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KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFMANOWA.
USTĘP Z DZIEJÓW W YCHOW ANIA W  POLSCE.

PRZEZ

‘Piotra Chmielowskiego.

I.

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

Brak talentów pedagogicznych sprawił, że bardzo długo nie po
siadaliśmy podręczników do nauki szkolnćj. Dzieła i dziełka wygoto
wane lub polecone niegdyś przez członków Komisyi Edukacyjnej, prze
stały być używane, z wyjątkiem gramatyki Kopczyńskiego, i logiki 
Kondylaka, nietylko za czasów pruskich, ale nawet za Księztwa "War
szawskiego i późnićj. Na nowe oryginalne prace zdobyć się nie umia
no; potrzeba je więc było tłómaczyć zazwyczaj z niemieckiego. Tak
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2 KLEMENTYNA Z TAŃSKICH

np. w szkołach Księztwa Warszawskiego do nauki historyi używano 
dziełka Schrócka, do łaciny wypisów Gedike’go, tak zwanego Tirocinium, 
które było i później bardzo często przedrukowywane, którego począt
kowy frazes: Terra est roluncla et. globosa, w przysłowie u nas prze
szedł; do języka francuzkiego wypisów tegoż Gedikego; do technologii 
książki Funka; do literatury Eschenburga: Lehrbuch der Wissen- 
sehaftsltunde *). Tłómaczeń, po większej części bardzo nędznych pod 
względem języka, dostarczał Bogumił Korn we Wrocławiu, który dru
kował głównie utwory służące za przewodniki w wychowaniu domo- 
wśm i książki rozrywce poświęcone.

Pomimo to jednak, przypatrując się bliżćj ruchowi pedagogicz
nemu w pierwszych 20-stu latach naszego wieku, zauważymy z łatwo
ścią, że było u nas silne poczucie potrzeby wykształcenia i bardzo wiele 
gorliwości wśród stanu nauczycielskiego. Pocieszający ten objaw przy
pisać należy w części żywej jeszcze naówczas tradycyi Komisyi Edu
kacyjnej, a w części troskliwości rządu pruskiego o dobro oświaty. 
Tajny naczelny konsyliarz skarbowy de Klewitz, zdając sprawę ze sta
nu szkół w tak zwanych „Prusiech południowych11, mówił z wielkićm 
uznaniem o ich urządzeniu przez Komisyą Edukacyjną, zaznaczając 
tylko, że brakowało tu i owdzie wykonania przepisów. Rząd pruski, 
urządzając szkoły w nowo nabytym kraju, postępował oględnie i tak
townie, stanowiąc, że każdy nauczyciel, czy Polak, czy Niemiec, winien 
był umićć i po polsku i po niemiecku. Nic taił się wprawdzie z tćm, 
że powolne zlanie się ludności polskićj z niemiecką było jego celem, 
mówiąc głośno, że i mieszkańcy nowych prowincyi południowych i no- 
wo-wschodnich Prus, powinni z dawnemi prowincyami, z ich mieszkań
cami, językiem, religią, obyczajami i ustawami, bardzićj się oswoić 
i niejako jeden naród składać 2); — ale nie był jeszcze wówczas tak 
zaciekłym germanizatorem, jak dzisiaj, i radykalnych środków się nie 
chwytał. Wysoko ukształcony minister stanu von Voss, i przyjaźnie 
dla Polaków usposobieni pedagogowie niemieccy dbali przedewszyst- 
kiem o to, ażeby młodzież szkolna odnosiła istotny pożytek z udziela
nych sobie nauk, i nie marnowała czasu na mechaniczne zapamięty
wanie wiadomości w języku niezrozumiałym. To tćż zgodnie z tym 
głównym celem, w obec którego cel germanizacyjny usuwał się na plan 
dalszy, urządzono wykład w szkołach, i starano się przygotowywać 
zdolnych pedagogów, poczynając od szkół elementarnych. Dlatego to 
wysłano Jeziorowskiego, Gruszczyńskiego i Siewieluńskiego do Burg- 
dorf i Dessau, Bentkowskiego do Halli, Bratoszewskiego do Frankfurtu 
nad Odrą, ażeby się zapoznali z nowszemi zdobyczami wychowa wczemi 
i za powrotem mogli być przewodnikami seminaryów nauczycielskich 
w Poznaniu i Łowiczu. Prawdziwej oświacie nie stawiano przeszkód,

0  Pam iętn ik  W arszaw ski, 1 8 1 5 , T, 179 —  2 1 3 .
3) Nowy Pam iętn ik  W arszaw ski, 1 8 0 5 , IV , 7 5.



i owszem dozwolono utworzyć „Towarzystwo Przyjaciół Nauk,11 które 
niemało do jćj podniesienia się przyczyniło.

Kierunek pedagogiczny, czyli zasady wychowania i wykształcenia 
niewiele się za rządów pruskich różniły od zasad Komisyi Edukacyjnej. 
Wtedy w Prusach nie był jeszcze zapanował wyłącznie systemat hu
manistyczny, podług którego nauka języków klasycznych powinna być 
jedyną podstawą i jedynym środkiem wykształcenia; lecz systemat ten 
łączono z dążeniami ówczesnych pedagogicznych filantropów, którzy 
podnosili przedewszystkićm znaczenie nauk realnych, jak  w ogóle tych 
wiadomości, co miały być w przyszłem powołaniu wychowańca poży- 
tecznemi. Ta dążność filantropinistyczna rządu pruskiego już w tem 
się objawia, że liczbę 12 szkół „uczonych11, t. j. przygotowujących do 
uniwersytetu, uznał zawielką i do połowy ją zmniejszył. Powtóre za
kładając „Liceum Warszawskie11 1805 r., przepisano w planie nauk, 
prócz 9-ciu języków (niemieckiego, polskiego, francuzkiego, łacińskiego, 
greckiego, hebrajskiego, angielskiego, włoskiego, rosyjskiego), wykład 
także początków anatomii i fizyologii ').

Różnica główna zasad instrukcyi pruskiej od ustaw Komisyi Edu
kacyjnej polegała, prócz silnego nacisku na język niemiecki, także i na 
tern, że nauka języka greckiego stała się obowiązkową w tak zwa
nych szkołach uczonych, czyli gimnazyach, jakbyśmy dziś powiedzieli. 
W Księztwie Warszawskićm nauka tego języka znowu została dru
gorzędną, i w „wolnych jedynie chwilach11 wykładaną była, tak że do
piero w Królestwie kongresowem, choć tylko w części d<5 dawniejszego 
rygoru powrócono.

W skutek więc żywej tradycyi Komisyi Edukacyjnej i prawdziwie 
„pedagogicznego11 taktu rządu pruskiego, ożywiło się w Prusiech połu
dniowych i nowo-wschodnich11, a potem w Księztwie Warszawskićm 
i Kongresówce zamiłowanie studyów wychowawczych i chęć gorąca przy
łożenia się do dzieła oświaty krajowej. Jakoż powstała przedewszyst
kićm jawność działań w zakładach naukowych nietylko rządowych, ale 
i prywatnych. Pierwszym to podobno było w dziejach wychowania na
szego przykładem, że kiedy Ludwik Osiński i Konstantyn Wolski za
mierzali otworzyć w 1801 roku pensyą prywatną męzką, wyprawili na
przód w świat obszerne 29-cio-stronnicowe uwiadomienie, w którćrn 
zarówno układ instrukcyi, jak i metodę nauczania, obok gospodarskie
go urządzenia zakładu, szczegółowo przedstawili 2). Dawniej, czasami 
tylko, Jezuici i Pijarzy ten tak chwalebny, a tak dla kontroli powszech- 
nćj ważny zwyczaj zachowywali. A potem programala szkolne zawie
rały, nie wyjątkowo, jak poprzednio, ale stale, jakąś rozprawkę nauko-

')  Nowy Pam iętn ik  W arszaw ski, 1 8 0 1 , I I I ,  1 9 7 — 249: Urządzenia 
królewskiego Liceum W arszawskiego .“

a) Uwiadomienie to wyszło pod napisem : TJkład edukacyi w pensyi 
nowo otworzonej z i  wiadomością i  pozwoleniem Zwierzchności kra jow ej, pod  
dozorem I{on. Wolskiego i L . Osińskiego , w W arsiaw ie  1801 r.
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wą, rok rocznie przez jednego z nauczycieli wypracowaną. Z nowemi 
pojęciami wychowawczemi zaznajamiano się daleko wcześniej niż po
przednio. Ulepszenia wychowawcze, dokonane przez Basedowa, Oli- 
viera, Pestalozzego, Fellenberga, Bella i Lankastra, przechodziły szyb
ko do wiadomości naszych nauczycieli, i wiedza o nich zaraz dru
kiem się rozpowszechniała. Za Księztwa Warszawskiego otrzymaliśmy 
pierwszą systematyczną Pedagogikę Niemeyera, w przekładzie księdza 
Czarneckiego, a w kilka lat potem Chojnacki napisał takąż Pedagogikę 
oryginalnie po polsku.

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

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

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

O pensyach żeńskich mamy również jaknajniepochlebniejsze świa
dectwa. łlugo Kołłątaj pisząc do Małachowskiego w 1788 r., sławne 
listy Anonyma, powiada, że płoche naśladownictwo namnożyło pensyi 
w mieście stołecznem; że moda wydała na niebezpieczeństwo dobre 
obyczaje: że dobry ton chciał mieć panienki szlacheckie komedyant- 
kami, kształtnemi tancerkami; że wysyłając na edukacyą do stołeczne
go miasta te niewinne ofiary, chcemy do reszty zagubić dawne narodu 
obyczaje2)... W lat cztery potćmKomisya Edukacyjna powagą swoją zale
ciła rektorom, tudzież osobom, trudniącym się wychowaniem, odwodzić 
rodziców od zamiaru oddawania córek swoich na pensye, wystawiać im 
całe zwodnictwo mistrzyń, wpajać najusilnićj przekonanie, aby same 
matki nie uwalniały się od tak świętego obowiązku, którego się od nich 
Bóg i ojczyzna dopominają. Taż Komisya wystawiała ówczesne ochmi-
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')  N iew iasta polska  v) początkach naszego stu lecia , 1 8 7 5 , s tr ,  155.
4)  L isty  Anonym a, cxęśó I I I ,  s tr . 189.



strzynie, jako kobiety bez edukacyi, znane po większej części z obojęt
ności w religii, z ograniczonej tylko znajomości świata, a często z gor
szących nawet obyczajów, z pogardy własnego kraju i z zupełnego za
niedbywania podjętych obowiązków. A jednak, chociaż były tylu 
zdrożnościami obciążone, powodując się widokiem osobistego zysku, 
do swoich domów niewinną młodzież przyjmowały, ażeby wpojeniem 
w nią szkodliwych zasad pomnożyć liczbę nieszczęśliwych wychowania 
ofiar lub uiścić się jakkolwiek ze swojego obowiązku, kosztem niewia- 
domości rodziców, których zaufanie zdradzić, było tylko chwilowem ich 
sumienia zakłóceniem. Perswadowała dalćj komisya rodzicom, że od
syłanie córek na pensye do stołecznego miasta niszczy dolę przyszłych 
obywatelek, wpływa na dalszy bieg ich życia, kiedy przyzwyczajone do 
cenienia blasku powierzchownego, do chełpliwego popisywania się z ta
lentami, do próżnych rozrywek, publicznych widowisk, do sądzenia o lu
dziach z pozoru i stroju, opanowane żądzą wyrównania w zbytkach 
i wystawności majętniejszym, a potem do skromnego życia we wsiach 
powołane, znajdują wkrótce w skażonej imaginacyi, i w zbałamuconem 
sercu źródło niesmaków, nudów i przykrości; tym sposobem wpadają 
w nieszczęście płochego wyboru małżonków, a następnie złego w m ał
żeństwie pożycia ').

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

')  Szczegóły powyższe z ak t Kom isyi Edukaoyjndj przytoozyl K aro l' 
M ilewski w dziełku: Z a ry i wychowania publicznego p ic i  ień skić j w l ’olsce,\ 851 
roku , e tr . 2 5— 28.
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wej pensyi, ażeby od nich uzyskać świadectwo obyczajów, mające być 
przesłanćm do Izby Edukacyjnej.

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

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

')  ftegulament pensyi i s z k ó l p łc i  żeńskiej (1 8 1 0  r . ,  W arszaw a) s tr .  
3 1 i -1 k a r ty  n lb .
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chem religii;“ zakazywano wszelkie!) zabobonów, powieści o strachach, 
wiary w prognostyki, wróżby, kabały, i t. p.; przepisywano „łagodność 
i cierpliwość jako najistotniejsze przymioty kobićty". Co do nauk, to 
oprócz zwykłych przedmiotów i robót ręcznych, zamieszczono w planie 
klasy II „naukę utrzymywania rachunków, książek handlowych i ku
pieckich”; w klasie IV zaś naukę o fizycznćm i moralnem wychowaniu 
dzieci. Prócz tego każda z pensyonarek powinna była wiedzieć cenę 
każdćj rzeczy, którą posiada, powinna znać się na gatunku materyi, 
ilości łokci na suknią potrzebnśj, na dokładności i cenie roboty; dalćj 
miała jej być wiadomą cena sprzętów stołowych, naczyń kuchennych 
i śpiżarnianych; tudzież wiadomość o najwłaściwszej porze czasu do na
bycia zapasów potrzebnych. Co się tyczy robót, szycia, wyszywania 
i rozmaitego gatunku haftów, robienia sukien i wszelkich dla siebie 
strojów, tych w każdym wieku wychowanice uczyć się miały, a dosko
nałość w pracach tego rodzaju szczególniej ceniona być miała. Na 
wprawę w zwykłe talenta nie kładziono wielkiego nacisku, a nawet co 
do muzyki i rysunków zalecono, ażeby guwernantki ostrzegały rodziców
o bezpotrzebnem marnowaniu czasu, jeżeli spostrzegą, że wychowanki 
nie mają do nich zdolności. Nalegano natomiast, ażeby uczono się po
trzebniejszych talentów, jako to: ogrodnictwa i budownictwa wiejskie
go, „z wiadomością kształtnej proporcyi, dobrego gustu i rozkładu 
wewnętrznego mieszkań ku wvgodzie“ (str. 21).

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

*) Stówa Ivoim iana cytowano sij z rękopism u przez K . M ilewskiego, 
w wyżćj przytoczonćm  dziełku nil s tr .  42 .



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

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

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

•) P ierw szą myśl tak iego zakładu podała kasztelanow a N akw aska 
w Pam iętn iku W arszawskim  z r. 18 2 0 , I , 2 4 2 .
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do swojszczyzny, zaczynały zyskiwać łaskawe ucho u znarowionćj pu
bliczności.

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

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

*) T ytuły: l )  M agazyn dziecinny, czyli Rozmowy między mądrą ochmi
strzyn ią  i zacnirni damami, j i j  ćwiczeniu poruczonetni, 4 tom y, W arsz. 180 4;
2) M agazyn panieński, czyli rozmowy i t. (1., 4 tom y W arsz. 180G. T on m a
gazyn, jak  nieranidj dzieło M aryi do B eaum ont p . n . E ducation complete a l 'u -  
tage de la  fa m ilie  royaU, jeszcze w r. 1821  były u nas polecono przoz K orni- 
»y<> Oświecenia bib lio tekom  przy pcnsyaob żeńskich.
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go świata francuzkiego; a jćj Wieczory zamkowe były bardzo długo je
dyną z najczęścićj używanych książek rozrywkowych dla dzieci. Po
mysły wychowawcze Stefanii de Genlis, jako zręczna bardzo kombina- 
cya zasad Fenelona, Locke’go, Roussa i Basedowa, zawierają nader wie
le zalet; atoli i wady ich są znaczne, a najgłówniejszą jest ta, że są za
stosowane do użytku bogaczów tylko. W Adeli i Teodorze ciągle mo
wa jedynie o hrabiach, baronach, książętach; wydatki na przyrządy pe
dagogiczne wynoszą sumy, które dla bogatych są niczóm, a dla bie
dnych całym majątkiem. Ażeby dać pojęcie, do jakiego stopnia szafo
wanie kieszenią wychowawców posuwa de Genlis, przytoczę jeden tylko 
szczegół. Dla nauki chronologii i historyi rzymskiej, przeznaczono 
osobny pokój, mający obicie malowTane pokostowćmi farbami na płótnie 
rozbitem na blejtramach. Na niem znajdowało się kilkadziesiąt malo
wanych medalionów, przedstawiających królów, cesarzy, kobiśty i wy
padki z dziejów rzymskich. Autorka w przypisku dodaje: „To obicie 
tak, jak jest opisane, dobrze i dokładnie malowane, po większej części 
z wzoru medalionów starożytnych, dziewięćset tylko franków kosztowa
ło ')•” Zapewne, dla baronowy dAlmane dziewięćset franków, zuży
tych dla możności nauczenia się historyi rzymskiej, były bagatelą, ale 
dla szlachcica polskiego, który to czytał, musiało się wydawać wymy
słem zamorskim, który dyable drogo kosztował.

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

>) A dele y T eodor (sic ) 1 8 0 6 , I , 5 3 — 55.
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Oliwienia, któreby mu się zdawały być najmocnićj zgadzające sig z jego 
uczuciami i wyobrażeniami i nadać im pierwszeństwo

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

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

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

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

')  E liza  czyli W zór koh iit, II , 2 0 2 , 2 0 3 . Podobno myśli czytać już 
można było u nas w r. 1 7 78 w Panu Podstolim  (Część I, księga I I I ,  roz. 10).
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braków, lecz najlepiśj podobno scharakteryzuję ówczesny stan literatu
ry pedagogicznej, gdy wspomnę, że liegulament pensyi i  szkól 
w Księztwie Warszawskiem z r. 1810, wyliczając książki, mające słu
żyć za podręczniki szkolne, nieraz odsyła nauczycielki i ochmistrzyni 
do przyszłości, kiedy to lub owo dzieło będzie wydane lub przedruko
wane; a w końcu daje tę sumaryczną radę: „Mogą być równie używane 
dzieła dla dzieci w obcych językach, znane i zdaniem powszechnćm po
twierdzone (str. 29).” Cóż może być smutniejszego nad to przyznanie 
się władzy wychowawczej do własnćj bezsilności?

