, od czasu woj
ny domowej. Ten właśnie olbrzymi rozwój ekonomiczny, tak świetnie 
błyszczący w oczach p. Simonin, przestrasza p. Jeaneta, który wr tćm 
szamotaniu się widzi tylko jakiś szał gorączkowy, nic uświęcony żadną 
wyższą ideą. Z trwogą pogląda on na ów potworny wzrost miast ame
rykańskich, wysysający z prowincyi wszystkie żywotne soki, na tę po
gardę, z jaką Jaukesy patrzą na pracę pochylonych nad zagonem rolni
ków. Pi'zypomina to zupełnie pogardę patrycyatu rzymskiego dla 
pracy, niegodnej ludzi wolnych. Ztąd tćż ludność wiejska sprzedaje 
ziemię, a przenosi się tłumnie do wielkich centrów, gdzie łatwićj się 
zbogacić, nie przebierając w środkach.

Te środki wzbogacenia wskazuje w dziele swojćm p. Jeanet ze 
ścisłą dokładnością, popiera rzecz aktami urzędowani, z raportu ko
missyi mianowanćj przez kongres, dla kontroli urzędników celnych; 
przytacza najsmutniejsze świadectwo stanu moralności powszechnćj. 
„Złodzieje zagnieździli się w każdym wydziale—mówi raport—istnie 
jak trychina w trzodzie chlewnćj; przykład ich tak jest zaraźliwym, że 
uczciwość stała się wyjątkiem a nie regułą.11 Takie same nadużycia 
pokazuje autor na każdym kroku w sąsiedztwie, gdzie jak mówi Ame
rykanin Adams „prawo stało się machiną wojenną na pożytek nikczem
nych; w samćj nawet izbie, tem targowisku, gdzie frymarcza prawami, 
pytając kto da więcćj?1'

"Władza rządowa tak dziś sponiewierana, że ludzie prawdziwej 
zasługi lub wyższćj intelligencyi nie chcą brać w nićj żadnego udziału. 
Wielu z nich opuszcza ojczyznę, szukając za morzami spokoju do litera
ckiej lub artystycznćj pracy. Washington Irwing długo przebywał 
w Alhambrze, historyk Bankroft obrał Londyn za miejsce pobytu, 
Rich pracował w Paryżu, Hawtorne w Liwerpoolu, Motley w Iladze, 
rzeźbiarz Power osiadł we Florencyi; migracya taka powtarza się bez 
ustanku. W roku 1872 jeden z najbogatszych mieszkańców Nowego 
Yorku, Dodge, zrzekł się uroczyście praw obywatela Stanów Zjednoczo
nych, a zamieszkał w Kanadzie.

Zobaczmy teraz jak p. Claudio Jeanet przedstawia rodzinę: „Da
wno—mówi on—minął wiek złoty, kiedy rodziny purytanów czytywały 
razem Biblią przy ognisku domowćm po całodziennćj pracy; kiedy 
ojciec zapisywał w kalendarzu przyjście na świat dziecięcia, kiedy po
waga rodzicielska wyższą była nad prawo. Jankeska dzisiejsza wcale 
tćż nie przypomina dawnej matrony. Niegdyś kobićta, lubo ściśnięta 
prawem cywilnćm, głęboko była szanowaną; dziś przeciwnie, w miarę



wywalczonych na rzecz jej swobód, powstał antagonizm między nią 
a mężczyzną, złowrogi dla społeczeństwa. Liczba małżeństw zmniej
sza się z każdym rokiem. Dramata domowe, morderstwa, słowem 
zbrodnie wszelkiego rodzaju, przepełniają kolumny dzienników. Roz
wody upowszechniają się coraz bardziej. W Connecticut liczą jeden 
rozwód na ośm małżeństw, w innych stronach jeden na czternaście. 
Kilkomiesięczna nieobecność męża wystarcza, by rozwiązać małżeństwo. 
Specyalni prawnicy ofiarują usługi swoje za pośrednictwem dzienników" 
Kie żądając z góry żadnego zaliczenia.

P. Jeanet wdaje się w smutne szczegóły, których tu powtarzać nie 
będziemy. Na dowód rozprzęgania się związków rodzinnych, stawia 
cyfry statystyczne, pokazujące ciągły ubytek ludności miejscowćj, za
stępowanej napływem obcych przybyszów.

Na ciemnem tle obrazu widzimy jednak połyskujące tu i owdzie 
światełko. Wśród tego zgorączkowanego społeczeństwa, goniącego 
chciwie za zyskiem, są w Stanach Zjednoczonych domy poważne pilnu
jące czystości obyczajów i dawnych rodzinnych tradycyj. Nie jest to 
bynajmnićj arystokracya rodowTa w europejskićm znaczeniu; całe jćj 
wyróżnienie opićra się na wyższym stopniu inteligencyi i zasługi. Do
my te żyją cicho, w oderwaniu od świata. Nazwaćby je można piastu- 
Dami ideału wśród powodzi zepsucia, zalewającćj dzisiejsze społe
czeństwo.

Na pociechę ludzkości dodajmy tu jeszcze, ze nawet w liczbie 
przesiębierczych Jankesów, napotkać można ludzi z wielkiem sercem, 
którzy zdobyte z pracą złoto rozsiewają pełnemi garśćmi na potrzeby 
ogółu. Do tych należał zmarły w tym roku Aleksander Stew'art, jeden 
z najbogatszych obywateli Now'ego Yorku.

Urodzony w Irlandyi, w dwudziestym roku życia popłynął do Sta
nów Zjednoczonych. Przez lat trzy był nauczycielem w szkole wiej
skiej, zebrawszy małą kwotkę, rzucił się w handkwe przedsiębiorstwo; 
sprzedawał w Broadway jedwabne materye i koronki. Dzięki niesły
chanej rzetelności z jaką prowadził interesa, w przeciągu lat dziesięciu, 
dom jego stał się najpićrwszym w Nowym Yorku. Przyszło do tego, 
że rokrocznie obracał siedmdziesięciu milionami dolarów. Trzy tysiące 
Sllbjektów sprzedawało towary w olbrzymim jego magazynie.

Stewart zostawił 400,000,000 fr.; przedsiębiorstwa jego nie ogra
niczały się na samych tylko obrotach handlowych: dwa pierwsze teatra 
nowoyorskie były jego własnością. Jako filantrop pozostawił po sobie 
Najpiękniejszą pamięć. Kiedy przed trzydziestą laty głód dotknął 
h ia n d y ą ,  posłał nieszczęśliwym współziomkom okręt ładowny zbożem, 

czasie wojny domowrćj w Stanach Zjednoczonych ofiarował rządowi 
000,000. Jego kosztem powstała część miasta przeznaczona dla 

r^ernieślniczćj ludności w Nowym Yorku. Franeya doświadczyła także 
JcSo szczodrobliwej opieki: gdy Paryż otworzył bramy po oblężeniu, 
^erwsza żywność jaką rozdawano mieszkańcom, pochodziła z wspania
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łego daru Stewarta. Wyprawiony przez niego okręt przywiózł do 
Hawru 40,000 beczek zboża, oprócz mnóstwa innych przedmiotów.

Zamiłowany w sztukach pięknych, posiadał w Nowym Yorku naj
piękniejszą galeryą rzeźb i obrazów szkoły francuzkićj. On to w roku 
zeszłym nabył za 300,000 franków, wielki obraz Meisonniera Dzień 
Friedlandu.

Stewart umarł bezdzietny. Ogromny majątek zapisał żonie, 
wkładając na nią obowiązek licznych fundacyj dobroczynnych.

6 0 2  KRONIKA

Pod tytułem Wspomnienia z Barbison ukazała się w druku bar
dzo ciekawa biografia malarza Milleta, zmarłego w roku zeszłym; auto
rem jej Aleksander Piedaquel, sekretarz i biograf Juliusza Janin. 
Nowa książka podwójną ma dla nas wagę: najprzód że kreśli psycholo
gią wielkiego i sympatycznego artysty; potćm że pokazuje szczególny 
zwrot w estetycznych pojęciach Francuzów.

Wspominaliśmy już nieraz, oceniając czy to poezyą, czy rzeźbę, 
czy malarstwo, jak głęboko klassycyzm zapuścił korzenie we wszystkie 
działy sztuki francuzkićj. Nic w tćm dziwnego, zadługo Galia żyła 
pod wpływem rozsiadłych na południu kolonistów focejskich, zanadto 
ściśle zespoloną była z Rzymem, od którego przejęła język i prawa, aby 
te wpływy starożytne nie miały wrosnąć w szpik jćj kości, że tak sig 
wyrazimy. Geniusze XVII wieku, które są po dziś dzień chwałą Frań- 
cyi, a których wpływ oddziałał na cały świat ucywilizowany, tćm bar- 
dzićj ugruntowały klassyczne zasady w pojęciach i umysłach fran- 
cuzkich. Ztąd nigdy romantyzm nie odniósł tu tak zupełnego tryumfu, 
jak w Anglii, w Niemczech i u nas. Estetycy francuzcy patrząc dziś 
trwożliwćm okiem na powódź realistyczną, tak zabójczą dla sztuki, 
a zrodzoną z nadużycia romantyzmu, obwarowali się znowu murem 
klassycznych teoryj. Uważaliśmy to szczególnićj w sprawozdaniach 
z obrazów, podczas kilku ostatnich wystaw, z medalów rozdawanych 
przez sąd przysięgłych, z ubolewania po dziennikach, że wielki styl 
tak mało dziś liczy kapłanów i zwolenników. A czćmże jest ten wielki 
styl, jeśli nie czysto klassyczną modłą?

Co do nas nic przesądzamy, jakie drogi wyżłobi sztuka w przy
szłym swoim pochodzie, przekonani jednak jesteśmy że idee poruszają
ce społeczeństwo, muszą koniecznie oddziałać na jćj rozwój i nowemi 
popchnąć ją  tory. Klassycyzm grecki pozostanie na wieki idealną formą 
piękna, lecz tę formę potrzeba nowćm odrodzić życiem, dostroić do ro
dzimych pojęć, pogodzić ją  z ziemską rzeczywistością, jak ją  godzili 
mistrze greccy, który umieli dopatrzćć w rzeczywistości estetyczną t. j- 
nieskończoną jćj stronę. Weźmy naprzykład arkadyjskich pastuszków 
Teokryta, jak oni cudnie piękni! snać poeta malował ich z natury; jak
że znów przedstawiają sig ckliwie w francuzkich lub naszych sielankach, 
gdzie są tylko odbiciem z drugićj lub trzeciej ręki. O ileż milszy nam 
od nich Wiesław Brodzińskiego, a nawet każdy Stach i Janek z ludo
wych pieśni naszych!



Kilku malarzy francuzkich zrozumiało, iż życie ludu rolniczego 
Jest dla sztuki nieprzebranym źródłem nowych natchnień. Na czele tćj 
szkoły stanęło dwóch: Millet i Breton. Ostatni żyje dotąd i tworzy 
arcydzieła. Millet umarł rok temu: jego to życiorys mamy właśnie 
Przed sobą.

Życiorys to nadzwyczaj ciekawy, nakreślony z prawdziwem uczu
ciem. Dowiadujemy się z niego, że Millet był synem wieśniaka, że się 
urodził w ubogićj chacie uormandzkićj ponad morzem w 1814 roku. 
Geniusz jego malarski byłby może zmarniał jak  zmarniało ich tyle* 
Przez brak wykształcenia, gdyby nie opieka wuja plebana wiejskiego’ 
który zajął się nim od lat dziecinnych. Mimo silnego oporu rodziców,’ 
wuj spostrzegłszy w chłopcu szczególną zdolność, oddał go do Cherbur- 
ga na naukę rysunku. Postęp ucznia tak był znakomity, że rada miej
ska wyznaczyła mu roczny zasiłek. Millet udał się do Paryża, praco
wał przy Delaroszu, zawiązał stosunki z Corotem i kilku innymi mala
rzami. Zrazu w;ziął się do historycznych obrazów: w r. 1845 wystawił 
Edypa, późnićj Żydów w Niewoli babilońskiej. Słabe to były utwory, 
Suać malarz nie miał dobić się sławy na tćj drodze. Spostrzegł to sam, 
Jakoż wkrótce obrał rodzaj odpowiedniejszy swój zdolności. Dał na 
Wystawę Koszykarza, obraz prawdziwie oryginalny, późnićj Chłopka 
•^epącego zboże na zagonie, Grupę żniwiarzy, Slrzyżkę owiec, Wieśnia
ków niosących z łąki nowonarodzone cielątko, wreszcie Pasterkę 
Spośród trzody owiec. Były to arcydzieła; publiczność jednak nie- 
przyzwyczajona do tego rodzaju utworów, mijała je z pogardą, kryty
cy szydzili z nich bez litości. Artysta nie zrażał się tem bynajmnićj, 
Walczył zawzięcie z niedostatkiem, pracował ile sił, w przekonaniu, że 
Prgdzćj czy późnićj dobije się uznania.

W roku 1854 Millet opuścił Paryż, zamieszkał w Barbison pod 
°ntainebleau w blizkości lasu. Tam przeżył lat. dwadzieścia w ciszy 

Wiejskićj, otoczony liczną rodziną. Biograf odwiedzał go często w tćj 
Ustroni; pięknie tćż odmalował patryarchalne życie wielkiego artysty,
0 którym świat tak mało jeszcze wiedział. To go pokazuje przy skrom
nej wieczerzy obok żony, pięciu córek i jedynaka syna; to przy ognisku 
jak bujając na ręku niemowlę, przyśpiewuje wesoło pieśń normandzką, 

na polance leśnćj, jak  opowiada fantastyczne powieści, pilnie zasłu
chanym dziateczkom.

Millet żył wyłącznie dla sztuki i rodziny. Pracował z niezmor
dowaną wytwałością lecz pomału, dokładnie i sumiennie. Mimo to 
^ykonał do ośmdziesięciu obrazów i niezliczoną moc rysunków i pasteli.

' ostatnich dopićro latach życia odebrał zasłużoną nagrodę. Pod- 
f?as wystawy 18G7 roku przysądzono mu medal pierwszej klasy; w lat 
*‘‘ka późnićj obraz jego Widok wioski Greoille doszedł do sprzedaży 
J^olicznćj 20,000 franków; za Kobietę przy lampie amator jakiś za- 
Pfacił do 40,000. Oba te obrazy wyszły z pracowni artysty za bardzo 

ką cenę. Opinia publiczna zwróciła się widocznie ku niemu, nieste
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ty zbyt późno! śmierć wytrąciła mu pędzel w chwili, gdy imie jego za
brzmiało we wszystkich ustach.

Po śmierci Milleta dopićro ten zwrot opiuii pokazał się w całćj 
sile. Rysunki jego płacono po 12,000 franków, sprzedaż ich publiczna 
uczyniła 430,000. Obrazy olejne więcej jeszcze przyniosły. Rodzina, 
którćj los tak żywo go obchodził, żyje dziś otoczona dostatkiem. 
W dziejach sztuki francuzkićj, Millet mało znany za życia, otwiera 
nowe drogi na przyszłość.

6 0 4  KRONIKA

Z pomiędzy licznych stowarzyszeń, 1 które zbiorowemi siłami do
chodzą do zadziwiających rezultatów, zasługuje na szczególną uwagę 
w Paryżu Towarzystwo Franklin, założone w celu propagandy księgo
zbiorów dla ludu i dla wojska. Towarzystwo to powstało w roku 1864. 
Celem jego, jak mówi prelegent, walczyć przeciwko ciemnocie, przeciw 
karczmie i gorszącym książkom, zastępując je dobremi. Nie będziemy 
tu pisać historyi Towarzystwa; przytoczymy tylko kilka cyfr, które da
dzą wymowne świadectwo, jak każda myśl pożyteczna znajduje we 
Francyi ludzi gotowych do czynu i ofiary. Towarzystwo w zawiązku 
swoim liczyło dwustu członków, dziś liczba ich dochodzi tysiąca trzech- 
set. Dzięki gorliwym staraniom tych członków, powstało już ze sta
łych składek, z widowisk i darów uzbieranych 17,966 ludowych biblio
tek; oprócz tego Towarzystwo zasiliło książkami 440 bibliotek woj
skowych.

Kilka tygodni temu byliśmy obecni na dorocznćm zebraniu Towa
rzystwa w teatrze Porte St. Martin. Obchód ten ożywiła piękna kon- 
ferencya Legouvćgo o Lamartinie, jak  niemnićj deklamacye i chóry, 
wykonane przez pierwszorzędnych artystów. Konferencya znana już 
była Paryżanom; akademik Legouvć wystąpił z nią poraź pićrwszy 
na dochód pomnika dla wielkiego pory , mówiliśmy już o nićj w innćm 
miejscu. Wspomnimy dziś tylko o wybornćm sprawozdaniu p. Ferć 
jednego z prezydentów Towarzystwa. Było to małe arcydzieło w swo
im rodzaju. Słuchając go ,podziwialiśmy ten dowcip francuzki, który 
umić ożywić najoschlejszy przedmiot. Mówca obrał dramatyczną for
mę, niby to sprzeczkę żartobliwą z przyjacielem, który dowodził, że 
zdanie sprawy z czynności, niezbędnćm jest na rocznćm posiedzeniu.

— Bądź zwięzłym—mówi przyjaciel—pamiętaj że publiczność 
przyjdzie tu by słyszyć Legouvćgo,by nakarmić ucho muzyką i śpiewami, 
nie zaś dla twojćj nudućj gadaniny. Powiedz poprostu, żeście rozdali 
przez ten rok 56,000 książek, a unikaj próżnych przechwałek! Mało 
uczyniliście dotąd, w obec tego co uczynić należy. Francya liczy 36,000 
gmin, a liczba bibliotek mniejsza o połowę. Wojsko ma 532 bibliotek, 
a wyście jeszcze nie zapomogli wszystkich waszym ubogim datkiem!

— Nie przebić muru głową!—rzecze zagadniony. Z k ą d  w ziąć  
tyle pieniędzy?

— Pieniędzy!—zawoła przyjaciel—alboż to publiczność ich nie
ma? Trzeba tylko umićć złapać... nie pieniądze, ale publiczność.
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Nie taka ona twarda i ona miłuje naukę, rozumie jćj pożytek. Ofiara 
wcale jej nie ustraszy. Trzeba jej tylko pomódz.

Ten pan naprzykład postanowił zjeść dzisiaj dobry obiad, który 
przypłaciłby niezawodnie nowym napadem podagry. Piękna rączka 
kwestarki podsunie mu zaraz aksamitny woreczek. Alboż to on nie 
zrozumić odrazu, że lepiej zjeść zły obiad, a wypełnić czyn dobry? 
Tamten ma iść do klubu, zasiąść za zielonym stolikiem i złoto z kiesze
ni swojćj przesypać w cudzą kieszeń, bez nadziei powrotu. Kiedy słod
ki głosik zadzwoni: „proszę o datek na biblioteki wiejskie!” niech tylko 
porzuci garstkę złota, a oto zniknie mu z myśli klub zapowietrzony, 
ujrzy błękitne niebo i zielony las i wieś gdzie się urodził, gdzie pląsał 
pacholęciem i współczesne mu dziatki, dziś jak on posiwiałe starce! 
„Dobrze iż ich wnuczęta zabawią się książką! pomyśli sobie w duchu, 
mnie ta ofiara nie zuboży!11

Całe sprawozdanie wygłoszone w ten sposób wywołało grzmot 
oklasków, a co więcćj poruszyło serca, rozwiązało jakby cudem woreczki
i portmonetki. Brzęk złota hojną rzucanego ręką, milćj dzwonił niż 
akordy mistrzowskich chórów. To złoto przemienione na książkę miało 
nakarmić tysiące dusz, ułaknionych światła i nauki.

Posiedzenie zakończyło się rozdaniem szesnastu medali. Wymie
nione zasługi laureatów, pokazują jak zbawienne owoce wydała już 
nowa instytucya. Jedyny złoty medal przysądziło Towarzystwo Ksa
weremu Thiriat. Osobistość to nadzwyczaj zajmująca; powiedzmy
o nićj słówko.

W chłodny dzień zimowy, w końcu grudnia 1845, szło parowem 
Wogezów pięcioro dziatek, dziesięcioletni chłopczyk i cztery dziewczyn
ki, na naukę katechizmu z jednej wioski do drugićj. Przecinał drogę 
strumień, wezbrany jesiennemi deszczami. Na strumieniu leżała wąz- 
ka kładka. Chłopiec przeszedł szczęśliwie, za nim puszcza się dziew
czynka, traci równowagę i z krzykiem wpada do wody. Chłopiec 
rzuca się bez namysłu, ocala towarzyszkę. Po katechizmie wraca do 
domu zmoczony, przeziębły do kości. Nastąpiła ciężka choroba, 
a w skutek jćj ogólne sparaliżowanie. Biedny chłopiec nie mógł postą
pić kroku; zmuszony był pełzać na czworakach. Syn ubogiego tkacza, 
kaleka, stał się ciężarem dla rodziny. Zrazu towarzysze odwiedzali go 
często, pomału zapomnieli o nim. Sam opuszczony, znalazł przecież 
osłodę w samotności: tą pociechą było czytanie!

Po zmarłym dziadku, pozostało w szafie kilka zużytych książek, 
liyły tam Żywoty Świętych i Noce Junga, był Telemak i historya Maro
ko, był Psałterz Dawida i krótki zbiór wszystkich umiejętności.

Dziecię rzuca się na ten duchowy pokarm; im więcćj czyta, tćm 
więcćj czytać pragnie. Głowa mu płonic, iskra poetyczna rozbudza się 
nagle w jego duszy. Patrzy z miłością na góry, bada pilnie każdą ich 
zmianę, coraz inny układ chmur na wierzchołkach; wyprowadza ztąd 
meteorologiczne wnioski, spostrzeżenia zapisuje w dzienniku. Z równą 
Pilnością bada zioła rosnąco na górach, rozpoznaje pokłady skał;
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uczeni dowiadują sig o nim, dostarczają mu książek, pomagają w ba
daniach. W roczniku Wogezów drukują meteorologiczne jego buletyny.

W takićm to skupieniu ducha, w tak bezustannej pracy, przyszedł 
do lat młodzieńczych. Rzecz dziwna! ten męczennik nie trapił sig 
swym losem, nie nudził, nie narzekał. Znalazł nawet słodycz wpośród 
cierpień, świadczą o tem słowa nakreślone w książeczce, którą wydał 
pod tytułem. Dzienniczek Samotnika.

„Nie szukałem ja  nigdy—mówi on—szczęścia w życiu, lecz samo 
przyszło do mnie, wyrosło i zakwitło pod stopy memi. Pociechy jawiły 
się jak stokrotki ukryte pod murawą, nic spostrzegłem icli odrazu, 
czasem nawet nie dbałem o nie! Trudno mi było dopatrzeć ich okiem 
zalanćm łzami! “

Nabywszy tyle wiadomości, młodzian pragnie rozdzielić je po
między drugich: wykłada botanikę braciom, towarzyszom i sąsiadom. 
Wykład jego prosty, pełen życia, porywa uwagę słuczaczów, bawi ich
i uczy zarazem. Wić 011 jak wiele zawdzięcza książkom, radby miłość 
ich przelać we wszystkie serca, pragnie być pożytecznym. Koło działa
nia swego, zrazu szczupłe, siłą woli rozszerza coraz bardzićj. Przyczy
nia się dzielnie do zakładu kilku wiejskich bibliotek, do szerzenia 
oświaty między ludem. Towarzystwo Franklin ma w nim jednego 
z najgorliwszych korrespondentów. W nagrodę tyłu zasług jedyny 
medal złoty, ofiarowało w tym roku Ksaweremu Thiriat.

Buletyny Towarzystwa wychodzące raz w miesiąc, zawierają 
mnóstwo szczegółów pocieszających dla każdego, kto kocha lud wiejski
i rozumić wielką jego przyszłość. Biblioteki rozsiane po kraju pozosta
ją  w związku z towarzystwem, wprost, lub za pośrednictwem filii za
wiązanych po miastach. W raporcie z Boulogne, znajdujemy powtó
rzone słowa prostego robotnika: „Nim byłem zaabonowany do biblio
teki ludowćj, opuszczałem co wieczór dom, grałem w bilard, marnowa
łem pieniądze. Dziś siedzę w domu z żoną i dziećmi, czytam zabawne 
książki, których mi panowie pożyczają.11

Niemnićj pocieszającą wiadomość znajdujemy w sprawozdaniu 
z Wogezów. Tam za lasami, za górami leży ukryta osada Gerardmer, 
zamieszkała wyłącznie przez tkaczów i smolarzy. Ludność rozrzucona 
w, wielkim parowie, przechodzi sześć tysięcy mieszkańców. Istnieje 
tam sześć bibliotek ludowych. „W każdą sobotę—mówi raport — dzieci 
zanoszą do domu pokarm duchowy dostateczny na tydzień. W długie 
wieczory zimowe, podczas gdy śnieg zawala progi chaty, ojciec wstaje 
od krosien tkackich, siada przy ognisku, matka zwija nici na moto- 
widle. Wtedy jedno z dziatek otwiera książkę, czyta; każdy słucha 
z uwagą wytężoną. Godzina zbiega w oka mgnieniu, następuje rozmo
wa o tćm, co się dopićro przeczytało. I tak mija dzień za dniem, 
a w chacie coraz spokojniej, coraz ciszćj; w karczmie zaś coraz to 
większe pustki.“

W Buletynach Towarzystwa znajdujemy wiadomości z dalekich 
nawet krajów. W ostatnim numerze cyfry statystyczne pokazują nam



niesłychany postęp oświaty w Węgrzech. Ludność Węgier licząc 
w to i różne słowiańskie szczepy, wynosi 13,450,000 mieszkańców roz
siadłych w 11,352 gminach. Liczba szkółek wiejskich dochodzi 1 5 .4 4 5 - 
w ostatnim roku powstało 199 nowych. Bibliotek szkolnych istnieje 
w kraju 1,508.

Jakże wymownie świadczą te cyfry o stanie umysłowym naszych 
sąsiadów zakarpackich!
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Towarzystwo Franklin zwraca myśl naszą ku jednemu z najzna
komitszych jego fundatorów, którego opłakuje dziś świat naukowy. 
Mówimy o wielkim chemiku Balardzie. Imię to zapisała Francya, obok 
imion Lavoisiera, Laplaęa i tylu innych, któremi śmiało odpiera poci
ski Niemców, szydzących z jej leichte Literatur. Balard tćm żywsze 
hudzi zajęcie, że urodzony w prostej chacie wieśniaczej, siłą geniuszu 
a obok tego wytrwałą, półwiekową przeszło pracą, nietylko że sam 
stanął na świeczniku, ale stał się chwałą ziemi ojczystej.

Urodzony w Montpellier r. 1802, dzięki opiece chrzestnej matki, 
°dbył nauki w kolegium, poczem otrzymał miejsce preparatora w szkole 
farmaceuty cznśj. Tam pracował z zapałem nad chemią i botaniką. 
W każdą niedzielę korzystając z chwili spoczynku, biegł nad brzegi 
morza, zbierał zioła, trawki i muszle. Kilka lat upłynęło w ten spo
sób; nadszedł rok 1826. Okolice morza Śródziemnego obfitują w so
lanki. Dnia jednego Balard czyniąc doświadczenia chemiczne odkrył 
w ługach solnych nowe ciało: nazwał je bromem. Jestto ostatni
2 pierwiarstków odkrytych w grupie metaloid. Okoliczność ta rozsła
wiła imię młodziana; miał wtedy lat dwadzieścia cztery. Powołany na 
Pi'ofessora chemii, szybkim krokiem wstępował na coraz wyższy szczebel. 
W lat kilka został professorem fakultetu w Sorbonie, członkiem rady 
uniwersyteckiej, inspektorem szkół; akademia nauk ofiarowała mu 
krzesło.

Odkrycie bromu niesłychanie ważne tak w terapeutyce, jak 
^  sztuce farbiarskićj, wpłynęło stanowczo na postęp fotografii; ztąd 
Towarzystwo paryzkich fotografów uczciło wielkiego chemika, mianując 
go prezydentem swoim.

Balard nie odpoczywał; obarczony pracą obowiązkową, co rok la
tem opuszczał Paryż, przebiegał jak  niegdyś brzegi morza, badał sali- 
ty, którym zawdzięczał już tyle, a które jeszcze miały przyczynić mu 
sławy w końcu mozolnego zawodu. Ludzie tymczasem, jak to często 
oywa, pomawiali go że zasnął na wawrzynach, zwali go szczęśliwym 
Więcćj niż zasłużonym; niektórzy nawet mówili żartobliwie: to nie 
"alard odkrył brom, a raczćj brom odkrył Balarda! Chemik tymcza- 
Sem pracował zawzięcie. Dnie całe spędzał w laboratoryum, wakacye 
w salinach. Owocem tych kilkudziesięcioletnich trudów było już nie 
Il0we odkrycie, gdyż pierwotne ciała nie często się znachodzą, lecz wy- 
|'a|azek, który stał się dla Francyi źródłem nieprzebranych bogactw. 
Walard doszedł sposobu jak wydobywać z ługów solnych, sodę, potaż
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i magnezyą, za pomocą słońca lub sztucznego zamrożenia. Pomysł 
teu zastosowany już został we Francyi, Hiszpanii i Portugalii z nad
zwyczajnym pożytkiem.

Piękna to była i prawdziwie sympatyczna osobistość. Przez lat 
pięć mieszkaliśmy z Balardem w jednym domu, a raczej w jednym 
ogrodzie; domki nasze rozdzielał nizki parkan. Patrzyliśmy nieraz 
z upodobaniem, jak teu siwy już ale pełen życia Prowansalczyk, wyćwi
czony w sztuce gimnastycznej, wdzierał się po ścianie na poddasze, 
gdzie miał maleńkie domowe laboratoryum. Progi jego otwarte były 
na oścież dla ubogiej rodziny; wychowywał kilkoro sierot. Niesłychana 
tu gościnność objawiła się w pełni podczas wystawy 1867 roku, wów
czas to dom Balarda stał się gospodą dla niezliczonych rodzin prowan- 
salskich: widok tych gości obozujących w każdym kącie przypomniał 
nam ową gościnność staropolską, uwiecznioną przez Pola w pieśni „O ziemi 
naszej.” Obraz taki w Paryżu był dla nas prawdziwą niespodzianką.