II.

Wśród takiego stanu literatury pedagogicznśj u nas, pojawiła się 
w r. 1819 Pamiątka po dobrej matce, przez młodą Polkę i, zyskała po
wodzenie nadzwyczajne, t. j. takie, jakie wówczas miały Śpiewy histo
ryczne Niemcewicza, Malwina księżnej Wirtemberskiej i Pielgrzym  
w Dobromitu Izabelli Czartoryskiej. Świadectwem tego powodzenia jest 
fakt, że, w przeciągu dwu lat, Pamiątka doczekała się trzech wydań; że 
wszystkie pisma peryodyczne ówczesne z uwielbieniem o niej mówiły; że 
Jan Sowiński, pisząc w r. 1821 O uczonych Polkach pomieścił tu au
torkę Pamiątki z najzaszczytniejszą wzmianką, porównywając ją  z au
torkami Malwiny i Pielgrzyma; że nakoniec Komisya Oświecenia w tym
że roku pomieściła jćj dziełko w liczbie tych, które powinny się znajdo
wać w bibliotekach przy pensyach i szkołach żeńskich ’). Jakie były 
przyczyny tego powodzenia, łatwo zrozumiść. Rzecz była napisana 
przez młodą Polkę, a właśnie uwaga ówczesnej publiczności zwróciła 
się na talenta kobiece, piszące po polsku, na talenta reprezentowane 
przez osoby z najwyższćj sfery towarzyskiej, z domu Czartoryskich. 
Dawniejsze prace naszych kobićt, prócz jednej Drużbackiej, będąc albo 
prostem tłómaczeniem, albo słabem naśladownictwem, nie wzbudzały 
żadnego zajęcia; czytało się je i zapominało. Ale kiedy Malwina wy
szła, dziwiono się naprzód temu, że księżna pisze i do tego pisze po pol
sku, a potćm rozczytując się w jej utworze, znaleziono wiele naturalno
ści, wiele prawdy i wiele piękna: zachwycano się nim i czytano z wiel- 
kiein zajęciem. Gdy wkrótce potćm wyszedł Pielgrzym  z ręki także 
księżnej, uznano ogromną jego użyteczność dla oświecenia nietylko lu
du, ale całego w ogóle narodu, który miał wprawdzie dzieła uczone lub 
szkolne, mówiące o jego dziejach, ale popularnego, przystępnego dla 
wszystkich ich wykładu nie posiadał dotychczas, co więcej, historyi pol- 
skićj uczył się od Francuzów, od Hautepierre’a i Piotra Nougaret, tłó- 
macząc nawet sobie dziełko tego drugiego: Piękności historyi polskiej

>) U rządzenie pensyi i s z k ó ł dla m łodzieży p łc i  żeńskiej. Warszawa. 
1 8 2 1 , str. 41 .
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(1816). W rok po Pielgrzymie ukazuje się Pamiątka. Niepodobna, 
ażeby choć część uwielbienia, jakie miano dla dwu znakomitych Polek, 
które dostarczyły tak pięknego pokarmu duchowego, nie przeniosła się 
na „młodą Polkę." Powtóre „młoda Polka11 powstała silnie przeciw 
„zarazie11 cudzoziemskiego to jest francuzkiego wychowania i tćm chwy
ciła za serce wszystkich patryotów, którzy już od lat kilku w kró
lestwie kongresowśm wszelkiemi sposobami starali się wytępić ma
nią powierzania dzieci, a mianowicie córek guwernantkom francuz- 
kim. Używali w tym celu broni szyderstwa, ironii, wymowy, poezyi 
i rozumowania. Serca do przyjęcia „młodćj Polki11 były już nieco przy
gotowane.

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

Młodą Polką była panna Klementyna Tańska, mająca w chwili 
druku Pamiątki lat 21. Córka zacnego obywatela i autora w dodatku, 
który ją  dzieckiem odumarł, wychowywała się przez lat dziesięć w do
mu bardzo pobożnym, skromnym, patryotycznym, lubiącym pracę i go
spodarność; ale obok tych zalet dom ten dzielił przekonania, ówcześnie 
bardzo rozpowszechnione, co do potrzeby francuzczyzny w wychowaniu. 
W połowie tego domu—jak się wyraża autorka Pamiątki—trzymała 
się jeszcze stara, prosta, poczciwa polszczyzna; a w drugićj połowie 
szerokie wrota otwarte były obczyznie; i cudzoziemka wypierała silnie 
prawą dziedziczkę. Sama pani Izdebińska (Szymanowska) czysto i nie
mal zawsze mówiła po polsku, lecz jćj córki uczyły się czterech zagra
nicznych języków; mówiły, pisały, korrespondowały, modliły się po 
francuzku wraz z dwiema przyjaciółkami mieszkające mi w blizkićm są
siedztwie. Itaz w ogrodzie w lipowćj ulicy, którą bcrccau de 1'amitie 
przezwały, przysięgły uroczyście nie iść za mąż za takich, coby nieu- 
mieli dobrze po francuzku; a tak one jak ich matka czytały niezmiernie 
wiele, lecz nigdy po polsku. Młoda Klementyna dzieliła naturalnie 
ten tryb wychowania; wiemy z jćj zaręczenia, że przez całe dziesięć lat 
nie miała w ręku więcćj jak dwie lub trzy książki polskie poważnćj 
treści, z których mało co zrozumiała; że jedynćm wyższćm ćwiczeniem

14 KLEMENTYNA Z TAŃSKICH



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

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

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

Nietylko jednak pod względem historycznym, ale też i co do 
przekonań, dom matki ważne sprowadził odmiany. Oto są własne sło
wa Klementyny, przedstawiające wpływ matki na jćj umysł: „ona mię 
nauczyła słowami, obejściem, przykładem, całą sobą, że można być 
pobożną a razem wesołą, przyjemną, podbijającą; bo nie samo wieczne 
ale i ziemskie szczęście jest w cnocie, i nie odpowiadamy za nikogo 
tylko za siebie; ona mię przekonała, że staranność koło powierzchow
ności naszćj jest obowiązkiem, bo od Boga mamy duszę i ciało; że mo-
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zna lubić i  uprawiać nauki, ale będąc kobietą nie trzeba kłaść ich ni
gdy na pierwszćm miejscu, ani nie módz wyżyć dnia jednego bez książ
ki, a nareszcie ona mi zaręczyła, że wszystkie romanse to istne bajki, 
któremi wolno niekiedy się bawić; ale wierzyć im w czymkolwiek, broń 
Boże! Nie zapomnę nigdy, jak  odczytywałyśmy razem niektóre, i jak 
jasno wykazywała ich przesadę i niedorzeczności. Trafiało się tśż czę
sto, w miejscach, gdziem pierwej rzewnie płakała, wtedy, zwłaszcza 
przy wesołości i dowcipie starszej siostry, boki zrywałam od śmie
chu” *)•

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

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

' )  W szystkie szczegóły o wychowaniu nnszźj au tork i, wyjęte są z jd j 
listu  pisanego 13 m arca 1843  r. do K. Lew ockićj. L is t ten  znajdę czy tel
nicy (ty lko  z mylni) datą) w V I tom ie Dziel Ilofm anow ćj, wydania Ż m ichow - 
sk iśj, od s tr . 4 4 ' i— 4 6 0 .
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kładem teraźniejszej mody i nie być nigdy nadto poufałą z ojcem,” ka
że owszem naśladować „dawne córy” w tćj mierze. „Przywiązanie two
je dla ojca może być żywe, ufność szczera i zupełna, a dlatego uniknąć 
możesz tój poufałości, tak rażącśj w młodych osobach i tak przeciwnćj 
uszanowaniu, jakie każdy człowiek dawrcy życia swego jest winien.” 
Później w Listach o wychowaniu Tańska sformułowała napomknioną 
tu różnicę między dawniejszśm a nowszem w’yckowaniem, mówiąc, że 
„podobno już świat nie ujrzy nigdy naglejszój i zupełniejszej we wszyst- 
kićm zmiany, jak ta, co przez ostatnie trzydzieści lat nastąpiła.” Wspo
mina następnie o dawnem posłuszeństwie i bojaźni, o zemdleniu córki, 
gdy ją  ojciec w twarz pocałował, o małśin staraniu, jakie miano o edu
kacyi córek; i przeciwstawi temu ówczesne zajęcie się matek córkami, 
z których oka nie spuszczają, tudzież poufałość największą, jaka mię
dzy dziećmi i rodzicami istnieje. I tu przecież autorka nie mówi sta
nowczo, który tryb wychowania jest lepszy, ale z całego ciągu rzeczy 
wynika, że drugi nad pierwszy przenosi.

Podobne umiarkowanie zachowała Tańska w określeniu „prze
znaczenia” kobiety. Jakkolwiek bardzo słabo i bardzo sporadycznie, 
podnosiły się przecież już wówczas glosy, żądające dla kobiet większych 
praw, niż je miały dotychczas. Przykład pani Stael, podróżującśj bez 
niczyjój opieki po wszystkich stolicach Europy, toczącej spór z wielkim 
Napoleonem, piszącśj dzieła uczone, tyczące się rządu; przykład lady 
Stanhope, błąkającej się swobodnie po pustyniach Arabii i t. p., działa
ły na umysły kobiece, nowym prądem oświaty podbudzone do śmiel
szego występowania na arenie publicznśj. Czy i u nas były takie po
rywy, trudno powiedzićć na pewno. Czy tak zwane naówczas „damy 
sentymentalne” miały jakieś inne wymagania prócz kosztownych za- 
chceń budowania altanek przyjaźni, świątyń miłości; strojenia się niby 
po pastersku a w gruncie lubieżnie; prócz omdleń, spazmów, flakoni
ków i zmoczonych łzami chusteczek;—nic a nic nie wiemy. Czy obok 
tych dam istniały inne, które czczość życia salonowego poczuwając, 
pragnęły zająć drobne chwile nauką poważniejszą; o tem możemy coś 
szczegółowszego powiedzieć, nie tyle jednak, ażeby można było mićć 
jasny pogląd na ówczesne stosunki „emancypacyi kobiecćj.” Naprzód 
za dowód szerszych wymagań kobiety służyć nam może oburzenie, na 
nie przez Tańską wyrażone. „Znieść nie mogę, powiada, kiedy się 
głos jaki nierozsądny odezwie i twierdzi: że źle, iż kobiety są w tak 
szczupłym podług niego zamknięte obrębie. Jego zdaniem równe męż
czyznom powinny posiadać nauki, do rządu należćć, ledwie że nie 
pierwsze piastować urzędy i chyba nie być “kobietami.” Może to jest 
powtórzeniem tylko spostrzeżenia Jakóba Glatza, którego dziełko po
służyło za podstawę do ułożenia Pamiątki;—nie mogłem, na nieszczęście 
sprawdzić tego szczegółu, z powodu niemożności dostania oryginału; 
ale gdyby nawet tak było, to Tańska, która w tylu miejscach pokazała^ 
że wyłącznie dla Polek pisze, nie byłaby pomieściła zdania, któreby

Tom IV . Październik 1877. 3
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choć cichym odgłosem wśród niewiast polskich sig nie odbiło. Ale 
prócz tego mamy jeszcze inne świadectwo, wprost już przemawiające za 
jednśm przynajmnićj z wymienionych wymagań, za potrzebą wyższej 
nauki dla kobiet. W Pamiętniku Warszawskim na rok 1822, jest 
artykuł pani Ł... p. n.: Myśl o wychowaniu kobiet, w którym autorka 
z porywającą wymową i niepospolitą werwą stara się wykazać, że ko
biety są zdolne do nabycia nauk wyższych (fizyki, chemii, matematyki 
i t. p.) i że powinny się ich uczyć. I ona wprawdzie nic utrzymuje, 
żeby było konieczną potrzebą dla każdej niewiasty wszystkie rzeczy 
w tymże samym stopniu doskonałości posiadać, do jakiego mężczy
zna dążyć powinien i przyznaje, że mężatki z powodu ważniejszych za
trudnień, nie mogą się wydoskonalać w naukach, które długiego czasu 
wymagają; ale zwraca uwagę na znaczną liczbę kobiet niezamożnych, 
któreby większe szczęście osiągnęły, gdyby się jakiej nauce oddały, 
„niż skrapiając codzień łzami zimne stopnie głuchych ołtarzy dla nich, 
nic już za nimi nie spostrzegając jak otwarty dla siebie grobowiec.” 
„Ileż z pomiędzy nich, woła autorka, dla którychby obojętne, smutne, 
a może i obmierzłe dni stały się rozkoszą; gdyby im tylko wskazano 
jakiś cel życia; gdyby im powiedziano, gdyby uznano, że nie będąc żo
nami lub matkami, mogą być jeszcze nie daremnym ciężarem na ziemi. 
Czemuż stając się bicglcmi w prawach krajowych, nic mogłyby prze
ciw niesprawiedliwości i gwałtowi powstawać, niewinnego bronić, wspie
rać nieszczęśliwego? Wszakże mocne uczucia oddawna uznane za wła
ściwe tkliwym kobiet sercom; wszakże za niemi idzie piękna wymowa, 
ta  moc przekonania!....” ')• Nierówności pod względem talentu nie chce 
przyznać autorka; a jeżeli istotnie córki niedorównywają synom, a żony 
mężom, wina to wychowania. „Może ta, powiada, co w ten moment 
ziarno drobiu sypie, idąc drogą Newtona, dalszeby w nićj jeszcze wska
zała nam światło, gdyby się nie była pod dachem bićdnej lepianki, pod 
jarzmem przesądu urodziła” 2).

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

Tyle można powiedzićć o ówczesnćm dążeniu kobiet naszycli do 
szerszćj działalności. Z drugićj atoli strony, zwolennicy dawnćj, ciclićj,

*) P am iętn ik W arszaw ski, 18 2 2 , tom  I I I ,  s tr .  355 —  3 5 6 .
2)  Tam że, s tr .  3 5 8 .
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domowej edukacyi i pracy kobiecój zyskali po roku 1815 poklask wielu 
reakcyonistów, którzy rozpowszechnione rozluźnienie i zepsucie obyczajów 
przypisywali jedynie większej niż poprzednio swobodzie kobiet. W tym 
samym właśnie roku co i Pamiątka pojawiła się w Warszawie dziwna 
książeczka, jakoby przez mandaryna chińskiego napisana, a będąca wy
razem reakcyjnych na kwestyą kobiecą poglądów '). Autor, bezwątpie- 
nia Francuz, dowodzi tu w sposób raczej gwałtowny niż przekonywają
cy, że, ponieważ kobieta, pozbawiona prawie rozwagi, kieruje się tylko 
czczym i nieoznaczonym instynktem uczucia, nie może więc wyrobić 
w sobie charakteru; że zatem przyznanie jej swobody jest otwarciem 
upustu wszelakiej przewrotności, zbytkom, rozpuście i zgorszeniu. Sta
ra się następnie wykazać, że kobiety nie tylko nic nie dokonały, coby 
jaki pożytek lub sławę rodzajowi ludzkiemu przyniosło; lecz nadto naj- 
zgubniśj wpływają na literaturę i sztuki, wnosząc w nie pierwiastek 
rozkładu moralnego. Potem kreśli przerażający obraz zgangrenowa- 
nia moralnego społeczeństw europejskich i przepowiada Europie upa
dek, jeżeli się nie odejmie kobietom swobody i nie zamknie się ich tak 
jak w Chinach. Książka ta prócz przesady i paradoksów, zawie
rała wiele spostrzeżeń trafnych i rad zdrowych; np. projekt uczenia 
kobiet rzemiosł, ażeby niemi mogły się zajmować w osamotnieniu; lecz 
dążenie ogólne było krańcowo-reakcyjne, co sprawiło, że w następnym 
roku wyszła broszura zbijająca dosyć szczegółowo zarzuty kobietom ro
bione. Lecz autor tej odpowiedzi (napisanćj oryginalnie po polsku, 
choć tytuł tak samo jest mistyfikacyą jak i w książce, która ją wywo
łała) przypomniawszy, że były niegdyś szczególniej we Włoszech bar
dzo uczone kobiety, napada na mandaryna głównie jako na ukrytego 
niedowiarka, i rubasznym tonem twierdzenia jego wyśmiewa, nie sta
rając się wniknąć w jądro kwestyi. Zepsucie ogólne naturalnie przy
znaje; ale przyczyny jego szuka w osłabieniu wiary, uważając kobiety 
za jedyne jeszcze istoty przechowujące pobożność 2). Autor odpowie
dzi jest bezwarunkowym chwalcą starodawnej edukacyi, kiedy to panna

')  Ilozpraw a chińskiego m andaryna Chen-Uei o kobietach. Z  języka 
chińskiego na rusk i, przez księcia Karykoff; z ruskiego na francuzki przez 
A. D.; z francuzkiego zaś na po lsk i język  przez J .  M *** przetłum aczona. 
W  W arszawie u  G ltlcksberga. 1 8 1 9 . S tr. 1 99 . D edykow ana m inistrowi 
oświecenia Stanisławow i Potockiem u.

2) K siążka ta  m a napis: F ilo zo fka  europejska przeciw  chińskiemu 
m andarynow i, czyli odpowiedź na rozprawę m andaryna , ogłoszoną w ruskim  
i  fra n cu zk im  języku  o kobietach, dana pa  w łosku przez bonońską akademicz- 
kę A. a przez hrabinę L . D . na polskie  przełożona  i  przedrukow ana .” 
W arszaw a, 1 8 2 0 , s tr . 93 . I’. E s trc jch e r sądzi, że L . D . znaczy Dzieduszyc- 
ka; o ile jed n ak  ze sty lu  i z argum entów  wnosić w olno, je s tto  dzieło znanego 
żarliw ca k6. K arola Surow ieckicgo.



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

Tak tćż pojmowała rzecz tę Tańska. Wbrew bardzo słabo jesz
cze odzywającym się dążeniom emancypacyjnym, uznała zasadniczą 
różnicę między przeznaczeniem mężczyzn a kobiót. Do pierwszych 
należy przelewanie krwi na placu boju, pisanie mądrych ustaw, pilno
wanie ich wykonania, podbijanie krajów, wznoszenie i obrona ich, rzą
dzenie niemi. „Czulszą i słabszą Bóg stworzył kobietę: łagodzić, mięk- 
czyć, uszczęśliwiać śmiałego towarzysza swego powinna. Dzikim i po
nurym byłby świat, gdyby na nim sami byli mężczyźni; gnuśnym i nie
czynnym, gdyby go same napełniały niewiasty! Ponieważ tedy prze
znaczeniem płci słabej jest „miłe na umysłach czynić wrażenie” i „ser
cami władać;” powinna więc kobieta „mieć ciągle uśmiech na ustach,” 
dbać o piękne ułożenie, przyozdabiać swą głowę talentami i naukami, 
zostawiając atoli zawsze pierwszeństwo „domowym zatrudnieniom;” gdyż 
oprócz podobania się, kobieta winna się stać użyteczną w życiu rodzin- 
nem. „Co w chłopcu jest zaletą, dumna i niepodległa dusza w dziew
częciu źródłem tylko nieszczęść stać się może.” Potrzeba się więc na
uczyć kobiecie sztuki ulegania, posłuszeństwa, powolności i skromno
ści. „Skromna tylko niewiasta bezkarnie umiejętną być może, i jeżeli 
wielu mężczyzn sprzeciwia się oświacie naszćj, chroni od uczonych ko
biet, najwięcćj to przypisać należy, że rzadko która połączyć umić na
ukę ze skromnością.” Nie zgadza się wcale z powołanieniem i ułoże
niem kobiety, aby wiecznie siedziała nad książką lub bezustannie trud
niła się talentami. Poczciwe prababki ledwie że czytać umiały. Dziś 
jednak smutno byłoby zejść kilka szczebli niżćj i wrócić do szczęśliwej 
może, lecz już niestosownej n ie w ia d o m o ś c iWszystkie nauki, talenta 
jakich udzielają kobietom, ten mają cel, aby je przyjemniejszemi uczy
nić. Kobiecie nie wypada czytać nigdy bardzo toicle; zbytek w tćj
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mierze jest naganny: obarcza umysł i szkodę zamiast korzyści przyno
si. Niech mężczyźni naigrawają się z opinii, kobiety szanować je win
ny. „Czy więc w mieście, czy na wsi, czy na wielkim, czy na małym 
świecie żyć będziesz, dbaj o zdanie ludzkie; niech równie postępki jak 
serce twoje będą czyste i nieskażone. Ludzie najwięcej z pozorów są
dzą, i dziwić im się nie można, bo pozory najprędzej wpadają w oczy, 
a kiedy one raz źle o nas uprzedzą, trudniej jest zmienić nieprzychylne 
drugich mniemanie, niżeli było dobre pozyskać.”

To wszystko były ustępstwa, częstokroć bezwiedne, na rzecz za
dawnionych zwyczajów. Obok nich atoli znajdujemy zdania, które 
wynikły z dążności do ulepszeń w wychowaniu płci niewieściej. I tak: 
obok wpajania w umysły czytelniczek zasady, że jćj stanowisko jest 
zależne od mężczyzny, wypowiada już „młoda Polka11 p rzek o n an ie , że 
kobićta własną pracą utrzymać się może, i dla tego zaleca płci swojćj 
roboty ręczne. „Nikt—powiada—na stan wysoki, na urodzenie, ma
jątek, spuszczać się zupełnie nie może; a w niedostatku talenta i umie
jętności błahe kobiet, nie na wiele się przydadzą. Służyć się nie chce, 
kiedy kto rozkazywać przywykł. Z pracy rąk  uczciwie utrzymać się 
można, a wszędzie, szczególniej lei u nas, pokupniejsze hafty i szycia, 
jak niedoskonałe rysunki lub nuty.“ Dziś to ostatnie spostrzeżenie 
straciło już zupełnie swą wartość w skutek zmian przemysłowro-ekouo- 
micznych; dzisiaj drzeworytnictwo, fotografia i t. p. zatrudnienia są 
zyskowniejsze dla kobićt, niż haft i szycie; ale za czasów Tańskiej, 
kiedy dopiero co zaprowadzano w kraju litografią, którą oczywiście 
męzczyzni tylko trudnili się uwaga jej była słuszną niezaprzeczenie, 
a przedstawiała się jako nowość postępowa, tćmbardziej że autorka nie 
poprzestała na prostćm jćj wypowiedzeniu, lecz ją  przykładem z życia 
poczerpniętym zaraz poparła ')• Wówczas, kiedy było zwyczajem ra 
czej wisieć u klamki pańskiej, niż pracą uczciwą zarabiać na utrzyma
nie; raczćj znosić najcięższe upokorzenia u bogatych krewnych, niż 
pójść w świat za robotą; myśl Tańskiej i przytoczony przez nią przy
kład dwu córek szlacheckich, które podupadłszy, nie wahały się pracą 
ręczną utrzymywać matki i siebie, były nowością, zyskującą poklask 
wszystkich, co cenić umieli godność ludzką i samoistność jednostek. 
W praktyce pojawiły się już pobobne przykłady pracy; ale w teoryi,
o ile wiem, pierwsza Tańska u nas je przedstawiła zgodnie zresztą 
z zasadami filantropinizinu pedagogicznego, które w skutek wskaza
nych na wstępie przyczyn były już, że tak powiem, w powietrzu 
naówczas.

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

*) Pam ią tka, Część I ,  rozd. V.
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„kto siebie szanować nie umić, ten nigdy szanowanym nie będzie.11 
„Ile mnie się zdaje — mówi — każdy człowiek w głębi serca zna dosko
nale swoję wartość i im mniej z siebie kontent, im trudnićj siebie ułu
dzie może, temby więcój zwieść chciał drugich; a im więcej w sobie 
widzi przymiotów, tóm go mniój zdanie ludzkie obchodzi.11 Radzi więc 
Tańska pannie, żeby o każdej rzeczy, a szczególniej w okoliczności 
wielkiej wagi, zawsze miała „własne swoje zdanie;11 żeby go nie przy
swajała sobie bez zastanowienia; ale gdy się o jego prawdzie raz prze
kona, żeby nie odmieniała go już nigdy, wyjawiała je śmiało i bez 
obawy, obstawała przy niem ze słodyczą, i czyniła wszystko podług 
niego. „Niektórzy ludzie—usprawiedliwia się autorka—uporem zowią 
podobne wytrwanie, ja  zaś je pięknśm nazwiskiem stałości charakteru 
mianuję; a ta stałość, kiedy jest dobrze zrozumianą, szacunek wszyst
kich, nasz własny, szczęście nam jedna11 *)•

Na rzecz przesądu, że nauki nie potrzebne są a nawet szkodliwe 
kobiecie, największe Tańska zrobiła ustępstwa; nazwała je nie zasadą, 
lecz ozdobą tylko życia niewiasty, nie chwaliła tych kobićt, które się 
uczą łacińskiego, greckiego, hebrajskiego języka, co doświadczenia ro
bią w fizyce, chemii i nad algebrą lub matematyką głowę sobie łamią. 
„Umieć uszczęśliwić małżonka, uprzyjemnić jego życie, wychować do
brze dzieci, wynajdywać nowe i niewinne sposoby podobania się każ
demu: to jest systema naukowe dla kobićty11 2). Wyliczając następnie 
nauki potrzebne kobićcie: religią i moralność, historyą, geografią, mi
tologią, historyą naturalną, pominęła zupełnie przyjętą już na pen- 
syach naukę rachunków, i regulaminem szkolnym z 1810 r. nakazaną 
umiejętność prowadzenia ksiąg gospodarskich i handlowych, dodając 
jeszcze dowcipnie raczćj niż słusznie, że z matematyki kobieta znać 
powinna tylko tyle, żeby nigdy z prostej nie zboczyła linii. A chociaż 
umysł wielce praktyczny nie pozwolił Tańskiej zapomnieć w innym roz
dziale o „książkach regestrowych,11 o ścisłem pilnowaniu wydatków 
gorpodarskich; nie chciała przecież robić z tego nauki rachunków, 
ażeby zbyt uczoną nazwą matematyki nie odstraszyć panienek. Zoba
czymy późniój, jak te wszystkie pojęcia z biegiem czasu zmodyfikowały 
się w umyśle naszćj autorki; tu zauważę jedynie, że już w Pamiątce 
znajdują się luźne zdania, które świadczą wymownie, iż Tańska zaj
mując się sama naukami, uznawała ich ważność w sprawie wychowa
nia kobićcego. Najprzód co się tyczy rażącego nas nazwania nauk 
„ozdobą” tylko umysłu, pamiętać trzeba, że Tańska nazywała tak samo 
przymioty i cnoty, których przecież lekceważyć w żaden sposób nie 
mogła; u nićj i pobożność nazywa się ozdobą i miłość braterska ozdo

')  P am iątka , Część I I ,  rozd. IV .
2) W  tych sam ych niem al stówach mówi Basedow o przeznaczeniu ko 

b iety . Zob. Schm idt: Geschichte der P aedagogik , 1 8 7 0 , I I I ,  602 .
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bą; tak że o ozdobie umysłu i serca bardzo często w Pamiątce jest 
mowa. Było to naówczas skutkiem życia salonowego, w którćm ko- 
bićta jako piękność królowała; późniśj podobny do tego pogląd wyni
kał z zasad filozoficznych, przeznaczających kobiecie dział urzeczywi
stnienia idei piękna. Powtóre, Tańska prócz ozdoby widzi nadto w na
ukach środek do udoskonalenia rozsądku, co mianowicie naukom przy
rodzonym przyznaje ')> i do wypełnienia godnie obowiązków matki, 
co nawet w tem miejscu ważniejszym ich celem niż przyozdobienie 
umysłu nazywa 2). — Potrzecie, jeżeli Tańska nie radziła dużo czytać 
kobićcie, to rada jćj wypływała Die tyle z chęci zamknięcia przed nią 
skarbów wiedzy, ile z tego głębokiego a prawdziwego przekonania, że 
lepiej jest umieć mało a gruntownie, niż wiele a powierzchownie. Ka
żdy woli pszczółkę niż motyla,—to własne jćj słowa. Czytanie podług 
naszej autorki, ma stanowić dla kobićty rodzaj lekcyi uniwersyteckich. 
Od 15 do 18-go roku radzi ona pannie, ażeby nie bywając na licznych 
zgromadzeniach, wszystkie chwile wolne od ręcznych robót, domowych 
zatrudnień i ćwiczenia się w talentach, poświęciła uważnemu i rozważ
nemu czytaniu, czyniąc wybór, ku czemu trafne bardzo podaje wska
zówki, i ktoby się ściśle wskazówek tych trzymał, ten z pewnością 
w przeciągu lat trzech znakomicieby umysł swój wzbogacił. Wreszcie 
i to także przytoczyć należy, iż podając króciutki plan nauki dziejów, 
wcale nie płytko, chociaż utylitarnie tylko ją  rozumić. Historya—po
wiada—-wystawia nam wszystkie królestwa i państwa świata; maluje 
wielkich i sławnych ludzi; wskazuje początki nauk i kunsztów; uczy 
przykładami: sztuki panowania, wojowania, zasad rządu i polityki, 
sposobów postępowania w każdym wieku i stanie.“ Żmichowska ko
mentując ten ustęp, bardzo słusznie powiada, że plan powyższy byłto 
„najśmielszy plan, o jakim kiedykolwiek słyszano, lub raczćj plan,
o jakim nigdy pierwej nie słyszano w pedagogicznym zakresie kobićcćj 
nauki;“ chociaż zarazem nader umiejętnie i trafnie tłómaczy możność 
jego powstania w umyśle Tańskićj, ówczesnem namiętnem zajęciem się 
dziejami. „Znajomość bowiem historyi uważano niemal za również 
obowiązującą jak znajomość katechizmu11 3).

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

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

' )  P am ią tka , Część I I ,  rozd. V .
2) Tam że, Część IV , rozd. IV .
3) Dzieia H ofm anow ćj, wyd. Żm ickow skićj, tom  V II I ,  2 4 1 .
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treść ewangielicznych przepisów. Jćj miejsce zaczęły zajmować w po
czątkach XIX stulecia poetyczne, sentymentalne rozhowory z Bogiem 
na wzór tych, jakiemi Chateaubriand swój Genie du Christianisme 
i swoje Les Martyrs przepełniał. Tańska stanęła znowu pośrodku; 
pobożność u niej „nie zakłada się tylko na odmawianiu pacierzy, na 
zwiedzaniu kościołów, na rozdawaniu publicznie jałmużny, na surowćm 
drugich upominaniu; słowem, nie na samych tylko powierzchownościach, 
częstokroć -próżnych i mylnych; ale raczćj na wielbieniu Boga w duchu 
i prawdzie, na żywej miłości bliźniego, na ścisłem dopełnianiu obowią
zku względem siebie i drugich, na oddaniu się z pokorą woli Najwyż
szego i Jego wyrokom, na czułćj wdzięczności za Jego niezliczone do
brodziejstwa11 (Część II, rozd. I). Poufałości atoli z Bogiem nie dopu
szcza, każe Go uważać za „najlepszego ojca, dobroczyńcę, sędziego 
i pana,“ i tym sposobem równoważy ufność z bojaźnią. Zaleca zgłę
biać „piękności religii chrześciańskićj;11 ale tajemnic wiary — nigdy. 
Stary duch nietolerancyi, odzywający się w zdaniu, że „prawro ścigać 
i zakazywaćby powinno osoby i książki, które pozwalają sobie wątpić
0 naszej wierze;11 ustępuje dalćj gorąco zalecanej miłości dla wszyst
kich bliźnich, nawet dla nieprzyjaciół.

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

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



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

Wszystkie te okoliczności razem wzięte sprawiły, że Pamiątka 
po dobrej matce zapewniła odrazu powszechne dla 21-letniej Tańskiej 
uznanie, i stała się dziełem epokowem w historyi wychowania niewie
ściego w kraju naszym.

III.

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

Pod datą 10 września 1823 roku zapisała Tańska w Pamiętniku 
swoim następujące myśli: „Sama się dziwię wielkości, liczbie, śmiałości 
projektów moich; a przecież zdaje mi się, że wszystkie z jak największą 
łatwością uskutecznię. Bądź-to skutkiem większej w piśmie łatwości, 
bądź lepszego zdrowia, coraz rozszerza się przedemną mój zawód lite
racki, na coraz więcej przedmiotów oko moje się zwraca; a razem za
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pewnia, że każdemu da radg. Przyznać należy, iż pierwszym do no
wego zamiaru powodem była prawie pewność zupełna, że tysiąc zł. 
z pensyi matce tnojćj ujmą. Od wTielu osób słyszałam, że najkorzyst
niejszą gałęzią literatury są pisma peryodyczne dla dzieci', dręczona 
więc chęcią wynagrodzenia matce, co utracić miała, przyszło mi na 
myśl wydawać pismo peryodyczne dla dzieci; plan, prospekt, w mo
mencie napisałam; radziłam się matki, rodziny całój, Wyszkowskiego; 
wszyscy mój zamiar pochwalili, a ja  dalejże pchnęłam go do gazet 
i ogłosiłam prenumeratę: od 1-go stycznia wychodzić będzie co miesiąc 
numer jeden p. t.: Rozrywki dla dzieci“ *).

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

Podobne przyjęcie znalazły Rozrywki u nas, tylko na mniejszą 
oczywiście skalę. Egzemplarze nie liczyły się na tysiące, ale były 
zawsze chciwie czytane, i niektóre roczniki doczekiwały sig bardzo 
prędko przedruków; wszyscy interesowali sig Rozrywkami: nietylko 
młodzi ale nawet i starsi. Wśród bardzo smutnego stanu czasopiśmien
nictwa warszawskiego w r. 1824, kiedy wiele pism upadło a inne led
wie dyszały z powodu nacisku okoliczności zewnętrznych, Rozrywki 
były istotnie zajmującym i pocieszającćm zjawiskiem. Pisała w nich 
przeważnie a niekiedy jedynie sama wydawczyni; gdyż wówczas bar
dzo jeszcze mało było ludzi, umiejących pisać przystępnie. Tylko Łu
kasz Gołębiowski, historyk; Wyszkowski, Brodziński i Górecki—poeci
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od czasu do czasu wspierali swemi pracami czasopismo Tańskićj. 
Dziwna rzecz, że jedyny talent pedagogiczny obok Tańskiej, wówczas 
rozwijający się Stanisław Jachowicz, który wtedy właśnie (1824 r.) 
wydał pierwszy zbiorek swoich bajek i powieści, nie zapragnął uczest
niczyć w tak pięknem, tak zgodnóm z jego pragnieniami przedsięwzięciu.