W sławnym memoryale do akademii, Balard wyrzekł pamiętne 
słowa: „Według mnie celem nauki dla człowieka nie jest tylko uczynić 
zadosyć potrzebie poznania i zgruntowania wszystkiego, cechującój naj
szlachetniejszą stronę jego władz umysłowych; ma nauka cel inny, 
mnićj może świetny, ale moralniejszy i świętszy, który nakazuje, spo
żytkowaniem sił przyrody, pomnożyć produkcyą, a tern samem przy
bliżać ludzi do równości, upowszechniając między nimi dobrobyt.11

Piękna dusza Balarda maluje się w tych słowach; słusznie też 
powtórzono je ze czcią ponad otwartym jego grobem.

Prace podróżników stanowią ważny dział w tegorocznćj literatu
rze francuzkićj, na czele wszystkich pomieścić wypada dzieło Karola 
Blanc, członka akademii sztuk pięknych: Podróż po wyższym Egipcie, 
uwagi nad sztuką egipską i  arabską. Wytrawny estetyk umiał oży
wić erudycyjny przedmiot, stylem świetnym i dziwnie obrazowym. Są 
to wrażenia z podróży odbytćj w roku 1869 podczas otwarcia kanału 
Suezkiego, z ogromem znakomitych gości zaproszonych przez kedywa 
na ową uroczystość.

Pan Blanc szerokicmi rzutami pędzla maluje niebo i krajobrazy 
Egiptu, lud i jego obyczaje: zajmuje go szczególnićj ów starożytny 
Egipt wydobyty w ostatnich czasach z wnętrza ziemi, pracą nowożyt
nych archeologów. Widzimy przesuwające się przed oczyma naszemi 
sławne zwaliska Tcb nad Nilem, pyszne szczątki Luksoru i Karnaku, 
olbrzymie piramidy, grobowce Faraonów ośmnastćj dynastyi, zdobne 
malowidłami, którym trzydzieści sześć wieków nie odebrało świeżego 
koloru; widzimy czarodziejską wyspę Filoe, groty Beni-Hassan i świąty
nię Sfinksów, świeże odkrycie Mariette Beja.

Po cudach starożytnego Egiptu, autor opisuje cuda sztuki arab
skiej: wspaniałe meczety i grobowce Kalifów; oprowadza nas po ulicach 
Kairu, pokazuje drogocenne kobierce i złotnicze wyroby, arcydzieła 
czasów dzisiejszych; kreśli charakterystykę muzyki i tańców arabskich.
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Obok poważniejszych rozpraw, spotykamy co chwila jakaś fantastyczna 
opowieść, jakiś rys wzięty z życia. Ośmdziesiąt rycin wykonanych 
starannie rylcem p. Delangle, wraża w pamięć czytelnika opisane przed
mioty i godnie dopełnia tę znakomitą publikacyą.

Od czasu jak rozpoczęliśmy naszą kronikę, dwaj trybunowie ludu: 
Wiktor Hugo i Louis Blanc, spotkali się poraź drugi w obec tłumów* 
już nie w sali konferencyjnej, ale na cmentarzu nad trumną pani Blanc! 
Ilugo przemówił na ten raz pod wpływem szczerego natchnienia.' 
Świeża pamięć tylu strat jakie sam przebył, rozbudzona widokiem łez 
przyjaciela, dała mu prawdziwie twórczy polot. Słowa jego nacecho
wane prostotą i powagą płynęły z głębi duszy jak strumień wody ży
wej. Pięknie poeta określa stanowisko niewiasty. „Pani Blanc__mó
wi on—była skromną towarzyszką słynnego tułacza. Louis Blanc zna
lazł na wygnaniu tę duszę: Opatrzność przysposabia czasem takie spo
tkania ludziom sprawiedliwym; życie we dwoje łatwiejsze i szczęśliwsze. 
Postać pani Blanc spokojnie przyświeca wśród tych burzliwych bły
skawic, które za dni naszych łączą się z wszelkim rozgłosem. Postać 
ta nikła w promienistćj chwale małżonki; 011 był całą jej chlubą, ona 
radością jego. Spełniała wielkie a ciche powołanie kobiety: powołaniem 
tćm kochać!

„Człowiek wysila się i tworzy, posiewa i zbiera, niszczy i buduje, 
rozmyśla i walczy: kobieta kocha! I cóż spełnia ta miłość? oto rozmaga 
siłę w mężu. Pracownik potrzebuje otoczenia; większy pracownik, tćm 
słodszą niech będzie towarzyszka.

„Kiedy Louis Blanc, ten apostoł ideału, ten zapaśnik prawdy, 
kończył swą dzienną pracę, obracał oczy ku tej skromnej a szlachetnej 
żonie i słodki pokój znajdował w jćj uśmiechu!

„Ach! uszanujmy niewiastę!—ciągnie mówca—otoczmy ją chwałą! 
Niewiasta to ludzkość uważana ze strony spokojnej; niewiasta to dom, 
to tkliwa rada, słodkiemi wyrzeczona słowy, wTśród tych burzliwych prą
dów co miotają nami, zapalają nas gniewem. Częstokroć w około sie
bie samych widzimy wrogów', tylko niewiasta wierną nam przyjaciółką. 
Ach! wspierajmyż ją, dajmy co jej należy; dajmy jej w ustawacn naszych 
■niejsce, jakie jej daje prawo. Uczcijmy o bracia tę matkę, tę siostrę, 
tę małżonkę. W niewieście spoczywa zagadnienie społeczne i tajemni
ca ludzkości. Ona napozór tak słaba, jest przecież wielką siłą!

„Mąż na którym opićra się lud, potrzebuje wsparcia niewiasty.
”  dniu kiedy nas opuszcza, wszystkiego nam brakuje; my to raczćj 

u&iaiii a ona wiecznie żywa! Pamięć jej panuje nad nami,'a kiedy stoimy 
nad jej grobem, zda się jakby dusza nasza zstępowała'z nią razem, 
a dusza jćj wybiegła ku nam z pod trumny!

„Tyś sam przyjacielu! biedny tułaczu, dziś zaczyna się rzeczywiste 
'vy&nauie twoje!1 •



Łatwo pojąć jak głęboko te słowa poruszyły słuchaczów. Pani 
Blanc była angielką; przed jedenastu laty zaślubiła słynnego wygnańca 
przebywającego pod ten czas w Anglii.
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Mamy przed sobą kilka publikacyj D-ra Rabinowicza: uderzyła 
nas szczególnićj gramatyka języka polskiego napisana po niemiecku. 
Powinnaby ta praca zwrócić uwagę, uczonych naszych, już dlatego sa
mego, że p. Rabinowicz wielkim jest erudytą: różnostronność jego ba
dań naukowych prawdziwie zadziwiająca. Otrzymał on dyplom dokto
ra medycyny fakultetu paryzkiego; obok specyalnych prac w tym wy
dziale, zajmował się pilnie filologią, i badaniem talmudu. Długi szereg 
dzieł tego litewskiego Izraelity, świadczy o jego nadzwyczajnćj działal
ności umysłowój. Z prac lingwistycznych wymienimy tu gramatykę 
łacińską, wyrozumowaną i uproszczoną, z zastosowaniem do reguł 
języka francuzkiego; gramatykę grecką ułożoną w tenże sam sposób, 
dotąd nieogłoszoną drukiem; gramatykę hebrajską, drukowaną naj
przód u Brockhausa w Lipsku, tłumaczoną na francuzki język przez 
Muleta; nowe porównawcze zasady wymawiania angielskiego. Z badań 
talmudycznych Dr. Rabinowicz wydał dotąd dwa dzieła: Legislation 
civile i Legislation criminelle du Talmud, ostatnie wydane z polecenia 
rządu francuzkiego w drukarni narodowej. Oprócz tego autor ukoń
czył obszerną pięciotomową pracę, o Cywilnćm prawodawstwie Talmudu.

Ze wszystkich prac podjętych przez autora, gramatyka polska 
najwięcćj przedstawiała mu trudności: przytaczamy własne jego 
wyrazy.

„Urodzony w miasteczku Ilorodczu (w powiecie Kobryńskim, 
gubernii Grodzieńskićj), nie umiałem ani słowa po polsku. Wiadomo że 
większość izraelitów w Polsce i na Litwie zna tylko język hebrajski
i niemiecki, lecz polski zupełnie jćj obcy '). Łatwo zrozumieć złą stro
nę takiego stanu rzeczy. Słusznie tćż chrześcianie w Polsce wyrzuca
ją  współziomkom swoim izraelitom, że się nie uczą języka miejscowego, 
źe nawet uczeni żydowscy pisali wyłącznie po hebrajsku i niemiecku, 
a nie uczynili nigdy nic na korzyść literatury polskićj. Pragnąłem po
wetować błąd moich współrodaków i zapobiedz o ile można złemu. 
Czując usposobienie do badań gramatycznych, powziąłem myśl ułożenia 
gramatyki polskićj, w porównaniu z językiem hebrajskim i niemieckim. 
Nim jednak przystąpiłem do tćj pracy, trzeba mi było samemu nauczyć 
się po polsku. Rozpocząłem tę naukę przed trzema laty, najprzód 
z gramatyki polsko-francuzkićj, a następnie czytając Biblią przy pomo
cy dykcyonarza i porównywając dosłownie tekst polski z hebrajskim.11

')  A utor ma zapowne nil myśli gruntow ną znajom ość języka polskiego, 
bo wszakAe Izraelic i nasi w K rólestw ie, mówią wszyscy jakakolwiek, choć ła 
m aną polszczyzną. Ależ i co do ich niem czyzny, nie przyznają się wcale 
Niem cy.
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Owocem tej trzyletniej pracy jest owa gramatyka polsko-nie
miecka, którćj czgść pićrwsza obejmująca piętnaście arkuszy ukazała 
sig niedawno w druku '). W gramatyce pana Rabinowicza, kilka no
wych spostrzeżeń lingwistycznych zasługuje na szczególną uwagg. 
Autor rozbierając pisownią polską, podziwia nadzwyczajną jćj loiczność 
j protestuje silnie przeciwko sądom panów: Małeckiego, Malinowskiego
i innych, którzy utrzymują, jakoby pisownia czeska loiczniejszą była od 
polskićj. Uderzyło nas także podobieństwo w jgzyku polskim i he
brajskim liczebników zbiorowych: dwoje, troje, czworo, pięcioro; jak 
ciemniej analogia w czasowaniu słówr dokonanych, niedokonanych, 
jednotliwych i czgstotliwych.

Druga czgść gramatyki czeka dotychczas na wydawcg. Smutno 
Pomyślćć że usiłowania człowieka tak wielkiej nauki, rozbijają sig
o brak kilkuset franków!

Nie czujemy sig wcale kompetentni do ocenienia całej doniosło
ści prac uczonego filologa, a tembardzićj talmudzisty. Uwrażamy jed
nak za obowiązek zwrócić na nie uwagą ziomków, opierając sig na 
świadectwach ludzi najwyższego znaczenia w świecie naukowym. Co 
do gramatyki hebrajskićj czytamy raport professora Munka, zdany 
'v roku 1864, na posiedzeniu instytutu francuzkiego. Sławmy ten 
hebraista, zachwalając jasność i treściwość wykładu, mówi, że autor 
nmiał być jeszcze oryginalnym po pigciuset gramatykach, które po
przedziły jego pracg. Na przedstawienie Munka, akademia napisów 
zaszczyciła to dzieło chlubną wzmianką. Co do gramatyki łacińskiej, 
ta na zalecenie pierwszych filologów jak Alfred Maury, Hippeau, Dot- 
tain, wydana z pomocą rządu, rozesłana została przez ministra oświe
cenia do bibliotek wszystkich liceów francuzkich. Zasady porównawcze 
Wymawiania angielskiego, przedstawione były akademii napisów, przez 
Professora Egger z najwyższą pochwałą. Dzieło nakoniec o cywilnćm 
Prawodawstwie Talmudu zwróciło uwagg professora Franka, który 
w Journal des Savants, ogłosił o nićm bardzo zaszczytne sprawozdanie.

Doktor Rabinowicz obok tak wysokich zasług i tak powszechnego 
uznania, zachował prostotg właściwą prawdziwie uczonym. Na pićrw- 
Szćj stronnicy Talmudu czytamy wymowną dedykacyą: „Ojcu memu 
rabinowi w Antopolu i matce Miriam, w hołdzie pełnym uszanowania.11

Trzy teatra paryzkie wystąpiły w kilku ostatnich tygodniach 
z Uowemi utworami muzycznemi: Wielka opera z niesłychanym prze
pychem wystawiła Joannę d'Arc Mermeta, Opera komiczna Piccolina p. 
‘Hrdou, z muzyką Ernesta Giraud; Opera włoska ukazała Aidę niezna- 
ll!Ł dotąd Paryżanom. Sam Verdi obecny w Paryżu dyryguje orkiestrą. 
, . O Joannie d’Arc nie wiele powiedzićć można. Muzyka w ogólno- 
,Cl nie zadowoliła nikogo. Trudne to w rzeczy samćj zadanie dla ma- 
arza jak dla poety, dla rzeźbiarza jak dla kompozytora mieć przed

’) Wyszła w księgarni luksemburskiej, przy ulicy Tounion.
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sobą tak cudowny, tak nieścigniony myślą ludzką ideał, jakim była 
dziewica Orleańska. Potrzeba było geniuszu Szyllera, aby stworzyć 
poetyczne arcydzieło godne nieśmiertelnćj bohatćrki; żaden mistrz 
francuzki, na żadnćm polu sztuki nie potrafił mu sprostać. Zdaje nam 
sig nawet, że i arcydzieło Szyllerowskie większe ma znaczenie w Niem
czech i u nas, jak  w ojczyznie Joanny, gdzie idealny typ żyje w sercu 
wszystkich i przyświćca pigknością niezrównaną.

Muzyka Menueta nie odpowiedziała ogólnemu oczekiwaniu. 
Libreto układu samego kompozytora, ma wszystkie warunki jakich 
można wymagać od tego rodzaju poematów; lecz ani libreto, ani wysta
wa nie nadadzą wrartości operze. Guyby ją  mógł nadać przepych de- 
koracyi, nowy utwór nie pozostawiłby nic do życzenia. Dzięki tćż 
wspaniałej wystawie, Joanna d’Arc nie upadła i długo zapewne przy
ciągać bgdzie widzów.

Pićrwszy akt przedstawia Dom Remy. Tłumy wieśniaków zapeł
niają i ożywiają sceng. Drugi akt odbywa sig w Chinon wTśród prze
pychu dworu królewskiego; trzeci w obozie pod Blois. Dyrekcya dla 
podniesienia sztuki z nadzwyczajnym przepychem wystawiła biesiadę 
obozową. Żołnierze w malowniczych kostiumach, zataczają koło rycer
skie poszczgkując w puhary; grupy rybałtów i cyganów krążą pomigdzy 
wojskiem. Trąba bojowa przerywa nagle ucztę; rycerstwo spieszy na 
odsiecz Orleanu pod sztandarem Joanny, śpiewając chórem Veni 
Creator. Czwrarty akt ukazuje oblężony Orlean. Piąty przechodzi 

wszystkie niezrównaną świetnością. Rzecz odbywa się w Reims; scena 
przedstawia wnętrze katedry. Karol VII otoczony dworem i rycer
stwem, przysięga na Ewangelią, gdy tymczasem chór dziewic śpiewa 
hymn Salomona. Tryumf powszechny: sama tylko bohatćrka nie po
dziela ogólnej radości. Zadanie jćj skończone: nie słyszy już cudo- 
wnych głosów! Utkwiła oczy w górę i oto nagle rozstępują się rnury 
katedry, widać płonący stos, otoczony chmarą Anglików” kat prowadzi 
ofiarę.

Widzenie znikło: Joanna przystępuje do króla. Okrzyk Ilozanna 
zakończa widowisko. W wielkićj pięcioaktowej kompozycji nie brak  
pięknych i wzniosłych ustępów, całość jednak daleka od doskonałości-

O Aidzie mówiliśmy obszernie cztery lata temu, kiedy po raz 
pićrwszy przedstawiono ją  w Kairze. Dodamy tylko że Paryż prawdzi
wie nią zachwycony, jednomyślnie zowie tę operę najpiękniejszą perł$ 
w artystycznćj koronie Verdiego.

Zobaczmy wreszcie riccotino operę komiczną pana Giraud- 
Młody ten kompozytor, uczeń szkoły rzymskićj wywiązał sig wyborni1’ 
7, zadania. Sztuka jego wywołała sympatyczne oklaski, wszyscy jćj 
wróżą długi szereg przedstawień.

Wiktor Sardon wysnuł libreto z własnej komedyi, przedstawionćj 
przed laty piętnastu w teatrze Gimnase, lecz je zupełnie przeistoczył- 
Oto treść w kilku słowach: rzecz odbywa sig w Szwajcaryi, w doinU



pastora Tidmanna, w wigilią Bożego Narodzenia. W pośrodku izby 
stoi drzewko przybrane wstążkami, owocami i mnóstwem zabawek. 
Dziatwa przybiega tłumnie. Rozpoczyna się tradycyjne widowisko: 
najprzód defilują trzej królowie z latarnią w kształcie gwiazdy; dalćj 
idzie grono śpiewaków i grajków ze skrzypcami, dwaj wieśniacy niosą 
ogromną głownię, chór włościan, niewiast i dzieci śpiewa pieśń kolen- 
dową. Wśród tłumu widać dwóch podróżnych; to młodzi artyści, rzeź
biarz Annibal i kompozytor Musareigne; idą do Rzymu, zamieć zaskoczy
ła ich w górach. Gospodarz zaprasza ich gościnnie w progi swoje.

Wszyscy się weselą, smutna tylko Marta, młoda sierota, wycho
wanka pastora. Dziewuszka ta przed kilku miesiącami, przebywając 
w górach, poznała malarza francuzkiego Fryderyka. Młodzian znie
wolił sobie jćj serce, obiecał ją  poślubić, a oto mija szósty miesiąc, jego 
nićma jak  nićma!

Pastor Tidmann boleje nad wychowanką, korzystając z obecności 
dwóch artystów, postanawia iść z nimi do Rzymu, gdzie przebywa Fry
deryk. Marta przyjmuje z razu ofiarę opiekuna, po krótkim jednak 
namyśle, pisze do niego list, zarzuca na ramiona płaszcz góralski i za
lana łzami puszcza się sama w drogę.

Drugi akt prowadzi nas do pięknśj gospody pod Rzymem. Z dala 
błyszczy kopuła św. Piotra, bliżćj widać w gruzach starożytną świąty
nię Sybilli. Żebracy leżą pod cieniem skał, czekają na przechodnia. 
Turyści amerykańscy, w zielonych wualach z parasolami, rozczytują się 
w przewodnikach podróży, nie patrząc wcale na miejscowość.

W tej gospodzie przebywa od tygodnia Fryderyk zmęczony 
Wdziękami Elleny, która z bratem zamieszkała poblizką willę. Liczne 
grupy przechadzają się tu i tam; nagle staje przed gospodą Marta prze
orana za wieśniaka włoskiego; niesie na ramieniu figurki gipsowe. 
Artyści otaczają chłopca, zowią go Piceolino, maleńki. Chłopiec pra
gnie, jak  mówi, uczyć się malarstwa. Fryderyk przyrzeka być jego 
niistrzem. W chwili gdy mają odejść, rzecz komplikuje się w skutek 
niespodziewanego wypadku. Włoch jakiś zakochany w pięknśj Ellenie, 
godzi sztyletem w pierś Fryderyka. Marta zasiania go, sama odbićra 
Pocisk. Niewiasty opatrują ranę, podstęp nie uszedł ich oczu.

W akcie trzecim odkrywa się tajemnica.. Fryderyk poznaje 
Martę w uczniu swym Piccolino. Wdzięczny za ocalone życie, za
wstydzony własną lekkomyślnością, błaga przebaczenia. Marta zapo
mina obrazy, oddaje mu rękę; ślub nastąpi niebawem.

Opera pełna życia podobała się powszechnie. Krytycy zarzucają 
tylko autorowi brak pomysłu twórczego. Według nich rzecz wzięta 
v' idylli floryanowskićj Klaudiny. Ci którzy czynią ten zarzut, nie 
pytali znać komedyi hiszpańskićj Egilasa Una adcenlura de Tirso. 
pfzed laty cztćreina daliśmy treść tój sztuki w jednćj kronice naszćj. 

an Sardou przerobił komedyą najwidocznićj. Taka pożyczka byłaby 
Według nas niewinną, gdyby autor przyznał się był do rzeczy. Nie 
IJ‘orwszy to raz hiszpański repertuar dodaje natchnienia francuzkim

PAR Y SKA . 6 1 3

Tom II. Czerwiec 1876. 78



6 1 4 KRONIKA PARYSKA.

dramaturgom. Nikt nie posądzał Kornela o plagiat, chociaż poprostu 
przerobił Cyda z Guilena de Castro, ale Kornel wypowiedział to z całą 
otwartością, godną wielkiego poety.

Biblioteka Warszawska w zeszycie styczniowym zapisała w Wia
domościach Literackich, że zmniejszyła sig w Polsce liczba prenumera
torów na francuzkie przeglądy, z korzyścią dla publikacyj warszaw
skich. P. Lćger gorliwy slawista pochwycił' ten szczegół i powtórzył 
go we florenckiój Revista Europea. Byłoby to naturalnem ze strony 
sprawozdawcy rzeczy słowiańskich, ale wyrazy jego mają ton dziwnie 
jakoś sarkastyczny. Zachwalając rozwój literatury polskićj, czego do- 
w'ód wridzi w 20 0 ,0 0 0  rozrzuconych prospektach i znakomitćj liczbie 
tegorocznych kalendarzy warszawskich, sprawozdawca dodaje, że ta 
interesująca literatura miała w biegu swoim pewne chwile, w których 
stała na czele innych literatur słowiańskich. Prosilibyśmy p. Lćger, 
aby wskazał" nam chwile kiedy było inaczćj? Wprawdzie wszechnica 
pragska dawniejsza od krakowskićj, ależ w XIV wieku ani czeska, ani 
polska literatura nie wyzwoliły sig jeszcze z łacińskich powijaków. 
W epoce odrodzenia, Raguza błyska nad Adryatykiem, ale w tćjże epo
ce, zorza Zyginuntowska jaśniejszą łuną świeciła w oczy światu, a i sam 
Gundulicz uderzony tym blaskiem, w sławnym swym poemacie opiewa 
chwałę Polski. Świetna ta zorza, przyćmiła się wprawdzie w w. XVII; 
literatura upadła, język postradał dawną czystość; niech nam jednak 
p. Lćger wskaże w świecie słowiańskim aby jeden kraj, któryby 
w owych czasach wydał dzieła odpowiednie Wojnie Okocimskiej albo 
Pieśniom Druibackiej. Cóż tu powiedzieć o epoce Mickiewicza, Kra
sińskiego, Fredry i tylu innych; ale jakiegoż ocenienia spodzićwać się od 
krytyka, który w swoich Sludyach słowiańskich zaliczył dwóch pićrw- 
szych do rzędu Byronistów; ostatniego zaś porównał nie z Molierem, ale 
z nudno-ckliwyin Marivaux!

Z nowych publikacyi warszawskich wylicza p. Lćger dzieła Szaj
nochy i Klementyny z Tańskich Hofmauowćj. Autorkę n a s z ą  zow ie 
najpopularniejszym i najuczciwszym  romansopisarzem w s p ó łc z e s n y m -  
Pomiędzy dziełami jćj wymienia Pamiątkę po dobrej matce, Amelią, 
Powiastki dla dzieci i t. p. Jakiż to chaos! Jeśli Hofinanowa była 
tylko romansopisarzem, czemuż wyliczone tylko pedagogiczne jćj prace? 
Nie zwrócilibyśmy nawet uwagi na tę pobieżną wzmiankę, gdyby wy
szła w piśmie włoskićm, z pod pióra innego sprawozdawcy, ale p. Lćger 
badacz ś w ia t ła  słowiańskiego powinien przecież wiedzićć, j a k  p rz e w a 
żną rolę Hofinanowa odegrała w polskićj literaturze, p rz e d e w sz y s tk ić m  
jako zacna piastunka trzech pokoleń, które wyniańczyła na p o ż y te k  
społeczeństwa!

Londyńskie British muzeum otrzymało w darze ciekawe dzieło 
w ośmiu wielkich tomach. Jestto historyą ostatnićj wojny prusko-fran- 
cuzkićj, napisana po chińsku przez dwóch mandarynów: Wang-Thou



i Chang-Tsung-Leang. Autorowie czerpali rzecz z dzienników i prze
glądów. Opisują wszystko z drobiazgową dokładnością, w śmieszny 
tylko sposób przekręcają nazwiska, nadając im chiński charakter 
Mówią np. o spotkaniu w Ems króla pruskiego z ministrem Peen-Ni- 
Tehte (Benedetti), o klęsce Sze-ian (Sedanu), o wyborach marszałka 
Mac-Ma-Hon na prezydenta rzeozypospolitćj. W k o n k iu z y i  porówny
wają obecny stan Europy z położeniem Chin, na pięćset lat przed erą 
chrześciańską.
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Synteza dwóch św iatów , szkic filozoficzny napisał H enryk S tru 
ve. Z dodaniem dwóch urywków: I. Poezya, Religia i Filozofia. 
II. P rzeszłość, P rzyszłość i Teraźniejszość. W arszaw a. N a

kładem  G ebethnera i Wolffa. 1876.

Miła to niespodzianka, śród tak powszechnego jak jest dzisiaj 
zajmowania się światem zewnętrznym, praktyką życia, spotkać się z pi
smem, które się zwraca zarazem i do tajemnych stron bytu, do stron 
duchowych; milsze to jest tćm więcćj, jeżeli charakterem tego zwrotu 
jest nie ironia, przeczenie, ale twierdzenie;—a jakoż tćm bardziej, jeżeli 
myśl, która kierowała tćm pismem, jest to myśl niepoczynająca lub błę
dna, ale znana już i z zasług i z krytycznój znajomości swego przed
miotu.

Przypadek ten jest właśnie z pismem powyższćm.
Pióro Dra Struve znanćm jest czytelnikom Biblioteki, i owszem, 

znane jest dzisiaj ono ze swej czynności a czynności dodatnićj, na polu 
nietylko naszćj literatury.

Nim o piśmie tćm z punktu naszego widzenia wyrazimy kilka 
Uwag bliższych, mamy za obowiązek przytoczyć tu najprzód treść dzieł
ka: bez tego szczegółu, uwagi, o danćm piśmie, zdaniem naszćm, nie 
mogą nigdy być jasne, a zapoznanie się nadto, jak w obecnym przypad
ku, z treścią myśli przeważnie dodatnich, nie może tćż być bez korzyści 
dla czytelnika.

Najogólniejszą treścią pisma Dra Struve jest, jak to objaśnia sam 
napis: Synteza dwóch światów. Jakież to jednak są te dwa światy,
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0 których tu mowa, objaśnić wypada. Wnieśćby można najprędzej, i i  
mowa tu jest o świecie Bucha i świecie Materyi, i że autor jeden z tych 
pierwiastków Bytu, uważając za tezę, drugi za anti-tezę, mówi o skoja
rzeniu ich. Tak jednak nie jest. Dwa światy, o których mówi dziełko, 
są to tylko, jak to sam autor z góry objaśnia, świat uczuć i świat myśli 
człowieka; właściwie więc nietyle to są dwa światy, jak raczej dwie 
krainy jednego świata (ducha ludzkiego). Świat Przyrody, świat Dzie
jów, świat Ducha-Przyczyny, uważane w sobie, pozostają tu zewnątrz; 
gdy jednak to, co wypełnia świat uczuć i myśli ludzkich, są to właśnie 
te różne szczegóły Bytu, przeto i cała powyższa treść weszła w zawarcie 
dziełka, z różnicą, iż jest oceniana nie tyle w sobie, ile głównie pod 
względem swego stosunku już do uczuć, już do myśli człowieka.

Treść dziełka, dla zaznajomienia czytelnika nietylko z myślą, ale
1 sposobem wykładu, będziemy się tu starali przytaczać najwięcej wła- 
snemi słowy autora.

W krótkićm słówku wslgpnem do czytelnika, autor objaśnia treść 
i charakter swego utworu. Wspomniawszy tu o łączności niegdyś poe
zyi i filozofii (Platon) i o rozdzieleniu się tycli dwóch pierwiastków na 
dwie oddzielne i nieprzyjazne sobie drogi uczucia i myślenia; zwraca 
uwagę, iż w obu tych drogach jednak jest cel jeden, t. j. „utworzenie 
spólnego domu piękna, dobra i prawdy11—i dodaje: „Szkic niniejszy pra
gnie być właśnie bezpośrednim wyrazem tćj łączności. “ Autor (szkicu) 
kreśląc go, nie był ani abstrakcyjnym  myślicielem, ani fantastycznym  
poetą, ale człowiekiem.“ Pierwiastek jeden uosobił się tu w treści, dru
gi w formie. „Refleksya filozoficzna w szacie świątecznej (poetycznćj) oto 
treść i forma tego szkicu11.

Sama treść rozwiniętą następnie została w 3ch oddziałach, z któ
rych pierwszy określa główny przedmiot, drugi mówi o głównych kwe- 
styach w piśmie dotkniętych, trzeci wreszcie schodzi do wniosków, czyli 
na pole praktyki.