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

Ja k  słodkie zatrudnienie g ię tk i umysł wspierać,
W zbudzać żywą do czynów szlachetnych ochotę 
I  gruntow ać w um yśle nieskażonym  cnotę.

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

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

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

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

dział najżywićj interesował młodziutkich czytelników w Warszawie, do
wiadywali się bowiem nieraz o słowach i postępkach znanych sobie spół- 
towarzyszy i miewali nadzieję, że i ich jakie "dowcipne słówko zostanie 
w Rozrywkach pomieszczone. Sarkali wprawdzie niektórzy pedago
gowie na niewłaściwość ogłaszania dziecięcych słów, z obawy, ażeby to 
nie wpłynęło na zwiększenie próżności młodziutkich bohaterów, i sar
kanie ich wiele gruntownych miało za sobą argumentów, tem bardziej 
gdy nie pochwalamy postępowania rodziców, co wśród grona tylko 
krewnych i przyjaciół zwykli dzieci swoje wychwalać; ale cóż było ro
bić z powszechnym wówczas upodobaniem czytelników, interesujących się 
nadzwyczaj żywo tym właśnie niezbyt pedagogicznym działem?... Nie 
można powiedzieć, żeby on stanowił był o poczytności Rozrywek; nie,
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lecz był owem ponętnem ciastkiem, którem się dzieci do pracy zachęca, 
i do połknięcia lekarstwa zniewala. Gdyby Tańska ciastka tego czy
telnikom swoim nie podawała, nie mielibyśmy dzisiaj zbiorku bardzo 
dobrych, dowcip zaostrzających i do przytomnego odpowiadania po
budzających anegdot, które nie są tłómaczone, naciągane i wymuszone, 
ale wprost z życia wzięte.

IV. Wyjątki służące do ukształcenia serca i stylu. W tym dzia
le znajduje się właśnie niekiedy owo lekarstwo, do przełknięcia którego, 
ciastko przyobiecać było potrzeba. Oprócz bowiem króciutkich roz
prawek treści moralnśj: o wdzięczności, o dobrćj sławie, o pracy i t. p., 
czytano tu owę sławną korrespondencyą brata z siostrą (Zdzisława 
z Wandą), mającą swe miejsce w dziejach naszej stylistyki a karcą
cą niemiłosiernie brzydki zwyczaj pisywania listów po francuzku. Zdzi
sław przemówił wymownie do „wzrastających dziewcząt” za mową oj
czystą: „obym mógł wlać w dusze wasze szlachetny ku narodowości za
pał; obym mógł napoić młodociany umysł tem przekonaniem, że wy 
podnieść język polski możecie!” Niewiasty dojrzałe, choćby chciały, 
nie potrafią już nabyć biegłości; lecz wasz giętki umysł na każdą stro
nę nachylić jeszcze można. Zostawszy żonami i matkami wpoicie w ser
ca córek waszych uczucia i zdania; zgubny przesąd ustanie na was, za
kończy się na dzisiejszym pokoleniu, i od was się ustali prawdziwych 
Polek pasmo; od was „powstanie epoka nowego mowy oj czy stój odro
dzenia.” Proście usilnie rodziców i opiekunów niech was każą grun
townie uczyć po polsku. Modlitwy, wypisy treści, dzienniki, listy, pio
senki niech będą po polsku, strzegąc się pilnie mieszania słów i wyra
żeń francuzkich. „Nie wierzcie tym którzy utrzymują, że w języku na
szym wydać nie można drobnych i trafnych postrzeżeń, uczuć delikat
nych, że nikt z niego języka towarzystwa, języka serca uczynić nie po
trafi. Chciałożby niebo dać Polkom tkliwość i dowcip a nie użyczyć 
im mowy, w którćjby te dary wyrazić mogły? Nie! pięknym, bogatym, 
słodkim jest nasz język, lecz ktokolwiek nim w młodości wzgardzi, przed 
tym nazawsze skarby swoje zamyka Po tćj gorącej odezwie daje 
Zdzisław siostrze swój trafne rady pod względem nabycia wprawy w ję
zyku polskim; a Tańska rozwijając myśli przezeń rzucone, ułożyła sze
reg wyjątków z celniejszych pisarzy naszych, najprzód pod napisem: 
Kolenda Pol/ci, który potćm spostrzegłszy się, że użyła wyrazu cudzo
ziemskiego, zamieniła na: Wiązanie. Tu więc mamy wypisy z Reja, 
Górnickiego, Orzechowskiego, Stanisława Lubomirskiego, Modrzewskie
go, Fredry (Maksymiliana), Klonowicza, Włodka, Skargi, Maczuskiego. 
Pod tym względem Tańska położyła zasługę jedną z najwdzięczniejszych: 
spopularyzowała mało lub wcale już nieczytywanych autorów, zręcznie 
wybrała najpiękniejsze ustępy, ażeby zachęcić młodzież do czytania ca
łości; praktycznie uzupełniła te suche wiadomości, jakie młodzi czytelui-

')  R ozryw ki J la  dzieci, 182 1 r. zeszyt majowy.
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cy mogli posiadać o dziejach literatury krajowej. Nie myślę przeceniać 
■wpływu, jaki mieć mogły te wyjątki na umysły publiczności; ale zdaje 
mi się rzeczą wielce prawdopodobną, iż one do jakiego takiego pokupu 
zbioru pisarzy polskich Gałęzowskiego, Bobrowicza i Turowskiego 
w pewnej przynajmniej części się przyłożyły. Że nie przypisuję im cze
goś więcej, to rzecz naturalna. Ogólny bowiem popęd do wygrzebywa
nia starych książek, a potem drukowania ich lub o nich powstał jeszcze 
przed Tańską, i ona właściwie mówiąc była tylko popularną pośred
niczką pomiędzy ściśle naukowymi badaczami lub też bibliomanami, 
poszukującymi „białych kruków” a ubogą duchem publicznością. Że 
tego pośrednictwa dokonała z taktem i ze skutkiem, to właśnie stano
wi wielką jej zasługę nietylko pod względem czysto pedagogicznym, 
ale tćż i pod względem oświaty krajowej w ogóle.

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

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

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

Co do braku żywiołu fantastycznego pamiętać wypada, że naów- 
czas powstawano właśnie w pedagogice najmocnićj nietylko na powieści
o strachach, na co i dziś zgodzić się musimy, ale nadto, na wszelkie 
bajki cudowne, na wszelki swobodny polot wyobraźni, lękając się jćj 
rozpasania. Filantropinizm starał się najusilniej, o usunięcie rozwoju 
fantazyi dziecięcej z zakresu sprawy wychowawczej, kładąc nacisk na 
wzmocnienie, rozszerzenie i ugruntowanie rozsądku, który miał się 
stać jedynym życia kierownikiem. Tańska poglądy te prawie bezwa
runkowo podzielała, i dlatego w dziesięciu tomach Rozrywek, które 
w przeciągu lat pięciu wyszły, nie znajdujemy żadnej fantastycznej po
wieści. Jedynym wyjątkiem zdawaćby się mogła pomieszczona w ro
ku 1828 Safira czyli Zegarek cudowny, bajka napisana po francuzku 
w 1821 r. przez młodo zmarłą hrabinę Borkowską, a tłómaczona przez 
Tańską. Bliższe atoli zastanowienie się nad treścią tćj bajki przeko
nywa, że prócz rozciągniętćj na dłuższy szereg obrazków alegoryi, nie 
ma w nićj istotnie żadnej karmi dla wyobraźni. Satira jest to królew
na otoczona wróżkami i skazana przez „złośliwego geniusza,” na żywą 
wyobraźnią i ustawiczne zapominanie obecności z powodu myśli o chwi
lach przyszłych. Wróżka dała jćj zegarek, wskazujący wszystkie wy
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padki wcześnićj o godzinę. Lecz nietylko ten cudowny zegarek, ale 
miłość nawet nie pomogła Safirze, dręczącej się ustawicznie tem. co 
miało nadejść, a przez to nie używającćj przyjemności chwili obecnśj. 
Dopiero litość, powstała w sercu Safiry na widok matki, którćj córkę 
lew rozszarpał, zniewolił ją  do poświęcenia całej swej uwagi temu wy
padkowi, i to ją  od przekleństwa „złośliwego geniusza” uwolniło. Sens 
moralny: „to, co dla drugich czynimy jest krokiem do nieśmiertelności 
i życie napełnia.” Złośliwy geniusz, wróżki, cudowny zegarek miały 
bezwątpienia więcej w sobie plastyczności, niż alegoryczne powiastki 
pisane do Rozrywek przez Brodzińskiego i samę Tańską; w każdym 
atoli razie łatwo było podstawić pod nie całkiem abstrakcyjne pojęcia, 
jak to się zawsze zdarza w alegoryach, choćby najlepiej pomyślanych.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Najlepszym bezwątpienia był Dziennik, wydawany przez Stani
sława Jachowicza, codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, pod tćm sa
mem godłem co i Rozrywki Tańskiej. Przymiot najlepszości nie nale
ży mu się tyle z racyi szczególnie pięknych artykułów, chociaż między 
niemi odróżniały się trafne rozmowy przez samego wydawcę pisane
1 odtąd w różnych Wypisach, Książkach do czytania i t. d. przedruko
wywane; ile z tego serdecznego tonu, którym po raz pierwszy zaczęto 
tu do dzieci naszych przemawiać! Jachowicz, wydając codziennie dwie 
karteczki tylko, nie mógł oczywiście rozwijać szerokich pomysłów, ale
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ojcowskim, za serce chwytającym tonem mówił o rzeczach zwyczajnych, 
najzwyczajniejszych nawet, a jednak umiał zainteresować niemi dzieci; 
umiał niespodzianie wyprowadzić morał z opowiadania, którego niepo
dobna było posądzać o chęć tnoralizo wania; umiał nauczyć i wzruszyć. 
Ztąd powstały poufałe stosunki między wydawcą a czytelnikami, tak 
dziećmi, jak i starszemi. Donoszono mu o cnotach i wadach, rozpowia
dano sobie wzajemnie jakieś pouczające zdarzenia, pisano wypracowa
nia na zadany przez wydawcę temat, robiouo nad niemi uwagi; radzono 
sobie wzajemnie, poprawiano i bawiono się. Tańska w chwilach tylko 
ważnych umiała się zdobyć na wymowę serdeczną; Jachowicz miał ją 
na każde zawołanie.

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

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

Drugiem pismem był Ziemomysł, wychodzący co dwa tygodnie 
pod redakcyą nieznanego mi zkądinąd Chruckiego, jak pisze p. Sobiesz- 
czański w Eneyklopedyi Orgelbranda (większej VI, 323). Redaktor 
chciał widocznie trzymać się ściśle wzoru podanego przez Tańską, wpro
wadzając jedynie konieczne już ulepszenia i stanowiąc wyraźnie osobny 
dział zatytułowany: Historya naturalna. Zresztą są tu wspomnienia 
narodowe (z wyłączeniem wszelkich innych), podróże po kraju (Puławy, 
Arkadya i Nieborów, zwiedzenie grobów królewskich w Krakowie,
o Kurpiach p. K. Wł. Wójcickiego i t. p.), powieści bardzo słabe nie
stety i po większej części tłómaczone mianowicie z angielskiego, wyjątki 
z dawnych pisarzów polskich, bajki i inne wierszowane utwory, nieje
dnokrotnie przez dzieci nadsyłane. Wiele tu artykułów dobrze napi
sanych, pomiędzy którćmi jest kilka pióra K. Wł. Wójcickiego; 
w ogólności jednak biorąc, zamało było zastosowania się do pojęcia 
dziecinnego, a pod koniec roku zapełniano numera byle czem, tłóma- 
cząc się tćrn, że „ważniejsze teraźniejszych wypadków zatrudnienia od
wołują od spokojnćj literackićj pracy.“ Wtedy to pomieszczono 
w Ziemomyśle poezye Łapsiuskiego z barwą ultra-romantyczną, nędzne 
pod względem pomysłu i formy, niezgrabnie naśladowane nieraz z Mic
kiewicza, a niewłaściwe dla dzieci.
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Jako curiosum zanotować wypada pomieszczone tu Krakowiaki
i Mazurki z  dziejów Polski. W krakowiakach opowiedziano ciąg hi
storyi polskiśj od Krakusa do śmierci Stefana Batorego; w mazurkach 
poprowadzono go dalej do czasów Zygmunta III do upadku „z niezgo
dy wynikłego.” Wiersze dosyć zręcznie napisane; ale upamiętnione 
w nich zdarzenia nie zawsze rozumnie wybrane, a pogląd na dzieje su
chy, kronikarski i ciasny: że poezyi w tych krakowiakach i mazurkach 
nie szukać, tego się łatwo domyśleć można.

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

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

' )  E stre icher: Bibliografia  X I X  stulecia, tom  IV , 2 5 2.



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

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

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

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

HOFMANOWA. 3 5



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

Czasopiśmiennictwo dla dzieci podniosło się dopiero, ale na czas 
bardzo krótki, dopiero pod koniec życia Hofmanowćj, kiedy w r. ] 843 
Paulina Krakowowa i Walentyna Trojanowska założyły Zorzę i przy 
współpracownictwie Lewockiej, Osipowskićj, Wł. Miniewskiego, Stani
sława Jachowicza i wielu innych, podniosły przynajmniej beletrystycz
ną stronę czytelni dziecięcej. Wyrobiły się już były wówczas piękne 
talenta w zakresie powieściopisarstwa dla dzieci tak, że utwory tego ro
dzaju pomieszczone w Zorzy mogły się porównać z krótsze mi mia
nowicie powieściami wydawczyni Rozrywek. Żywiołu nowego, Zorza 
nie wniosła do literatury pedagogicznej.

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

W KRÓLESTWIE POLSKIEM.
P R A W A  A K C Y O N A R Y U S Z Ó W  *).

PR ZEZ

A. Wrotnoipskiego.

IX.

Jakkolwiek interesa prywatne innemi rządzą się prawami niż iu- 
teresa publiczno, spotykają się przecież na polu niektórych jednako
wych potrzeb.

*) Dokońozonio. l ’ fttrz zeszyt za kwiecień r. b.



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

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

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

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

Wytworzeniem, zorganizowaniem i określeniem swego rządu, zaj
mują się przeto wszystkie umowy spółkowe. Czynią to i ustawy to
warzystw dróg żelaznych w Królestwie. Na czele każdego z nich po
stawioną jest rada zarządzająca, jako przedstawiciel, zarząd i rząd 
spółki bezimiennćj. Zakres nadanćj tój radzie władzy, jest bardzo 
szeroki; jak to bowiem wynika z samej natury rzeczy, musi obejmować 
najobszerniejsze pełnomocnictwo do prowadzenia całego przedsięwzię
cia, boby inaczćj sam układ spółki był wadliwym, przeszkadzałby 
rozwojowi jćj interesów, a nawet, mógł sprowadzić jćj upadek.
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Rada zarządzająca wykonywa przeto w imieniu towarzystwa całość 
służących mu praw i jest na zewnątrz niewątpliwym jego wyrazem ').

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

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

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

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

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

’) §§ 18 i 2 6 ustawy Tow . d rog i \V arsz.-W iedeńsk ie j, toż §§ ustawy 
Tow. d rog i W arsz .-B ydgosk iej, też §§ ustawy Tow. d rog i W arsz .-T erespo l- 
skidj, §§ 17 i 25 ustawy Tow . drogi Fabryozno-Łddzkiej.

2)  § 30 ustaw  drog i W iedeńsk ie j, B ydgoskiej i T orospolskićj. § 29 
ustawy drog i Łódzkiej.

3) § 41 ustaw drogi W iedeńskiej, IJydgoskidj i T orespolsk id j, § 40 
ustaw d rog i Łódzkiej.

4) A rt. 31 kodeksu handl.: „ la  societd anonymo est adm inistreo  pa r
des m andataires i  tem ps, revocablcs, associes ou non aBBoeićs, sa laries ou
g ra tu its .11



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

Ustawy towarzystw dróg żelaznych w Królestwie, uczyniły także 
tej konieczności zadosyć. Pierwsza rada zarządzająca drogi Łódzkiej 
złożoną została z samych założycieli 2); pierwsza rada drogi Terespol- 
skićj, z założyciela i z osób, które wraz z nim należały ao zawiązania 
towarzystwa 3). Pomiędzy członkami pierwszej rady zarządzającej 
dróg Wiedeńskićj i Bydgoskiej, wymienionymi wyraźnie w ustawach 
tychże towarzystw 4), spotykamy także nazwiska wszystkich czterech 
koncesyonaryuszów. Każda przecież z tych ustaw wyraźnie objaśni
ła, że oznaczenie składu 1-ćj rady zarządzającej, jest wyjątkiem na lat 
pięć od zasady ogólnćj, podanej w słowach: „członków rady zarządza
jącćj wybiera ogólne zebranie akcyonaryuszów” 5). Rzeczone ustawy 
poszły jeszcze dalćj: prezes rady towarzystwa Łódzkiego i założyciel
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')  § § 18 ustaw dróg: W iedeńsk iej, B ydgoskiej i T ere sp o lsk ić j, § 17 
ustawy drogi Łódzkiej.

2) § 19 ustawy drogi Łódzkiej.
3) § 20 ustawy drogi T ere sp o lsk ić j.
ł ) § § 2 0  ustaw d róg  W iedeńsk ie j i B ydgosk iej.

§ § 1 8  ustaw trzech  dróg. § 17 ustaw y drog i Łódzkiej.
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towarzystwa Terespolskiego, pozostać mieli prezesami przez lat pięć, 
członkami zaś tych rad przez lat piętnaście. W ustawach zaś dla dróg 
Wiedeńskiej i Bydgoskiej, zastrzeżono nawet, że każdy z czterech za
łożycieli będzie członkiem rady zarządzającój przez cały czas istnienia 
towarzystwa (a więc dożywotnim); że prezesa rady mianują wyłącznie 
sami założyciele, inni zaś jćj członkowie biorą udział w jego wyborze 
dopiero wtedy, gdy dwaj założyciele przestaną należeć do jćj składu.

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

')  „D ana les socidtds anonym es la clause des s ta tu ts , qu i nom m erait 
les ad m in istra teu rs pour to u te  la  duree  de la socidtd, se ra it inopdran te . II en 
se ra it de meme de celle qui les ddclarera it irrev o cab les“  ( Troplong loco c ita 
to , N . 66 9, 2).

In n i znowu uczeni piszą: ,,L ’a rtic le  31 du code do Com merce ddcide 
que la socidtd anonym e se ra  adm in istree  p a r des m andataires a  temps et revo- 
cablesj m ais si pa r un artic le  de  l’aoto de socidtd, on avait nommd des admi
n is tra te u rs  p o u r to u t le tem ps de la durde de la socidtd, ce tte  c lause se ra it-  
elle  valable? N ous no le pensons pas. E n  effet, il faut d ’abord  bien  rem ar- 
q u er que to u tes les d ispositions de la loi relativos Si 1’organ isation  des socid
tds anonym es so n t d ’ ordre public, car to u tes o n t pour but de p a ra ly se r le p e r-  
n icieux effet, que p o u rra it avoir p o u r los tle rs 1 abus des privilogos ex trao rd i- 
na ires, accordds aux associds e t aux ad m in istra teu rs do cos socidtds; ot c’ost 
p a rce  q u ’on a reg ard e  to u t ce qu i a  ra p p o rt ii 1’dtablissom ent des socidtds 
anonym es com m c in te ressan t 1'ordro publio , et afin quo la u to r itd  fu t miso 
h. po rtde  do roconnaitro  si la loi d ta it oxactom ont suivie, qu ’uno ordonnance 
royalo  est exigdo pour en au to riser l’oxistcnco. Des lors il e s t im possiblo de 
ne  pas roconnaitro  qu il n’est pas permis de deroger aux dispositions de la  loi 
re la tivos & l ’organisation  do ces so rtes do socidtd; uno ddoision co n tra ire  vio- 
le ra it ce p rincipe, que  l’on no pout ddrogor pa r dos conventions particulierfcs 
aux lois qui in tc rrosson t 1’ordro publio (codo napoi., a r t. 6 ) . Cotto soulo 
considdratiou  suffirait pour ddm ontrcr que l on ne peut p ar Cacte de socidtd
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to, jako oparte na wyraźnej literze kodeksu, ma pełne zastosowanie do 
ustaw, które są przedmiotem tego studyum. Rzeczone zastrzeżenia 
nie są przeto ani obaleniem, ani ograniczeniem prawa wyboru, zawsze 
w zasadzie przysługującego akcyonaryuszom. Pamiętać jednakże na
leży, że wykonywanie tego prawa w obec rzeczonych zastrzeżeń nie 
następuje z urzędu, ale jest zależnćm od żądania samychże akcyona
ryuszów i od uchwały ogólnego ich zebrania; że więc znajduje swój 
wyraz w prawie cofnięcia mandatu, o jakim z kolei pomówić nam 
przyjdzie.

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

deroger a  la dispositiori de l 'a r t 31  du code de Commerce, qui veu t que la so- 
d e te  anonym e so it adm in istrźe  p a r des m andataires a  temps. M ais d’ailleurs 
les term es m eraes de cet a rtic le  p rouven t, de la  m aniere  la  p lus ćv iden te, que 
le  Iśg isla teu r a youlu que la  q u a lite  de m andataires a  temps, p o u r les adm i- 
n is tra te u rs  des so c ie tis  anonym es, f u t  l'essence de ces sortes de socićtes; car 
s’il avait voulu  seu lem ent la isser aax  asśocićs la facu lte  d’avoir des m anda
ta ires  U tem ps, une d isposition  expresse  e ta it inu tile; il suffisait de d ire  que 
la socićte  anonym e se ra it adm in istrźe  pa r des mandataires; ce m o t seu l ren - 
ferm ait to u t, car to u t m andant p eu t nom m er son m andataire, ou pour to u te  
la  durće d’une affairo, ou pour un  tem ps determ ine, sans avoir besoin d ’une 
d isposition  de la loi qui 1 autoriso  il le nom m er a  tem ps. II  en e s t de mem e, 
e t k p lus forte  ra ison , de le rdvocabiletd: elle est aussi une condition essen- 
tielle  de la  socióte anonym e, e t des adm in istra teu rs ne p o u rra ien t e tre  ddcla- 
rć s  irrdvocables pa r les sta tilts . N ous avons d it, a  plus fo r te  raison, parce  
qu ’au m oyen du d ro it de le rdvoquer, on peu t se d śb arasse r d’un m andataire  
dans lequel on n’a plus de confiance, m em e lorsque son m andat a une durće 
illim itźe, tand is qu’il est im possible de se dćfaire  d ’un m andataire  irrevocable . 
De ce que les adm in istra teu rs des societćs anonym es son t essen tie llem en t 
tem poraires e t rźvocab les, il rd su lte  que si une clause des s ta tu ts  av a it nom - 
mź des adm in istra teu rs p o u r to u t le tem ps de la  du rźe  de la so c iś te , e t les 
avait dćclarć  irrdvocables, cette clause sera it nulle, et devrait etre regardee 
c o m m e  n o n  ecrite"  (M alepeyre  e t Jo u rd a in , N . 363 i 3 6 4 ). T egoż zdania 
jes t D elanglo ( Commentaire sur les socU tis commerciales, N . 4 2 6 , 42 7, 4 2 8 , 

4 2 9 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 6 ).

Tom IV. P aździern ik  1877. 6



więc bardziej dziwić się można wyrokom wydanym gdzieindziej w spra
wach smutnie słynnych, wyrokom pozostawiającym bez odpowiedniego 
ukarania jawnie wykazane nadużycia dobrej wiary przez administratorów 
spółek bezimiennych. Oburzenie opinii publicznćj było w tych razach 
najzupełniój usprawiedliwionćm; złe bowiem daje o sobie świadectwo 
społeczność, wśród której można bezkarnie ciągnąć korzyści ze szkodą 
interesu akcyonaryuszów, dających mandat, i przeistaczać tenże mandat 
w źródło zysków pełnomocnika.

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

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

2. Ustawy spółkowe zastrzegają, iż bez upoważnienia lub za
twierdzenia udzielonego przez ogólne zebranie akcyonaryuszów, rada 
zarządzająca nie jest władną dopełniać czynności w przedmiotach na
stępujących: a) w przedmiotach przedłużenia drogi żelaznej, zbudowa
nia jej odnóg, wyjednania nowych nadań, urządzenia i eksploatowania 
kopalń, fabryk kruszcowych i wszelkich innych zakładów 2); b) w prze
dmiocie zaciągania długów 3); c) w przedmiocie zawićrania umów z in- 
nemi towarzystwami w celu przedłużenia lub odnowienia nadania, w ce
lu alienacyi lub wydzierżawienia drogi, budynków i gruntów należących 
do towarzystwa, w przedmiocie zmian lub uzupełnień ustawy, albo po
większenia kapitału towarzystwa lub przedłużenia czasu jego trwania; 
ilekroć zresztą projektowanćm jest złączenie towarzystwa w jedno z to
warzystwem innej drogi żelaznej 4).

')  § 40  ustaw y drogi T cresp o lsk id j. § 39 ustaw y drog i Łódzkidj. 
Ustawy dróg  W iedeńskidj i Bydgoskidj przepoinniały o tak  ważnćj d la  akcy
onaryuszów  ręko jm i (§ 40 ), i dopiero  przy zaprowadzoniu późniejszych zmian 
w tych  ustaw ach, ten  błąd został napraw ionym .

2) §  26 lit. g  ustaw W iedeńsk ić j, B ydgoskidj, T erospo lsk ić j § 25 lit. 
g  ustaw y Łódzkidj.

3) §  26 lit. h tychżo ustaw  i § 25  A ust. Ł ódzkidj.
4) § 26 lit. i  tychże ustaw  i §  25  lit. i  ustawy Ł ódzkidj.
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Każda więc zmiana w zakresie działań spółki bezimiennćj lub 
w jćj organizacyi, i wszelka alienacya lub obciążenie majątku spółko- 
wego, a więc wszystko co na byt tćjże spółki oddziaływa lub mogłoby 
narazić ją  na niebezpieczeństwo, nastąpić może nieiuaczej, jak za decy- 
zyą ogółu samychże akcyonaryuszów. Uchwały ogólnego zebrania 
wykonane być mogą dopićro po wyjednaniu zatwierdzenia rządowego ').

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

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

’) J a k  wyżdj.
2) „T o u t m andataire  est ten u  de rcn d re  com pto de sa  g estio n .” A rt. 

19 93 Kod. N ap .
3)  L ’ad m in istra teu r do it le com pte de sa  gestion . II  d o it le rendre  

aux dpoques fixdes pa r le co n tra t. Si le con tra t gardę le silenee, les asso
cids peuvent exigor qu’il leu r so it prdsentd  h certa in s in te rvalles p d riod iques,’’ 
(Duvcrgier n r. 2 4 3 . Troplong  n r. 7 0 0 , 2°). „Du principe  quo 1’adm in istra- 
te u r  dc la socidtd anonym e e st assim ild au m andataire, na issen t les consd- 
qucnces su ivan tes:... 4° il e s t ten u  de ren d re  com pte de sa g estio n .” (Delan- 

gle n r. 4 4 3 ).
4) § § 2 6  lit. t i 43 ustaw drdg Wicdeńskićj, Bydgoskidj i Terespol- 

skidj, § 25 lit. t i 42 ustawy Łódikidj.
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clzająca nie stosująca się do wskazówek przez ogólne zebranie uchwalo
nych, nie otrzymałaby zakwitowania z administracyi i zatwierdzenia ra 
chunków.

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

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

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

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

')  „Chaquo associd est tenu  envers la sooićtć des dom m ages q u ’il 
a causćs p a r  sa fa u tc .”  A rt. 1 8 5 0 , K od. N ap.

2) Z asada wprowadzona do K odeksu N apoleona z prawodaw stwa rzym 
skiego, jeszcze surowszego przeciwko spólm kow i krzywdzącem u innych sp ó l
ników , skoro  skazany nn sku tek  ak o y ip ro  socio zwanćj, podpadał infam ii. (L. 1. 
D ig . <le his qui not. in fam ). W  oracyi C ycerona pro  lioscio, comaetlo. (n r. 6
i 8) czytać m oina zdania, zawsze skw apliw ie pow tarzane przez wszystkich p ra - 
woznawców: „R ecte ig itu r m ajores eum , qu i socium  fofellisset, in virorum  bo
norum  num ero non p u ta ru n t haberi o p o rte re /”  a tak ie : „in robus m inoribus 
socium falloro turpissim um  e s t.”

3) A rt. 1137 Kod. Nap.
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ktu spólkowego i właśnie dlatego różni się od zwyczajnego pełnomocnic
twa. Ustanowienie to poczytywać należy za główny powód, skłania
jący tegoż spólnika do przyjęcia uczestnictwa w zawiązującej sig spółce
i zarazem za powód wejścia do niej innych jej uczestników.

Administracya spółki nie może przeto być mu odjętą przed termi
nem zakreślonym umową spółkową i nawzajem, nie jest on w7ładnym, 
powierzonćj sobie administracyi opuścić przed tymże terminem, bez 
obustronnego zawodu spólników. Odjęcie mandatu nie może więc nastą
pić inaczej, jak dla powodów bardzo ważnych: w razie udowodnionej 
malwersacyi, nierzetelności, marnotrawstwa lub złego zarządzania spół
ką i tylko za wyrokiem sądowym.

Przeciwnie zaś, spólnik ustanowiony administratorem spółki nie 
w akcie jej zawiązania, lecz przez jćj uchwałę, niczem się nie wyróżnia 
od zwykłych pełnomocników, odwołalnych na każde żądanie pełnomoc- 
dawcy, którym jest większość uczestników spółki *)•

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

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

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

')  A rt. 18 56 K od. N apoi. „ L e  pouvoir de 1’associś chargć de l ’adrai- 
m stra tion  pa r une clause specia le  du o on tra t do soc ić tć , ne p eu t e tre  rćvoquś 
sans cause lśg itim e, tan t qne la socićtć  dure; raais s’il n ’a  e tś  donnś que par 
acte postd rieu r au co n tra t de socićtć, il est rdvocable comm e un sim ple 
m andat.”

2) P o r. u r. 4 na s tr .  3 8, a także Troplong  n r. 66 9 i 6 7 1 , Delangle 
nr. 42 8 i nast.

a) „D ans tous les cas, la m ajoritć  fait lo i.”  D elangle  nr. 43 7.
4) A rt. 32 K od. H an .: „L es  adm in istra teu rs ne co n trac ten t & raison 

de le u r  gestion , aucune obligation  personnelle  ni so lidaire  re la tivem en t aux 
engagem ent* de la  socićtó ,”  § 28  ustaw . drdg. W ied. B ydg. i T erespo lsk ić j 
§ 27 ust. drogi Łódzkićj.
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mocdawcy, pod warunkiem wszakże, iżby spełniana czynność prawna, 
w rzeczonych zamykała się granicach. Granicami tćmi w spółce bez
imiennćj są właśnie przepisy ustawy spółkowćj.

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

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

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

' )  „L es tie rs  qu i tra ite n t avec une socidtd anonym e do iven t savoir 
que les d irec teu rs ou adm in istra teu rs ne co n trac ten t pas avec eux p e rso n n e l-  
lem ent. Ces d irec teu rs ou adm in istratours ne so n t responsab les que do l’e- 
xdcution  de leu r m andat; au delii, point d’obligation  personnelle  (Troplong  
n r. 4 5 4 ) .”  „ C ’est aux tie rs , quand on leu r p ropose  un engagem ent, de s’en- 
q udrir des forces de la socidtd e t de m esu rer !i ses ressources le crdd it q u ’ils 
v cu len t lui faire; c’est Jv eux, s’ils dprouvent do3 inquidtudes su r la solvabilitd  
de la socidtd, de rdclam er de ses m andataires une hypotheque, un gage, une 
su re td  quelconque. La personne e t la fo rtu n ę  de ceux-ci son t ii l ’abri de to u 
tes  poursu ites . M ais ce tte  imm unitd n ’est pas sans condition; elle tiens Si l’o - 
xdcution  fidfclo du m andat. Commo to u t au tre  m andataire, lo gd ran t de la 
socidtd anonym e n ’e st inexpugnablo que dans son m andat; au d ę li ,  o’e st pour 
son com pte q u ’il ag it e t s’engage. Si la socidtd refuso  dc payer e t prouvo quo 
1’engagem ent e st d tran g er Si ses affaires, il do it payer. Les tie rs , auxqucls est 
ddnide touto  action  contro  la socidtd, o n t un recours ldgitim c contro  la p e r
sonne avec laquelle  iis on t traitd  ( Delangle n r. 44 3 i 4 43).

2) A r t.  19 92 K od. N apoi.: ,,Lo m andataire  rdpond non seulem ont du 
vol, m ais encorc des fautes qu’il com m ct dans sa gestion .” A rt. 19 92 tegoż 
kodeksu: ,,L e  m andatairo  e st tonu d’accom plir lo m andat [tan t qu ’il en dem eu- 
re  chargd, ot repond  des dom m ages-interfits qui pou rra ien t rdBulter do son 
indxdcution.”  A rt. 185 0  tegoż kodeksu: ,,Chaquo associd e st tonu envors la 
socidtd des dom m ages qu ’il a causd par sa fau to .“  §§ ustaw  spdlkow ych zacy
towane w przypisku 4 str . 45.



spółki bezimiennej, a podnoszony przeciwko radzie zarządzającej lub 
któremu z jój członków, nie może być popierany inaczej, jak w imieniu 
całej spółki, to jest ogółu jej uczestników i na mocy poprzedniej uchwa
ły ich ogólnego zebrania. Ilekroć przeto toż zebranie uznając, iż do 
sporu niema zasady, upoważnienia swego odmówi; żaden wr takim razie 
akcyonaryusz nie jest władnym wprowadzać aktoratu na drogę sądową 
we własnem swćm imieniu. Uznając znowu zasadę do sporu i udziela
jąc upoważnienie do jego wniesienia, ogólne zebranie obowiązanem jest 
wyznaczyć jednocześnie komisarzy do popierania żądań przed sądem 
polubownym, w imieniu całej spółki ').

X.