Oddział I ma napis: Ludzkość na rozdrożu dwóch światów.
Niegdyś, w pierwiastkach wszechistnienia, zjawiona na ziemi Ludz

kość, ujrzawszy co ją  otacza, olśniona, wymówiła wyraz: Bóg, Przyro
da, Duch wiekuisty, Świat nieskończony, a głosy sfer stworzenia wtóro
wały w tem jćj słowom zachwytu. „Śród tych westchnień głębokich 
i tćj harmonii sfer, mówi autor, ujrzały światło dzienne pierworodne 
dzieci ducha Ludzkości, dnia jednego zrodzone i zaledwo o kilka godzin 
wiekiem od siebie różne“, starszćm była córka: Uczucie, które się wy
raziło dalej jako Wiara, Poezyja; młodszćin syn, Umysł, który wydał 
wiedzę badania. Matka z wielką miłością spojrzała na dwoje tych dzie
ci. „Córeczkę, mówi autor, ubrałaś (Ludzkość!) w promienie słońca, 
a za siedzibę dała jćj niebo; dla synka zbudowałaś kolebkę skromną, 
i marzyłaś o szczęściu rodzinnćm, wzajcmnćj miłości tych dzieci.“ „Sio
stra, myślałaś, weźmie nieraz do siebie braciszka, pokaże mu złą świa
tłość niebiańskićj ojczyzny i obudzi w nim tęsknotę do sprowadzenia
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nieba na ziemię. A brat znowu, sądziłaś, wćźmie nieraz pod reke sio
strę i poprowadzi po polach i ogrodach ziemi... Jakże się pięknie do
pełniają te moje dzieci! wrołałaś, jakaż doskonałość przeniknie całe 
istnienie gdy dorosną, dojrzeją. Niebo i ziemia zbratają się wtedy i spły
ną w jedno objęcie.11 — Pod opieką tych marzeń matki, dorosły dzieci 
lecz cóż się stało, że marzenia jćj tak zawiedzione zostały? że zamiast 
nieśmiertelnćj miłości, nieśmiertelna nienawiść wzajemna, stała sie ich 
udziałem? Córka niebios zakochana w widoku ich nazbyt, wzgardziła 
ziemią. Brat wołany przez siostrę, szedł ku niej, lecz pożałował zie
lni: z drabiny, po którćj piął się do niebios, spadł, a chociaż głowa 
i członki mu pozostały, chociaż podrosły, zmężniały, ujrzał się panem 
świata, ale mu pękło serce.u I na taki to los tych dzieci i walki ich dzi
siaj patrzymy. „Filozofia pękła dziś od nadmiaru treści. Poezyi zdję
to z głowy koronę złotą, a na jej miejscu błyszczy korona papierowa.“ 
„I w życiu społecznem wszystko się chwiać zaczyna: Giełda, świą
tynia Plutusa, staje się najwyższym wyrazem życia, skupia w sobie sy
stem nerwowy narodów... Gorączka zaczyna trawić cały ustrój... Żołą
dek napchany... papierami wszelkiego rodzaju... nic już więcej przyjąć 
nie chce: wyrzuca wszystko11. „Religia i moralność, to dźwięki prze
brzmiałe... Prorocy nowych światów wołają, że to fantazye: świat oto 
Bóg, to Bóg prawdziwy i żywTy.“ I wyglądają nowej ery i nowćj wiary, 
a każdy ją  inaczej pojmuje! — „Cóż teraz, matko! po którćjże stronie 
staniesz? czyliż możesz uwierzyć, iż nowa era świata, era jej szczęścia 
zawisła od gwałtownej śmierci jednego z twych dzieci? 11 Jeśli syn twój, 
pan ziemi, zwycięży siostrę, królowę niebios, ach, w'tedy słońce i gwiaz
dy zgasną na niebie, a syn twój na zmarzłej ziemi samobójstwem za
kończy. Jeżeli córka, tedy nałoży kajdany na nogi syna i ziemia cała 
zamieni się wT jeden stos gorejący. 11 Ludzkości bićdna! ty rzeczywiście 
stoisz dziś na ponurem rozdrożu dwóch światów11 — ale „ja znam twe 
serce: ty nie chcesz rozstroju, niezgody; nie wydrzesz ze serca swego, 
ani córki posłanki niebios, ani syna pana ziemi.11

, Oddział Il-gi ma napis: Niebo i  Ziemia, Duch i  Materya, Bóg  
i  Świat.

Co jest ziemia, co niebo, w ogólnym przestworze wszechbytu? czy 
jest jaka między niemi różnica? 11 — Żadnej. — „Tam gdzie te gwiazdy 
dziś się. znajdują, tam dokąd dziś wzdychamy, tam, na tem samem miej
scu będziemy jutro, będziemy rzeczywiście, w dosłownćm znaczeniu, bez 
żadnej poetycznej przenośni. Te gwiazdy niby dalekie, niedoścignione, 
to nasi towarzysze we wspólnćj podróży, po wspólnem niebie... sam Bóg 
nie dał nam nieba bez ziemi, lecz ziemię śród nieba11... „Wy, którzy nie 
mierzycie w żadne niebo a tylko w ziemię, podobni jesteście do owych 
tchórzów na okręcie, którzy lękając się oceanu, kryją się w głąb kaju
ty -  Wystąpcie tylko na pokład, a tchnienie nieba na nowo was ożywi; 
zobaczycie wszystko w co teraz wierzyć nie chcecie11 str. 29. (Wtrąćmy 
tu uwagę, iż nieodróźnienie w tćm miejscu przez autora znaczeń nieba 
1 firmamentu, czyni n iejasną myśl syntezy i tćj lekcyi, do materyalistów
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zwróconej). Czemże jest teraz właściwie duch, czóm malerya? „Du
chem jest wszystko co czuje, myśli, działa.11 Miłość, radość, nadzieje, to 
nie abstrakcye. Gdzie nie ma czucia, myśli, działania, tam mów o wszyst- 
kiem, tylko nie o duchu.“ „Wymysłów abstrakcyjnych, cieniów fauta- 
zyi, które w tobie tylko żyją, a sama w sobie nie czują, nie myślą, nie 
działają, nie nazywaj duchem11 s. 32 (Nie jasne także: między cieniami fan- 
tazyi i blaskiem fantazyi, między wymysłami a myślą, jakaż jest pod 
względem duchowości różnica?) Cóż jest materyą? „Czy materyą jest 
to wszystko co nie czuje, nie myśli, nie działa.“ Lecz takie określenie 
musiałoby pozostać bez odpowiedzi. „Czyż w stanie jesteś wyskoczyć 
ze siebie i przenieść się w serce innej obcćj istoty, aby wyrokować o jćj 
stanach wewnętrznych? 11 „Spójrz na kryształ... czyż w jego symetrycz
nym układzie, w jego pięknych formach nie przejawiają się ślady my
śli, porządku, poczucia poetycznego?... i czyż dlatego mamy ich za
przeczyć, iż utwór ten nic ma mowy nam znanej?... Palec u twej ręki 
czy posiada sam w sobie czucie, myśl, a tćm więcej duszę?... a jednak 
w łączności z ręką i całemtwćm ciałem czyż palec nie żyje?... Dlaczegóż 
więc nie miałbym równie powiedzieć, że wszystkie kryształy ziemi wraz 
z niebotycznemi wierzchołkami jćj gór, są palcami jednćj olbrzymićj 
prawicy, w której się przejawiają czucie, myśl i wola?“ ... „Rozbiór kil
ku atomów istnienia oderwanych sztucznie od związku z całością, nie 
daje ci żadnego prawa zaprzeczać istnieniu życia wewnętrznego, ducha, 
odmawiać mu czucia, myśli i woli“ s. 37. Czemże więc jest materya? 
„Materyą nie to jest co nie czuje, nie myśli, nie działa, co jest pozbawio- 
nćm życia wewnętrznego; lecz tylko co nam opór stawia.11 „Wszystko 
co obce, co nie ja, przedstawia mi się w formie materyi... nawet sam 
Duch najczystszy, Bóg.“ Między twoim duchem a Bożym, między two
ją myślą a myślą Bożą, nie ma próżni wypełnionej jakąś grubą materyą, 
nazwaną światem; nie! gdzie twoje istnienie, twój duch się kończy, tani 
zaczyna się istnienie, duch samego Boga“ . s. 42. Niech ci tedy prorocy 
materyi co chcą powiedzą o początku i rozwoju świata, niech ci wykażą, 
że świat cały powstał z jednćj chmurki eteru, życie na nim z jednćj ko
mórki, będzie to tylko zawsze wykład powierzchowny szaty świata, nie 
jego treści wewnętrznćj ducha. „Powiesz może że to panteizm, ale tak 
nie jest: wszakże myśląc o Bogu, odróżniasz Go od siebie... świat nie 
jest Bogiem, lecz tylko objawem Jego ducha, Jego życia wewnętrznego— 
Wszechobecność ducha Bożego... nie narusza bynajmniej ani istnienia 
Jego odwiecznej świadomości, ani też bytu istot samodzielnych i wol
nych.11 Lecz w ten sposób, mówią materyaliści, istnie Koniecznośc, 
a w obec konieczności jakoż może istnieć Bóg wolny i ludzie wolni“ . — 
Dla objaśnienia tego przedmiotu, autor rozdziela Konieczność na realną 
i abstrakcyjną, i w duchu obu, wyraża między innemi następne uwagi: 
„Zkądże tobie przyszła myśl o Konieczności? Oto wyłącznie tylko 
z doświadczenia, że doznajesz bezpośrednio swój zależności od wyższych 
sił, od pewnego porządku wewnętrznego i zewnętrznego.11 „Lecz ta 
potęga, która mnie ogranicza, czy ulega także jakićj trzecićj potędze? 11



„Po za istnieniem i nad istnieniem, jest nic, a nicość nie jest żadną 
potęgą.“ „Konieczność w prawach natury (właściwie wigc) to nieko- 
nieczność, to tylko stałość, niezmienność, porządek, które wcale nie 
wyłączają wolności, swobody, samodzielności; czyż bowiem istota wolna 
nie może być stałą w swych postanowieniach i przejawiać swą wołg nie
zmiennie w porządku?” s. 51. Im wigcćj sig przyglądamy potędze istnie
nia. tćm wigcćj rozróżniamy w nićm: Rozum, Porządek, Myśl. „Czyż 
więc można się dziwić, że Istota wszechbytu jako Rozum Najwyższy nie 
odstępuje od porządku raz w życiu wprowadzonego.11 „Konieczność 
przeto istnie, lecz nie koniecznie ślepa, ale wynik jasnej, rozumnći 
Myśli.“

W oddziale tym, widzimy, brak jest wzmianki o nieporządku 
stronach ujemnych w stworzeniu. Przedmiotu tego dotyka jednak wła
śnie autor przy zwrocie myśli do praktyki, t. j. w rozdziale 3-in, który 
ma napis:

(III) Rozwój Ludzkości. — W całym świecie, który jest zewnątrz 
człowieka, widna jest dziwna harmonia: rozstroju nie ma. Dlaczegóż 
jednak człowiek jest dziś w kolizyi z naturą, ze światem zwierząt, z so
bą? „Istotną przyczyną tego jest rozstrój wewnętrzny, który duchem 
ludzkim owładnął podczas procesu jego dojrzewania11, s. 58. Zkądże po
chodzi ten rozstrój? „Dziecko rośnie szczęśliwe, o samobójstwie nie 
myśli... ale duch w swym procesie dojrzewania, skupił się i wydał sa- 
mowiedzę; ta wzrosła dumnie, i stawszy się królową, podbiła i potrąciła 
wszystkie inne pierwiastki ducha ludzkiego... Zaprzeczyła istnienia 
wszelkiego nad siebie wyższego... i korzyła się tylko (czas jakiś) z musu 
przed światem zewnętrznym'1. Cóż ztąd wynikło? oto rozstrój w sa
mym jej duchu. Uznawszy siebie za cel ostateczny istnienia, wzgardziła 
resztą bytów i tym kierunkiem odznaczyły się jćj uczucia, jej myśl, jćj 
dążności. Gdy z uczuć zniknęła miłość, rozdzieliła się na narody, 
a w sercach zapanowały zazdrość, nienawiść. Myśl rozwija tylko ab- 
strakcye „bez znaczenia i treści rzeczywistej11. Wyobraźnia zmalała, 
a umysł lituje się nad nią. Wola powstała i uzbroiła się przeciw wszyst
kiemu, nawet prawu. Samowiedza (egoizm) pobiwszy wszystko, stra
ciwszy do wszystkiego szacunek, nawet do wszystkich sobie podobnych, 
więc z kolei dla samej siebie, wpada w szał i prowadzi walkg z ziemią 
i niebem, s. 64. Dzieje Ludzkości, to obraz strasznćj tragedyi. „Spójrz 
na to wszystko co w nich najwigksze, na mgdrców i bohatćrów, samych 
religijnych wyznawców: wszgdzie jęki boleści, krwi, śmierci.11 s. 86 . Dobi
tnie kreślą to pessymiści i przynajmniej (uważa autor) nazywają zło 
złem, nieuginając kolan przed praw'em walki o byt.11 Wadą ich tylko, 
że stracili wiarę w Ducha kierującego dziejami, i przerażeni widokiem 
dwóch pierwszych aktów, nie czekają ani na kulminacyą, ani na rozwią- 
2anie tragedyi... zaprzeczają, iżby ostatni akt mógł się skończyć oczysz
czeniem bohatćra, apoteozą. 11 s. 68. Widzą oni wewszystkiem wyraz tylko 
n‘erozumu, złej woli, zapominając, że samo to potępienie przez nich 
świata, sama ich rozpacz z powodu rozstroju ludzkości, jest bezpośred
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nim objawem wyższego sądu, wyższego rozumu, działającego w ich du- 
cliu.“ Wadą ich „branie momentów przejściowych za całość. „Po
prawcie własny swój rozstrój, a stopniowie zmniejszać sig bgdzie roz
strój ogólny, a urzeczywistniać na ziemi prawo porządku." s. 70. Ale 
owo prawo porządku, owa apoteza, to utopia! wołają realiści; — odpo
wiadając odwołuje sig autor „do uniwersalnego prawa Harmonii." 
„Czyż chcecie, mówi, abym zadał kłam niebu nieskończonemu w odwie
cznej harmonii nad ziemią królującemu, dla tego tylko, że na najmniej
szym zakątku tego nieba zdarza sig szereg zboczeń, które w porównaniu 
z nieskończonością tego świata, w rachubg wchodzić nie mogą.“ s. 77. 
Prawo realnego rozwoju i ciągłego postgpu, faktami jest dowiedzione". 
„Znamy dopiero kilka tysięcy lat ludzkiego rozwoju, a mogą ich być 
jeszcze miliony... Jeżeli wigc zestawienie rozwoju ludzkości z rozwojem 
pojedyńczego człowieka jest dozwrolonem... to ze wszystkich cech psy
chicznych jakie dotąd przejawiła ludzkość, wmieść potrzeba, że się do
piero znajduje w swym wieku chłopięcym (t. j. młodzieńczym).11 Świat 
dawny był to świat dzieciństwa, zabaw i fantazyi. Chrześciaństwo (jak 
Rodzice) nauczyło ludzkość (dziecinną) moralności, a dzisiaj oddaną 
została do szkoły. Trudno jeszcze (zdaniem autora) dopatrzeć się w nićj 
cech wieku dojrzalszego; jestże w nićj to poczucie, iż razem z ziemią 
swoją jest cząstką wielkiego nieskończonego społeczeństwa światów nie
bieskich?... Jest ona jak młodzieniec, który uległość dla wyższej potęgi 
ma za ubliżenie swćj osobistej godności... Nie zna jeszcze swego zadania 
w przyszłości, a myśli tylko o tćm, aby wyrwawszy się z czasem z pod 
władzy rodziców i nauczycieli, nikomu nie ulegać i nic nie robić.“ 
„Lecz z tego, co poznaliśmy dotąd z dziejów, wnieść już możemy, iż roz
wój ludzki zmierza jak  najwyraźniej do coraz większego usunięcia we
wnętrznego rozstroju ducha ludzkiego, a tćm samem do pojednania 
człowieka z światem zewnętrznym, z powszechną Istotą wszechbytu. 
Taki je s t cel ostateczny dziejowego rozwoju uczucia, myśli i woli całe
go ducha Ludzkości; taki cel zasadniczych przejawów tego ducha: Reli
gii i Sztuki, Filozofii i Na.uk, Prawa i Społeczności.11 s. 84. (Tu następuje 
krótkie objaśnienie każdego z tych twierdzeń).

„Religia zawsze była najgłębszym pośrednikiem między niebem 
a ziemią... W najwyższym swoim przejawie, Chrześciaństwie, wystawiła 
przed duchowe oko ludzkości najwyższy ideał powszechnćj harmonii 
i porządku, pojednania człowieka z Bogiem, światem i samym sobą. 
Syn Boży staje sig człowiekiem, wszyscy braćmi i siostrami, dziećmi je
dnego Ojca. Jego Duch (pokoju i miłości), Duch Święty zstępuje na 
Ludzkość, i pracując w głębi jćj ducha, sprowadza spełnienie czasów, 
niebo na ziemię.11 s. 85. Jest to rozwój wprawdzie powolny bardzo, ale 
niemniej przeto wyraźny i stanowczy... i nie mamy powodu p o w ą tp ie w a ć  
że z czasem powstaną we wszystkićin pośród ludzkości formy odpowia
dające ideałom Chrześciaństwa11 s. 86 .

Poezya i Sztuka mają toż samo zadanie: pojednanie nieba, i ziemi, 
ducha i materyi. „Religia sprowadza niebo na ziemię, Sztuka podnosi
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ziemię ku niebu. Daleki to jeszcze czas, w którym sztuka tćm stanie się 
dla ludzkości, czem jest teraz dla niektórych jednostek; lecz gdy nadej
dzie, połączą się świat nadziemski i ziemski, boski i ludzki, realny 
i idealny. Miłość Boga, świata, ludzkości, pojedna je na wieki11 str. 88 .

Czego dokonywa Religia i Sztuka w obrębie uczucia, tego Filozo
fia  z siostrami swemi (Nauki) w obrębie myśli. Filozofie były zbioróm 
dotąd samych antytez, ale duch czasu i naturalny rozwój myśli ludzkich 
domagają się podania im syntezy. Filozofia zacząwszy od idei,-' rozumu 
przez sam ten rozum doszła w końcu do realizmu; nauki śpecyalne 
(przeciwnie) od tego ostatniego (realizmu) zaczęły, ale pod badawczćm 
okiem genialnych przyrodników, tak zwana gruba materya ulatniała się 
coraz, aż przyjęła formę teoretycznśj abstrakcyi, która nie ma nic spól- 
nego z rzeczywistością (realnością).str. 91. I wreszcie (na zakończenie tego 
oddziału i książki), autor rzuca spojrzenie na fakta objawu woli czyli 
dziejowy los społeczności ludzkiej, uważany w stosunku syntez, i powtó
rzymy tu myśli główne.

„Czem jest sumienie dla jednostkowego człowieka, tćm jest prawo 
dla narodów i ludzkości.11 „Jak dziewica nigdy nie zapomni serdecz
nych marzeń pierwszćj czystćj miłości, tak Ludzkość nie porzuci nigdy 
wiary w Chrystusa.11 „Lecz między ideałem i jego urzeczywistnieniem, 
między pierwszą miłością i ołtarzem, leży długi czas wyczekiwania i po
wolnych przygotowań. Serce nieraz powątpiewa, nieraz swe ideały po
rzuca, nieraz zawiązuje nowe, mnićj idealne stosunki.. Oto stan dzisiejsze
go społeczeństwa Ludzkości. Ideały zjednoczenia, braterstwa, pracują 
w głębi serca, znajdują nawet pewien wyraz w dążnościach ku uniwer
salnemu zespoleniu ludzkości... ale wszystkie te dążenia, nacechowane 
są jeszcze wielką niedojrzałością. 11 „Kierownicy tych dziejów zbyt czę
sto podobni są jeszcze do swawolnych chłopiąt, co siedząc na przedzie 
wózka, poganiają rumaki do spiesznego biegu wykrzykami szaleństwa 
lub nawet wyraźnemi razami bicza. Nie ma pod tym względem, uważa 
autor, żadnej różnicy między czarnymi (inkwizycya) i czerwonymi (gi
lotyna), i dodaje: „Biedna ludzkości! jeszcześ daleka, bardzo daleka, 
°d spełnienia swych najwznioślejszych ideałów, ale nie trać nadziei... 
Przypatrz się tylko owemu stopniowemu udoskonalaniu prawa i form 
społecznych, które ci dzieje wykazują. „Idea słuszności, szacunku, 
wzajemnćj pomocy, zaczyna kiełkować w rozdrobnionćm ciele ludzko
ści i znajduje coraz dobitniejszy wyraz w prawie międzynarodowem, 
w idei kongresów; pierwszy to krok, ale przewidzieć łatwo, że ludzkość 
dojdzie z czasem do tego, że patrzeć będzie na wewnętrzne krwotoki 
nazwane wojnami, jako na objawy patologiczne, i więcćj ich nie dopuści.

Jak prawo, tak tćż (od niedawna upowszechnione) formy społecz
n i  dążą do coraz szerszego zjednoczenia ludzkości.

Na polu dążności religijnych, uczuciowych, taż sama syntetyczna, 
Uniwersalna tendeneya przejawia sig w idei jednego powszechnego ko- 
Woła. str. 103.

Tom II. Czerwiec 187C. 79
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Na polu życia praktycznego, ta syntetyczna dążność przejawia się 
coraz dobitnićj w stowarzyszeniach dobroczynnych, wzajeranćj pomocy, 
w assocyacyach różnego rodzaju... wrozwijającćj się coraz wybitniej opi
nii publicznej i jćj organie: prassie". „Wszystkie te formy wprawdzie 
są jeszcze w kolebce, ale idea istnie. Idea to życie ludzkości, to twórcza 
potęga, która w historyi wyradza coraz doskonalsze, zupełniejsze orga
nizmy, aż w końcu całą Ludzkość obejmie jedną formą społeczną, oży
wioną jednym spólnym duchem11 str. 88 .

W takich ramach i szczegółach rozwiniętą jest synteza dwóch 
światów Dra Struve. Czytelnik nie może zaprzeczyć, iż w swym chara
kterze przeważnym, treść ta jest istotnie syntezą. Stojąc na stanowisku 
umysłów, do których głos dziełka głównie jest zwróconym, t. j. mate- 
ryalistów i pessymistów, sądzimy, iż ci (jeżeli tylko pierwsi zechcą rozu- 
mićć i przyjąć wykład przez allegorye) nie będą mogli nie uznać trafno
ści wielu spostrzeżeń, jak to np. że dwa światy uczuć i myśli, to dzieci 
jednej matki (ducha ludzkości), a ztąd równe prawo mają do bytu, rów
ne do jćj miłości, równą są prawdą; że zwrócenie myśli do wszech prze
strzeni, wszech związków, zmusza do uznania praw pewnych wewnętrz
nych, tkwiących w materyi, a więc powszechnćj spójni materyi i ducha, 
do bytu ducha; że wadą pessymistów dzisiejszych jest, iż momenta bytu 
przejściowa uważają za wypadkowe, za stałe; iż wychodząc z uznania 
widnych śród świata nieporządku i nierozumu, tćm samćm uznają sami 
tkwiące w umyśle swoim (a więc w treści wszechbytu) pierwiastki po
rządku i rozumu; i że wreszcie samo przypatrzenie sig faktom bytu 
ludzkiego, wskazuje na stopniowe urzeczywistnianie sig w nich, pewnych 
praw dodatnich.

Jeżeli jednak materyaliści i pessymiści,którzy uznają z zasady byt 
materyi i zła, mogą podzielić wnioski autora i zgodzić się z nim na mo
żność bytu wiecznego dobra, wiecznego ducha, i tym sposobem przy
znać, iż doszli do pewnćj syntezy; to znowu wątpić można, czy zanied
bani trochę przez autora skrajni przeciwnicy ich zasad, t. j. idealiści, 
dla których materya jest tylko marą, i optymiści, zdaniem których 
„wszystko jest tu najlepsze, na najlepszym ze światów, po śmierć i po 
śmierci11—po odczytaniu książki, dojdą równie do uznań swoim przeciw
nych, a wigc do syntezy; przyczyną zaś tego nie to jest, iżby traktat 
obecny nie miał ostatecznie na celu i tej syntezy, lecz że autor tego tra 
ktatu, mimo nieraz twierdzenia brzmiące przeciwnie, sam jest z gruntu 
i  czystym idealistą i optymistą.

Iż Dr. Struve mimo czynione w dawnych swych pismach wyzna
nia jawne, iż jest stronnikiem i wyznawcą szkoły filozoficznćj, zwanej 
w Niemczech idealno-rcalną, w istocie jest czystym idealistą, dowodem 
tego jest już sam napis książki, według którego obie strony wszechbytu: 
zewnętrzna i wewngtrzna, to tylko świat naszych uczuć i myśli, a więc 
duch tylko; bliżej zaś jeszcze objaśniają to określenia, które według 
autora mają odznaczać istotę ducha, istotg materyi. Autor np. jak to 
widzieliśmy, mówi tu literalnie: „Migdzy twoim duchem a Bożym, mig-
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dzy twoją myślą a Bożą, nic ma próżni wypełnionćj realną materyą na
zwaną światem. Nie, gdzie twoje istnienie, twój duch się kończyć tam 
zaczyna się istnienie, duch samego Boga;“ i dalćj: „ten świat materyalny 
to tylko linia matematyczna (więc nie fizyczna nawet) oddzielająca cie
bie od Boga“ str. 42. W zasadach więc autora, w gruncie, jest jednostron
ność,a następstwa ujemne tych jednostronnych uznań, znane już są w roz
woju filozofii i powtórzyćby sig musiały na nowo. Lecz oto obok tych za
sad jawnych, wyrażają się też równie jawnie wr dziełku i zasady przeci
wne, a ztąd znaleźć się tćż musiał w wykładzie, szereg nauk i twier
dzeń sprzecznych, niejasnych, dwuznacznych, które tćm samćm za syn
tetyczne wnioski uznać się nie mogą. Możemyż np. z określeń przez 
autora istoty ducha i istoty materyi, rozróżnić co jest duchem a co ma
teryą? kiedy autor, jak to widzieliśmy, twierdzi że i myśl, jeśli się wdaje 
w wymysły i fantazya jeśli daje ciemne obrazy stają się materyą, (str. 32,) 
albo też, iż materyą jest wszystko to co nam sprawia opór, (s. 38), a więc 
np. i nienawiść, gniew, złość, przeciwnika mojego czyli uczucia ’). Albo też 
kiedy raz twierdzi, że „wszystko śród wszechbytu jest spójnią materyi 
i ducha11 (str. 31), a w innćm miejscu, iż Bóg jest „duchem najczystszym^ 
(str. 41). Możemyż z wykładu Syntezy ukształcić sobie wyobrażenie jasne 
co jest właściwie niebem, kiedy raz autor zarzuca mistykom, iż „szukają 
nieba^ćz ziemi-'- (str. 27,)iznowu zarzuca materyalistom, iż odrzucająnie- 
bo „nad ziemią królujące11 (str. 77.)—Możemyż zrozumieć jasno jaki jest 
według autora stosunek człowieka do Boga i do spółtworów? kiedy na 
str. 41 znajdujemy naukę taką: „gdzie twoje istnienie, twój duch się koń
czy, tam się zaczyna istnienie, duch samego Boga.11 Czy to ma znaczyć, 
że w jednćj tylko istocie ludzkićj śród świata nie spoczywa duch Boży? 
czy nawet, że Bóg istnie dopiero tam, gdzie sig kończy świat uczuć i myśli 
ludzkich czyli ducha ludzkiego? Jedno i drugie nie przypada do wykła
dów rozwijanych w innych częściach syntezy. Za skutek nierozróżnie- 
nia jasnego zasad realno-idealnycli i czysto idealnych, poczytujemy tak
że i to, iż autor w teoryi ducha okazawszy się tak czystym idealistą, 
w ostatnim oddziale mówi tak dobitnie i szczegółowo już o wyraźnie re
alnej apoteozie.

Nie my zapewne zaprzeczać będziemy twierdzeniom autora książ
ki o istnieniu Harmonii, o podobieństwie rozwoju Ludzkości do rozwoju 
jednostki, o nadziei i konieczności nadejścia ery dla świata nowej, wyra
zem dobra będącćj, a także i temu twierdzeniu, że „z tego co poznaliśmy 
dotąd z dziejów, wnieść ju ż  możemy, że rozwój ludzkości11 etc. (Str. 84). 
Jakże jednak z tem zgodzić ten w innćm miejscu protest autora, iż „do
tychczasowego rozwoju ludzkości, dotychczasowych objawów jćj życia, nie

' )  A u to r może zapewne wskazać wspólników podobnych zdań, wszakże 
•  L i b e l t  w  j e d n y m  z sw ych trak ta tó w  czynił obszerny wywód, że m aterya  to 
tnyjl. lecz zdaniem naszćm nadawać, według upodobania jednostkow ego, nazwi- 
Rka przedm iotom , o k tó re  idzie, n ie je s t  to wcale przyspieszać syntezę czyli 
'v vktad rzeczywistości.
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możnażadną miarą wziąć za podstawę dla wyprowadzenia ogólnych praw 
rozwoju człowieka i jego dziejów1' (str. 79), lub też ironię z tych, którzy 
„wierzą głęboko, że po czczycli marzeniach musi nastać era działania, 
czynu i urzeczywistnienia się Królestwa niebieskiego ua ziemi. “ (str. 6). 
Że zaś autor jest optymistą, o tem świadczy każda nieledwie karta jego 
książki. Istotnie, gdyby zkądinąd na każdćj z tych kart, nie było widać 
wyrazu pewnej powagi, pewnej wytrawnej myśli, wnieśćby można, iż 
słowa ich kreślił jakiś szczęśliwy chłopiec, któremu się uśmiechają 
(i tylko uśmiechają) niebo i ziemia, i przyroda wewnętrzna. Autor mó
wi poezyą, nie wierzy w istnienie zła, o nędzy, cierpieniach, śmierci, nie 
chce i słyszeć,-—cała społeczność ludzka według autora to niebo („ludz
kość jest członkiem wielkiego nieskończonego społeczeństwa, które niebem 
nazywamy11 str. 81);—wielki dramat Ludzkości zowie wprawdzie tra- 
gedyą, wszakże według autora i tragedya nie kończy się śmiercią bohatć- 
ra ale apoteozą. Optymizm ten wpłynąć też musiał głównie a wpłynąć 
ujemnie na wykład rozwoju dziejów, a mianowicie na wykład głównego 
z prąw tego rozwoju, t. j. stosunku Woli do Konieczności.