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

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

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

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

i) § 50 ustaw  dróg: W ied ., Bydg. i T e re sp . § 49  ustaw y drogi 

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

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

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

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

2e w spółkach dobrze i uczciwie prowadzonych, jednomyślność 
głosów na zebraniach ogólnych zapewnioną jest zawsze dla każdego 
wniosku przedstawionego przez radę zarządzającą, temu się dziwić nie 
należy. Każdy bowiem z głosujących odmawiając swego poparcia tym, 
którym spółka dobre rezultaty zawdzięcza, dawałby jednocześnie do
wód, iż pełnego zaufania do składu rady zarządzającćj już nić ma, że 
przeto zerwanym został główny łącznik między nim a taż radą i nic in
nego nie pozostaje, jak dany jćj mandat cofnąć. Często krytykowany 
indyferentyzm akcyonaryuszów nie przychodzących na zebrania ogól
ne, tak dalece, że w samćj rzeczy bez uproszenia ze strony rady, rzad
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ko mogłyby one przyjść do skutku '), jest także naturalnem następ
stwem owego zaufania, i przeświadczenia o dobrćm prowadzeniu inte
resów spółkowych. Spółka bezimienna jest bardzićj stowarzyszeniem 
kapitałów, niż osób do których te kapitały należą. Akcye przechodzą 
nieustannie z rąk do rąk; ci więc, którzy ten papier posiadają tylko chwi
lowo, jako środek czasowego oprocentowania swych pieniędzy lub w celu 
odprzedaży z zyskiem na kursie, nie uważają się zwykle za uczestni
ków spółki, i byle mieli dywidendę lub procent, o niczem więcej słyszeć 
nie chcą. Że zaś członkowie rady zarządzającej, są uczestnikami spół
ki na seryo 2), a nawet są zwykle tak zwanymi wielkimi akcyonary- 
uszami, to jest posiadaczami znacznćj liczby akcyi, rzeczony przeto in- 
dyferentyzm łatwym jest do wytłómaczenia. Posiadacz bowiem nie 
wielkiej' liczby akcyi wnioskuje, iż obok obowiązków wynikających 
z Przyjętego mandatu, wzgląd na własny majątek umieszczony w ak- 
cyach, będąc dla członków rady zarządzającej bodźcem, jest dlań za
razem rękojmią prawidłowego prowadzenia interesów spółkowych.

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

')  U staw a każddj spółk i bezim iennćj oznacza, iż do ważności ogólnego 
zebrania  akcyonaryuszów , potrzebni} je s t obecność pewnćj ich liczby, i m ini
mum  kap ita łu  akcyjnego, jak ie  oni reprezentow ać m ają.

2) U staw a każdej spó łk i bezim iennej zastrzega: iż każdy członek rady  
zarządzającej powinien posiadać na w łasność, w skazaną przez tęż ustaw ę ilość 
akcyi; że akcye te  złożone być winny w kasie  Tow arzystw a, i że przez cały  czas 
spraw ow ania obowiązków członka rady , nie m ogą być an i zbyw ane, an i ob

ciążane.

Tom IV. Październik  1877. 7



Wprost przeciwne rozpoczyna się dla akcyonaryuszów zadanie, 
gdy w łonie rady zarządzającej zagnieździ się spekulacya na własną 
rękę i szachrajstwo, szkodliwe dla nich zawsze i w końcu doprowadza
jące do straty funduszów włożonych w przedsięwzięcie spółkowe.
I wtedy właśnie przekonać się można, jak dalece zła wiara umić ubez- 
władniać najlepićj obmyślane zasady i przepisy prawodawczo. Co zaś 
smutniejsza, niema na taki stan rzeczy radykalnego środka, gdyż jak 
nadmieniono, wynika on z ustroju spółek bezimiennych, a głównie 
z owśj zasady większości głosów, którćj przecież obalić niepodobna.

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

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

bezimiennej, rozpoczyna swe działania przy bezwarunkowym poparciu 
nietylko większości, ale nawet wszystkich akcyonaryuszów wogóle
i każdego z nich z osobna. Nićmoże zaś być inaczćj, skoro taż rada 
jest wtedy wyrazem ich woli, a nawet zachętą do wzięcia uczestnictwa 
w powstającćm przedsięwzięciu spółkowćin. Zaufanie więc do składu 
tejże rady jest wówczas najpełniejszem. Późniejsze dopiero jej działa
nia mogą wywołać krytykę i niezadowolenie, a więc owo zaufanie pod
kopać; nie następuje to przecież bez powodów przeważnych, bez wykry
cia faktów nieudolności lub złćj wiary. Wykryciu tych faktów staje 
znowu na przeszkodzie toż samo zaufanie, na którćm polegając, akcyo- 
naryusze mało wglądają w sposób prowadzenia interesów spółkowych, 
a nawet większa ich część zaniedbuje brać udziału w ogólnych zebra
niach. Dziwić się więc nie można, iż czyny dla akcyonaryuszów szko
dliwe wychodzą zwykle na jaw zapóźno, wtedy mianowicie, gdy już 
niepodobna zapobiedz złemu. I wtedy wszakże, do świadomości praw
dziwego stanu rzeczy przychodzą tylko posiadacze większej liczby ak- 
cyi, szczególniej zaś ci, którzy w ogólnych zebraniach biorą udział, 
a przynajmnićj roczne sprawozdania i bilanse troskliwie sprawdzają. 
Przeciwnie zaś ogół akcyonaryuszów, a mianowicie każdy zosobna po
siadacz kilku lub kilkudziesięciu sztuk akcyi, wyczekuje jedynie chwili 
zrealizowania kuponu dywidendowego i o nic więcćj nie pyta. Naj- 
częścićj przeto zaufanie, będące podstawą wyboru członków rady i za
twierdzania wszystkich jćj wniosków, dopiero wtedy przeistacza się 
w niechęć, gdy albo dywidenda jest bardzo nizką, albo gdy jćj nićma 
wcale. W takich wszakże razach znika jednocześnie ufność do samego 
przedsięwzięcia spółkowego i wartość akcyi codziennie się obniżając,
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dochodzi czasami nawet do zera. Wdanie się w sprawę prokuratora 
sądowego, może wprawdzie doprowadzić do wymiaru kary na oszuku
jących; oszukanym wszakże nie wynagradza strat poniesionych. W re
zultacie przeto, akcyonaryusze źle umieściwszy swą ufność, ponoszą 
tego skutki, tak samo jak każdy inny mocodawca, który się pomyli
wszy w wyborze pełnomocnika, ponosi skutki jego niezdolności lub złśj 
wiary i zdrady. W spółkach bowiem, tak samo jak i w mandacie, bez- 
skutecznemi są wszelkie przepisy prawodawcze, wydawane w celu za
bezpieczenia mocdawcy od błędów lub złej wiary pełnomocnika, czyli 
od następstw nieszczęśliwie uczynionego wyboru, co do którego żadne 
mieszanie się prawodawcy lub władzy nie jest możliwćm.

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

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

Każdy atakowany zawsze się broni; starania te są więc wówczas 
rzeczą bardzo naturalną. Otóż w tćj gonitwie o większość głosów na 
zebraniu ogólnćm, powołanśm do wyrzeczenia między atakującym 
a radą zarządzającą, wszystkie szanse zwycięztwa będą zawsze po jćj 
stronie. Jakoż pomimo rozgłosu, jaki podobnego rodzaju wojnie zaw
sze towarzyszy, i pomimo rozbudzonego interesu każdego z akcyona
ryuszów, bardzo wielka ich liczba na toż zebranie nie przyjdzie wcale: 
jedni z racyi różnych przeszkód; drudzy jako obojętni: skutkiem czego 
staną naprzeciw sobie, z jednćj strony sami atakujący, z drugićj ci wszy
scy, których jakikolwiek wzgląd czyni przyjaciółmi członków rady,
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a przedewszystkiem ona sama. Nawet przy zupełnym upadku spółki
i obniżeniu ceny akcyi do zera, wielka liczba akcyonaryuszów nie zechce 
sobie zajmować czasu ogólnemi zebraniami; zwykle bowiem w takich 
razach odpisują oni na stratę fundusze umieszczone w akcyach i o upa- 
dłćm przedsięwzięciu słyszćć już więcćj nie chcą. Że zaś każdemu 
służy prawo do tylu głosów, ile przypada na przedstawiony przezeń 
kapitał, rada zaś składa się zwykle z posiadaczy znacznćj liczby akcyi; 
głosowanie więc musi wypaść na jćj korzyść.

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

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

’ ) T ak ą  zasadę przyjęła ustaw a d rog i W iedeńskiej w § 39; ustaw y 
dróg  T erespo lsk id j i Bydgoskidj dają jed e u  głos każdym 20 akcyom , a ma
xim um  głosów d la  jednego  akcyonaryusza ustanaw iają na głosów 10 (§ 3 9). 
Zachow ując takież maximum , ustaw a drogi Łódzkiej da je  joden gtos każdym
10 akcyom .

2) „En fuit de m cubles, Ia possession vaut titro ,”  a r t. 2 2 7 9  K odeksu 
N apoleona.
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dno więc złe nie dałoby się usunąć bez wprowadzenia drugiego złego, 
dla stosunków ekonomicznych i prawnych nierównie szkodliwszego.

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

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

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

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

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

*) „L associć com m anditairc nc pout faire  aucun actc  do g estion , ni 
e trc  em ployć pour lcs affaires de la socićtć, incine cn v e rtu  de p ro cu ra tio n ,11 
A rt. 2 7 K odeksu handl. „en cas de contravention a la p roh ib ition  m entionnće 
dans 1’a rtic le  p receden t, 1’associź com m anditaire est obligź so lidairem ent aveo 
les associćs en nom co llectif pour tou tcs les d e tte s e t cngagem ents de la so- 
cićte. A rt. 28 tegoż K odeksu.



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

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

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

5 4  E R A Z M

ERAZM CIOŁEK,
B I S K U P  P Ł O C K I  ( i 5o3 — i 5 22 R. ) .

DYPLOMATA POLSKI XVI-go WIEKU.

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

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

I.

Podania  o pochodzeniu i m łodości E razm a. E razm  w A kadem ii K rakow skiej 
i na dworze w ielk iego księcia A leksandra .

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

‘) Series vitae ar, res gestae episcoporum Plocensium, Cracoviae, 
1642, pag. 154.
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dziś dnia bynajmnićj nie rozjaśniona, na późniejsze Erazma losy, a dla 
zawiści, jaką przypisywane mu nieszlacheckie urodzenie jego obudziło, 
i na charakter jego nie mało wpływająca, jest ona jakby zwiastunem, 
prototypem tych wszystkich wątpliwości, jakie w dalszym ciągu jego 
żywota tak dotkliwie czuć się dają, i już z tego powodu zasługuje, 
ażeby ją wszechstronnie zbadano.

Rok urodzenia Ciołka nie jest wiadomy: nie ujrzał jednak świata 
przed r. 1450; a jeźli wolno ze słów Janockiego, który twierdzi, że 
umarł w pełni wieku męzkiego '), a umarł Erazm w r. 1522, wnosić na 
czasurodzenia, to sięurodził prawdopodobnie dopiero po r. 14G0. Zatćm 
przemawia po części przynajmnićj już i ten wzgląd, że w r. 1485 za
pisał się na Uniwersytet Jagielloński. Urodził się zaś w Krakowie,
0 czśm podług wielostronnych świadectw wątpić nie można 2). Ale 
na tćm tóż kończą się nasze pewniejsze o pochodzeniu Erazma wiado
mości. Pozostaje do rozwiązania na owe czasy bardzo ważna kwe- 
stya: czy Erazm był szlacheckiego pochodzenia, czyli też, jak mu wie
lokrotnie zarzucano, z nieszlacheckich i w ogóle z jakich pochodził 
rodziców; z tćm wiąże się już samo przez się pytanie: jak  się Erazm 
(znany pod dwoma imionami: Erazma i Ciołka) właściwie nazywał, 
jakiego herbu używał, i jakie były pierwsze jego życia koleje. Zesta
wimy wszystkie świadectwa, jakiemi tylko rozporządzamy, a może nam 
się uda choćby do prawdopodobnych dojść rezultatów.

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

') Janociana sive clarorum olqtie illustrium Polouiae auctorum mae- 
cenatumque memoriae miscellae, tom  IT, N . X L U , str. 85: vigente adhuc 
aetate periit.

a) T ak  przynajm nićj tw ierdzą w spółcześni w K rakow ie zam ieszkali: 
D ecyusz i W apow ski, z k tórych przynajm nićj pierwszy, ja k  o tćm  z pew nością 
wiemy, osobiście znał E razm a, n ie jednokro tn ie  się z nim stykając  (D ecyusz 
w dziele: De rebus Sigismundi primi pag. 2 98 , w R otorm oa: Polonicae 
historiae corpus, tom ie II , zwie go: Erasmus Sczolek Cracoviensis. W a- 
powski w sw ojćj k ron ice , wydania Szujskiego (Scriptores rerum polonicarum, 
t .  II , s tr .  18 7: Erasmus Vitelius de Cracoioia). Podobnio tw ierdzi G ó r
ski Stanisław  w przypisach do poezyj K rzyckicgo (R ękopis Z ak łada n a ro d o 
wego im. O ssolińskich, N • 158 , zaw ierający Poemata Andreaa Cricii epi
scopi, s tr .  112 i 1 1 6 ). To drug ie  miejsce je s t  i w Acta Tomiciana, tom ie 
V, str . 1 6 1 , N. CLVII i m etryka uniw ersytecka krakowska. (Zobacz: S ta 
tuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studio
sorum Jagellonica, wydał Jó z e f M uczkowski, K raków , 1 8 4 9 , n a  s tr . 100
1 109 i Das aelteste Matrikelbuch der Universitaet, K rakau , wydał dr. Z eiss- 
b e rg  (In sb ru k , 1 8 7 2 ) na s tr . 63 .
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(lził się Eraztn w połowie XV-go wieku w Krakowie, z ojca szlachcica 
z domu Ciołków i z matki mieszczanki krakowskiej, z którą ojciec 
jego nieprawy stosunek miłosny utrzymywał. Choć źle wychowany, 
potrafił jednak wydostać się na wierzch. Chłopięciem będąc, grą na 
cytrze zarabiał na utrzymanie; przyjemnej postaci, zadziwiał dowci
pem, śmiałością ducha, zarówno jak urodą ciała. Przypadek zdarzył, 
że młodego gęślarza jakiś dworzanin przedstawił Aleksandrowi, pod
ówczas jeszcze wielkiemu księciu litewskiemu. Polubił go książę, 
nietyle z gęśli, co z dowcipu i urody—mówi Janocki— łożył na niego, 
posłał do szkół, a zostawszy królem, uszlachcił, obdarzył herbem Suli
ma i zrobił biskupem płockim” ')• Od tegoż Górskiego pochodzą jeszcze 
inne dwa świadectwa, dotyczące pochodzenia Erazma. W komentarzach 
do (wymierzonych przeciw Erazmowi) wierszy Krzyckiego, Górski 
dwukrotnie tak pisze o Erazmie: „Erazm Ciołek, biskup płocki, plebej- 
skiego pochodzenia z Krakowa, obdarzony szlachectwem i do rodu 
Drya (który jako herbu używa czarnego na dwie połowy podzielonego 
orła z trzema kamieniami) przybrany, był człowiekiem wyniosłego 
ducha i t. d.“ 2); a na innćm miejscu te są jego słowa o Erazmie: 
„Był ten biskup lutnistą, synem księdza z Krakowa; wysokiej postawy 
i dobrej tuszy, służył na dworze króla polskiego Aleksandra, którego 
względami się cieszył. Z plebejusza szlachcicem zrobiony, został wy
niesiony do biskupiej godności3). Wszystkie te trzy świadectwa, jak 
kolwiek po części sprzeczne pomiędzy sobą, zgodne są w tćm, że E ra
zmowi nieszlacheckie pochodzenie przypisuje; i u Janockiego bowiem, 
Erazm, jakkolwiek z ojca szlachcica pochodził, potrzebował uszlach- 
cenia; zresztą Janocki może nie dość wiernie oddał nam treść podania 
Górskiego, gdyż w innem dziele nie mówi nic o szlachectwie ojca jego, 
podając natomiast, że się w „nikczemnym i nieznanćm miejscu'1 uro
dził 4).

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

')  Janock i: N achricht von denen in  der hochgraejlich Załuski'sclien  
Bibliotliek sieli befindenden raren polnischen Bucliern , 5 T hoile , część 3, N . 
I ,  od str . 8 — 12 o Erazm ie. N ieco odm iennie opowiada m łodość E razm a 
Janock i w swćm późniejszćm  dziele (p . t. Janociana , t .  I I ,  N . X L II , s tr . 82
— 8 3 ), k tó rego  jed n ak — ślepy— Już sam  nie pisał.

2) W spom niany już  rękopis Z akł. Im . O ssolińskich, N. 158 , s tr . 11G. 
S to i tu : c l a r i  animi homo erat, A cta Tom iciana, t. V , N . C L V II, s tr .  1 61 , 
wydrukowano: elali animi wyniosłego ducha.

3) Rękopis O ssol., N . 1 5 8 , s tr .  1 1 2 .
4) Janociana, t. I I ,  N . X L II, s tr . 82: vili et obscuro loco nalus.

Tom IV . Październik 1877, 8
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z Krakowa,“ co chyba dowodzi, że ojciec jego zwal się Stanisław 
Tak nazywa się on i w innym dokumencie z r. 1502, który zdaje się 
przemawiać za szlacheckićm pochodzeniem Erazma. Oto, gdy pia
stujący podówczas już wielorakie godności Erazm (był wtedy sekreta
rzem króla Aleksandra, kanonikiem wileńskim i protonotaryuszem 
apostolskim), zapragnął w r. 1502 także godności kanonika krakow
skiego, a kapituła mimo wyraźne życzenie króla, którego względami 
cieszył się kandydat, za kanonika przyjąć go nie chciała, podając za 
powód nieszlacheckie jego pochodzenie i powołując się na zatwier
dzone listami królewskiemi swoje swobody; złożył Aleksander sąd, 
przed którym Erazm miał wykazać płonność czynionych mu co do nie- 
szlacheckiego jego urodzenia zarzutów, i tein samśm szlachectwo swo
je udowodnić. Dokument królewski przy tćj sposobności wydany, 
a  zawierający wywód jego rzekomego szlacheckiego pochodzenia, pou
cza nas o tćj sprawie. Podany przez króla na kandydata do kanonii, 
odrzucony przez kapitułę, gdy mu się ani protekcya królewska, ani wła
sne zaręczenie dla oporu kapituły, która osobiście przed królem stanę
ła, na nic nie przydały, zażądał Erazm, żeby mu król dozwolił dowieść 
prawdziwości słów swoich. Nazajutrz tedy po owem przyjściu kapi
tuły, zasiadł król na zamku krakowskim z swą radą, ażeby wysłuchać 
zeznań świadków, którzy mieli stwierdzić szlachectwo Erazma. Do
wodów innych nie miał. Stanęło świadków ośmiu; kapituła natomiast 
tą  razą nie przyszła, choć ją  wzywał do tego król przez swego dwo
rzanina Stynka, podkomorzego łęczyckiego. Dwaj pierwsi świadko
wie, Marcin z Wroginowic i Zygmunt Stosz, obaj ludzie rycerskiego 
stanu, zeznali najpierw „iż znali niegdyś Stanisława, obywatela k ra
kowskiego, mającego dom własny w Krakowie na ulicy św. Anny, po
stępującego zawsze jako szlachcic, na dowód czego przytaczali, że sami 
jako goście częstokroć w domu rzeczonego ś. p. Stanisława przebywali, 
i że wiele razy zdarzyło się im lub innym w rozmowie z gospodarzem 
sprzeczać się i onemu nieszlacheckie pochodzenie wymawiać, zawsze 
tenże ś. p. Stanisław przy swem szlachectwie obstawał, tak iż każde
mu sprzeczającemu się z nim rycerzowi, śmiało się stawiał, odpierając 
zarzuty i pokazując gotowość krew i życie za to położyć, że jest szla
chcicem choć nie bogatym, ale tak dobrze, jak każdy bogaty szlachcic 
z szlachetnych rodziców szlachetnie urodzonym.11 Zeznanie to ich po
twierdził przez posłańca także Tiotr Myszkowski, wojewoda łęczycki. 
Po tych zeznaniach mówili inni świadkowie. Badali ich zaś wyzna
czeni do tego przez króla: Stanisław z Chodcza, kasztelan i starosta 
lwowski, Jan Ilabsztyński, marszałek nadworny i starosta sędomirski 
i Jan Łaski, dziekan włocławski i kanonik krakowski, który, mimo 
że był członkiem kapituły, był obecny przy tćj sprawie jako (starszy) 
sekretarz królewski. Złożywszy przysięgę, zeznali tedy: Jan Farurej

' )  S ta tu ta  nec non liber promotionum, s tr .  100 , i Das aeltestc M a tri-  
kelbuch der Uniuersitact K rakau , wy Ju t Z eisłb e rg , s tr .  G3.



C I O Ł E K . 59

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

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

‘) „Q uem  nos quoquo ex p len itud ine  au c to rita tis  nostrae  e t super
abundanter habilitam us, omnem nobilita tis geniturae dcftctum , siqu it in eo esset 
abolendum et abolemus teno re  p raesen tium  m ediunte in p e rp e tu u m /1 W yrok 
je s t  w L eopolda H uberta  Pam iętnikach historycznych, tom ie I  (W arszawa, 
1861 r .) ,  od s tr .  2 6 2 — 26 7 (wraz z polskim  przekładem ). Popraw niej od
bity  je s t  w rozpraw ce p . t. „R ozb ió r krytyczny biografów  E razm a Ciołka, b i
s k u p a  płockiego...1' przez K onstantego Hoszow skiego (K raków , 187 5, odbi
tk a  z trzeoiego tom u Rozpraw i sprawozdań z posiedzeń w ydzia łu  hisłoryczno- 
filozoficznego Akademii Umiejętności w K rakow ie), od s tr .  20 '— 29 .
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pa,” za wdziercę w szlacheckie towarzystwo >), a Filip Beroaldi, sta
wny humanista i profesor w Bononii, może nauczyciel Erazma, przy
pisując mu, już biskupowi, w r. 1505 jedno z dzieł swoich, napomyka 
w liście dedykacyjnym, że urodzenie mało, natomiast wiele cnota 
i wiedza znaczą 2). Taka tśż była powszechna o Erazmie trądycya; 
a dodać należy, że nie wpłynęły na nią świadectwa Górskiego, bo tak 
jego historyą tajna, jak i zbiór poezyi Krzyckiego, do których je dołą
czył, do dziśdnia spoczywają w rękopisie. Kromer, kreśląc charakter 
króla Aleksandra, dodaje: „Z Erazmem Ciołkiem, plebejuszem, jak są
dzono,... był bardzo poufały i t. d. 3).” U Bielskiego (Joachima) od
padło zastrzeżenie. Pisze on: „W Erazmusie (co go zwano Ciołkiem) 
biskupie płockim, najwięcej się kochał król Aleksander i biskupstwo 
mu dał, chociaż nie był szlachcic i tegoż do papieża i cesarza w posel
stwie sy ła ł4).” Wiedział Bielski, że Ciołek to herb rodziny szlachec
kiej, dlatego biskup plebejusz musiał mu się nazywać właściwie E ra
zmem, a tylko w przezwisku otrzymać imię Ciołka. Z późniejszych 
pisarzy może nas tu obchodzić tylko jeden Niesiecki, który w swojćj 
Koronie polskiej zaliczył naszego biskupa do herbu Ciołek 5). Nie do
wodzi to jednak bynajmniej szlacheckiego pochodzenia Erazma, które
go późniejszego szlachectwa, jako faktu niewątpliwego wcale, prze
czyć nie myślimy. Inni heraldycy: Paprocki, Okolski i t. d., nieuwa- 
żali snać Erazma za szlachcica, gdyż w swych dziełach nic o nim nie 
mówią 6).

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

’)  A cta Tom iciana, t .  V I  n r. L . Joannes Laski, archiepiscopus Gne- 
snensis, Legatus natus et Primas Eegni Poloniae Sigismundo Regi Poloniae; 
s tr .  58 Erasmus... rustico more suo, cui ut ignobili omnia, quantum vis 
ignobilia, licent.

2) Opusculum Philippi Beroaldi de terrae motu et pestilentia cum 
annotamentis Galeni im pressum  B ononiae a. 15 05; pa trz  d -ra  Teofila Że- 
braw skiego „B ibliografią  piśm iennictwa polskiego z działu m atem atyki, fizyki14 
(K raków  1 8 7 3  r .)  s tr . 70, n r. 203  (Seb. Ciam pi nie zna tego dziełka B eroal- 
diego, przynajm niej n ie wymienia go w swćj Bibliografia critica).

3) Zobacz dzieło jogo: De rebus gestis Polonorum, wydanie Kolońskio 
r .  1 5 8 9 , s tr . 45 7 ,6; księga X X X .

4) K ronika polska M arcina B ielsk iego, nanowo przez syna jego  Joach i
ma wydana (K raków  15 97) str . 502 .

s)  W ydanie z r . 1 7 2 8 , tom  I, s tr . 3 1 9 . W ydanio Bobrowicza
(w L ipsku  r .  1 8 3 9 )  tom  III, str . 139 . Za N iesieckim  idzio I t z c p n i o k i  F ran 
ciszek w swych Vitae praesulum Polonorum (Poznań r. 1 7 6 2, tom II, stron.
2 5 0 — 2 5 1 ).

®) Łubieńskiego, Buiońskicgo, Naramowskiogo i innych, którzy tu
i owdzie napomknęli coś o Erazmie, pomijamy.



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

C I O Ł E K .  6 1

')  Że Krzycki by ł nieprzyjacielem  E razm a, przyznaje b iograf jeg o , 
wspomniany G órski, k tó ry  ja k  tw ierdzi dr. W ęolew ski (w rozprawie: „O poe- 
zyach A ndrzeja K rzyckiegou  w I  tomie: Pamiętnika Akademii Umiejętności 
w Krakowie, wydziału filolog, i h istor.-filozof., Kraków 1 8 7 4 , s tr .  2 2 3), bez
stronnie  ocenia charak ter G órskiego. N a str . 5 rękopism u O ssolińskich n r. 
158 pisze G órski o Krzyckim : Cum, Erasmo Ciołek... odia exercuit, a  nieco 
niżej pow ołuje się na źródło, z k tó rego  tę  i inne w iadom ości zaczerpnął i do 
k tó rych  czytelnika odsyła: Haec omnia tam in poematibus quam epistolis 
Cricii et Thomicii inter epistolas regias scriptis, copiose cognosci possunt. 
Ż e zresztą przedm owy na czele poezyi Krzyckiego, umieszczonej autorem  nie 
k to  inny je s t,  ty lko G órski, to  także widać z jego  w łasnych słów na str. 5. 
Collecta sunt autem per me Stanislawn Górski etc. (Porów naj także roz
praw ę d -ra  W . K ętrzyńskiego o Stanisław ie G órskim , kanoniku  płockim  i k ra 
kowskim  i jego  dziełach w VI tom ie: Roczników Towarzystwa Przyjaciół N auk  
Poznańskiego, Poznań 1 8 7 1 , na  str . 90 i 135 , n r. 53 ). Że K rzycki by ł n ie 
przyjacielem  Erazm a, powiada także Janock i ( Nachricht von raren Folni- 
schen Buchern, część III , nr. X L II, str . 8 5 ), k tó ry  go głównym  jego  wro
giem nazywa i więcej niż 100 paszkwilów nań p isać każe. Gdzieby one były, 
nie wiśmy, może nie wszystkie weszły w zbiory jeg o  poezyi, a może też Ja n o c 
k i, k tó ry  się nie zwykł bardzo liczyć ze słowami i często, czyto co naganie 
czy pochwale przesadza i tu ta j sobie wybryku pozwolił, albo też w ogólności 
paszkwile Krzyckiego na cały św iat p isane (po hum anistycznem u!) m iał na m y
śli. Z tych, k tó re  myśmy poznali, w arto przeczytać, zwłaszcza jeden , nap isa
ny przez Krzyckiego z powodu zabiegów, jakio  E razm  czynił o kapelusz k a r
dynalski podczas swego osta tn iego  pobytu w Rzymie. ( J e s t  on odbity  w T o - 
m icyanach, tom ie V, pod nr. LX X X V , na str . 8 2 — 83). Inny  wiersz K rzyc
kiego na E razm a datu je  widocznie z wcześniejszej epoki, kiedy stosunk i m ię
dzy nim i niebyły jeszcze tak  napięto, bo inaczćj trudnoby  było pogodzić treść  
tego wiersza, z owym co dopićro wspomnianym brudnym  paszkwilem. W iersz 
ten , jeżoli go dobrze rozumiemy, świadczy chlubnie o Erazmie. Jak o  nigdzie 
niedrukow any, podajem y go poniżćj:

Aquila Erasmi Ciołkonis, Episcopi Plocensis.

,,Sim conclusa licet volucris, tamen altius alas
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Tuby może było miejsce rozstrzygnąć kwestyą nazwy i herbu 
Erazma. Aż trzy herby: Ciołek, Sulima i I)rya, wiążą się z jego pa
mięcią, chociaż prawdopodobnie żaden z urodzenia właściwie mu się 
nie należał. Współcześni znali go pod nazwą Erazma Ciołka, po 
łacinie Vitelliusa; on sam, jak świadczy Janocki '), podpisywał się 
w listach zawsze tylko Erazmem, unikając nazwy Ciołka, może dla 
niechęci, jaką to imię wywoływało. lS!a Uniwersytet krakowski je
dnak zapisał się, jako Erazm Ciołek lub syn Ciołka 2), w Tomicyanach 
zwie się najczęściej Erazmem biskupem płockim, i to tóż jest jedyne 
pewne jego imię. My atoli nazywać go będziemy utartą nazwą E ra
zma Ciołka, pod którą tóż i do potomności przeszedł3). Król Ale
ksander, jak widzieliśmy wyżej, obdarzył go herbem Sulima i tego tćż 
herbu podług świadectwa Janockiego 4), który przeglądał jego listy 
i dzieła w bibliotece Załuskich, później wyłącznie używał Erazm. 
Ciołkiem, który jest właściwie herbem a nie nazwą, miał się tylko 
z początku posługiwać 5), herb zaś Drya przypisał mu Górski zapewnie 
przez omyłkę zamiast Sulimy, co się tłómaczy, iż dwa te herby mało 
co od siebie się różnią 6).

P ro tu lit  e m edio *) libera  nulla  Suo.
Si *'r) te  prisca  la te t m ea laus, an tistitis  ora 
R espice, me dicos p ro tinus esse Jo v is .“

*) Możo zam iast medio ma tu  być nido?
**) W  rękopiśm ie sto i sic , k tóreśm y na si zmienili.

Co było przyczyną waśni między K rzyckim  a E razm em  nie wiemy. Dr. 
W ęclew ski najnowszy b iog raf K rzyckiego, radby winę ich zwalić lia Erazm a, 
k tó ry  „szlachcic orłow y,’’ m iał być człowiekiem am bitnym  i t. d. (s tr . 22 9). 
T o  pewna, że obaj byli ludzie z głowami do góry , żądni zaszczytów i sławy; 
łatw o więc m ogli spo tkać się z sobą. K rzyckiego usposobienie je s t  znane. 
Z astanaw ia ty lk o , że T om ick i, z k tórym  K rzycki, siostrzan jeg o , szedł zawsze 
ręk a  w rękę, sp rzy jał Erazm ow i, a wiadomo, że i za Zygm unta I-g o  u nas ko* 
tery i i stronnictw  nie brak ło . (R ękopis Z akładu Im . Ossolińskich, nr. 1 58 , 
obejm ujący poezyo K rzyckiego, na s tr . 1 17).

')  Nachricht von... raren polnischen Buchern, część I I I ,  n r. I ,  
s tr . 11.

2)  Zeissbcrg: Das dlteste Matrikclbuch, str . G3, Muczkowski: S ta 
tuta nec non liber promotionum, s tr .  100 , 10 9.

a) T ak  nazywają go Decyusz, K rom er, J .  B ielski, N akiclsk i, Ł ubieński, 
Bużeński, N aram ow ski, N iesiecki, Kzcpnicki i t. d .

4) Nachricht...... . część I I I ,  n r. I ,  s tr . 11.
5)  Gessit cornipedem mówi K rzycki w powyżćj wspomnianym pa

szkwilu (A cta  Tom ic. t. V , nr. L X X X V , str . 8 3).
e) Porów naj B . Paprookicgo: Ilo rby  rycerstw a polskiego (wydanio 

K. J .  Turow skiego, Kraków  18 58) na s tr .  58 0 i s tr .  6 38.



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

Samo przez się nasuwa się tu pytanie, jakim sposobem biedny 
plebejusz, za jakiego go dotąd musimy uważać, potrafił wypłynąć na 
powierzchnią ówczesnego towarzystwa. Opowiadanie Janockiego, względ
nie Górskiego przytoczyliśmy już wyżćj; podług nich wszystko Ale
ksandrowi był winien. Polubiwszy go miał tenże zająć się nim, i naj
pierw do Krakowa, potem do Bononii do szkół posyłać. Z opowiada
niem Górskiego łączymy inne, z wieku XVIII, poniekąd z pierwszem 
sprzeczne. W wydanym r. 1718 w Sandomierzu zbiorze kazań pod 
tytułem: Post stary polskidziewięcio-niedzielny, autor ich, jezuita Fran
ciszek Kowalicki cytując (w kazaniu: O cierniowej Jezusa koronie), 
przykłady wielkiego wyniesienia się z nizkiego stanu, między innymi 
mówi o Erazmie: „Z prostej obory Erazm Ciołek, wielki dylekt Aleksan
dra króla polskiego, biskup płocki, częsty do papieża i cesarza poseł, 
chodził od domu do domu z garneczkiem, ubogi student po Krakowie. 
Postrzegła coś niezwyczajnego w mendyczku kucharka i rzecze: z pań
skiego stołu przyniosęć półmisek, tylko mi daj słowo, że biskupem 
nie będziesz. Nie chciał się zakładać; wrolał potrawy, niżli pięknej 
ustąpić nadzieje.” „Może kij ubogi," dodaje moralizując pobożny kaz
nodzieja „wyrósł w pastorał ').“

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

Zobacz Jochcra Benedykta Adama: Obraz bibliograficzno-lustorycz- 
ny literatury i nauk w Polsce. W iluo 1840 r., tom II , s tr. 641 notę asnum. 
4633 (na s tr. 3 98 ).

C I O Ł E K .  6 3
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zupełniej przystaje do charakteru i usposobienia Erazma, jak  one 
zkądinąd nam się przedstawiają. I na odwrót, podanie to, prawdzi
we czy nie, rzuca światło na charakter Erazma. Słowa księdza Ko- 
walickiego malują, zarazem dobitnie, co potomność o nim sądziła. Już 
w pacholęciu miało uderzać coś nadzwyczajnego, dzieckiem jeszcze 
okazywał ową stanowczość i pewność siebie, które z niego później taki 
wyniosły, nieugięty charakter zrobiły. Już tćż i współcześni widzieli 
w nim cóś, a wyrazem tego widzenia jest właśnie powyżej przytoczone 
podanie, którego źródeł jednak wyśledzić nic byliśmy w stanie. Sam 
fakt w podaniu zawarty jest mniejszćj wagi, choć dziwić wcale nie po
winien. Był to zwyczaj wcale nie rzadki na owe czasy. Ubodzy 
uczniowie chodzili od domu do domu, i śpiewaniem, grą na jakowćm 
narzędziu muzycznćm lub czemś podobnem, zarabiali na lichą łyżkę 
strawy, ażeby tylko życie utrzymać. Tacy uprzywilejowani żebracy 
nazywali się pauprami- (ubogimi pauperes). Musiano i wówczas ce
nić i wspierać naukę, bo takich pauprów miało być nie mało; ów śmia
ły mnich wittenberski, który w parę dziesiątek lat potem tak silnie 
zatrząsł niewzruszoną skałą Piotrowa, Marcin Luter, nie inaczćj 
w młodości na utrzymanie zarabiał. Jakżeż jednak ulubieniec rozrzu
tnego Aleksandra, nieodrodnego potomka Jagiellonów, który ich wszy
stkich w hojności przewyższył, miałby o chleb codzienny żebrać? Po
mylił się Górski, czy tam Janocki, i łaskom Aleksandra, który w isto
cie póżnićj dobrodziejstwami Erazma obsypał, trochę za wczesną porę 
naznaczył. Ale i on twierdzeniem swem o lutni pośrednio potwierdza 
podanie w kazaniu księdza Kowalickiego wyrażone.