Kwestyę tę Konieczności rozwinął Dr Struve, przypominamy, 
przed parą laty w oddzielnym traktacie w języku niemieckim napisa
nym p. n. Analiza pojęcia konieczności. W traktacie tym, który był 
zamieszczonym na czele 1 -go Nru z r. 1874 czasopisma Philosophische 
Monatshefte), autor z całem tćm bogactwem dyssekcyi myśli, jaka jest 
właściwością metod niemieckich, rozbierając owo pojęcie ze stanowiska 
psychologii i metafizyki, i oceniając Konieczność już jako loiczną, już 
jako empiryczną, już jako metafizyczną; doszedł do tego wniosku: iż 
gdy z wyłożonych zasad wynikło, że wszechświatem rządzą prawa ro
zumu; przeto „rozum w świecie jest koniecznością'-'- (dosłownie: dass im 
Sein an sich nur Yernunftgesetze wirken, und dass alle Nothwendigkeit, 
ihrem metaphisischen Wesen nach, von uns ais Vcrnunfl Nothwendig
keit erkannt werden muss“ .) Ten piękny wniosek, dla traktatu którego 
zadaniem było tylko wykazać byt konieczności, naturalnie był dosta
tecznym, ale byt konieczności to teza, zaś byt śród wszechświata i swo
body woli to anti-tcza. W piśmie więc, którego zadaniem była Synteza, 
musiała być mowa i o tym drugim pierwiastku i o pogodzeniu ich z so
bą. Pogodzenie to nie jest zapewne rzecz łatwa, ale dla optymizmu au
tora była najlżejszą. Konieczność, mówi autor (jak to widzieliśmy) to 
stałość „a czyż istota wolna nie może być stałą w swych postanowie
niach i przejawiać swą wolę niezmiennie w porządku?"- (str. 51). Autor 
ominął tu tylko, widzimy, rzecz małą, t. j. jeżeli ta wola przejawiać się 
zechce (jak to jednak bywa najczęściej) i w nieporządku? Kwestya ta 
dotkniętą wprawdzie następnie została bliżej w oddziale LH-m, lecz i tu 
rozstrzygnieniem jćj jest tylko optymizm. Autor najprzód nie widzi 
nieporządku, rozstroju, zła, nigdzie więcej jak w świecie ludzkim („w ca
łem istnieniu, mówi, niczależnćm od ciebie, rozstroju nie ma“); zaś nędze, 
cierpienia, jęki i t. p., które widziane są w świecie ludzkim, „są to tyl
ko, według autora, małe zboczenia, któro w porównaniu do nieskończo
ności tego świata w rachubę wchodzić nic mogą“ (str. 77). Kie mówiąc już
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jednak o sferach nieznanych nam, a patrząc tylko na ziemię, czyli los 
wszystkich istot jćj organicznych, czucie mających, nie jest to widok wza
jemnego ich czyhania na siebie, ich wzajemnego żarcia sig, wigc prze
ważnie boleści tylko i śmierci? A świat ludzki czyliż to równie nie sze
reg wzajemnych bojów, ucisków, ngdzy, cierpień i śmierci? a obraz ten, 
którego ramami są dzieje od najpierwszych ich czasów do naszych’ 
a przedmiotem miliony jednostek, czyliż się może nazwać tylko zbocze
niem malem, które nie wchodziło nawet w rachuby Rozumu wszechrza- 
dzącego? Autor objaśnia wprawdzie, iż rozstrój ten w świecie ludzkim, 
jest nie skutkiem tego Rozumu, ale procesu rozwoju; — Rozum jednak’ 
który wydał Ludzkość i rozwój jćj, czyliż nie był zarazem Stwórcą 
i praw procesu?

Nie mamy zapewne prawa wymagać od książki pisanej siłami 
człowieka, wykładu praw, które wydało i urządziło pojgcie zbyt wyższe 
nad pojgcie człowieka; lecz też nie możemy uważać za syntezg, za rozja
śnienie tego, w czćm nie znajdujemy rozjaśnienia. Każdy rodzący sig 
człowiek, przychodzi już na świat z płaczem, ale optymizm autora za
miast szukania przyczyn tego faktu, woli zaprzeczyć faktowi. „Nie oba
wiaj się, mówi autor, odpowiedzialności za czyny zgasłych pokoleń, 
Sprawiedliwość odwieczna nie karze dzieci za zboczenia ojców11 (str. 57).— 
Żadna jednak z jednostek ludzkich nie wyrasta z ziemi oddzielnie, i ma
jąc na wzglgdzie nieudolność sił naszych do ostatecznych rozjaśnień, 
zbyt loiczniej już jest przyjąć wykład, który nam podają religie pierwo
tne, iż śród pierwiastków Bytu w krainie Dobra, znalazł się tćż z cza
sem w taki lub inny sposób pierwiasek Złości, iż ten stał sig przyczyną 
winy pierwszego człowieka, a nastgpnie śmierci człowieka, iż ta wina 
ściągngła karę i na potomstwo ludzkie i na spółistność człowieka (utwo
ry ziemskie). W wykładzie tym jest przynajmniej możliwa jasność 
i prosta loika. Jeżeli nad rodem ludzkim zawisła kara, tedy ta kara 
musi być skutkiem winy. Z dwóch rzeczy jedna: albo ten obraz cier
pień, który przedstawia nam ziemia, jest cierpieniem bez winy, lub 
w treści tego Rozumu, który wydaje wszystko, nie istnie sprawiedliwość. 
Jeżeli, jak autor twierdzi, jest Konieczność Sprawiedliwości, tedy tem 
samćm jest i Konieczność Winy.

Autor w wykładzie Syntezy nie dopuszcza pierwotnćj winy czło
wieka, upadku, dziedzictwa winy, istnienia złości, zbawienia w czynie, 
nic nie mówiąc o śmierci, nie dotyka tćż przedmiotów pośmiertnych, sto
sunku jednostek do czasów i t. p. Autor nie czyni tego zapewne między 
innemi i dla tego, iżby w swćm piśmie filozoficznćm jako filozoficznćm nie 
zboczyć od filozofii do teologii. Lecz oto zdaniem naszem, jeżeli treść filo
zofii w rozwoju swoim ma się stawać istotnie postępną, tedy nastąpi to ty l
ko wtedy, kiedy w osnowę swojg zamiast wciągania, jak było to dotąd, 
Jednćj tylko gałgzi myśli (dyalektyki), wciągać i wcielać bgdzie wszystkie 
Po kolei gałgzie. Jeżeli filozofia nam spółczesna powiększyła swój obszar 
Przez to, iż w całość swą wcieliła, a przynajmniej wcielać zaczyna 
Słębsze wniknienic w obszar natury zewnętrznej i jćj tradycyi od pićrw-
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szych czasów (paleontologii), tedy tćm więcej wzbogaci się i do zupełności 
zbliży, jeżeli też z drugiej strony wciągnie w siebie i głębsze wniknienie 
w treść natury wewnętrznej i jej trądy cyi od pierwszych czasów (religii).

Autor książki niezupełnie zdaje się być tćj zasadzie przeciwnym; 
sam bowiem zauważywszy, iż „najwyższym przejawem w gałęzi religij
nej jest chrześciaństwo“ dodaje: „że Ludzkość nie opuści nigdy tego 
swego ideału z lat młodych.11

A jeżeli są różne drogi w wyborze religii Ludzkości od czystego 
Deizmu do Chrześciaństwa, tedy są też i różne drogi przy wychodzeniu 
z Chrześciaństwa, a mianowicie te wielkie dwie: iż zwolennicy jednej 
wychodzą tylko teoretycznie z uznania, iż wszystkie nauki w Ewangelii 
zawarte, są prawdą; postępujący zaś drugą, przyjmują i uznają za 
prawdę i wszystkie ich następstwa praktyczne (jak to np. o trzykroć 
zaleconem pasterstwie, charakterze tego pasterstwra itp.), czyli, iż jedni 
(t. j. ci ostatni) wychodzą z całości pićrwotnych podań i nauk, drudzy 
zaś odrzucając to co niejasne, wychodzą tylko z tego co jasne, co zgodne 
z granicami pojęć i objęć sądzącćj jednostki. Tu jednak musimy wtrą
cić uwagę.

Przed kilku laty głośny w literaturze niemieckićj eks-teolog i cks- 
heglista Dawid Strauss, w swym śpiewie łabędzim, wydanym pod napi
sem: Dawna i  nowa wiara, rozwinął myśl, iż stara wiara (t. j. w bós
two Jezusa Chrystusa), już się skończyła, a jój miejsce zajmuje i winna 
zająć nowa wiara (w bóstwo Przyrody). Jednym z głównych charakte
rów tój książki jest wprawdzie pićrwiastek kłamstwa; autor bowiem wy
chodzi w nićj z założenia, że „Chrześcian już nie ma“, a jego nowa wia
ra , jak trafnie zauważył jeden z niemieckich jego krytyków (Ulrici) nie 
jest ani nową ani wiarą; wszakże w wykładzie tym starego obserwatora 
nie jedna się też znajduje uwaga wytrawna, i między innemi wyraził tu 
taką: „Tajemniczość zdaje się być dziwactwem, a jednak to w'szystko 
co jest głębszćm: życie, sztuka, państwo, mają swoję stronę tajemną. 
(Jedes Mysterium erscheind absurd, und doch ist nicht Tieferes, weder 
Leben, noch Kunst, noch Staat, o/me Mysteriumu, Der neue und der 
alte Glaube, wyd. 1872, str. 266.) Prawda to więc, której nawet pozy
tywista tak skrajny jak Strauss nie mógł zaprzeczyć a musiał wyznać, 
iż śród świata jest jego strona tajemna, i że ta strona jest warunkiem 
wszystkiego co jest głębsze;—jeżeli zaś tą głębszością jest państwo, jest 
sztuka, tedy tćm więcej przedmiot tćj tficści jak mówiący o stosunku 
stworzenia (’'• Stwórcy, t. j. Religia. — Religia więc, zdaniem samego 
Straussa, musi mieć swoje misteryum, to zaś co jest misteryum (przez to 
samo iż jest misteryum) nic może być przedmiotem jasnego, dobitnego 
poznania. Filozofia jest dociekaniem prawdy, a Prawda ta dociekana, 
taka lub inna istnie, i niezależnie od tego czy jest docieczoną lub nie, 
istnie, i nic przestaje rozwijać się i objawiać, w tćm nawet co jest miste
ryum. Ta też tylko droga jest z prawdy, ta jest żywotna, która czerpie 
z jćj treści, a zgodność tę wykazuje i sprawdza właśnie rząd następstw. 
Albowiem w świecie ducha jest prawo, które w rozwiciu duchowych



szczegółów przemaga i zwycięża, a które w świecie materyi nazywaj a 
naturaliści walką, o byt. Hegel wysilił swój umysł aby zgodnie z nauka 
chrześciańską systematycznie dowieść, iż Bóg jest Duchem, i że jest Je
den we trzech (spółistnych i równych sobie) Osobach (Duch Podmiotowy 
Duch Przedmiotowy, Duch Bezwzględny=Absolut) i ztąd tćż system 
jego stał się powszechniejszym nad inne, ale w innych szczegółach swe
go systemu nie wyszedł z tejże nauki, z tejże całości, i to zabiło system. 
I w literaturze naszćj, w gałęzi o której tu mowa, uważać można, iż 
umysły, które otrzymały były od Ducha odznaczenie szczególne, były 
to te, które też otrzymały były zarazem gorliwość w wychodzeniu z ca
łości chrześciańskićj drogi (Libelt, Krem er, Gołuchowski i in.).

Autor Syntezy należy pod tym względem do tćj linii, do którćj 
autor My ślini-, a droga ta, zdaniem naszem, jako wychodząca z ciaśniej - 
szego pićrwiastku, na ciaśniejszym tćż skutku zakończyć musi,— dro»a 
ta nie filozofią złączy z religią, podniesie ją  do wagi religii, ale Religią 
chrześcjańską cofnie do dróg poprzednich, co najmnićj do Stoicyzmu. 
A tymczasem w rzeczy tej nader trafną wyraził uwagę sam autor Syn
tezy, w jednym z dołączonych do niej Dodatków, mówiącym o znaczeniu 
i wadze pierwiastków takich jak „ Poezya, Religia i  Filozofia'-'- a uwagą 
tą zakończymy i nasze: „Usuńmy jeden z tych trzech Filarów, a cała 
Ludzkość runie od razu w chaotyczny odmęt materyi i zbrata się na do
bre z otaczającemi ją  istotami niższego rzędu.“

( 8 )  2 0  K w ie tn ia  1 8 7 6  r .  X.
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Monumentu Metlii Aevi Historica lies Gestas Poloniae I llu - 
strantia. (Cracoviae 1874).

Jako czwarta część wydawnictw komissyi historycznćj Akademii 
umiejętności w Krakowie, wyszedł pierwszy tom wspomnianego zbioru, 
mający drugi polski tytuł: „Pomniki dziejowe wieków średnich do 
objaśnienia rzeczy polskich służące.” Tom niniejszy (pierwszy tego 
gatunku wydawnictw akademickich) wydany i przypisami objaśniony 
Przez dra. Piekosińskiego, zawiera dokumenty zostające w zachowaniu 
archiwum kapituły katedralnej krakowskićj, i nosi nazwę „kodeksu 
dyplomatycznego katedry krakowskiej Ś-go Wacława” (część pierwsza 
obejmująca rzeczy od r. 1166— 1366).

Wydawca dr. Piekosiński już w komissyi historycznćj b. Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk krakowskiego, r. 1870 zawiązanćj, wniósł był 
ttłyśl ogłoszenia drukiem bogatych zbiorów kapitulnych świątyni, której 
Pićrwszy patron (Św. Wacław czeski książę i męczennik) symbolem jest 
2iemi, zkąd Polsce zawitała „dobra nowina,” a drugi (Św. Stanisław) 
stał się niejako promotorem największych przywilei duchowieństwa 
«wćj dyecezyi (por. akty 1255 r.). Myśl wnioskodawcy wstępującego 
Swym projektem w ślady ks. Mateusza Gładyszewicza, który część tych 
Ubytków przepisał 190 n-rów po 1385, a część ogłosił był 1845 w do
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datkach do swego „Żywota bł. Prandoty z Białawcza biskupa krakow
skiego,” oraz Helcia, który już byt przeszło 150 n-rów po r. 1506 z ko- 
piarzy zebrał; zyskał chętne poparcie członków komissyi, professorów: 
Szujskiego, Janoty i Jana Szlachtowskiego, oraz u prokuratora ówcze 
snego kapituły ks. Pietrzykowskiego. Zaledwo jednak przystąpiono 
do zajęć przygotowawczych, wnet oderwały od nich inne zatrudnienia 
Szujskiego, nominacya do wszechnicy lwowskiej Janotę, śmierć Szla
chtowskiego. „Tak, wykonanie podniesionej niegdy przezemnie myśli, 
(mówi sam wydawca w przedmowie), zaciążyło znowu na mnie samym. 
Nie będąc z zawodu historykiem, lecz prawnikiem, nie było mi tajno, 
iż nie podołam pracy, która mając gotowy wzór w starannie i grunto
wnie opracowanym tomie pierwszym kodeksu dyplomatycznego, wyda
nego za staraniem Rzyszczewskiego, Muczkowskiego i Helcia, nie po
winna była za nim w tyle pozostać, choćby już dla tćj przyczyny, iż od 
czasu owćj publikacyi, zasób materyałów historycznych znakomicie się 
pomnożył, przez co krytyczne wydanie dyplomataryusza znacznie uła- 
twionćm zostało.” Z tych słów już widać, iż dr. Piekosiński główny 
nacisk kładł na komentarz. Potwierdza to jego wyznanie, iż wahał 
się długo, ażali nie będzie lepiśj zaczekać na specyalistę historyka, któ
ryby „ów cenny materyał krytycznie opracować i wyczerpującemi uwa
gami objaśnić zdołał.” Przeważył wzgląd bis dat, quieito dat, i zgoła 
ze względu na objaśnienia, nie na szkodę wydawnictwa. Pomimo róż
nic, jaka w żądaniach co do najlepszego sposobu oddawania tekstu, za
chodzi między szkołą badaczy historycznych krakowską i lwowską, 
z jednej strony postulaty prof. Bobrzyńskiego z Krakowa, zdały się 
być wzorem częściowym dla niniejszego tomu, a z drugiej, recenzya prof. 
Liskiego ze Lwowa przyznała d-rowi Piekosińskieinu, iż „perłami tego 
cennego i znakomitego” zbioru są objaśnienia geograficzne i rzeczowe.

Mówiąc o ważnych uwagach dwu tych uczonych recenzentów, ja 
kie pomieścił w swych ramach Przewodnik Naukowy i Literacki (1874 
lipiec i sierpień, 1875 marzec) i to uwagach ściśle wiążących się, tak 
z ogólną kwestyą metody wydawnictw dyplomatycznych, jako też spe- 
cyalnićj z samem wydawnictwem dra Piekosińskiego, nie powinniśmy 
zamilczeć o antagonizmie, jaki wznosząc się z nizin życiowych zamącił 
podniosłe sfery naukowe historyi, jaskrawym dyssonansem właśnie 
z racyi niniejszych Monumentów (Przewód, r. 1874, str. 80, 82, r. 1875 
str. 295). Zaściankowe to współzawodnictwo dobrych owoców przy
nieść nie może w epoce, gdy od czasów Wojciecha Bogusławskiego i je 
go trupy polskich komedyantów, koczującćj po trzech kordonach: pru
skim, rosyjskim i austryackim; literatura stała się. na długo jedynym 
międzynarodowym objawem życia utajonego i ocalałem godłem zniwe
czonej całości. Pomnąc na to podniosłe stanowisko piśmiennictwa, 
nie godzi się wnosić w nią niezdrowej atmosfery małodusznych słabo
stek. Protestujemy tem energiczniej, odwołujemy się. tćm słuszniej do 
wzgardzonego liberum veto naszego, żejuż i tak z zakątów prassy peryody- 
cznej wznoszące się niezdrowe opary, zanadto silnie rozpanowały się w opi-



uli.... Niechże przynajmniej umiejętność nie zstępuje ze swych wryżyn 
w te bagna lerneńskie, chyba pod warunkiem, że będzie Herkulesem 
tę hydrę niszczącym. Niech naucza raczćj swym przykładem, że sło
wo i pióro to kord husarza, fasces konsula, laska proroka, to dźwignia 
i kordyał nie maczuga i trucizna, to rosa i słońce, nie topiel i pożoga.

Podjazdy i utarczki osobiste tćm mnićj są na miejscu w sferze 
tak poważnych rozbiorów i studyów', że w przeciwieństwie do trefnisio- 
stwa i blagi jednych, do nihilistycznego rozczarowania lub samobój
czych, bo jednostronnych komplanacyi i kontemplacyi drugich, powoli 
ale wytrwale z zatęchłych papierzysków, z opylonych pergaminów, 
i nie doniszczonych foliantów, dzięki niepraktycznym molom: wznosi się 
dotąd tajemnicza, dotąd zagadkowa postać Izydy-Rzeczypospolitćj, 
z obsłon wyswobodzona, wr wewnętrznym swym ustroju coraz lepićj po
znawana. W przeciwieństwie do dotychczas przeważnie znanych prze
wag wojennych lub klęsk dyplomatycznych, więc tryumfu ciała a upad
ku ducha, więc przypadkowości indywidualnćj nie konsekwencyi ogó- 
łowćj; zaczyna się coraz jaśnićj uwidamiać regularna działalność pe
wnego organizmu społecznego, coraz dobitnićj rysować wzorzysta 
a sworna, wieloramienna a jednoduszna budowa narodowa, może więcej 
zdolna zawstydzić sąsiady i wzory koustytucyonalizmu, aniżeli być 
przez nie zaćmiona.

W liczbie dzieł, może niezbyt ponętnych językiem, nie wszy- 
stkim przystępnych dla swój formy, ale nieocenionych ze względu na 
treść swą, dobytą już w przypisach, lub jeszcze mogącą być wykrytą, 
należy się bez zaprzeczenia poczestne miejsce naszemu dyplomataryu- 
szowi, aczkolwiek ma pewne niedokładności, już w samym planie 
tkwiące i przez wykonanie tylko uwydatnione. Nie wyczerpuje on 
najprzód całego materyału dyplomatycznego w zakresie miejsca i czasu, 
jaki miał objąć wedle zapowiedzi nagłówka. Nie można bowiem po
wiedzieć, by to był zbiór wszystkich dokumentów odnoszących się do 
katedry Św. Wacława. Jak sam wydawca przyznaje się, opuścił on 
akty, których oryginałów nie miał w ręku, a były już wydrukowane 
gdzieindziej; natomiast zaś powtórzył inne, mniej poprawnie ogłoszone, 
lub potrzebujące objaśnień (zwłaszcza Gładyszewicza), oraz pomieścił 
i takie, które bez związku wewnętrznego z dziejami kapituły, zostają 
z jćj archiwum w związku przypadkowym: znajdowania się w niśm. Sy
stematycznym więc zgoła nie jest, a nawet w tym braku przewodnićj 
myśli jeszcze odstąpił bardzićj od swego wzoru (Rzyszcz. Muczk. Hel
cia) zaniechawszy podać jak on w porządku chronologicznym, przyuaj- 
mnićj zwięzłćj treści i dzieła, gdzieby żądany akt odnaleźć można by
ło. Trzeba być niezmiernie oczytanym w źródłach, by módz zaradzić 
w użyciu temu ważnemu brakowi Św. Wacławowego dyplomataryusza. 
Że zaś nie każdemu użytkującemu z tego dyplomataryusza jest odrazu już 
teraz możliwćm takie samodzielne uzupełnienie, widocznćm jest z uwag 
recenzenta Liskiego w rzeczy metody wydania uczynionych, a uwzglę
dniających przy stawianiu zasad wydawania dyplomatów nietyllco tych,
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którzy mają znaczną wprawę w czytaniu dokumentów, ale nawet i no- 
wicyuszów (Przewód, r. 1875 str. 281). Niedawna recenzya V-go to
mu Aktów grodzkich i ziemskich, świeżo zmarłego Feliksa Zielińskiego, 
podobnie zwróciła uwagę ich wydawcy na konieczność zaspakajania po
trzeby poczynających zawód historyczny. Tćm śmielej i my zabiera
my głos w tćj samćj materyi baczenia i w kodeksie Św. Wacława na 
tych, którzy w samym zbiorze uwiedzeni jego tytułem, kompletność 
zapowiadającym, szukać będą nadaremnie pożądanych dla się wskazó
wek, co do tych dokumentów, jakie się obecnie nie znajdują w odnoś- 
nćm archiwum, już gdzieindzićj ogłoszonemu zostały, a do dziejów ka
tedry i jćj kapituły odnoszą się. W obec pięknych podobizn, stano
wiących istotną a rzadką ozdobę tego rodzaju naszych wydawnictw, 
wzgląd na pomnożenie z innćj strony kosztu przez dołączenie takiego 
inwentarza z pewnością nic nie ważył. Zgoła zaś nie przemawia do 
naszego przekonania uwaga wydawcy, że dzieła zawierające dokumen
ty w jego Dyplomataryuszu niepomieszczone, powinny się znajdować 
w ręku każdego uczonego badacza dziejów naszych, i że z tego powo
du widział się uwolnionym od ich przedruku. Wydawca zapomniał 
wyraźnie, że nie zawsze kto powinien, ten może mieć wszystkie źródła, 
a nawet, że mogąc nabyć lub chcąc poznać, bez wskazówki żądanćj nie 
będzie w stanie szukać i znaleźć, bo niektóre wydania są rzadkościami, 
nie w każdćj nawet bibliotece publicznćj się znajdują, i często nawet 
niczćm nie zdradzają, by co odnośnego do naszćj kwestyi zawierały.

Zbiór niniejszy dokumentów zawiera 241 numerów: z tych wy
dawca wymienia 174 jako po raz pićrwszy drukiem ogłoszonych; 5 ma 
pochodzić z wieku XII, 99 z XIII, reszta 137 z wieku XIV do r. 1366 
to jest do śmierci biskupa Bodzanty. Pewna część jedynie wzięta zo
stała z dotąd zachowanych pierwowzorów; inne wypisane zostały z ko- 
piaryuszy, w liczbie sześciu, których opis wydawca podał w przedmo
wie. Niektóre akty zostały powtórzone przez wydawcę, bez wzmianki 
dlaczego to czyni, oraz że to jest powtórzeniem np. nr. 156 (str. 199) 
odtwarza akt znany u Rzyszczewskiego i Muczkowskiego nr. 262 (t. II, 
str. 256). Nie wszystkie są autentyczne, albow'iem dr. Piekosiński na
śladując wydawców kodeksu dyplomatycznego polskiego, pomieścił 
w swym zbiorze także dokumenty krytyki historycznćj niewytrzymują- 
ce, a to dlatego aby szerszemu kołu uczonych dać możność badania ich 
(np. dokument 1250, 1309 r. str. 87, 157). Bardzo wiele numerów 
posiada oprócz krótkiego streszczenia położonego w nagłówku, obszer
ne dopiski wyłuszczające na zasadzie źródeł ciemniejsze miejsca do
kumentu. Wydawca, jak z własnych słów jego widać, głównie nacisk 
położył na dokumenty już znane ze zbioru Gładyszewicza. Należy wy
znać, że podobne ekskursa należało się uczynić i przy innych doku
mentach, zwłaszcza że napotykamy tu pewne ważne wątpliwości. 
W nadpisie np. streszczającym akt nr. 228 (str. 293) spostrzegliśmy 
wyrażenie decretum... dc sercilulc i/uadam Icczcńsiwo dicla liltm di- 
rimens. W tekście samego aktu mamy wskazówkę, że wydawca mniej
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uważnie takowy czytając, służebnością, po teraźniejszemu (?) nazwał to 
co akt mianuje wolnością (licentia) po dawnemu. Widać zresztą z in
nych źródeł '), że ta libertas alias leczeńslwo dotykać się zdaje spe- 
cyalnie użytkowania z produktów leśnych, bo obejmuje cięcie budulcu 
i paliwa, pasienie trzody chlewnćj, wypalanie węgli (a domyślnie smo
ły i t. d.). Z drugiej za to strony, blizkość fonetyczna licentia (dicta 
polonice) leczeństwo nasuwa podejrzenie pożyczki, a więc ogólniej
szego znaczenia. Wydawca zaniechał nietylko poszczególnie tych kwe- 
styi, ale nawet nieostrożną redakcyą nagłówka mógłby wzniecić pewna 
niejasność w umyśle czytelnika, co do dawnego charakteru stosunków 
roliio-ekonomicznych. Tekst aktu wyrozumiany wedle innych źródeł 
mówi o nadaniach z góry pewnych dobrodziejstw, a streszczenie wy
dawcy używając na określenie tegoż samego faktu wyrazu służebność 
nasuwa myśl praw z dołu, ciążących wyższe stany (por. w indeksie iv '  
str. 375 leczeństwo servitus). Wydawca twierdzi też np. (s. 133), że rok 
śmierci biskupa Prokopa, mówiąc nawiasem „krewnego (cognati) Lesz
ka Czarnego (str. 119), nie zapisały roczniki. Tymczasem z Monu
mentów Bielowskiego okazuje się, że roczniki Sędziwoja i Tratki (t. II 
str. 879, 853) zgodnie rok tej śmierci 1295 podają. Data ta bardzoby 
poparła poprawkę wydawcy w oznaczeniu daty aktu nr. 99, aczkolwiek 
prof. Liske takową krytykuje opierając się na metodzie wydawcy obja
wionej przy rozwiązywaniu daty aktu nr. 1 .

W akcie z 1274 r. (str. ] 05) mamy znowu przypisek, który swą 
szczupłością przykro kontrastuje z obszernemi wywodami kar opłaca
nych w futrze (str. 77, nota do aktu nr. 60 z r. 1259) lub znaczenia 
decymów i setników (str. 81, nota 2 2  do aktu nr. 61 z r. 1260). Przy
pisek ów do aktu z 1274 r. powiada: „vesnej oznaczać ma woźny, toż 
samo co camerarius, a później ministerialis.” Nie ulega kwestyi, że 
w akcie z 1272 r. (str. 95) czytamy „camerarium vosnej qui dicitur 
Nossec;” co upozorowywać się zdaje identyczność dwu tych wyrazów 
camerarius i woźny. Tymczasem w akcie z 1322 r. ministerialis zwa
ny jest woźny (str. 162), 1330 ministerialis łączony jest z officialis 
(str. 212), a 1322 officialis jest tłumaczony przez woźny (str. 106). 
Nadto camerarius lub subcamerarius noszą tytuł komesów, woźni bez 
niego obchodzą się stale, i nie zdają się należeć do dostojników, choć 
z drugićj strony i tytuł camerarii ma inne, nietylko dla urzędników 
Wysokich odpowiednie znaczenie, gdyż jest nazwą pewnego działu lu
dności służebnćj. Nareszcie w’ spisach kodeksu nie mamy między 
Urzędnikami pomieszczonych owego Noska i innych woźnych. Z ró
żnych tych względów wnoszę zatćm, że wydawca mógł tylko w swem ob
jaśnieniu mićć na myśli komorników służebnych, o których zupełnie 
w spisach urzędników nie wspomina się, a zna ich i nasz dyplomataryusz

*) S tar. Pora. Pr. P o lsk . H elce l t .  I I  s tr .  5 2 0 , nr. 3 4 3 , s tr . 553 
Dr- 325 8  i t. d. pro libertato  a lia s  lyczeństhw o cisure lignoruin  pascuis scro- 
1'litaruin e t eciam cisure edificiorum ......  żecz węgle s tr .  5 5 3 , n. 3 2 5 8 .



(str. 109 nr. 81 z 1279 r.), jako ludzi przeznaczonych do posług kaszte
lana i zamku krakowskiego. Wypadało więc może wyraźnićj w obja
śnieniu zwrócić uwagę na tę niedbałą terminologią, aktu, mieszającą, 
dwa odrębne stany i różne funkcye.

Wydawca w dalszej umiejętnej rozprawce zbija (str. 33) dowody 
Bartoszewicza, odnoszącego zgon biskupa Wisława i wstąpienie po nim 
na dyecezyą, Prandoty do roku 1239. Dr. Piekosiński wykazuje, że akt 
z tą datą, podstawę argumentacyi Bartoszewicza stanowiący, może 
mićć tylko datę 1264, a to ze względu na datę życia świadków w owym 
akcie wymienionych. Za datę zaś zmiany biskupów przyjmuje wydaw
ca naszego kodeksu rok 1242. Godna uwagi, że sam Prandota w akcie 
z 1253 r. (Nr. 36 str. 46) rok ten uważa za 12 swych rządów biskupów, 
tak że ich początek przypadłby na rok 1241.

W objaśnieniu (na str. 158) aktu z 1320 r. spostrzegamy twier
dzenie, że Łokietek dopiero w 1307 r. zaczął używać tytułu heres re- 
gni Poloniae. Jednakże z tym tytułem ów książę występuje w roku 
1306 (Rzyszcz. I I 175) a czasem go nie używa i w 1307 roku (Barto- 
szew. III 170).

Ośmielilibyśmy się tćż zrobić uwagę szanownemu wydawcy, że nota 
jego do dokumentu Gładyszewiczowskiego (Nr. 12 str. 17), mówiąca
o różnych „wiecach” zdaje się zbyt stanowczo przesądzać ówczesne uży
cie tego wyrazu na oznaczenie colloquium. Obyczaj narodowy musiał 
wyraźnie scharakteryzować treść i lormę tak zwanych wieców i sejmów, 
gdy takowych odrębność odbiła się w języku. Czy należy ją, przed roz
strzygnięciem wszech wątpliwości, jednostronnie zacierać? Mniema
my tćż, że póki stanowczo nie wykryje się powód wymieniania lub 
przemilczania tego wyrazu colloquium w aktach napozór w jednych 
okolicznościach spisywanych, nie należało stawiać na równi aktu żar
no wskiego z 1221 (Rzyszcz. I str. 23) i innych tym podobnych nie- 
używających wspomnionego terminu technicznego z aktami, kędy col
loquium wyraźnie wspomniano.

Wiele z objaśnień podanych przez wydawcę, nawet dla niespecya- 
bsty, dla nieobeznanego z językiem, w którym akty były redagowane, 
czyni ich treść przystępną: obznajamia i daje miarę przybliżoną choć 
w części bogactwa niniejszego dyplomataryusza. Większa jednak 
ilość ciekawych szczegółów kryje się w samych aktach, nietknięta ręką 
uczonego wydawcy. Choć kilkoma słowami zwrócimy uwagę ogółu na 
wybitniejsze punkta naszćj przeszłości, rozświecone lub przynajmniój 
do światła zbliżone przez kodeks trudem dr. Piekosińskiego zebrany. 
Te wzmianki tćm będą więcćj na miejscu w naszćm sprawozdaniu, że 
posłużą tu i owdzie zarazem za sprostowanie indeksów nie wszędzie 
może zupełnie ścisłych: zwłaszcza gdzie idzie o osoby.

Zwracamy przedewszystkiem uwagę ogółu czytelników na, dwa 
ważne dla naszego konstytucyonalizmu dokumenty. Jednym jest już 
dawniój znany przywilćj Władysława Laskonogiego, z 1228 r. co do 
daty i miejsca mylnie dotąd objaśniany (Nr. 19, str. 27), a który słu
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sznie przez wydawcę został nazwany pierwszym pomnikiem poręczenia 
praw i swobód przez obejmującego rządy księcia, wzorem późniejszych 
paktów konwentów. Treść tćż tego dokumentu porównana z objaśnie
niami Perlbacha aktu Konrada mazowieckiego w 1228 r., w Becu (Bee- 
sce) koło Opatowa wydanego, z gruntu wywraca teoryą Bogufałowej 
kroniki o opiece Konrada nad małoletnim Wstydliwym," przed epoką 
objęcia władzy nad Krakowem przez Brodatego; wreszcie mnogie pun- 
kta tych paktów Władysławowych rzucają ciekawe światło na stosunek 
różnych warstw społeczeństwa do panującego, wskazując na mniej lub 
więcćj czynny udział onych w zarządzie krajem. Żałować przychodzi, 
że wydawca nie użytkował w swem objaśnieniu z kroniki hipaciejow- 
skićj, uzupełniającej i wyjaśniającej szczupłe wieści o Laskonogim, za
warte w dokumentach i kronikach polskich.

Drugim aktem, tćj samćj doniosłości co przywilój księcia Wiel
kopolskiego, co do wewnętrznej swej wartości, a może jeszcze ważniej
szym ze względu na przewrót, jaki musi wywołać w poglądzie na cha
rakter rządów czeskich w Polsce na schyłku XIII wieku, jest wylicze
nie swobód i praw posiadanych przez społeczeństwo chrobackie, a po
twierdzonych przez Wacława czeskiego w r. 1291 (Nr. 94 str. 1301). 
Już sam fakt istnienia takich paktów konwentów ma niepomierną do
niosłość. Rozpatrując go w świetle innych dokumentów in extenso 
ogłoszonych przez Fiedlera lub zkądinąd znanych a charakteryzujących 
coraz dokładnićj stosunek do siebie owoczesnych spółrządców Polski, 
nie możemy się oprzćć wątpliwości, czy istotnie tak niekonstytucyjna, 
jak dotąd ją  przedstawiono, jest władza czeskiego monarchy, i czy isto
tnie tak należy lekceważyć epokę jego rządów, jak rutyna podręczni
ków w to wierzyć nam każe. Treść bowiem Wacławowego dokumentu 
wylicza r. 1291 takie warunki jako rzeczy z dawien dawna (antiqui- 
tus), wedle starego obyczaju (iuxta antiquam consuetudinem) zacho
wywane, że dotychczasowe teorye o zdobyczach konstytucyjnych epoki 
Jagiellonów lub Ludwika węgierskiego, jeżeli nie obalone to silnie za
chwiane będą. Oprócz tych dwóch punktów, wydawca pomieścił trze
cie, już znane z Bandtkego Jus polonicum, a wydane przez Ludwika 
węgierskiego w 1355 r. (Nr. 201 str. 256).

Prócz tych i in. danych, dotyczących ogólnego ustroju byłśj Rzeczy- 
pospolitćj, znajdujemy w naszym dyplomataryuszu i wiadomości, jeżeli 
nie wprost odnoszące się do dziejów jćj politycznych, to przynajmnićj 
ubocznie mogące prostować dane innych źródeł w tym względzie. Tak 
np. szereg lubelskich wojewodów, w tym kodeksie, zaczynający się 
z Sygniewem w r. 1252 (str. 56) wymownie świadczy przeciw twierdze
niu kroniki hipaciejowskićj, że Lublin dopićro 1302 r. (6812 a cr. 
mun.) został przez Lachów odebrany Rusi, w którćj władaniu przez lat 
57 miał zostawać (Połn. sobr. II 217). Według tych obliczeń, Lublin 
popadłby w ręce Rusi około r. 1245, i rzeczywiście polskie roczniki 
mówią w latach 1243, 44 lub 46 o spaleniu przcdmieści lubelskich 
przez ruskie oddziały (Mon. Biel. I I  804, 838).
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Może najciekawsze przyczynki do swego przedmiotu znajdzie tu 
przyszły badacz ciemnego dotąd rozwoj u i początku historycznej części 
naszego narodu, a mianowicie polskićj szlachty.

Spójrzmy oto na akt oznaczony Nr. 4. Pochodzi on z roku 1189. 
Występują, na nim nobiles z imionami patronymicznemi jak u. Prze
cław Erantowic, Piotrko Wilkowic, Sulislaw Bernartowic. Akty NN. 
13, 14 z 1224 r. toż samo zjawisko powtarzają,, z objaśnieniem nieule- 
gającćm wątpliwości. Oto np. Benek Polaninowic jednego aktu zwany 
jest w drugim Benek syn Polana, Przybysław Ilapałowicz jest Przyby- 
sławem synem Rapała drugiego aktu. I spójrzmy teraz na podpisy 
aktów np. z 1279 r. Nr. 81, 82. Dwaj bracia tytułujący się eomites 
Sulko i Imram piszą się de Medueg, inny Imram pisze się de Yitow, 
niegdy (1272) wojski krakowski; są dalćj comes Swenou de Glow, God- 
fryd ze wsi Iioczne kąty (?Bocnakaty), z 1279, comes Grzegorz dzie
dzic z Balic zwany Zegocicz z 1286 r. (Nr. 8 6), 1306 jest Wojciech 
z Żmigroda wojewoda sandomierski, Klemens z Mirzina, Andrzćj z Ba
lic, Piotr kasztelan małagoski jest z Mokrska (Nr. 114). Obok tego 
są tćż ludzie takich nazw np. jak  „Świętosław zwany Kopyto” 
(Ńr. 115 z 1307 r.), rycerz Wojciech ,,zwany Nozdrach” stolnik krako
wski (Nr. 118 r. 1314); Jarosław z Bogorya (Nr. 126 r. 1322); Mikołaj 
„zwany Pampek” ze Strzelec (Nr. 129 r. 1332), comes Wojciech „zwany 
Poraj” stolnik królowej (Nr. 135, r. 1325), Piotr „zwany Nossal” chorąży 
krakowski (Nr. 37 r. 1325 et Nr. 169 z r. 1340), Piotr „zwany Jelito” 
kasztelan sandom.; Mścigniew rycerz zwany Czelen? (Nr. 147 r. 1328); 
Pasko de Ulina, Dominik zwany gil (Nr. 200 r. 1354); Jan z Rudna 
dziedzic zwany Plaża (Nr. 221 r. 1360 i t. d. Nie chcemy twierdzić, 
by przezywanie się synów od imienia ojca zakończonego na icz naraz 
znikło po wieku XII, i po początku XIII wieku, jak to naprzykład 
z powyższego zestawienia wynikaćby się zdawało. Owszem widzimy, 
że np. Grzegorz z Balic zapewne po ojcu Żcgocie „nazywa się’’ Żegocicz. 
W każdym razie najmniej uważny czytelnik spostrzeże tę rzadkość pu- 
tronymików w aktach późniejszych, o ile są one zawarte w naszym dy- 
plomataryuszu, i obfitą ich reprezentacyę w NN. 4, 13, 14, najwcze
śniejszych z licznym pocztem świadków. Drugą rzeczą uderzającą je 
go uwagą będzie zastąpienie tego patronymiku nazwą miejscowości 
z dodatkiem z (de), pojawienie się dodatku „zwany.” Wielekroć za
uważymy, że i akt z 1224 r. ma tego rodzaju imiona Pawlik de Melcho 
Marcinec de Lantkowic, Wiecławiec de Pobrołowic, Mścisław de Groż- 
ków i t. d. na podobieństwo późniejszych nazw takich. Wszakże w ro
ku 1189 patronymiki są same, w r. 1224 mieszają się z owemi de, pó
źnićj występują najczęścićj oba łącznic, często z dodatkiem heres. 
Jest np. Spitko syn Dirżka dziedzic ze Szreniawy 1360 r. (heres de) al
bo np. Stefan zwany Zaplaczek dziedzic z Brezu a potćin z Dziaduszyc 
(1358 i przed 1365 r. NN. 212 i 238). Oczywiście przeto, w tćj różni
cy nazw musi tkwić pewna różnica historyczna społeczna i t. p., bo czyż 
można przypuszczać, by tylko przypadek to sprawił, 2e jedni sig piszą



1ŁRAJ0WE I ZAGRANICZNE. 6 3 5

po ojcach a drudzy z miejsc 1224 roku? Jeśli pierwsi są ludzie prości 
a drudzy szlachta, zkąd tylko pierwsi i to z dodatkiem" nobiles biorą 
sig w 1189 r? Zkąd 1224 r. są obie kategorye? Jeżeli ci i tamci są szlachtą" 
zkąd ta różnica 1224? Zauważyć tćż warto, że czgsto nazwy miejsc 
zkąd sig piszą, są teraz nazwą herbu; np. de Bogoria, de Ulina, de Szre
niawa, Szeliga ze wsi Szeligi (Mon. Bielów. II 941). Przydomki np. 
Jelito Poraj, tejże samej uległy zmianie; drogg na jakićj snać z tytułu 
osoby stały sig godłem rodu wskazuje np. przezwisko Nozdrat, które 
potem zastgpuje imig chrzestne ojca przy imieniu syna, (1325 Nr. 134 
komes Bożey syn ś. p. Nozdrata). Mamy tćż ślad w naszym dyploma- 
taryuszu, jak przydomek wypierał samo imig z użycia, i prawie że roz- 
dwajał jedną osobę na dwie: zagadkową nową i dawną znaną. Szcze- 
gólnićj to stwierdzać sig zdaje na przydomku Czeley.

Cytowany już Mścigniew rycerz z Fwra, przezwiskiem Czelen, 
być może ma przezwisko źle odczytane: Czelen za Czelii (na ś. Trójcg' 
1328 r. MM. Aewi Nr, 147). On to pewno jako Mszczug sgdzia krakow
ski, na ś. Jerzy 1328 r. przeniósł sig najpóźuićj w połowie 1331 r. 
na województwa sandomierskie (MMAevi nota wydawcy do Nr. 129 na 
str. 165 Miechovia str. 157) i wówczas pisze sig z Chrzelowa, która to 
nazwa może jest źródłem pomylonego Fwra, zkąd pochodzi Mścigniew 
dictusCzeleii. W r. 1334 poznajemyMystwoja wojewodę sandomierskiego 
(A. G. Z. III, 1 ). Zapew'ne ten sam w 1335 r. Mystwoj Lis wojewoda 
sandomierski rgczy za Kaźmierza W. (Mosbach Wiadom. do dziej Pol. 
str. 74). Nie inny pewmo Mszczugwrojewoda sandomierski 1337 r. posia
da Pałecznicg (Pelczniciam MM. Aevi Nr. 161). Wedle Janka 
z Czarnkowa jakiś Czeley wojewoda sandomierski ginie w' 1341 r. „ry
cerz wielce dzielny,” który „sam jeden” poległ z wojska Kaźmierza W. 
przy obronie.przejścia Wisły przed Tatarami, przeszyty strzałą pohań- 
ską (Monum. Bielów. II 622). W spisie jednym wydawcy MM. Ae.vi 
(str. 3 ) mamy sprzecznie z treścią aktu a nawet z innym spisem (por. 
str. 303 i 317 voce Jachna) położony zgon wojewody sandomierskiego 
Czeliga na rok 1365, gdy istotnie w tym roku żyje tylko jego wdowa 
Jachna. W obec takićj ciągłości imienia wojewody sandomierskiego 
Mstiwoja, Mszczuga do r. 1341 musimy przypuścić, że Mystwoj Lis 
z 1335 r., Czeley poległy pono 1341 r. i Czelig wspomniany 1365 r., 
na tćm samem dostojeństwie są jedną i tąż samą osobą. Gdy wiemy 
że on pochodził z Chrzelowa nasuwałby się domysł już wyżćj podany 
co do tożsamości Czeleja, Mstiwoja Lisa wojewody sandomierskiego 
z sędzią krakowskim 1328 r., a późnićj od 1331 r. wojewodą sando
mierskim. Najpoważniejszym zdaje się zarzutem byłoby urzędowanie 
jakiegoś Mszczuga jeszcze 1344 r. jako wojewody sandomierskiego, na
wet być może do czasów Nehery (już 1346 r. woj. sand. Rzyszczew. II 
275, 703). W takim jednakże razie należałoby przypuszczać że od 
1331 do 1344 r. było trzech wojewodów sandomierskich zarówno 
Mszczugów, ale z których jeden jest Lis, drugi Czeley, a trzeci bliżej
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nieznany, Lis jest 1335, (Czeley ginie 1341 r.) a późnićj jeszcze jest 
Mszczug.

Obok tego znamy z 1335 r. Czeleya dominus in Iladomiss (Mos- 
bach, 1. c. de Radomsk wedle Naruszewicza Hist. n. p. IX, str. 22, n. 5), 
zdaje się kasztelana, bo podobnie Wilczko „kasztelan” sandomirski ty
tułował się „dominus” (A. G. Z. III, str. 17; Bartosz. III, str. 251). 
Jest potćm Mstigneus kasztelanem radomskim r. 1337 (Rzyszcz. I, 190), 
w r. 1338 (M. M. Aevi n. 164) oraz wojewodą krakowskim w r. 1340 
(Bart. III, 209, M. M. Aevi n. 169), gdy Andrzej został kasztelanem 
radomskim t. s. r. Zachodzi i tu pytanie czy to są dwie osoby ów Cze
ley i Mszczug, czyli też jedna. Imię Czeleya jeszcze raz powtarza się 
jako ojca Jana kanonika krakowskiego (M. M. Aevi n. 216), i w ogóle 
przedstawia się jako zagadka przyczepiona do rodu Lisów, których 
jakby przydomkiem być się zdaje.

Ród ten godzien i ztąd uwagi, że zawołanie jego herbu dotąd 
znane w formie Mzura lub nawet Bzura (Paprocki, Herby ed Tur. str. 
186), obecnie w wcześniejszćm źródle bierze postać Orzi (Helcel, Star. 
P. P. P., II, str. 265, n. 1831), a lubo Helcel wskazywał w rozprawie
o klasztorze Jędrzejowskim bardzo dawnych przodków tego rodu w kra- 
kowskićm w osobie Pakosława ze Mstyczowa, zmarłego w 1319 r. kasz
telanem krakowskim, herbu Lis, przecie w 1314 znamy Wacława „zwa
nego Lis” starostą sieradzkim (Rzyszcz., I, 184).

Pewne światło na genezę przydomków niektórych rzucają tytuły 
pewnego Stefana, który w 1339 r. pisze się de Płaczkowie, w 1358 r. 
de Breze „zwanym Zapleczek,” a przed śmiercią swą zaszłą przed 1365 
rokiem był dziedzicem Dziadusicz i zwał się Zaplaczek (M. M. Aevi nn. 
166, 213, 238). Tu, bardzo łatwo nasuwa się domysł, że nazwa mie
nia z czasem zmieniła się w przydomek (za-placzek zamiast ze Plącz- 
kowicz).

Inny przydomek pewnego Piotra zwanego miles (n. 126 z 1322 
roku) przypomina, że Jakusz dziedzic z Radomycz „zwał się szlachta” 
w 1378 r. (Rzyszcz. II, 761), co znaczy z pewnością toż samo, co ów 
miles. Co to znaczy? Miałżeby dopićro w XIV wieku wyraz ten szla
chta wchodzić w użycie, i to w formie przydomku indywidualnego, nie 
zaś stanowi całemu służącego? W każdym razie wyrażenie to „die- 
tus szlachta” wraz z przekładem Statutu Wiślickiego milili famoso 
szlachcie (t. j. 3 przyp. licz. poj.) uczy nas przekonywająco, że zgo
dnie ze wskazówkami etyinologicznemi, forina szlachcic jest późniejszą, 
pochodną od szlachta. Ten zaś wyraz jak okazuje wyrażenie miles fa - 
mosus raczćj łączy się ze sławą fama  jak z Lechem ‘)! Być może 
zgodnie z tćm znaczeniem szlachty, jako sławnćj, Bolesław wielkopol
ski zwał ich w 1261 r. incliti (Raczyński, C. Maj. Pol. 58).

' )  B andtke I lis t. w. poi. str . 101 n. 1, „utw orzyć się m ógł slawcio, 
stawczyo i przem ionlć się potćm  na sz lachcic” (por. słuw ct-ny).



Wspomniane już raz dwa akta (nn. 13, 14) z 1224 r. jeszcze je
dną szczególność przedstawiają, którą, że wydawca tak troskliwy o wy
jaśnienia, nie poruszył przynajmniej kilku słowy, godzi się żałować. 
Szczególność ta  zaś stoić się zdaje w dość blizkim związku z tablicami 
dostojników pomieszczonemi na końcu tomu.

Dr. Piekosiński znalazłszy Strezka „cześnika księcia,” w tych 
aktach, zamieścił go później w spisie cześników krakowskich. Mc 
nie mamy przeciw użytkowaniu w ten sposób z treści aktów tych; wy
padało może jednak zwrócić uwagę na fakt następny, mogący wielce 
zmodyfikować użyteczność pomieszczania w tych spisach owrego jedne
go Strezka. Jest bowiem prócz Strezka znaczny poczet urzędników 
jakby przywiązanych do osoby kasztelanów. I t a k  jest: Budiwoj ko
mornik, Aleksy stolnik, Stefan, Bec i Piotr kapelani Pakosława kasz
telana krakowskiego, że już pominę jego rycerzy (milites). Są potćm 
wymienieni kapelani biskupa, oczywiście krakowskiego, i po słówku: 
„item” (w akcie n. 13) następują imiona urzędników: Otto komornik, 
Paweł cześnik, Bogusław podczaszy, Bruz podstoli i nakoniec Daś 
prokurator z Tarsku, a akt N. 14 objaśnił to dobitniej: Otto komornik 
biskupa, Paweł Górka cześnik jego... Ponieważ zaś wiemy zaraz z aktu 
n. 17, że do biskupa krakowskiego należała kasztelania tarska (Tarczek), 
należy się przeto domyślać, że wszyscy ci urzędnicy biskupa, są urzę
dnikami jego kasztelanii tarskićj, jak na to i określenie miejscowe 
urzędu Dasa wskazywać się tćż zdaje. Do nich przybywa Andrzej ko
niuszy Pełki biskupa, oraz Iwona zapewne urzędnicy Marcin komor
nik, Miślibor stolnik, Paweł koniuszy... Marcin podczaszy, Marcin 
podłowczy...

Wniosek ten zastosowany i do urzędników Pakosława, okaże 
nam zaraz kilku urzędników sandomierskich w r. 1224. Czytając da- 
lćj, że jest Poujrzon komornik Ostaza kasztelana wiślickiego, Sulisław 
łowczy tegoż, Detmar, Mateusz podkomorzowie tegoż a może i rycerze 
mieszkający koło Pełczysk... nasuwa się myśl, czy nie mamy tu przed 
sobą urzędników wiślickich.

Są"obok tego jacyś inni niedający się jasno zdefiniować codo 
miejsca urzędnicy. Wreszcie jest „Cesuta podłowczy laurinchovic”.... 
Z powodu, że P(i)tasek raz zwany synem Wawrzyńca (Laurencii) drugi 
raz zowie się Wawrzyńczewic (Laurinchewic) ciężko na pewno tu 
twierdzić o istnieniu kasztelanii wawrzynieckćj z bytu Cesuty podłow- 
czego wawrzynieckiego, aczkolwiek jest i wieś Wawrzeńczyce. (Wy
dawca jego zwie krakowskim). Przecie niewątpliwe wskazówki bytu 
urzędników krakowskich, wiślickich i tarskich kazałyby innych pomieścić 
pono w spisach odnośnych. Nie ma ich tam jednak, choć jest Strezko. 
Czemu? Równe prawo mieliby wszyscy.

Wydawca podaje wprawdzie niektórych, jak Fala sędziego kra
kowskiego. Jest tćż Polan zapisany jako podstoli krakowski i Kle
mens jako takiż podkoniuszy, bo następują w akcie (str. 2 1 ) po Osta- 
zym kasztelanie krakowskim. Za to opuszczono w spisie, w tejże ko
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lei idącego po Ostazym Mateusza podkanclerzego; nie podano tćż że 
Fal w 1222 r. był podkomorzym (succamerarius, jakim?). O komorni
kach (camerarii) z lat 1 2 2 2 , 1224 głucho w spisie, który tćż bez wzglę
du na wskazówki aktów owych mieści np. podkomorzych przed ko
mornikami i t. d. Nie są to rzeczy błahe, bo hierarchia urzędów jest 
często wskazówką pewnych, zkądinąd nieznanych wypadków dziejo
wych. Zacierając ją  narażamy bez potrzeby pracę następnych bada
czy, którzyby chcieli odrazu opierać swe wnioski na spisach wydawcy 
i onych nie sprawdzać.

Że spisy są niewierne i dla późniejszych aktów, niestety aż nad
to łatwo okazać. Pomijamy już Czeleya wojewodę sandomierskiego, 
którego bądź mylną datą opatrzono, przy wzmiance jego wdowy, bądź 
wręcz opuszczono. Nie ma rubryki na komorników i podkomorzych 
księżnćj, jakimi byli np. komes Piotr wice-komorzy (73) komornicy Stre- 
sław (str. 95) Wawrzyniec (110— 114) i t. d., nie znajdujemy w spisach 
stolnika królowćj Alberta Poraja z 1325 r. (str. 173). Nie spostrzegli
śmy tćż rubryki osobnej na skarbnika księżnej np. komesa Jana zwa
nego Licho (106). Próżnobyśmy tćż szukali między kasztelanami po- 
łanieckiemi Dzierżykraja zmarłego przed 1288 r. (str. 123), a który 
wspomniany w 1261 r., (str. 85) występuje czynnie w 1262 r. (str. 85), 
albo też Dzierżka kasztelana czechowskiego (r. 1361, str. 284).

W roku 1258 współcześnie (str. 73—74) Mikołaj był sędzią kra
kowskim, a Jan sandomierskim. Ten ostatni opuszczony w spisie, po
dobnie jak Smil sędzia sandomierski z r. 1306 (str. 149) spółczesny z Pa
kosławem krakowskim podanym w spisie. Opuszczono w spisach Kle
mensa miecznika i Mstunga łowczego krakowskich (str. 263). Aczkol
wiek data niepewna ich była, godziło się choćby ze znakiem wątpliwo
ści w spisach obu pomieścić. Nie ma rubryki monetaryuszów, a je 
dnak poborca taki jest np. wspomniany roku 1279 (str. 112); opuszczo
no wójtów, oraz zaniechawszy odróżnień między urzędnikami panują
cego i jego żony, dowolnie połączono w spisie imiennym Wawrzyńca 
komornika księżnćj, z Wawrzyńcem Strzeskowiczem, którego tylko 
wykazano od r. 1270, choć już był komornikiem w 1261 r. (str. 85).

Dla zapobieżenia stracie czasu, jaka pomimo wykazu III zawsze 
mieć będzie miejsce, gdy wypadnie wedle niego i innych spisów listy 
dostojników układać, wypadałoby może jako ogólną zasadę przyjąć ro
bienie uwagi, czy dostojnik podany żyje jeszcze dłużćj, czyli tćż umarł. 
Zwłaszcza tam, gdzie jest potemu sposobność: podobna uwaga wielu 
daremnym poszukiwaniom stosownieby zapobiegła. Oto np. i z aktu 
nr. 155 naszego dyplomataryusza, dowiadujemy się, że już 1334 r.
27 sierpnia, Goworek kasztelan radomski, brat Jana syna Grota bisku
pa krakowskiego już nie żył. Bez przerzucenia aktów, które o Gowor- 
ku tym wspominają, nic na pewno z gołej daty 1333 r. w wykazie III 
przy jego imieniu położonćj, nie dowiadujemy się, j e s t - l i . t o  ostatni rok 
życia, czy który inny z urzędowania tylko. Zaznaczanie tćż w spisach 
urzędników byłych (quondam) jak np. mouetaryusza Marka (1302 str.



H I), Bronisza quondam kujawskiego wojewody, Cliebdy quondam ka
sztelana kruświckiego z 1307 r. (str. J51) w obec funkcyońującego np. 
Stanisława wojewody kujawskiego (str. 150), byłoby pożądanćm 
z tych samych powodów.

W obec obfitych dopisów do innych wyrazów porobionych, żału
jemy że wydawca suchćm objaśnieniem ordinator, zbył ciekawe a pono 
pićrwszy raz w tym dyplomataryuszu zjawiające sig wyrażenie Wilczko 
qui fuit prawidlnik eiusdem causae (str. 166).

Nieraz ten wyraz ordinator i mediator w aktach naszych sie po
jawia, np. 1224 r. mediatorami w sprawie o ziemię są wojewoda i cześ- 
nik-(str. 18, 2 1 , 2 2 ) 1278 r. podkomorzy extitit ordinator w sprawie 
zwrotu dochodu z żup bocheńskich tamtejszemu kościołowi (str. 107) 
innym razem 1279 r. kanclerz ordinatora gra rolę (str. 108); w sprawie 
ziemskiej między duchownym a świeckim 1255 r. są mediatorzy między 
Bolesławem Y a kapitułą krakowską w sprawie udzielenia przywilei 
ostatniej przez pierwszego (str. 61). Przy potwierdzeniu przywilei 
Jędrzejowskiemu opactwu, w roku 1270 przez Bolesława Wstydliwego, 
występuje Lasota proboszcz sandomierski, huius rei ordinator apud nos 
et promotor (Bart. III, 95). Znowu przy wyjednywaniu dla Zago- 
ścia przywilejów 1257 r. jest procurator huius negotii Warsz stolnik 
sandomirski (ibid 77). Osadzenia wsi Wierzbięty Klimuntowicza woje- 
wodzica krakowskiego na prawie niemieckićm ordinatorem był Jan 
zwany Trojanów (dictus Trojani) administrator kościoła w Górze (str. 
113). Przy zamianie dóbr jaka zaszła między Bolesławem Wstydli
wym a Abrahamem Sulkowiczem kasztelanicem krakowskim w 1278 
ordinatorem był Żegota sędzia sandomirski (str. 19). Przy'sprzedaży 
mienia prywatnego w wiślickiej kasztelanii extitit procurator et ordina
tor Imram wojski krakowski r. 1278 (str. 124). Z aktu 1287 okazuje 
się, że gdy był spór między JTyńcem a ludźmi z Kurozwęk o las pe
wien i użytkowanie z niego, na mediatora został wysłany Wawrzyniec 
podkomorzy, aby na zasadzie skargi przez jednę stronę podanej „gra
nice” wyznaczył. Gdy jednak strona druga i pokrzywdzona na rozgra
niczenie nie przystała, mediator in augmentum iusticie dalej nie dzielił 
i odesłał prawujących się przed sąd księcia (str. 151), który włościa
nom przyznał racyę.

Z tych przykładów okazuje się: 1) że stan owego mediatora czy 
ordinatora czy wreszcie procuratora jest zupełnie nie zawisły od stanu 
osób prawujących się oraz przedmiotu spornego. 2 ) Przykłady cyto
wane okazują, że mediator nietylko sprawdza jaką okoliczność na miej
scu w zastępstwie całego sądu, lub wyjaśnia punkta sprawy incydental
ne (Hube, Prawo polskie str. 236), ale bierze udział ,w sprawie nieró
wnie bezpośredniejszćj.

Zdawałoby się nieraz, że ów mediator „prawidlnik” datuje 
z czasów Bolesława I-go, kiedy ten książę wedle powieści Gallusa 
U, 9 Mon., Bielowski I, 405) mając przed siebie zaniesioną skargę
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przez biednego wieśniaka lub jaką kobiecinę na duka lub komesa, lubo 
zajęty ważnerai sprawami, nie wprzód z miejsca ruszył aż sprawy 
w porządku powodów wysłuchał (donee causam ex ordine conquerentis 
auscultaret) i póki po obżałowanego komornika posłał. Tymczasem 
powoda powierzał któremu ze swych poufałych, aby onemu służył za 
opiekuna (qui conquerentem procuraret) i przypomniał księciu sprawę, 
za przybyciem obżałowanego. Obok tego upominał o wieśniaku jak 
ojciec syna, aby nieobecnego bez przyczyny nie oskarżał, i żaląc się 
niesłusznie nie ściągnął na się gniewu, który na innego wywoływał”.... 
To przypomina że 1278 r. za włościanami ujmuje się niejako podkomorzy 
już wykonywaj ący rozgraniczenie na zasadzie skargi powoda, bo rzecz 
objaśnioną drugostronnie zwraca do forum książęcego. Ten mediator 
wyjednywa prawdzie uznanie, nadaje bieg prawidłowy sprawie, oba 
elementa powództwo i obżałowanych spółrzędniając. W innych razach 
mediator popiera interes jednej strony w obec księcia, lub tćż dopełnia 
sam interesu obie strony obchodzącego. Chętniebyśmy w takim „pra- 
widlniku” dopatrywali urzędnika każdorazowie naznaczanego, któryby 
przestrzegał przy nawale zajęć bieżących, aby sprawy zarówno w po
rządku wniesienia ich przed forum panującego, ex ordine conquerentis 
były rozstrzygane, jako tćż tem samćm aby wszystkim wedle prawa 
się stało (prawi-dlnik jak gubernator opieka-dlnik, Helcel Pt. P. P. P. 
II, 356 n. 2357, gramatycznie utworzone). W każdym razie wyraz 
łaciński mediator, pośrednik, doskonale odpowiada sposobowi pojmo
wania urzędu sędziego wyrażonemu w jednym akcie Leszka Czarnego 
(1288 str. 127 M. M. Aevi I): „Urząd sędziego na to jest postanowio
ny, aby niezgodnych do zgody nakłaniać (Officium iudicis est discor- 
dantes partes ad concordiam invitore).

Obok zaraz podany akt n. 229 jest drugim dowodem jak w nad- 
pisie niedokładnie wyłuszczano treść niezmiernie ciekawą. Mówi bowiem 
nadpis, że Bodzanta świadczy o przyjęciu 60 grzywien posagu (dotalicii) 
za żoną, i że w zastaw daje jej część wsi Szreniawy. Tymczasem Bodzan
ta wprawdzie przyjął ów posag, lecz część Szreniawy świeżo kupioną 
tejże żonie oddaje w zastaw zapisanych jćj grzywien, które mają jćj 
być wynagrodzeniem, gdyby umarł bezdzietnie. Ta zaś nawet w razie 
zawarcia powtórnych ślubów, ma zostać w posiadaniu majątku póty, 
pókiby summą owych 114 grzywien krewni nieboszczyka jćj nieskupili.

Z tego dyplomataryusza zaznaczamy jeszcze akty n. 126 (s. 162) 
i 261 (ostatni str. 308), z których pierwszy wyróżnia dziesięciny post 
araturam od innćj składanćj trybem szlacheckim, obyczajem ojczy
stym, a prawem rycerskićm, a drugi podaje nam polską nazwę pier
wszćj dotąd jeszcze w przeciwieństwie drugićj (in gonitwam) nieznaną, 
Illibera decima post araturam vulgariter przy orkowa jest ową nazwą 
chłopskićj dziesięciny. Dalćj widzimy, że 1325 r. zwyczaj trójpolowe- 
go gospodarstwa nazywano (triplex divisio agrorum) chłopskim (stron, 
170 nr. 134) i t. d.
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Kończymy ten niedostateczny dla zbyt wielkiego bogactwa treści 
dyplomataryusza przegląd nasz zwróceniem uwagi na liczne wskazów
ki genealogiczne, zawarte w aktach zbioru niniejszego.

Najciekawsze są stosunki familijne biskupa Jana Grotowicza. Pomi
jamy fakt, że miał trzech braci, Goworka kasztelana radomskiego (umarł 
między 8 /8  1333—27/8 1334 nra. 153, 154) który był ojcem Mikołaja 
kanonika (f  1376 r. kustoszem, n. 155 i Biel. II, 919); Jakóba kaszte
lana żarnowskiego w 1337, 1343 r. (M. M. Aevi nra. 161, 175) i trze
ciego Sangniewa (nr. 160). Nas szczególniej obchodzi fakt, że biskup 
zowie nepos kanonika krakowskiego Dzierżysława czyli Dirżka syna 
Pakosława ze Strożyszcz (n. 161, str. 207 r. 1337, n. 180 str. 231 
r. 1346). Zapewne nepos znaczy tu siostrzeńca, tym sposobem pozna
jemy przodków i krewnych Jana syna Pakosława ze Strożyszcz, który 
był przedmiotem żmudnych badań Helcia (klasztor Jędrzejów.). Wspo- 
mniony badacz uczynił go hypotetycznie synem Pakosława z Mstyczo- 
wa Lisa zmarłego w 1319 r. jako kasztelan krakowski. Dalsze losy 
owego Pakosłewicza już z liczniejszych źródeł nam znane, dozwalają 
nam rozplątać i ich wątek zamącony u Szajnochy i Paprockiego (Herby 
ed. Turów. 240, Szkice III, 65) a nawet i w części u samego Helcia.

W roku 1324 obdarowany za poselstwo do Tatarów przez Kazi
mierza W. miasteczkiem Rzeszów wraz z olbrzym im obwodem od Dąbro
wy granicznika sandomirskiego po Leżajsko, granicznik Jarosławskie
go i ku Rusi po zamek Czudecz (Rzyszcz. I, 209), w roku 1362 pisał 
się dziedzicem może świeżo przez się założonego Jurkowa, należy bo
wiem ów Jan do kolonizatorów Czerwonśj Rusi, w czóm miał licznych 
towarzyszy. Brat jego zapewne, Michał ze Strożyszcz 1365 zakładał 
wieś w lesie Zdżar, Jan mu świadkował. Jana tćż nazwisko prawie 
przy wszystkichkupnach Rafała Tarnowskiego, innego zdobywcy lemie
szowego tćj Ukrainy tatarskiej, spotykamy (por. 1364,65, 66 , Bart. IH, 
292,293, 295, A.G.Z.V,n. 5). Już w 1374r. (A.G.Z. V, n. 9) nieżyje, 
a mienie jego przez Paprockiego i Szajnochę błędnie przelane na jakie
goś Stanisława ') całkowicie przechodzi na najbliższych spadkobier
ców jego, jako trzy włoście: Jurków, Rzeszów i Brnik. Ci spadko
biercy są: Jan Feliks, Jan Proboszcz Ś. Michała na zamku krakowskim, 
brat młodszy i ich matka (siostra Pakosławiczów)? Sprzedażą od 
nich przeszło sołectwo w Brniku 2) w 1388 do Jana Ligęzy wojewody 
łęczyckiego, który (?) 1422 dzierży już i Jurków. Nie poruszając matni 
błędów u Paprockiego, pokrótce zaznaczamy, że ów dziedzic Pakosła- 
wicza z Rzeszowa Jan proboszcz Ś. Michała, jest pierwszym arcybisku
pem lwowskim (wedle Paprockiego i synem Stanisława lir. Doliwa! str. 
240, 248) i jest znany jako Półkozic z Rzeszowa (Mon. Biel. II, 928,

1) Pow stał zapewne za Stanisław a Ligęzy z Gorzyo kaszte lana mała- 
goskiego (A. G . 'L. n. 9 6 ), k tó ry  1434  kupił S tropiszyu od jak ieg o ś Henryka 
z Ju rk o w a  (A . G. Z. V, P aprock i 2 50 zwie go z czeska Indious za Indryck.

2)  A kta odnośne A. G. Z. V. 17, 21 , 34 , 47 , 59 , 83 .
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930). Taki herb dziedzica Pakosławicza ze Strożyszcz kazałby sądzić, 
że albo on sam był herbu Półkozic i z Lisami Mstyczowskiemi nic nie 
ma wspólnego mimo hypotezy Helcia; albo tćż siostra Pakosławicza 
Jana z Rzeszowa wniosła jego mienie w dom Ligęzów. Jaśka z Rze
szowa spotykamy jeszcze 1399 r., Jana w 1415 i 1444 r. (A. G. Z. III, 
143, 207, IV, 8 ), jako towarzysza wyprawy Warneńczyka.

Pokrewieństwo Pawła z Przemankowa wykryte przez akty nrów 
67, 99 i 112, prowadzi nas do wątpliwości sfragistyczno-heraldycznych.

raw eł biskup, jak wiadomo syn Jazdona (Mon. Biel. II, 809) 
miał bratem komesa Wisława, którego syn także Paweł dziedzic Prze
mankowa, wbrew testamentowi stryja zagarnął Dobronowicze zapisane 
kapitule krakowskićj. Sprawa jest podjęta, na skutek klątwy, przez 
Prandotę syna Warsza kasztelana krakowskiego, w imieniu Pawła. 
Przebieg sprawy wykazuje słuszność praw synowca biskupiego; Pran- 
dota ów mianuje go swoim nepos. Ztąd się węzeł taki zadzierga. 
Jestli nepos siostrzeniec, czy synowiec? Wedle n. 89, str. 123 neptis ma 
patruum. Więc Przemankowa panowie będą klejnotu Warsza, będą 
nie Półkozicami, ale Rawiczami? Wszakże pieczęć Warsza (n. 81) 
jest pierścieniem, z którego cztery krzyże się rozpromieniają. Jestże 
to pięczęć Warsza osobista czyli tćż rodu? Lelewel (Herby z 1856 r. 
str. 357. 350) dość wskazał dowodów zmienności pieczęci, która nawet 
jak  pisze Wacław Potocki w „Poczcie herbów” była nakazaną przez pra
wo i ktoby co cztery pokolenia nie zmieniał herbu, miał tracić szla
chectwo (Ber. Kalicki Zarysy historycz. Lwów 1869 r. str. 43—45).

Wszystko złe czy dobre, skończyć się musi i my choć z żalem 
rozstajemy się z dyplomataryuszem, którego zawartość jeszcze tyle 
i tyle ciekawych mieści wiadomości! J—d.

B ib l io te k a  O rd y n a cy i K r a s iń sk ic h . Muzeum Konstantego Świ- 
dzińskiego. T om  2 . W a r s z a w a . N a k ła d e m  Ś w id z iń s k ic l i ,  1 8 7 6  
r. (w  8 - c e  w ie lk ie j  s tr . 4 2 4 ) .  M a t e r y a ły  d o  d z ie jó w  r o ln ic tw a  
w  P o ls c e  w  X V I  i X V II  w ie k u , p o p r z e d z o n e  w ia d o m o śc ią  o ż y c iu  
i  p ism a c h  J a n a  O str o r o g a  w o je w o d y  p o z n a ń s k ie g o , z e b r a ł  

i o p r a c o w a ł W ł .  C h o m ęto w sk i.

W badaniach przeszłości życia narodu wydatno ukazywały się 
zawsze szczerby, gdy przyszło przedstawić domowy, społeczny żywot 
praojców. Ta strona właśnie najmnićj jest znajomą, a cóż mówić
o ustroju ekonomicznym, głównie tćż zawodu ziemiańsko-rolniczcgo, 
któremu jedynie oddawała się cała szlachta polska od zagonowego w za
ścianku herbownika,ażdomożnowładzcyi dygnitarza w Rzeczypospolitej. 
Na tćm tle, na roli, przy pługu i kądzieli rodziły się i rozwijały wszyst
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kie pokolenia zarówno szlachty jak i ludu. Matka-ziemia hodowała 
je, żywiła, dawała dostatek i bogactwo. Polska wyłącznie przez tyle 
wieków była krajem rolniczym i w tych właśnie stuleciach, które do
tyka muzeum K. Świdzińskiego, lhedaremnie pozyskała nazwę spichrza 
Europy. Niebraknie zaprawdę obfitych materyałów dla skrzętnego 
badacza rolnej przeszłości, ale te głównie ukryte są, dotąd w rgko- 
pismach. Strona dziejowa troskliwiej była pielęgnowaną, społeczna 
odłogiem leżała, a tymczasem nieraz marniały drogocenne zabytki, 
któreby nie małą pomoc stanowiły. W ostatnich dopićro latach gorli
wie wzięto się do poszukiwań ekonomicznych stosunków i ludności rol
niczej, w czćm nie mało położyli zasługi W. A. Maciejowski, Józef 
■Łukaszewicz, J. T. Lubomirski i Edward Stawiski. Prace dwóch ostat
nich Biblioteka Warszawska w latach 1851 i 1855 podała.

Materyały do dziejów gospodarstwa rolnego w Polsce, w r. 1849 
pierwszy zaczą-ł ogłaszać K. Wł. Wójcicki. W piśmie zbiorowem, które 
redagował p. n. Album literackie, poświęcone dziejom i literaturze kra
jowej, w tomie drugim wydrukował: ,,Intereyzę czyli kontrakt dzierża
wny pomiędzy I. A. Próchnickim arcybiskupem lwowskim, a Jerzym 
Chłopeckim o dzierżawy dóbr Piechaczew z roku 1629“ i Inwentarz 
klucza Ossolińskiego z roku 1755.“ Obadwa te pomniki są nie małćj 
dla każdego badacza wartości.

Wydawnictwa Długosza Liber beneficiorum, Z. A. Helcia Pomni
k i  dawnego prawodawstwa polskiego, wniosły ogromny zasób nowych 
szczegółów do dziejów rolniczćj ludności i ekonomicznych w Polsce: 
obecnie wydany tom Muzeum K. Świdzińskiego drogocenne przynosi 
bogactwo, w tym właśnie pożądanym kierunku. O nim tu zamierzamy 
złożyć krótkie sprawozdanie.

Po wstępie wydawcy Wł. Chomętowskiego następuje tegoż autora 
obszerna „Wiadomość o życiu i pismach Jana Ostroroga wojewody 
poznańskiego.41 Rzecz sumiennie opracowana, a wzbogacona niezna- 
nemi dotąd szczegółami, które uwydatniają charakterystykę znakomi
tego męża.

Żałujemy że szanowny autor przy dziele Ostroroga „ Myślistwo 
z Ogary'' przypisanego królewiczowi Władysławowi (IV), nie zwrócił 
uwagi n a  to właśnie przypisanie, w którćm myślistwo czyli łowiectwo 
uważa Ostroróg jako najpiękniejszy przywilej stanu szlacheckiego. Rys 
to godny uwagi, patrzącego głębiej w pojęcia przeszłości.

Następują z rękopismu Ostroroga pierwszy raz drukowane trzy 
jego rozprawy: „Kalendarz Gospodarski,” „Chowanie Źrebców” i „Zwie
rzyniec,” które na własnćm doświadczeniu osnował.

Kalendarz gospodarski zaczyna od października, przepisuje prace 
rolnika w każdym  m iesiącu i tłum aczy  jego nazw ę. Pod „februarius—  
lu ty“ dodaje: „tego m iesiąca nazw iska w ywieść nie um iem .11 W idać  
że starożytnego polskiego wyrazu luty, srogi, Ostroróg nie znał, chociaż 
w tem  znaczeniu przechow ał się u naszego ludu. K onkluzya tego 
kalendarza zasługuje na pilniejsze zastanowienie.
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„To—mówi Ostroróg—co się tu  napisało pilno pamiętać. Trafi 
li się co, czego tu nie masz, niezaniedbywać tego, ani na to składać, że 
tu tego nienapisano. Przypadki różne, różnych rad potrzebują: czasy 
i okazye odmieniają siła, których jako nikt wiedzieć nie może póki nie- 
przypadną, tak i upatrywać ich trudno z daleka; na to trzeba rozumu 
i rady prędkićj, kiedy co przypadnie. A ten nie mieszka chyba w trzeź
wej, a nie zabawnej głowie. Pijaństwa, towarzystwa, goście, handlów, 
zabawek wszelkich, krom samych gospodarskich, nie ma sobie czynić 
ten, kto gospodarstwo ma w poruczeniu: bo te i czas biorą (a ono pilny 
gospodarz ledwie ma czas jeść, a spać i to pod miarę) i rozum albo 
zalewają (a trzeba go spełna), albo rozrywają (a trzeba całego). Cnoty 
tedy, rozumu trzeba. Rozum ukaże co czynić, a cnota go upilnuje, 
żeby nie omieszkał, ani go na co inszego nie rozrywał. 11

W dalszym ciągu opisuje powinności dobrego sługi, ale zarazem 
i obowiązki pana. „Niepodobna to, żeby kto mógł sobie służąc i panu 
służyć. Jedno z tego dwojga robić trzeba. I Pan Jezus dekret swój 
na to uczynił, że nikt nie może dwiema panom służyć, nikt Bogu, to 
jest panu, i mamonie, to jest własnemu pożytkowi. Nie ma tedy cno
tliwy sługa nic o swych rzeczach myślćć, ale wszystek zmysł swój i czas 
na pańską posługę obrócić. A pan in eonscientia obowiązany jest 
takiemu słudze, kiedy z niego tę służbę zdejmować będzie, tyl/ci ra tu
nek w nagrodę służb jego dać, żeby z wysługi, na którą sarnę opuści
wszy swe rzeczy, robił, mógł uczciwie żyć do swój śmierci i potomkom 
swym po sobie wysługę ostawić; jeśli długo i uczciwie służył i na służ
bie lata styrał. Bo suche dni, suknia i insze rzeczy nie są nagrodą 
służby, ale tylko podpory nagości wczasu i na to ukazować nie godzi 
się, chyba takiemu słudze co nic nie robił. Gdzie taki sposób między 
panem a sługą będzie, oba za błogosławieństwem Bożem wskórają 
i będą z siebie kontenci.“

Ojcowska pamięć panów względem sług dobrych, wydawała po
żądane owoce. Kto zapamięta stare sługi pici obojój, co od lat naj
młodszych aż do zgonu wiernie służyli swemu państwu, tak po dworach 
ziemiańskich jako i po miastach, ten wie, jaka to była generacya. 
W jednym domu przebywając długie lata, uważali się więcój za człon
ków rodziny a nie za obcego przybysza; ztąd troskliwość o dobro pań
skie, ztąd rada i zapobiegliwość poczciwa. Dziś podobne postacie już 
tylko do wspomnień dalekich należą.

W „Chowaniu Źrebców11 Ostroróg podaje przepisy szczegółowe 
oparte na własnćm doświadczeniu, ażeby źrebię odchować na dobrego 
wierzchowca lub konia do pociągu; z doświadczenia też własnego daje 
rady co do zakładania zwierzyńca.

Rzecz godna uwagi, że chociaż w wielkich lasach i borach, jak 
i ogromnych puszczach z zapadłemi kniejami XVI stulecia nie brakło 
grubej zwierzyny, ziemianie ówcześni zamożniejsi z równą troskliwością 
urządzali zwierzyńce dla ich hodowli, jak  dbali o rybne stawy, obfite 
pasieki w ogrodach przy dworach swoich, jako tćż i dzikie barcie
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pszczół lepszych, bo miód wówczas zastępując mnićj rozpowszechniony 
cukier, zaspakajał wszystkie domowe potrzeby.

Po pismach Ostroroga mamy jedenaście inwentarzy różnych dóbr 
prywatnych zaczynając od 1553 do 1726 roku. Prócz tego oddzielnie 
obszerny Inwentarz starostwa knyszyńskiego wraz z miasteczkiem 
Knyszyn z lat 1561 i 1564, oraz dwie Lustracye starostwa Zatorskie
go i oświęcimskiego z r. 1564 i starostwa halickiego z 1566 r.

Przeglądając je skrzętnie, widzimy, jak mało utrzymywano bydła 
rogatego; wołów ledwie gdzie dopatrzeć, bo uprawę spełniali włościanie, 
jak  wywózkę drzewa z lasów i nawozu w szczupłćj zapewne ilości, bo 
nie było z czego go przymnażać i mniej go potrzebowano w trójpoło
wem gospodarstwie. Za to chów trzody chlewnćj był troskliwićj pielę
gnowany we wszystkich dworach, a o mięso wołowe mnićj dbano, przy 
obfitości grubego"zwierza, dzikiego ptastwa i ryb po stawach, rzekach 
i jeziorach. Starano się na domowe potrzebę o nabiał i baraninę. 
W jednćm tylko starostwie knyszyńskiem chowano trzysta wołów na 
opas dla sprzedaży. Że je karmiono dostatnio, wykazuje spis zużytćj 
karmi. Wyszło bowiem „żyta kóp 50, jarzyny kóp 196, owsa kóp 808, 
siana brogów 30, stogów 42 i do tego 600 wozów. A z tćj trzody 
zdechło 30 wołów “ Sprzęt domowy wszędzie skromny i ubogi, zarów
no jak i same dwory ziemiańskie. Największy z nich dworzec w staro
stwie knyszyńskiem, nie mógłby wytrzymać porównania z dzisiejszą 
siedzibą zamożniejszego właściciela ziemskiego. Wszędzie widnieje 
dbałość o zarybione stawy, bo posty zachowywane ściśle wt owych 
czasach, wymagały nie małego zasobu rybnego. Prócz tego znajduje
my nawet i porządniejsze rachunki gospodarskie, jak np. przy opisie 
starostwa halickiego. Tu też znajdujemy, że na rzekach „które w tć m  
starostwie są wielkie, czasem poławiają się bobry, ale osobliwie na rzece 
Lipie, których w niniejszym roku (1566) z Bolszowa kmieć rzeczony 
Fedor Deramianka ułowił ośm, każdy valor is za złotych dwa; to uczyni 
złotych szesnaście.11 W  ty c h  tylko dobrach znajdujemy jedyne wspo
mnienie o przerzedzonych już w XVI stuleciu bobrach.

Jedyną także wzmiankę mamy o starożytnćj łaźni w Modlnicach 
(str. 178), a łaźnie wiadomo jak były rozpowszechnione w Polsce i na 
Rusi w XV i XVI wieku i dotrwały do panowania Zygmunta III.

W Dodatkach załączono Mikołaja Sieniawskiego starosty stryj- 
skiego: „Ustawę dla włościan Stynawy 1568 r.“ w którćj opisuje po
winności włościan, zgodnie z niemi ułożone. Dalćj: „Ustawę Jana 
Kazimierza Firleja Konarskiego z r. 1679 dla wójta dóbr Gumienic 
i Strasniowa, któremu nadaje rozległą władzę, upoważnia go do sądze
nia spraw wraz z sąsiadami „bez apelacyi do pana.“

Ta ustawa obejmująca powinności włościan zastrzega, ażeby jego 
następca nowych na nich ciężarów nieważył się nakładać, a jeżeliby się 
do tego posunął, upoważnia wójta z gromadą, ażeby „o krzywdę swą 
i gwałt prawu swemu do pasterza swego JM. księdza plebana uciekli 
się, aby z władzy swćj pasterskićj napomniał pana natenczas zostające

Tom II. Cz-srwiec 1876. 82
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go jako parafiana swego, żeby im gwałtu prawu ich nie czynił, a kon- 
tentował sig tą powinnością,, z dawnych czasów postanowioną,1' (s. 411).

Kończą się dodatki: „Ustawą gromady majętności Suskićj (wr Ga
licyi w obwodzie Wadowickim) przez Annę z Lubomirza Wielopolską, 
kanclerzycowrę koronną, w r. 1G96 napisaną.11

Znać tu pełną miłości chrześciańskićj rękę, dbającą o moralność 
ludu. Nadto zostawiając wolność sprzedaży każdemu włościaninowi 
własności swój tak ruchomćj jak  nieruchomej, gdy z tego powodu za
pisy jedne poginęły, drugie zniszczono i ztąd zatargi i niesnaski: posta
nawia, że sprzedaż i zapisy nie gdzieindziój jak w zamku miejscowym, 
w jednćj księdze przy obecności wójta, przysiężnych, woźnego i namiest
nika jej wTykonywrane być mają. „Ta księga w skrzyni zamknięta za
wsze być powinna pod dwoma kluczami, klucze zaś u przysiężnych 
dwóch tak być powinny, aby jeden bez drugiego do niśj nie otwierał. 
Sądom wójtowskim i przysięźniczym, osobliwie dzień piątkowy w każdy 
tydzień naznacza się, na którym zasiadać nie może mnićj, jak sześciu 
przysiężnych.14

Wspomnióć tu musimy, że w zbiorze tym mieszczą się trzy doku- 
menta w narzeczu biało-ruskiem: mnićj znane wyrazy są wyjaśnione 
w słowniczku, zamykającym tę wrażną i zajmującą publikacyą. Przy
nosi ona nam cenny materyał do przedmiotu mało znanego, a tak wiel
ką mającego przewagę w ustroju społeczności naszćj upłynionych wie
ków, jakim był zawód ziemiański i stosunki rolnicze; składa dowody 
sądów gminnych, przynosi nam nadto wiele szczegółów' do życia domo
wego zagasłój przeszłości, które nie ujdą uwagi pilnego jćj badacza.

Zamykamy nasze sprawozdanie pod wływem bolesnego uczucia, 
bo ten, który tę księgę do druku przygotował, już zakończył dni swoje. 
Zacny, gorliwy i sumienny badacz, tą  pracą zamknął szlachetny swój 
zawód. Piszemy w dniu jego pogrzebu. R.

W arszaw a, dnia 2 4 m aja 18 7G r.

♦4U
{  Dnia 18 marca r. b. w Krakowie, po długich cierpieniach zakoń

czył życie A le k s a n d e r  K u r t x ,  jeden z pićrwszych założycieli nasze
go pisma. Urodził się w Warszawie d. 1 stycznia 1814 r. Szkoły 
ukończył w liceum warszawskiśm, a dla wyższego naukowego wykształ
cenia udał się do uniwersytetu berlińskiego, gdzie niedawno zmarły 
Ilegel, w całem gronie professorów pozostawił tradycye szczepienia 
gruntownej wiedzy. Tu na wspólnych studyach zawiązał przyjacielskie 
stosunki z mężami wysokićj obywatelskićj zasługi, Augustem Cieszko
wskim i Adamem hr. Potockim.

Po ukończeniu kursów uniwersyteckich dla gruntownego oznajo- 
mienia się z agronomią, udał się na naukę do słynnego wówczas agronoma 
Thaera w Moglinie, gdzie lat kilka tę naukę studyował.



Chciwy wiedzy, dla jej uzupełnienia w r. 1837 poświecił się pracy 
na uniwersytecie paryzkim.

Dobrze więc przygotowany wrócił do kraju, ażeby stanąć goto
wym do jego usług w gronie gorliwych obywateli.

W głuchćj ciszy na polu literackiem, zrozumiał potrzebę obudze
nia umysłów z letargu; chętnie więc przystąpił do grona tych, którzy 
powzięli myśl utworzenia poważnego pisma peryodycznego.

W końcu roku 1840 należał do ułożenia programu „Biblioteki 
Warszawskiej; ' 1 na jego głównie wniosek, jako dział główny przyjęto 
przemysł krajowy i od tćj chwili stał się tego organu najczynniejszym 
współpracownikiem.

Zaraz w pićrwszym tomie drukował obszerną a gruntownie na
pisaną rozprawę: O przemyśle, jego historycznym postępie i wpływie 
na bieg cywilizacyi (Bibl. Warsz. 1841. T. I.). W roku następnym:
O kasach oszczędności (tom I, 1842) i O domach ochrony w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (1843, t. 2). Razem z Augustem Cieszkowskim 
Kurtz popierał najczynniej wydawnictwo Biblioteki literatury zagra
nicznej, która wychodziła pod redakcyą naszego pisma, a lubo następ
nie już piórem nie zasilał Biblioteki Warsz., radą i pomocą materyal- 
ną gorliwie wspierał i zachęcał do wytrwania nieraz wśród chwil grożą
cych jej upadkiem.

W roku 1848 nabywszy obszerny majątek ziemski, zabrał się 
z wrodzoną sobie energią do podniesienia upadłego gospodarstwa, 
a użytkując z nabytój wiedzy pod Thaere’m, po kilku latach doprowa
dził go do najpiękniej urządzonych w całej okolicy.

W roku 1855 zachęcony przez sąsiada swego ś. p. generała Smo- 
likowskiego, miłośnika jedwabnictwa, dla zaszczepienia tego rodzaju 
przemysłu, który tyle milionów obcym narodom przynosi i dobrobyt 
wśród najuboższych warstw społecznych pomnaża, wystarał się o zawią
zanie spółki jedwabniczej, aby ten wdzięczny a łatwy nowy przemysł 
rozpowszechnić w kraju. Wybrany na jej dyrektora, energicznie go 
rozwijał i dałby mu niewątpliwie świetny rozwój, gdyby dłużej wśród 
nas pozostawał. Gdy się od pomienionój usunął spółki, gdy i generał 
Smolikowski zakończył życie, rzecz w niedołężne ręce oddana, musiała 
upaść nieumiejąc nawet śladów utrzymać pracy i gorliwości pierwszego 
jej kierownika.

Powołany do zajęcia miejsca w zaprowadzonej Najwyższym Uka
zem radzie stanu Królestwa, zajął miejsce w wydziale skarbowym; tu 
miał sposobność przy nie jednem wówczas rozbieranśm prawie, zdolno
ści ekonomiczne spożytkować.

Brał czynny udział, co do zawiązku współdzielczych stowarzyszeń 
między klasami pracująccini naszej ludności. Za jego też staraniem 
jednocześnie zawiązaną została spółka budowy domów, o tanich a zdro
wych mieszkaniach dla robotników.

Opuściwszy W arszawę, baw ił la t k ilka w B rukselli, badając na
ukowo ten  kraj przem ysłu. W  roku 1868 przeniósł się na s ta łe  m iesz
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kanie do Krakowa, gdzie przy pomocy starego przyjaciela swego ś. p. 
Adama hr. Potockiego założył bank galicyjski dla handlu i przemysłu , 
którego do końca życia był najczynniejszym dyrektorem. Świetny stan 
tej instytucyi głównie nauce i pracy Aleksandra Kurtza zawdzię- 
czyć należy.

Jakkolwiek oddalony od naszćj redakcyi, czuł zawsze ogniwa 
braterskie, które go wiązały z „Biblioteką Warszawską,” jako w znacz- 
nćj części dziełem jego ręki.

Jeżeli kraj stracił w nim jednego z najgorliwszych obywateli, któ
ry rozumną radą i energiczną pracą oddał mu niemałe usługi; to pozo
stali towarzysze dawnego grona, najboleśniej uczuli zgon tego, co szcze
rą przyjaźnią, słodkićm a serdecznćm słowem umiał zachęcać zwątpia- 
łych i własnym przykładem wskazywać potrzebę wytrwania i poświę
cenia na twardej i ciernistej drodze, tćj ziemskićj pielgrzymki.

f  W licznym szeregu mężów niepospolitej zasługi, zgasłych 
w tym roku, przychodzi nam znowu wspomnieć o nowej bolesnej stracie, 
którą podobało się Opatrzności nawiedzićć krainę naszą, piśmiennicze 
jćj koło, zacną rodzinę i liczny przyjaciół poczet. W dniu bowiem 
22 maja r. b. oddał Bogu ducha w Warszawie ś. p. W ładysław  
C h o m  ę to w s k i .

Urodzony w d. 29 kwietnia 1829 r. w majątku dziedzicznym ro
dziców Ussarzewie w Sandomierskiem, z ś. p. Franciszka b. posła na 
sejmie Kr. Polskiego i radcy ówczesnego wojew. sandomierskiego i żyją- 
cćj Konstancyi z Orłowskich; odbył nauki pierwotnie w Sandomierzu, 
gdzie był na pensyi u przyjaciela rodziców, dzisiejszego biskupa Ju- 
szyńskiego, podówczas prefekta szkół sandomierskich. Następnie je 
kończył w Warszawie w gimnazyum na Lesznie.

Nieledwie od dzieciństwa książka była nieodstępnym i jedynym 
prawie towarzyszem jego życia, poezya, a zwłaszcza tćż dzieje ojczyste
go kraju, ulubioną niwą, którą bezustannie uprawiał, którą całą duszą 
ukochał. Ś. p. Władysław potrafił tćż sobie zaszczytne w piśmien
nictwie krajowćm zdobyć stanowisko, a to dzięki temu, że obok wielkiej 
i niezmordowanej pracowitości był przedewszystkićm czystego i pod
niosłego ducha, wielkićj cnoty, niezwykłćj umysłu dojrzałości, 
a zacnego i wytrawnego charakteru człowiekiem. Podjął on ciężkie 
brzemię literackiego zawodu nieskalanemi rękoma, bo powołanie to 
uważał za kapłaństwo, którego lekceważyć się nie godzi, do którego 
przeto należy przystępować z jasnćm bez skazy sumieniem, a grunto
wną przedmiotu swojego znajomością. Do badania dziejów swojego 
kraju zabrał się, jako wierny syn tćj ziemi, która martwe jego teraz 
przyjęła zwłoki. Umiał on, oddając hołd prawdzie historycznej wydo
być z przeszłości to, co w nićj było pięknego i dla obecnego pokolenia 
budującego i nauczającego.

Do powołania badacza dziejów, które stało się głównćm jego prac 
zadaniem, przygotowywała go Opatrzność życiem cicrniowćm, pełnćm 
ciężkich i bolesnych ciosów. Wśród nich umysł jego dojrzćwał, chara
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kter potężniał, oko badacza minionych czasów nabierało bystrości 
i jasności poglądów. I zaiste trzeba przejść chrzest ciężkiej i twardej 
szkoły życia, aby módz zrozumieć i należycie ocenić ogólne społeczne 
położenia, nie zawsze zasłane kwiatami powadzenia... Trzeba poznać 
krzyżowe drogi żywota, aby umieć obrazować, czyli to ogólne przygody 
narodu, czyli też różnej wartości i różnych odcieni, przejawiające się 
wśród niego postacie. Ś. p. Władysław, zanim na jasne w zawadzie 
swym literackim wyszedł drogi, różne przebywał koleje. Jak wielu 
jego rówienników szukał z książką w ręku przez szereg lat młodzień
czych właściwego, a trudnego wwczas do znalezienia dla siebie stano
wiska, na któremby działalność swoj ę należycie mógł rozwinąć- W tych 
właśnie czasach dotknięty został ciężką niemocą, która pełnego życia 
młodzieńca pozbawiła przez lat szereg władzy chodzenia i przykuła do 
łoża boleści. Stopniowo wszelako, jakby cudem, bo sam już wątpić
0 sobie poczynał, do sił przychodził z radością rodziny i przyjaciół. 
Nieledwie równocześnie z powrotem do zdrowia znalazł się on opatrzno
ściowo w właściwej dopiero dla siebie roli, bo zajął w r. 1861 posadę 
bibliotekarza księgozbioru ordynacyi hr. Krasińskich i połączonych 
z niemi biblioteki i muzeum Świdzińskich. Tutaj, jak wprawny i dziel
ny górnik wśród bogatych kopalnych pokładów, zagłębił się we wnętrza 
przeszłości ojczystój. Rozkoszowała się jego dusza wśród zapylonych 
ksiąg i drogocennych rękopisów, stawiających mu żywo przed oczy 
przeszłość społeczeństwa naszego. Z kopalni tój czerpał pracowicie
1 czerpać umiał, czerpać też i drugim pozwalał, a różne jego pisma 
i wydawnictwa, przez niego dokonane, chlubnym są pomnikiem jego 
pracy i świadczą, że straż i uporządkowanie bogatego onego zbioru 
nie mogło w godniejsze być powierzone ręce.

Z chwilą zajęcia tego stanowiska zdawało się, że i jego życie 
smętne dotąd, rozjaśniać się poczyna. Ale inaczej podobało się Bogu. 
Narzeczona ś. p. Władysława, pełna życia i zdrowia, z którą niedługo 
małżeńskie miały go połączyć śluby, nagle chorobą serca dotknięta, 
kona w jego oczach. Siostra jej niezadługo staje z Władysławem 
u stopni ołtarza. I znowu przez lat kilka urocze szczęście domowe ota
cza zacnego pracownika. Żona, istny obraz ewangelicznej niewiasty, 
dwoje pięknych i zdrowych dziatek, okalają kwiatami pociechy praco
wite jego życie. Ale szczęście to było przelotne, jak krótkotrwały 
meteor. Dziatki swe pochował niedługo, a za niemi i nieocenionych 
przymiotów małżonkę Helenę z Niewiarowskich. Osierocony zniósł te 
ciosy dotkliwe z męztwem niezrównanóm i z pokorą poddał się woli 
Wszechmocnego. Ciężka boleść, jaka na duszy jego zawisła, nie prze
rwała mu na chwilę pracy jego. Złożony od kilku miesięcy śmiertelną 
chorobą, niedługo dopióro przed zgonem złożył pióro, któróm zacnie 
i pożytecznie dla ziomków swych długi lat szereg władał, a nigdy niko
go nićm nie zgorszył, nigdy niczćm wierze i prawdzie nie ubliżył.

P race ś. p. W ładysław a są  bardzo liczne. Już w r. 17-ym  życia  
w ydał pićrw szą broszurkę p. n. Trzy myśli, pod pseudonim em  W ład y
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sława Kwiryna. W nićj gładkim wierszem opiewa wydarzenia dziejo
we. Późnićj pisał wiele artykułów do Rozrywek dla młodocianego 
wieku Pruszakowćj, do Kółka domowego i Biblioteki Warszawskiej. 
Miał udział w wydawnictwie Zabaw przyjemnych i  pożytecznych. 
W Bibliotece Warszawskićj zasługuje na szczególną uwagę tłumaczenie 
jego wierszem słynnych poezyi laureata poety angielskiego Tennysona. 
Należał następnie do redakcyi „Wieku11 i „Kroniki Rodzinnśj.“ Za
mieszczał różne prace swoje: poezye, krytyki, recenzye i t. d. w „Wień
cu,“ „Kłosach,“ „Tygodniku Illustrowanym,“ „Ognisku Domowćm“ 
i „Gazecie Polskiej.“ W tej ostatniej drukował wydany następnie od
dzielnie Pamiętnik hetmana Jabłonowskiego. Tłumaczył z angielskie
go „powieść o dwóch miastach11 Dieckensa i inne prace tego autora. 
Wydał nadto oddzielnie powieść historyczną Władysław Biały książę 
gniewkowski, Legendy Polskie (Kraków, 1862), obszerne studyum 
Krzysztof Zbarawski (Warszawa, 1866 r.), Przygody księcia Marcina 
Lubomirskiego, opowiadanie historyczne z drzeworytami (Warszawa, 
1867 r.). Ta ostatnia praca w handlu księgarskim jest zupełnie wy
czerpana. Pożądanem byłoby dlatego, aby pomyślano o drugiem te
go dziełka wydaniu. Następnie ogłosił Dzieje teatru polskiego od 
najdawniejszych czasów do r. 1750  (Warszawa, 1872 r.), Dziennik 
Jana Stanisława Jabłonowskiego (Warsz., 1865 r.), Stanowisko prak
tyczne dawnych niewiast (Warszawa, 1872), Pamiętniki Feliksa hr. 
Lubieńskiego (Warszawa, 1874 r.). Praca ta wszędzie w Warszawie, 
we Lwowie, Krakowie i Poznaniu nadzwyczaj pochlebnie przyjętą zosta
ła, jako rzucająca nowe, a nieznane dotąd światło na dzieje księztwa 
Warszawskiego. W „Bibliotece Warszawskiej11 drukuje się obecnie 
obszerne opowiadanie historyczne p. t. Synowie hetmańscy. Pod re- 
dakcyą ś. p. Władysława wyszły pomnikowe dzieła: Pięć tomów mate- 
ryałów historycznych, jako Biblioteka Ordynacyi Krasińskich (od r. 1868 
do 1871) i 2 tomy p. t. Muzeum Konstantego Swidzińskicgo (1876 r.). 
W tym ostatnim jest nowa rozprawa historyczna, którą korrygował już 
na łożu śmiertelnem na kilka tygodni przed zgonem.

Z tego pobieżnego wspomnienia widzimy, jak niezmordowanym 
był zmarły pracownikiem i jak liczne a chlubne pozostawił wytrwałćj 
swćj pracy owoce.

Liczne koło krewnych, przyjaciół i braci po piórze odprowadziło 
zwłoki na wieczysty spoczynek. Pokój niech będzie tćj pięknćj duszy, 
która umiała wśród cierni, głogów i pracy żyć pożytecznie na tćj ziemi, 
a pokój i miłość dokoła siebie rozpromieniać.

A. G.
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W A R S Z A W A  .

Warszawa, m aj 187 6. — Duia 15 maja r. b. przypadał jubile
usz pięćdziesięcioletniej pracy literackićj K. Wł. Wójcickiego; o ob
chodzie tym w następującym zeszycie podamy obszerniejszą wiadomość.

— Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskićj 
w r. b. pomieściła: 1) Katedrę. Najświętszej Panny Paryzkiej, przez 
Wiktora Hugo, w tłumaczeniu I. T. Hodie’go. 2) Charaktery rozu
mów ludzkich Michała Wiszniewskiego. 3) Bakona metoda tłuma
czenia natury, tegoż. Obecnie rozpoczęła przedruk słynnego romansu
H. Rzewuskiego: Listopad i przekład mistrzowski Lucyana Siemień- 
skiego Odyssei Homera. Pierwsze wydanie Odyssei przez tłumacza 
ogłoszone, w ozdobnej i kosztownej edycyi drukowane w 600 egzem
plarzach już wyczerpane, mało jest ogółowi dostępne, niniejsze, tak 
tanie, rozpowszechni to arcydzieło starej Hellady.

— Ogłoszono prospekt na dzieło w czterech zeszytach p. n. „ Na
uka buchalteryi teoretycznie wyłożona przez Erazma Nowickiego b. głó
wnego buchaltera i członka banku polskiego.11 Autor, wychowaniec 
wydziału nauk matematycznych b. Uniwersytetu 'Warszawskiego, i przez 
lata długie główny kierownik buchalteryi w Banku Polskićm, daje zu
pełną rękojmię wartości dzieła. Dzieło powyższe obejmie trzy główne 
działy: 1 ) Teoryą buchalteryi, 2 ) Zastosowanie teoryi buchalteryi, 
czyli o prowadzeniu książek w szczególności. 3) O zastosowaniu bu
chalteryi wedle różnego stanu i obszerności majątków, nadto o buchal
teryi pojedynczej.

— Nakładem Gebethnera i Wolffa wyszedł szkic biograficzno- 
literacki przez Fr. Henryka Lewestama p. n. Aleksander Fredro: pra
ca ta drukowaną była wT Kłosach przed ośmiu laty (tomy szósty i sió
dmy z r. 16 6 8), wydana w' oddzielnćj książce, przypomni dobrze czy
telnikom tę dostojną postać „Ojca komedyi polskićj,“ o którego utwo
rach podajemy właśnie studyum Stanisława hr. Tarnowskiego.

— Dzieł Wincentego Pola w pićrwszćm zbiorowćm wydaniu 
ukazał się w naszych księgarniach tom piąty, (czwarty dopićro jest 
pod prassą). Obejmuje zbiór drobnych utworów poetycznych: Z  po
dróży po burzy; Wiele, mało, przebolało; Cierpienia bez ceny i treny, 
nie treny; Z  klasztoru i z boru; Ze dworu; Drobne poezye, i pieśń
o Ziemi.

—  Otrzymaliśmy od wydawcy Podręcznika dla sądów gmin
nych Królestwa Polskiego następną odezwę: „Dla przyspieszenia wy
dania Podręcznika, współcześnie z drukiem tomu I, w którym zamie
rzamy zakończyć wyciągi z ustawy postępowania cywilnego, przystąpi-



ray do druku tomu II, w którym pomieścimy: wyciągi z Ustawy postę
powania kryminalnego, Ustawę o karach, wymierzanych przez sędziów 
pokoju, formularze dla sędziów gminnych i zjazdów sgdziówr pokoju, 
skorowidze, przedmowę i okładkę. Jeśli przed ukończeniem wydawni
ctwa będą ogłoszone przepisy dodatkowe lub instrukcye, obowiązujące 
sądy gminne, nie pominiemy ich z uwagi i zamieścimy w tomie II. 
Zeszyty II tomu Podręcznika będą oznaczone cyframi ], 2, 3 i t. d. 
Zeszyt pićrwszy tomu II wyjdzie w końcu maja.“

— Pan Michał Girdwojń, przyrodnik, zaszczytnie znany w świe
cie naukowym zagranicznym, jako autor najlepszej anatomii pszczoły, 
pracuje obecnie nad piscykulturą. W tym celu po kilkoletnich 
studyach w najpierwszych zakładach rybnych w Europie przygotowy- 
wa obszerną pracę o sztucznej i  ochronnej hodowli ryb należących do 
rodziny łososiowatych, gdzie będą wyjaśnione dla hodowców wszystkie 
zjawiska ze stanowiska naukowego. Samych rysunków' anatomicznych 
i konstrukcyjnych będzie w tćm dziele około pięćset. Ogromny koszt 
wydania a zarazem gotowość kilku nakładców w Paryżu i Londynie do 
łożenia na takowe, jest powodem że całe dzieło nie wyjdzie najpierw' 
w języku polskim. Aby jednak przysłużyć się piśmiennictwu ojczy
stemu, pan Girdwojń drukuje w Pamiętniku Towarzystwa nauk ścisłych 
w Paryżu ważną część pomienionćj pracy traktującą o chorobach ryb 
należących do rodziny łososiowatych (salmonoidei). Część tę przyszłe- 
do dzieła autor podzielił na trzy główne rozdziały: 1 ) Choroby ryb 
w stanie ja ja , tu są opisane choroby powstałe w łonie matki i po znie
sieniu ikry; 2) Choroby ryb w stanie pęcherzyka żółtkowego i 3) Cho
roby ryb w stanie doskonałym. We właściwych miejscach podane są 
środki zaradcze dla hodowców i ciekawe a pićrwTsze co do bogactwa 
szczegółów opisanie licznych dziwolągów czyli potworów rybich; wre
szcie objaśnienie stu dwudziestu rysunków, których koszt chętnie podję
ła  redakeya Pamiętnika, jako najpoważniejszego wydawnictwa specyal- 
nego w języku polskim. Rysunki wykonane są przez samego Gird woj- 
nia z okazów zachowanych w spirytusie, których liczny zbiór zgroma
dzony pracą naszego badacza przyrody wypożyczony jest obecnie czę
ściowo do wykładów uniwersyteckich w Londynie, Paryżu i Krakowie.

Pan Michał Girdwojń rodem ze Żmujdzi, który był także słucha
czem w' szkole głównćj warszawskićj i uczniem instytutu rolniczego w Ża- 
bikowie, gdzie postępową pasiekę założył, ostatnie swoje studya do
pełniał w Londynie w najznakomitszćm w świecie muzeum przemysło- 
wo-przyrodniczćm znanćm pod nazwą Saulh Kensigston. W muzeum 
powyższćm znajduje się jedyny prawie w swoim rodzaju oddział prze
mysłu rybackiego, ułożony przez uczonego Franka Bucklanda, obecnie 
naczelnego inspektora rybactwa w Anglii, który przyjaźnią i protekcyą 
swoją otoczył naszego ziomka.

Nie potrzebujemy tu dowodzić jak pożądanym nabytkiem byłby 
p. Girdwojń dla naszego muzeum przemysłowo-rolniczego w Warsza
wie, co tćmbardzićj dałoby się uskutecznić, że o ile wiemy znakomity
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nasz przyrodnik powrócił już na stały pobyt do kraju i zamierza osiąść 
na Żmujdz: lub w Warszawie. Obecnie bawi w Szawlach, gdzie przy
gotowuje na tamtejszą wrześniową wystawę rolniczą próby sztucznego 
wylęgania i hodowli ryb łososiowatych, o czćm nie omieszkamy we 
właściwym czasie czytelnikom Biblioteki udzielić sprawozdanie.

— Pan Michał J. W. Modzelewski z Radomia, ciekawe nam po
daje szczegóły o ostatnich latach Antoniego Malczeskiego i wydaniu 
jego Maryi.

W numerze 93 „Wieku,” w nowinach bieżących krajowych zamie
szczono, że Antoni Malczeski zamieszkiwał w domu Kossowkich (obe
cnie Zawiszy) przy ulicy Bielańskićj. Nie podnosiłbym tego, gdyby 
nie zamiar wmurowaniu tablicy marmurowćj ku jego pamiątce. Mal
czeski przybywszy z krewną swoją z Wołynia, zamieszkiwał na Lesz
nie w pałacu Gurzyńskich, potćm Skarżyńskiego kapitana G. s. k. 
i w domu tym na i-szćm piętrze zajmował apartament narożny, złożo
ny z salonu obszernego i kilku pokojów. Że tam do 1823/4 roku za
mieszkiwał, przekonać się łatwo z samych ksiąg ludności, utrzymywa
nych przez właścicieli domów i w ratuszu. Malczeski nigdy nie mie
szkał w domu Kossowskich przy ulicy Bielańskićj, ale wprost prze
niósł się z krewną swoją do domu Brzostowskich, potem Lewity, 
na drugie piętro, (w tych samych apartamentach stał potem chwilowo 
Kajetan Suffczyński (Bodzantowicz). Co zaś do drukowania Maryi— 
i to potrzebuje objaśnienia. Nie mieszkając w domu Kossowskich, nie 
mógł ztamtąd Maryi drukować. Rzecz była nierównie prostsza: uło
żył się z księgarzem i wydawcą Gliicksbergiem, mieszkającym wtedy 
w domu Sołtyka (teraz Dyzmańskiego) przy ulicy Miodowćj, ażeby mu 
za umówioną cenę Maryą wydrukował. Razu pewnego byłem u wód 
mineralnych w ogrodzie Dekerta, spacerowałem z siostrą moją i Mal- 
czeskiin, i gdy już po skończonej porcyi należało wychodzić z ogrodu, 
prosił mnie Malczeski, abym zaraz pojechał do księcia Stanisława Ja 
błonowskiego. wziął od niego 1,000 złp., i takowe zawiózł Gliicksber- 
gowi za druk poematu Marya, a pokwitowanie doręczył Malczeskiemu. 
Jak pragnął tak uczyniłem. Książę Stanisław Jabłonowski mieszkał 
wtedy naprzeciw kościoła Ś-go Krzyża w domu Staniszewskiego. Ile 
pomnę, zastałem go, i powiedziałem mu życzenie Malczeskiego. Nie 
znałem wtedy wcałe księcia, mógł mi odmówić jako nieznajomemu 
i z ustnćm żądaniem przybyłemu od trzecićj osoby; odmowa byłaby 
wcale naturalna i nieubliżająca: książę Stanisław przecież wysłucha
wszy o co idzie, wręczył mi natychmiast 1 ,0 0 0  złp., nie żądając nawet 
pokwitowania. Wziąłem pieniądze i natychmiast zawiozłem Gliicks- 
bergowi, ten mnie z odebrania pokwitował, i pismo to doręczyłem za
raz Malczeskicmu. Wszystko to w kilka godzin zostało uskutecznio
ne. Księgi kassowe po Gliicksbergu powinny mićć wmieszczone owe 
1,000 złp. Książę Stanisław Jabłonowski, dziś starzec, żyje i mieszka 
w Galicyi; może jeżeli pamięta, sam ten szczegół życia poety objaśnić.

Tom II. C zerw iec  1876. 83
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Co zaś do domu Kossowskich, to mogło w błąd wprowadzić pi
szącego w „W ieku,” że były wtedy dwa pałace Kossowskich: jeden na 
Bielańskiej zamieniony w rodzaj hotelu, drugi narożny przy ulicy Ma
zowieckiej i Wareckićj, który należał do Karola Kossowskiego znane
go w owe czasy w Warszawie jako „mauvais sujet..” Znał się z nim 
Malczeski, bo któż go wtedy nie znał? Bywał u niego; ktoś go tam 
często widując, mógł sądzić, iż mieszka w domu jego: ztąd błąd. Kie
dyś pisałem, że ten Karol Kossowski po śmierci Malczeskiego, robiąc 
doń niejakie pretensye o należytość pieniężną, ile mniemam bardzo 
wątpliwą, wziął u niego papiery, zaraz po jego śmierci pozostałe. By
ły one w puzdrze długićm a wązkićm; ile mi się zdaje, były tam inne 
poezye Malczeskiego, mianowicie poemat p. t.: Samuel Zborowski, 
w guście „Pieśni Ostatniego Minstrela” Walter-Scotta. Żałuję, iż tćj 
szkatułkinie odebrałem od Kossowskiego; nie byłyby pewnie papiery za
ginęły. A jeżeli po tym jakie pozostały, to może między niemi odszu
kałoby się co z cudownych poezyi Malczeskiego. Kossowski umarł; 
Kozłowski rządca domu Brzostowskich, który także zabrał część papie
rów Malczeskiego, umarł; mało kto ze znajomych poety żyje: może ja  
tylko i książę Stanisław Jabłonowski.

— Pod przewodnictwem Ludwika lir. Krasińskiego, już w dniu
28 kwietnia r. b. czytaliśmy ogłoszenie komitetu Muzeum przemysłu
i rolnictwa, że pracownia chemiczna Muzeum urządzona przy ulicy 
Miodowćj w domu pod Nr. 4, rozpocznie swe czynności z dniem 1 maja 
r. b. Osoby życzące sobie za pomocą rozbiorów chemicznych poznać 
skład ziemi ornćj, margli, wapieni, ocenić wartość naturalnych i sztu
cznych nawozów, jako to: fosforanów, superfosfatów, guana, pudrety; 
przekonać się o własnościach wody, dobroci torfu, wTęgli kamiennych 
rud metalicznych, soli chemicznych: nakoniec przeprowadzić poszuki
wania chemiczne co do jakości różnych spławów metalowych, farb mi
neralnych i wszelkich substancyi organicznych i t. p., zechcą się zwra
cać do zawiadującego pracownią chemiczną Muzeum p. N. Milicera, 
magistra b. Szkoły Głównej, w lokalu pracowni, w godzinach od lćj do 
4ćj po południu. Opłaty za dokonywane w praeowni Muzeum rozbio
ry chemiczne, według cennika przy pismach peryodycznycli rozesłane
go, wnoszą się przy oddawaniu przedmiotów do rozbioru, za pokwito
waniem, w którćm oznaczony będzie czas zgłoszenia się po odbiór wy
padków dokonanćj analizy chemicznćj.

Wkrótce do pism codzienych dołączony został: „Cennik tymcza
sowy pracowni chemicznćj” tegoż Muzeum, a w' dniu 20 maja r. b. po- 
mieniony komitet ogłosił:

Podaje do wiadomości publicznćj, iż na mocy § 20 Ustawy Mu
zeum, w roku bieżącym urządzone zostaną w Muzeum dwie wystawy 
czasowe.

Pićrwsza czasowa wystawa w Muzeum będzie rolnicza i obejmo
wać ma: nasiona zbóż, traw, warzyw, owoców i narzędzia ogrodnicze.

Drugą wystawę z zakresu przemysłu, stanowić będą:
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1). Wyroby krajowe metalowe, wchodzące w zakres kowalstwa 
ślusarstwa, blacharstwa, nożownictwa, bronzownictwa; przedmioty 
z drutów i różnych metalowych spławów, pokrywanych srebrem lub 
złotem; metalowe narzędzia mechaniczne, fizyczne i t. p.

2). Różne rodzaje garbarstwa i wszelkie rękodzieła, zajmujące 
sig wyrobami ze skóry, jako to: szewctwo, rękawicznictwo, rymarstwo, 
przedmioty galanteryjne ze skóry i t. p.

Wystawa rolnicza rozpocznie sig około 1  października, przemy
słowa zaś w początku listopada bieżącego roku.

Uprzedzając o tem pp. fabrykantów i rgkodzielników, Komitet 
Muzeum zawiadamia jednocześnie, iż przy tycli czasowych wystawach 
w Muzeum Przemyślu i Rolnictwa, przestrzegane będą nastgpujące 
przepisy:

1 . Fabrykant lub rgkodzielnik życzący przyjąć udział w wysta
wie, w podaniu zrobionem do Muzeum oświadczyć winien, jakie mia
nowicie zamierza przedstawić przedmioty i ile miejsca na nie potrze
bować bgdzie.

2 . Przyjmowane bgdą tylko takie wyroby, które odznaczać sig 
bgdą dokładnością roboty, taniością lub nowością pomysłu.

3. Wystawa każda trwać bgdzie tylko przez dni 8 .
4. Wystawcy poprzestać winni na miejscach w salach Muzeum 

przez Administracyą wskazanych; życzący sobie zająć osobne miejsca 
zewnątrz szaf lub stołów, ponosić bgdą wszelkie koszta ubrania i urzą
dzenia wystawy ich przedmiotów.

5. Dozwolonćm bgdzie wystawcom rozdawanie katalogów, cenni
ków, adresów i t. p. Wolno będzie sprzedawać wystawione przedmio
ty, lecz zabieranie wystawionych wyrobów nastąpić bgdzie mogło do
piero po zamknigciu wystawy. Przedmioty dostarczone na wystawg 
z zamiarem sprzedania, powinny mieć oznaczoną cenę sprzedaży; przy 
innych przedmiotach, jakkolwiek oznaczanie cen nie jest obowiązkowe, 
pożądanćm jest jednak by takowa dla każdego przedmiotu przez wy- 
stawcg ustanowioną była.

6. Kopiowanie wystawionych przedmiotów, robienie z nich foto
grafii, branie miar i t. d., bez pozwolenia wystawców, nie bgdzie do- 
zwoloućm w Muzeum.

7. Przedmioty przeznaczone na wystawg, przesłane być winny 
na dni 10  przed terminem otwarcia wystawy.

8 . Wszelkie koszta przywiezienia i odwiezienia przedmiotów na 
wystawg do Muzeum, należeć bgdą do wystawców.

9. Przedmioty, wystawione w Muzeum, najdłużćj przez dni 15 
po zamknigciu wystawy pozostawione być mogą w lokalu Muzeum. 
Po upływie tego czasu uważane bgdą jako oddane na własność Mu
zeum.

10. Wszyscy wystawcy będą mieli bilety wolnego wejścia na wy
stawg w Muzeum, przez czas trwania wystawy.
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11. Za przedmioty, odznaczające sig dobrocią, starannem odro
bieniem, nowością pomysłu i t. p., Muzeum udzielać bgdzie: pieniężne 
nagrody, tak samym wystawcom, jako tćż i osobom, które pracowały 
przy wyrobie nagradzanych przedmiotów, i listy uznania. Nazwiska 
wystawców nagrodzonych przez Muzeum zostaną ogłoszone w pismach 
publicznych.

Bliższa wiadomość o dniu otwarcia każdćj wystawy i miejscu na 
nie przeznaczonćm, późnićj ogłoszoną zostanie.

Komitet Muzeum ma nadziej g, iż pp. fabrykanci i rgkodzielnicy 
zechcą przyjąć udział w tych publicznych popisach, tak pożytecznych 
dla krajowego przemysłu i rolnictwa.

Prezes Komitetu Muzeum, Krasiński.
Dyrektor Muzeum, Przystański.

— Komissya konkursowa przy Dyrekcyi rządowćj teatrów war
szawskich, na ostatnićm posiedzeniu odbytćm w dniu 23 maja r. b., 
zajmowała sig przysądzeniem dwóch premiów wyznaczonych w d. 5 
kwietnia 1876 r., dla dwóch najlepszych utworów dramatycznych.

Z czternastu sztuk, wyznaczonych do głośnego czytania wobec 
wszystkich członków komissyi, cztery ostatecznie współubiegały się
0 nagrody, a mianowicie: tragedya w 5-ciu aktach „Świętosław Igoro- 
wicz,” komedya w 4-ch aktach „Pojedynek szlachetnych,” sztuka 
w 5-ciu aktach „Dworacy niedoli,” i komedya w 1-ym akcie „Fałszywe 
blaski.”

Komissya nie przyznała żadnemu z tych czterech utworów pierw- 
szćj nagrody, dla powodów, które wyłuszczone będą w obszernćm mo
tywowanym sprawozdaniu; drugą nagrodę otrzymała komedya „Poje
dynek szlachetnych.”

„Świętosław Igorowicz,” „Dworacy niedoli” i „Fałszywe blaski,” 
zalecone zostały do grania, również jak i komedya w trzech aktach 
pod tytułem: „Blaga.”

Po otwarciu kopert z nazwiskami okazało się, że autorem sztuki 
„Pojedynek szlachetnych,” która otrzymała drugą nagrodę, jest pseu
donim Sewer, autorem „Świgtosława Igorowicza” Paulin Stachurski, 
„Dworaków niedoli” Zygmunt Sarnecki, „Fałszywe blaski’’ Zofia Meł- 
lerowa, „Blaga” Jan Jordan, autor „Wędrówek delegata.”

Komissya zawiadamia niniejszćm autora komedyi premiowanćj
1 osobę mającą upoważnienie do odbioru pieniędzy, że nagroda rs. 300, 
przypadająca na komedyę „Pojedynek szlachetnych,” jest do odebrania 
w biurze Dyrekcyi teatrów.

Kwota rs. 600, to jest nieprzyznana pierwsza nagroda, pozostaje 
do dalszego rozporządzenia.

Prczydujący w Komissyi: Sergiusz Muchanow.
Sekretarz Komissyi: Władysław B o g u s ła w s k i .

— Tom drugi dzieł Teod. Tom. Jeża, w pierwszćm zbiorowćm 
wydaniu, ukazał sig i obejmuje powieść Ofiary. (Lwów, nakładem A. 
Z. O. Rogosza. 1876 r.).



LITERACKIE. 6 5 7

— W dalszym ciągu wydawnictwa redakcyi „Bluszczu” tłuma
czonych powieści, wyszło tomów sześć; zbiór ogólny obejmie XX 
tomów.

— Ognisko domowe, w dodatku swoim rozpoczęło druk „Dzien
nika podróży naokoło świata” Samuela Smilesa, z odpowiedniemi illu- 
stracyami.

— Z drukarni Instytutu głuchoniemych i ociemniałych wyszła 
książeczka p. n.: „Wiadomości z nauk przyrodzonych, ułożone przez 
radę pedagogiczną. Warszawskiego Instytutu głuchoniemych i ociem
niałych i zatwierdzone przez JW. kuratora okręgu naukowego war
szawskiego, senatora de Witte.” (W 18-ce, str. 68). Dany numer I na 
okładkach zwiastuje dalsze wydawnictwo: książeczka pomieniona obej
muje tylko „Wiadomości ze świata roślinnego.”

— Towarzystwo Lekarskie Płockie. Dnia 26 kwietnia odbyło 
się doroczne posiedzenie Towarzystwa Lekarskiego Płockiego; zagaił je 
prezes, doktor Władysław Ostrowski, sprawozdaniem z działań insty
tucyi; wymienił prace członków dokonane w ubiegłym czwartym roku 
życia Towarzystwa, które w zeszłym roku powiększyło się do liczby 86 
członków, zyskało poważnych i znanych w nauce współpracowników
i zawiązało stosunki z innemi naukowemi ogniskami Kierunek prac 
instytucyi odnosił się do sfery ogólnej hygieny, medycyny praktycznćj
i rozwoju czysto naukowego. Na zewnątrz specyalnego ruchu, działal
ność korporacyi ujawniała się między innemi urządzeniem publicznych 
odczytów, które obok żywego zainteresowania się niemi miejscowćj pu
bliczności, dały stosunkowo znaczny grosz na korzyść biednych. Od
czyty mieli członkowie-doktorowie: Jędrzejewicz, Ostrowski, Stępniew
ski i Wokulski. W ciągu minionego roku uorganizowana została bi
blioteka Towarzystwa, utworzona między innemi z darów Towarzystwa 
Lekarskiego warszawskiego, z ofiarowanych dzieł i atlasów przez nowo 
przybyłych członków, a mianowicie: professora Krassowskiego z Peters
burga, prof. Seifmana z Kazania, prof. Korczyńskiego z Krakowa, do
ktora Chomętowskiego z Warszawy, dr. Talki z Lublina i t. d. Powa
żna ilość prenumerowanych pism peryodycznych lekarskich, powiększa 
ów księgozbiór, dla dalszego rozwoju którego Towarzystwo postanowiło 
assygnować corocznie pewny fundusz w celu nabywania dzieł nowych: 
na pierwszy raz przeznaczono w tym celu rs. 250. Oddzielny komitet 
wybrany na posiedzeniu 26 kwietnia, zajmuje się wyborem dzieł i uor- 
ganizowaniem biblioteki. Następnie jeden z członków odczytał spra
wozdanie z obrotu funduszów. Do wyboru osób zarządu przystąpiono 
drogą ballotowania. Na prezesa Towarzystwa jednozgodnie wybrany 
został dr. Ostrowski, wice-prezesem został obrany dr. Stępniewski, se
kretarzem dr. Ilene, bibliotekarzem dr. Wyczałkowski, członkiem ka- 
syercm Szymański. Prezes oznajmił, iż do składu Towarzystwa 
w charakterze członka popierającego wszedł hrabia Władysław Cho- 
tomski, którego dar pieniężny do ogólnych funduszów włączono. Po
siedzenie zamknięte zostało odczytaniem przez nowo wybranego wice-
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prezesa J. Stępniewskiego, opracowanego przez niego studyum p. t.: 
„Goethe, jego prace na polu biologii i filozofii przyrody.“

W odczycie prelegent śledził poważną postać wielkiego poety w przej
ściu jej przez czas półwiekowy, zakreślony ostatnią ćwiercią zeszłego i pier
wszą bieżącego stulecia. Goethe to prawie jedyna indywidualność, którćj 
serce snuło pieśń, a głowa nietylko dorastała współczesnemu poziomowi 
pozytywnej wiedzy, ale nawet w niektórych kierunkach wyprzedzała ta 
kowy. Twórca arcydzieł poetycznego talentu, będących własnością li
teratury całego świata: Fausta, /figemi, Clatig a i t. d., dziwna rzecz, 
lekko ceniony bywa na polu ścisłych badań naukowych, na których 
wszakże w olbrzymich stawia się zarysach. Pchnął on kardynalne 
zasady nowego kierunku w biologii i filozofii natury i dożył nawret try
umfu idei piastowanej przez niego, wygłaszanćj późnićj i dalćj rozwi
janej przez Kihnayer’ow, Oken’ow i t. d. Pogląd unitarny GeoftVoy 
St. Hilaire’a, wyznawany i przez Goethe’go w Niemczech, odbył przy 
pośrednictwie działalności tego poety pierwszy publiczny chrzest, stał 
się zawiązkiem nowych hypotez, rozwijanych w następstwie przez Kan- 
t'a, Lainarck’a, Huxley’a, K. Darwina i t. d. Następnie prelegent 
rozbierał krytycznie prace Goethe’go w dziedzinie optyki, zootomii
i w ogóle biologii. Wedle dr. Stępniewskiego, studya nad optyką sta
nowią słabą stronę prac Goethe’go; za to w dziedzinie zootomii, a prze
ważnie osteologii, w kwestyi teoryi kręgowej czaszki i t. d., okazał się 
Goethe niepospolitym i niewyczerpanym, prawodawcą niemal. Stu
dyum swoje zamknął prelegent poglądem na charakter ówczesnego 
umysłowego ruchu, w którym zaznaczyły się świetne imiona Erazma 
Darwin’a (dziadka), Diderot’a, Lamarck’a, Kant’a, Śniadeckiego i t. d. 
Chorągiew postępu wiedzy nieśli oni naprzód, a Goethe towarzyszył po
chodowi pieśnią i słowem rozumu.

— W jednej z najstarożytniejszych świątyń, znajdującej się we 
wsi Tumie pod Łęczycą, zachował się dotąd, starodawny zwyczaj strze
żenia przez trzy ostatnie dni Wielkiego tygodnia grobu Chrystusa przez 
młodych parobczaków, przebranych za żołnierzy. Co godzina zmienia 
się warta, złożona z takich żołnierzy, ustrojonych w papierowe hełmy
i wstążki. Na komendę oficera różniącego się od innych wiszącą przy 
boku szablicą z drzewa, występuje dwóch z orszaku i staje przy grobie 
Chrystusa, reszta zaś wychodzi, aby za godzinę zluzować wartę. Po
zostali zaś, ze skrzyżowanemi w ręku pikami stoją jak mumie, naj
mniejszym gestem, mrugnięciem oka, nie zdradzając że są żywemi isto
tami. Zwyczaj ten, jak mówią na miejscu, sięga bardzo odległych cza
sów, a miejscowi parafianie pomimo niejednokrotnych przełożeń i na
mów, za żadną cenę odstąpić od niego nie chcą.

Zwyczaj ten i w kościołach Warszawy zachowywał się w pier
wszych latach naszego wieku; miejsce tylko żywych z a s tę p o w a li  malo
wani rycerze naturalnćj wielkości co strzegli grobu Z b a w ic ie la . W ro
zebranym już kościółku Ś-go Jerzego na Ś-to Jurskićj ulicy (gdzie dziś 
fabryka wyrobów żelaznych po Ewansach) olbrzymich postaci tacy 
(strażnicy stali z halabardami w ręku, będąc podziwem ludu i dzieci.
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— Współredaktora naszego pisma ś. p. Aleksandra Przezdzie- 
ckiego „Zupełne wydanie dzieł Długosza11 obejmować ma tomów 14; 
z tych wyszło dotąd tomów U a mianowicie: 5 tomów Dziejów  polskie
go przekładu, dokonanego przez d-ra Karola Mecherzyńskiego, 3 tomy 
Liber bencficiorum dioecesis Cracoiiensis, oraz 3 tomy tekstu łaciń
skiego Dziejów, poprawnego wedle rękopisów współczesnych przez Że- 
gotę Paulego. Obecnie pozostają do wydania jeszcze 2 tomy tekstu 
Dziejów , oraz tom rozpoczynający edycyę, w którym się pomieszczą 
Żywoty SŚ., Biskupów, Clenodia, Banderia, listy, mowry i żywot Długo
sza. Wydanie całości ukończonćm zostanie w r. 1878. Tomy XIII
i XIV wyjdą w roku 1877. Tomy zawierają w przecięciu po 620 str. 
wielkićj ósemki. Do chwili ukończenia druku, sprzedaje się każdy po 
5 złr. Cena księgarska jest wyższą, gdyż wydawnictwo z tej ceny to
mów nie ustępuje rabatu. Zarówno tekst łaciński jako i polski, mo
żna nabywać osobno. Egzemplarze na papierze zbytkowym, których 
odbito tylko 25, sprzedają się całe wydanie po 140 złr. Indeks do 
tekstu łacińskiego Dziejów, zrobiony przez d-ra Teofila Żebrawskiego 
dołączonym będzie do tomu V.

Druk także Jagiellonek tomu piątego, a który zamknie całość 
tej zajmującej publikacyi już się kończy: obecnie opracowywują się sko
rowidze tak do tego tomu, jak i poprzednich.

— Po zgonie Seweryna Goszczyńskiego we Lwowie, przejrzano 
jego spuściznę literacką. Oprócz licznych pamiątek osobistych niebo
szczyka znaleziono także pamiątki i listy odnoszące się do stosunku 
z Mickiewiczem, Towiańskim i t. d., jakotćż liczne fragmenta litera
ckie, notatki, pamiętnik autobiograficzny z roku 1872 i 1875 a wre
szcie oprócz fragmentów obszernego utworu poetyckiego p. t. Kościeli
sko., którego integralną część tylko stanowi ogłoszona drukiem Sobót
ka , także tom niedrukowanych dotąd wcale poezyi, co na okładce odno
śnego zeszytu autor zaznaczył własnoręcznie. Wszystkie wymienione 
pisma jako tćż wiele innych, przejrzenie których choćby pobieżne wy
maga dłuższego czasu, nie mnićj i liczne pamiątki, z któremi wiążą się 
często wzniosłe, z życia zgasłego poety chwile i przejścia, znaleziono 
uporządkowane zupełnie.

— Zapoznajemy się z coraz szerszeni gronem prof. Uniwersyte
tu Lwowskiego, którzy oprócz wykładów z katedry, wielu już pracami 
zbogacili literaturę krajową. Oprócz wspominanych już nieraz w na- 
szćin piśmie Zygmunta W ędę wskiego i Bilińskiego, występują dostojne 
imiona historyka Szaraniewicza, chemika Radziszewskiego, a z wy
działu prawnego Źródłowskiego, Piętaka, Pilatego i w. i.; pomiędzy 
najczynniejszemi badaczami dziejów odznacza się dr. Ksawery Liske 
zwyczajny prof., członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Dość 
tu namienić wydawnictwo które ogłosił w pięciu tomach „Aktów 
Grodzkich i Ziemskich,11 opracowane krytycznie: obszerną rozprawę 
„Zjazd w Poznaniu 1510;‘‘ oprócz pomniejszych historycznych mono
grafii, ogłasza prace swoje w języku niemieckim, drukowane w publi-
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kacyach akademii wiedeńskićj i bawarskiej. Obecnie nowa praca tego 
prof, wychodzi w Sztokolmie w języka szwedzkim, którćj treścią sto- ' 
sunki Polski ze Szwecyą.

— W d. 17 maja r. b. odbyło się w Toruniu posiedzenie wydzia
łu historyczno-archeologicznego tamtejszego Towarzystwa naukowego, 
które niedawno powstało, we własnym lokalu. Posiedzenie zagaił wi- , 
ceprezes Towarzystwa ksiądz Kujot, obradom przewodniczył prezes 
Towarzystwa p. Łyskowski z Miliszen, poseł na sejm pruski. Człon
ków na posiedzenie zebrało się 28. Po załatwieniu zwykłych formal
ności, złożył członek pan Ossowski kilka dokumentów historycznych 
dla Towarzystwa, poczćin p. Gustaw Zieliński, pracujący oddawna nad 
historyą usadowienia się Krzyżaków na ziemi Dobrzyńskićj i Chełmiń- • 
skićj, podał treść dalszego ciągu swej pracy, która dotąd jeszcze dru
kiem ogłoszoną nie została. Po krótkiej z tego powodu dyskussyi, 
odczytał ks. Kujot zebrane przez siebie wiadomości o ósmym tomie 
aktów konsystorza Kamieńskiego. Kilku członków odezwało się z pro- 
pozycyami, co do najpraktyczniejszych sposobów zachowania porządku
w historycznych pracach wydziału i zgodzono się przedewszystkiem na 
to, aby zajmować się historyą i geografią Prus Zachodnich. Ks. Ku- j 
jo t poruszył potrzebę zbierania wiadomości o dokumentach history
cznych, czy to w posiadaniu członków, czy tćż w innych rękach prze
chowujących się; na jego propozycyę uradzono wygotować odpowiedni 
szemat do opisania tych dokumentów, który ma być członkom rozesła
ny ku wypełnieniu. W dziedzinie archeologii zwrócono się ku okazom 
będącym już w posiadaniu Towarzystwa. Mianowicie p. Karol Beyer 
z Warszawy, przedstawił urnę twarzową, która w bardzo pięknym 
okazie, znajduje się w zbiorach Towarzystwa. Równocześnie ogląda
no fotografie sporządzone z tćj urny przez p. Jacobiego z Torunia, i 
P. Beyer przedstawił niektóre przedmioty bronzowe i żelazne znajdo
wane w urnach, a w końcu przemawiał za potrzebą sporządzenia i uzu- ! 
pełnienia mappy archeologicznej Prus Zachoduich, dając wskazówki 
dla konserwatora i dla transportujących wykopaliska. Pan Zieliński 
przedstawił mappę i przedmioty z wykopaliska w Dubieńskićm; p. Os
sowski odczytał informacye dla przedsiębiorących wykopaliska i przed
stawił piękną kollekcyę paciorków wykopaliskowych z gliny, kamienia, 
bursztynu i srebra. Po złożeniu jeszcze kilku przedmiotów muzeal
nych, postanowiono skomunikować się z innemi towarzystwami, a przy
szłe posiedzenie wydziału odbyć w listopadzie.

— Towarzystwo łowieckie w ostatnich czasach założone zostało 
we Lwowie. Celem jego jest podniesienie stanu zwierzyny w kraju
i popieranie władz w czuwaniu nad wykonaniem przepisów o polowa
niu i w dochodzeniu wykroczeń przeciw ustawie łowieckiej z r. 1871. 
Siedzibą główną Towarzystwa jest Lwów, rozszerzy ono jednak swoję , 
organizacyą na całą Galicyą. Walne zgromadzenia odbywać się mają 
co rok, naprzemiany we Lwowie i w Krakowie. Statut określa obszer
nie cele i środki działania. Podobne stowarzyszenia w Niemczech
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zdziałały, iż dzisiaj kraj ten, pomimo wielkiego zaludnienia, posiada 
więcćj zwierzyny niż Galicya.

— Ze Lwowa donoszą: Wypracowanie planu gmachu sejmowe
go na podstawie planów, premiowanych na konkursie, stosownie do 
uchwał sejmu krajowego, powierzone zostało przez Wydział krajowy 
p. Hochbergerowi dyrektorowi urzędu budowniczego miejskiego.

Marsz żałobny poświęcony pamięci Seweryna Goszczyńskiego, 
kompozycyi J. Czubskiego, opuścił właśnie prassę. Wydanie tego 
utworu, z którego rozprzedaży dochód przeznaczony jest na fundusz 
pomnikowy dla zmarłego poety, jest bardzo ujmujące i ozdobne uda- 
tnyin wizerunkiem Goszczyńskiego w winiecie.

— Praga Czeska dnia 23 kwietnia r. b. była świadkiem wspa
niałego obchodu, o którym podaje nam szczegóły korrespondent ,,Ga
zety Warszawskiej” ze stolicy Czech. „W środku Wełtawy, na której 
lewym brzegu wznosi się malownicza, stroma góra Wawrzyńca, a na 
prawym wspaniały gmach teatru narodowego, znajduje się mała wy
sepka Zofii Ostrów Zofijski. Potężne stare jodły otaczają zewsząd 
wysepkę i pokrywają gęstą zielenią jednopiętrowy pałacyk, w którym 
odbył się dzisiejszy bankiet na cześć Palackiego.

W salce przyozdobionej bogato kwiatami, stoły były poustawia
ne rzędami. W pierwszym rzędzie w środku było w’yznaczone miejsce 
dla sędziwego dziejopisarza, po prawśj jego stronie dla przyjaciela 
młodości i patryoty czeskiego proboszcza Marka, po lewej dla hr. Ja 
rosława Clam-Martinica prezesa Towarzystwa muzeum czeskiego, naj
ważniejszego literackiego Zakładu narodowego. Na rogach pierwsze
go stołu zasiedli pp. Skrejszovsky i Zdthainmer, z których pierwszy 
miał wygłosić mowrę w imieniu klubu czeskiego, drugi jako wice-bur- 
mistrz w imieniu rady miejskiej.

Z obcych gości przybyli pp. dr. Kusy, Kożanek, Skopalik i inni 
z Morawii, redaktor Miskatowicz z Zagrzebia, p. Smolarz z Budziszy- 
na, p. Pierot Siowak z Tharocz, St. Miskolcz. Trzej zaproszeni Pola
cy,’ pp. Grocholski, Czartoryski i Smolka, z powodu trwania obrad sej
mu lwowskiego, nie mogli wziąć udziału w bankiecie.

Z tutejszych znakomitości politycznych, oprócz wspomnianych już 
wzięli udział w bankiecie książęta Jerzy i Ferdynand Lobkovic, Karol 
Szwarzenberg. hrabiowie Ryszard Clam Martinie,Franciszek Waldstein, 
Spork, Yeith, Harrach i inni z arystokracyi, posłowie dr. Klaudy, dr. 
Brauner, dr.. Prachensky, w ogóle wszyscy posłowie do rady państwa
i wszyscy posłowie do sejmu krajowego, burmistrz Hulesz i kilku re
prezentantów rady miekićj, ogółem 350 osób; albowiem z powodu bra
ku miejsca nie można było rozdać więcćj biletów.

O godzinie 2 ‘/ 2 sędziwy historyograf Palaeki został wprowadzo
ny przez pana Skrejszovskiego i zajął wyznaczone sobie miejsce.

Pierwszą mowę na cześć męża, który głównie przyczynił się do 
rozbudzenia ducha narodowego, do odrodzenia ludu czeskiego po dłu
gim letargu, wzniósł pan Skrejszovsky, wykazując potrzebę uznania

Tom U. Czerwiec 1876. 8 4
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takich powag jak Palacky. „Z dziejopisarza, rzekł p. Skrejszovsky 
w imieniu klubu czeskiego, Palacky stal się mężem politycznym, bo 
odzwierciadlając narodowi upadłemu i nieszczęśliwemu wielka prze
szłość, obudził go do nowego życia, jak  prorok wiódł go do ziemi obie
canej świeżego poczucia swojćj godności. Oświeceniem, rozumem, pra
cą, dosłużył się Palacky wśród narodu swego pierwszego miejsca. 
Uznanie powagi takiej, powagi opartćj nie na zewnętrznych stopniach
i honorach, lecz na zasłudze, przynosi zaszczyt narodowi, ale tćż jest 
koniecznie potrzebne w tak trudnych, w jakich się znajdujemy, oko
licznościach.”

Hr. Jarosław Clam-Martinic, jako prezes muzeum czeskiego wnosi 
zdrowie Palackiego, jako najgłówniejszego twórcy tego Zakładu. Za
kład ten mieści w sobie najdroższe zabytki sławnćj przeszłości narodu. 
Założony i utrzymywany dotąd składkami dobrowolnemi, obudzą on 
uczucia patryotyczne: Palackiego możemy nazwać duchowym twórcą, 
ojcem Zakładu tego.

Były minister oświecenia p. Jireczek wniósł zdrowie Palackiego, 
jako uczonego. Kiedy przed 34 laty osiadł Palacky w Pradze, nie by
ło tu życia literackiego. Wkrótce po jego przybyciu nowy ruch świe
ży na jaw występuje. On ożywia stowarzyszenia literackie, on stanom 
czeskim poddaje myśl napisania dziejów narodu czeskiego, wówczas 
gdy przedtćm prace na tem polu ograniczały się na subtelnych kryty
kach pojedynczych faktów. Palacky dziejopisarstwo wzniósł w Cze
chach na najwyższy szczebel piśmiennictwa, grono młodych, uzda
tnionych mężów pobudził do wspólnćj pracy. „Gdy spoglądamy 
na 50-letnią literacką czynność Palackiego, pojmujemy tę cześć szcze
rą i głęboką, z jaką wielbi go naród nasz. Wnoszę więc zdrowie dzie
jopisarza Palackiego.14

Następnie przemawiał lir. Clam-Martinic, pomiędzy licznemi za
sługami Palackiego sławiąc pracę jego około muzeum czeskiego, które 
pod jego ożywiającćm tchnieniem stało się pierwszorzędnćm ogniskiem 
literackiego życia narodu.

Wice-burmistrz i redaktor Pohroku p. Zeithamer wykazał, jak 
Praga, ta królowa miast czeskich i serce łynnego Królestwa przed 
50-u laty była prawie miastem niemieckićr.i, i jak Palacky przybywszy 
do nićj z Morawy, patryotyczną swą pracą głównie przyczynił się do 
przywrócenia miastu charakteru czeskiego; przykład jego powinien 
młodzież dzisiejszą skłaniać do naśladownictwa w patryotycznem uspo
sobieniu, aby i nadal Praga została ogniskiem życia narodowego. Klas- 
sa mieszczańska tak ważną dzisiaj w świecie politycznym odgrywa rolę, 
tak stoi na świeczniku, że powinna coraz dalej postępować naprzód 
w wykształceniu i przodować innym warstwom społecznym.

Powstał następnie sędziwy jubilat, 70 letni, zgarbiony pracą
i wiekiem, ale zawsze jeszcze czerstwy i pełny uniesienia.

W guście Deaka bez patosu krasomówczego, odezwał się kilku 
serdecznemi słowami podzięki za niespodziewane i niezasłużone hołdy,
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jakie mu zgotowano. „W czasach husyckich, rzekł, naród czeski oparł 
sig napadom sprzymierzonych potgg, ponieważ górował oświatą. Oświa
ta jest tą tarczą, która broni narody od upadku; w oświacie wigc po- 
stgpując naprzód, naród czeski i nadal obroni sig od zguby.“

Zigć Palackiego, dr. Rieger, najlepszy mówca czeski, przyjgty 
przeciągiemi oklaskami licznego zgromadzenia, wygłosił mowg za so
lidarnością słowiańską. Już było po szampauie, już uniesienie owła- 
dngło umysły. Tćm tłumaczyć sobie należy, że p. Rieger oświadczył, 
iż z pomigdzy ludów słowiańskich, czeski przedewszystkiem położył 
zasługi około oświaty. Sądząc rzecz tg przedmiotowo, nie możemy 
nie przyznać, aby inne narody słowiańskie nie miały stać w tćj mierze 
na równi z czeskim, bo w miejce Husa, mamy np. Kopernika, Sobie
skiego, Mickiewicza i Libelta. Ale tćż mowy takie bankietowe nie 
mają na wzglgdzie ścisłej prawdy historycznćj, lecz oddziaływanie bez
pośrednie na umysły słuchaczy, a w tym wzglgdzie nie można mówcy 
wziąć za złe, iż pofolgował nieco dumie narodowćj.

Poseł morawski p. Kożanek wyłuszczał jedność i solidarność 
Czechów z Morawianami i podniósł, że sgdziwy solenizant, który tak 
wielkie położył zasługi około rozwoju narodowego, z urodzenia jest 
Morawianin.

Redaktor Narodnich Novin z Thurocza słowackiego p. Pierot, 
dzigkując Czechom za poparcie, jakiego od lat tylu uciśnionym przez 
Madziarów Słowakom dostarczają, zapewnił, że Słowacy żywo czują 
pokrewieństwo swe z bratnim narodem czeskim.

Nastgpnie odczytano kilkaset telegramów nadeszłych z rozmai
tych stron słowiańskich; wszystkich nie można było odczytać, bo wciąż 
jeszcze nadchodziły nowe, a około ósmej godziny było ich już prze
szło 1000.

W końcu przemówił jeszcze p. Smolarz, redaktor dwóch łużyc
kich czasopism, wychodzących w Budyszynie, a dawnićj wydawca zna
nych Slavische Jahrbiicher. Wykazał on, że słowiański ruch na Łu- 
życacb głównie obudził sig za poparciem Czechów, i wyraził za to ser
deczną wdzigczność swych współrodaków.

Pomigdzy mowami kapela wykonywała kompozycye słowiańskie, 
a uczniowie znanego kompozytora pana Pivody odśpiewali wiersz, 
skomponowany na tg uroczystość przez p. Riegera.

Cała uroczystość odznaczała sig powagą i niekłamanem uniesie
niem. Dla patryoty taki hołd, jakiego dostąpił dziś Palacky w tćm 
zebraniu koryfeuszów narodu swego, jest słodszą nagrodą aniżeli wszel
kie skarby świata. Z drugićj strony, uroczystości podobne nie mogą 
nie oddziałać silnie na wszystkie wznioślejsze umysły, muszą budzić 
w nich pragnienie, aby szczerą pracą i poświgceniein w usłudze kraju, 
dostąpić kiedyś od późniejszych generacyi takiegoż zaszczytnego 
uznania.”

— Naczelnik cyganów wggierskich, zwany przez nich „pićrwszym 
wojewodą,” Marko Szigali, zmarł niedawno w Temeszwarze, a zwłoki
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jego w blaszanćj trumnie odwiezione zostały, stosownie do ostatnićj 
jego woli do Bolgaris w Serbii, gdzie mają być pochowane obok zwłok 
małżonki jego, przed kilkoma laty zmarłćj. Osobliwsze wrażenie ro
bił pogrzeb tego pićrwszego wojewody band cygańskich. Na trumnie 
złożonćj na prostym wozie, leżała mosiężna maczuga i kuczma niebosz
czyka. Znaczną drogę z Temeszwaru do Bolgaris odbywał kondukt 
pogrzebowy w ten sposób, że jedna banda cygańska odprowadzała go 
do drugićj, ta znów do następnćj i t. d. formalnym etapem aż na miej
sce przeznaczenia. Z równą uroczystością na Litwie był pochowany 
król cygański, o którym ciekawe podaje nam szczegóły Teodor Narbutt 
w swój pięknćj a obszernćj monografii o Cyganach.

Redakcya Biblioteki Warszawskiej.

Redaktor odpowiedzialny K. W ł. Wójcicki.

Wydawca Józef Berger.

W drukarni J .  Bergera, 
w W arszawie przy ulicy Elektoralnćj Nr. 14

^03Bojouo U euaypojo. 
itapiuana, 20 M an 1376 roA&.
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