Niewątpliwą jest rzeczą, że Erazm używał względów u Aleksan
dra, ale zaskarbił je sobie w niewiadomy sposób dopiero później. Te
raz jednak o własnych siłach i sam przez świat się przebijał. W je
sieni r. 1485, zapłaciwszy przepisane czesne, zapisał się na wydział 
filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego '); w dwa lata potćm, w poło
wie grudnia r. 1487 został za (powtórnego) dziekaństwa Jędrzeja z Ła
biszyna bakałarzem 2), a w r. 1491, złożywszy egzamin przed pod
kanclerzym uniwersyteckim Maciejem z Kobylina, otrzymał (po Iiożem 
Narodzeniu za dziekaństwa Jakóba z Gostynina) godność magistra s). 
Wiszniewski podaje, że kiedy Erazm brał w r. 1487 wieniec bakałar- 
ski, krewny i nauczyciel jego Jan Ursyn, sławny podówczas lekarz, 
prawnik i humanista, miał publiczną mowę pochwalną na cześć jego. 
Wiadomość ta jednak, jak tyle innych bezmyślnie powtarzana, polega na 
pomieszaniu tego Erazma z innym podówczas w Krakowie kształcącym 
się młodzieńcem; niema przeto najmniejszej podstawy 4). Podobnie nie

' )  D r. Z cissberg: Das dltestc Matrikelbuch... str. G3.
2)  M uczkowski: Statuta nec non liber promotionum.,. s tr .  99 — 100.
3) Muczkowski: ibidem, s tr . 108  — 109.
4) Zobacz llis to n jn  literatury p o lsk ie j Wiezniew^kiego (tom  I ,  s tr . 

3 6 1 , tom  I I I ,  str . 3 10); za k tórym  poszedł au to r Rozbioru krytycznego IIo -
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prawdą, jest, jakoby Erazm kiedykolwiek stopień doktorski osiągnął; 
nićma bowiem o tćm najmniejszćj wzmianki wr księdze promocyi Uniwer
sytetu, z którćj powyższe czerpiemy wiadomości. A i późnićj zwykle 
Erazm zwie się magister, nigdy jednak doktor >)•

s z e w s k i  (6tr . 13). Mowa ta  pod ty tu łem : Johannis Ursini Medicinae Docto- 
ris oratio de laudibus Erosmi cum Baccalariatus in artibus lauream tumeret, 
je s t  w dzie łku  tegoż U rsyna pod  ty tu łem : Modus epistolandi, wydanćm  po 
raz pierw szy w końcu X V  w ieku w niewiadom em  m iejscu i czasie (E streicher: 
Bibliografia polska X V  i X V I  stulecia str. 2 0 5 ); Jan ock i (Janociana , tom  III, 
num er C LX III str . 3 4 8 ) tw ierdzi, że w r. 1 4 9 6 . W iszniew skiego zwiódł 
napis tćj mowy; n ieprzypuszczał bowiem , iżby m ogło być rów nocześnie k ilku 
Erazm ów z Krakowa w uniw ersytecie. Że tak  jed n a k  było, patrz  o tem  niżej 
no tka  1 s tr .  6 5 ). W  mowie wyraźnie choć (wydanie pierw sze bez ty tu łu , egzem 
plarz  Z akładu O ssolińskich, k a r t  nieliczbowanyeh 32 , mowa na k arcie  29 , b,
3 0, a, b, i 31 a), Adolescens iste (Erasmus)  viri elarissimi, Conjugis mee fr a 
ter ex patre Johannis Dromer et matre Margarita (sic!) parentibus honestis
simis progenitus est. N atu ra ln ie  sam przez się upada teraz szczegół dotyczą
cy pokrew ieństw a E razm a (naszego) z U rsynem  (W iszniow ski, tom  I I I  s tr .  
3 0 8 ), jak o też  to co W iszniew ski o rodzicach Erazm a mówi (tam że w uwadze), 
oraz podana przez Janock iego  (Janociana , tom  II, w num erze X L II, str . 82 
n a s t.)  wiadomość, że U rsyn był nauczycielem  E razm a. Podobnie  bowiem ja k  
W iszniew ski m usiał się i Jan o ck i zwieść napisem  mowy U rsyna.

') J .  Sołtykowicz wprawdzie, o party  na rękopiśm iennych źródłach 
(w dziele: O stanie Akademii Krakowskiej i o publicznych, mianowicie uczonych 
pracach akademików, K raków  1810 r . ,  za nim  Ju l( ian ) B (artoszew icz) w a r
tyku le  E razm  Ciołek (w Encyklopedyi Powszechnej O rg e lb ran d a , tom  8 na 
s tr .  3 5 8 ) i Hoszowski (w R ozbiorze K rytycznym , s tr . 13 ) podają  ( s t r  5 9 6 ), 
że E razm  w r. 1491 za dziekaństw a Jak ó b a  z G ostynina został zaszczycony 
stopniem  doktorskim , jed n ak  w obec księgi prom ocyjnej upada jeg o  pow aga.
O stopniu  m agistra  n ic nie mówi Sołtykow icz. B artoszew icz ( s t r .  3 5 8) p rz y j
m ując za nim  d o k to rat E razm a w r .  1 4 9 1 , tw ierdzi, iż został m istrzem  w r. 
1 4 8 9 , i pow ołuje się w tej m ierze na  M uczkowskiego, k tó ry  jednak  na wska- 
zanem przez B artoszew icza m iejscu (s tr . 101 i 10 9) n ic takiego nie podaje . 
W  wspom nianej księdze prom ocyjnej, oraz w wydanej przez prof. Zeissberga 
najdawniejszej księdze im m atrykulacyjnej U niw ersy tetu  K rakow skiego, k il
kakro tn ie  jeszcze spotykam y się z im ieniem  E razm a z Krakowa. T a k  w let- 
nićm  półroczu 1481 r .  zapisuje się na uniw ersytet dwu Erazmów z K rakow a, 
Erasmus Johannis Cromer de Crac. (Z eissberg , s tr . 6 1 , n r. 3 1 1 , je s t to  ów 
krew niak U rsyna) i Erasmus Nicolai N iklin  de Crac. (Z eissberg , s tr . 6 2 , nr. 
3 1 2 , obok niego dopisek z późniejszego czasu: doctor in  decretis). W  r .  1 4 3 7  
zostaje (równocześnie z naszym E razm em ) bakałarzem  Erasmus Tacitus de 
Cracovia, (M uczkowski, s tr . 1 0 0 ), w r. 1489  znowu Erasmus de Cracovia 
sk łada egzamin na m agistra , a obok niego czytamy dopisek  z późniejszego 
zapewne czasu: doctor juris canonici praedicator ad S. Barbaram Cracov. et 
praepositus S. Annae. (M uczkowski, s tr . 1 03). W  r . 1 4 9 4  zostaje bak ała-

Tom IV. Październik 1877. 9
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Z liczby współuczniów Erazma zapisujemy tu ze znajomszych 
tylko Piotra Tomickiego, stawnego późniśj podkanclerzego i biskupa 
krakowskiego '), i sławniejszego od tego, Mikołaja Kopernika (i jego 
starszego brata Andrzeja) 2).

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

rzem  jak iś  piąty Erazm  z K rakow a, (M uozkowski, s tr . 117). Położony obok 
niego dopisek: orator magnus episcopus Plocensis Cziolek, kazałby sądzić, że 
to  je s t  nasz E razm ; tak  jed n ak  n ie  je s t,  ju ż  z tego pow odu, że (b iskup) E razm  
jeszcze w r .  148 7 został bakałarzem , a w r. 1491 m agistrem . Jakim że spo
sobem  m ógłby d ru g i raz bakałarzem  zostać? Prócz tego do Erazm a biskupa 
dodane je s t  w obu m iejscach, w k tórych  się pojaw ia, V itellius lu b  V itellinus 
(M uozkowski, s tr . 99 i 109), na s tr . 117 eto i tylko Erasmus de C racovia. 
J e s t  to tedy widocznie inny Erazm . Podobnie i czterćj pierw si Erazm ow ie 
n ie są  identyczni z biskupem  Erazm em . Czwarty z nich (u M uczkowskiego 
na s tr .  103), zapewne w b łąd  wprow adził Sołtykiewicza i B artoszew icza. Raz 
jed en  jeszcze spotykam y się z im ieniem  E razm a z K rakowa w tćj księdze (na 
str . 153), lecz tym  Erazm em  je s t  znany im iennik b iskupa, późniejszy opat 
m ogilski. Ju ż  Jan o ck i ( Janociana , tom  II nr. X L II str . 9 0) przestrzega 
przed pom ieszanieiti opata  z biskupem . (Zobacz zresztą Monografią opac
twa Cystersów we wsi Mogile, K raków , 186 7 r .  na  str . 9 7— 9 8). Było tedy 
aż siedm iu Erazm ów z K rakow a: l )  E razm  b iskup , 2) E razm  syn K rom era,
3) E razm  syn N ik lina , 4) Erazm  T acitus bakałarz  z r . 1487, 5) Erazm  dok
tó r  dekretów , proboszcz przy kościele św. A nny, 6) Erazm  bakałarz z r .  1494. 
Późniejszy je s t,  7) Erazm  opat mogilski; z tych sześciu zupełnie w spółczes
nych. Okoliczność ta  była z pew nością jedynym  powodem  więcćj do zam ą
cenia szczupłych o naszym Erazm ie wiadomości.

*) Zapisał się w półroczu letnićm  r . 1488  (Z eissberg: Matrikelbuch 
str. G4, n r. 364). W  r. 1490 został bakałarzem , w r. 1493 m agistrem , (zo
bacz M uczkowskiego Statuta... str. 108 i 114).

2) Zapisali się w półroczu zimowćm r. 1491, (porównaj Spicilegium 
Copernicanum. Zeitschrift das historischen Vereins f i i r  Ermland... von dr. 
Franz Ilipler, Braunsberg, r. 1873 str. 266. Zeissberg: M atrikelbuch  
s tr . 6 5, nr. 3 80).

3) Rozbiór krytyczny str. 13.
*) Spis ten  podany przez dr. K arlińskiego (w rozpraw ie: Żywot Ko

pernika i jego naukowe zasługi, K raków  1873, na s tr . 41— 43), w yjęty je s t  
z tak  zwanego Liber diligentiarum, rękopisu  będącogo w łasnością bib lio teki 
Uniw ersytetu Jag iellońsk iego .
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r. 1493 włącznie) następujące przedmioty: De generatione •), Listy 
Owidyusza Metherorum 2), Topicorum 3), i Tractatus Petri Hispalen
sis 4). Miał zaś wykładać jako tak zwany: Extraneus simplex, która 
to nazwa oznacza najniższy z pięciu stopni ówczesnćj hierarchii nau
czycielskiej na uniwersytetach. Podobnym Extraneus był podówczas 
także Piotr Tomicki i Mikołaj Czepiel5), (później towarzysz Erazma 
w drugićm jego poselstwie do Bzymu), i w ogóle każdy, co rozpoczynał 
nauczycielski zawód. Tacy extranei simplices byli właściwie jeszcze 
uczniami, mieszkali w bursie lub szkole parafialnej, i nie pobierali 
żadnój zapłaty; katedry icb, podobnie jak dzisiejsze docentury pry
watne zupełnie wolne, były dostępne każdemu, kto tylko zdał egza
min na magistra lub, jeśli z obcego przybywał uniwersytetu, z kra
kowskimi profesorami z pomyślnym skutkiem odbył dysputę nauko
wą 6). Ustęp ten jednakże z życia Erazma wobec okoliczności nie
znanej panu Hoszowskiemu, że podówczas było kilku Erazmów na Uni
wersytecie, jest dosyć wątpliwy, a ze względu na to, że w księdze pro
mocyjnej Erazm zwie się zawsze Erazmem Yitelliusem, w wspomnianym 
zaś spisie profesorów i wykazie lekcyi zawsze tylko Erazmem z Kra
kowa, oraz ze względu, iż Erazm dopiero po Bożem Narodzeniu 
r. 1491 zdał egzamin na magistra, a wT tómże samem półroczu zimo- 
wem miał rozpocząć wykłady, nawet nieprawdopodobny. Pewnych 
wiadomości o Erazmie nie mamy aż do r. 1495. Janocki wprawdzie 
twierdzi, że Aleksander zostawszy po śmierci ojca wielkim kięciem 
litewskim, wysiał Erazma do szkół, najpierw do Krakowa, a potem do 
słynącej podówczas z nauk Bononii, gdzie się Erazm kształcił przez 
dłuższy czas, mianowicie pod sławnym mistrzem Filipem Beroaldim 
w filozofii i krasomówstwie 7). Już jednak pierwsza część tego świa
dectwa, jakeśmy wyżej wykazali, jest fałszywą; okoliczność, która 
i drugiej nie bardzo wierzyć karze. Z mniemanego pobytu jego w Bo
nonii nie wiemy nic a nic. W wspomnianym już dokumencie nobili- 
tacyi Erazma z r. 1502, gdzie w krótkich słowach podane jest jego 
curriculum vitae, jest mowa tylko o naukach, jakie odbywał w Aka
demii Krakowskiej, o jego obcowaniu z uczonymi ludźmi, co jest ogól
nikiem niczego niedowodzącym, i wreszcie o jego prowadzeniu się na 
dworze przedtem księcia, teraz króla Aleksandra, o pobycie jego w Bo-

')  K arlińsk i, pierwsza tab lica  ( tabula lectionum).
2) T enże, d ruga tablica.
3)  Tenże, czw arta tablica .
4) T enże, p ią ta  tablica . W yjęte  są one również z owego liber dili

gentiarum.
5) T enże, str . 4 3.
°) Szczegóły te wyjmujemy z cytowanej rozprawy dr. Karlińskiego,

str. 7.
ł) Nachricht... część III-cia, nr. I i Janociana, tom II, nr. XLII, 

str. 82— 83.
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nonii ani słowa, a jest to wzgląd, który przecie za Erazmem przema
wiał, przetoby go nie pominięto. Tyle tylko zdaje się być pewnśm, 
że podówczas był w istocie w Bononii sławny humanista, Filip Be- 
roaldi, zwany „Starszym,” dla odróżnienia innego tego samego imie
nia uczonego, którego potomność „młodszym" przyznała '). Również 
pewnćm jest, że z tym Beroaldim Erazm w istocie zostawał w stosun
kach, czego dowodem jest okoliczność, że w r. 1505 Beroaldi przypi
sywał Erazmowi już biskupowi, protektorowi sztuk i nauk, wspom
niane już dziełko zatytułowane: O trzęsieniu ziemi i moroicem powie
trzu . Z listu jednakże, jaki Beroaldi przy tój sposobności do Erazma 
napisał, i na czele swego dzieła umieścił, nie widać, jakoby tenże był 
kiedykolwiek jego uczniem Stosunki owe z resztą dadzą się łatwo 
i w inny sposób wytłómaczyć, bo mógł je Erazm i podczas swego póź
niejszego pobytu we Włoszech (np. r. 1501) zawiązać. Pobyt tedy 
Erazma na naukach w Bononii jest również jak i jego nauczycielski 
w Krakowie zawód rzeczą bardzo wątpliwą 3).

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

’) Zobacz: G eorgii M atth iae Kónigii: Bibliotheca vetus en nova , AI- 
clorfi r . 1 6 7 8 ) , s tr .  1 0 5 , oraz Allgemeines Gelehrten Lexicon  von Christian 
G o ttlieb  Jó c h e r, (L ipsk  1 7 50 część I ) ,  str . 10 2 8  i 102 9.

2) P a trz  wyżej s tr . 60  no tk a  2. Uryw ek z listu  B eroaldi’ego je s t  po
dany w Żebraw skiego Bibliografiii str . 7 0.

3) T u  m ołe  je s t  m iejsce wspom nieć, że E razm  także z znanym h isto ry 
kiem  i s ta ty s tą  X V  w., F ilipem  Buonacorsim  (K alim achem ) w jak ich ś sto su n 
kach zostawał; przynajm niej wym ienia go znakom ity bib liograf, pom iędzy tym i 
do k tó rych  p isa ł listy  i poezye łac ińsk ie  sławny Toskańczyk. (Zobacz dzieło 
S ebastyana Ciam pi pod ty tu łem : B ibliografia  critica delle anticlie reciproche 
corrispondenre dęli1 I ta lia  colla llu s ia  colla Polonia ... 3 tom y, F lo rencya , 
1 8 3 4 — 1842 tom  I , n r. 55 , s tr .  3 7 ) .  S tosunki te, według wszelkiego 

praw dopodobieństw a, muszą należeć wyłącznie do czasu, w którym  Erazm  
uczył się w Akadem ii K rakow skiej. W yświecono, możeby n ie jed e n  ciekawy 
szczegół do rzuciły  do szczupłego zapasu wiadomości, ja k i  posiadam y o życiu 
późniejszego b iskupa  p łock iego , k tó ry  ju ż  w m łodości, co i z tego poniekąd 
wynika, wysoko sięgał. Zeby jed n a k  był jak i wewnętrzny związek między 
zapatryw aniam i i tak  zwanemi dziś podobno ju ż  stanowczo zakwestyor.owanemi 
radam i K alim acha a k a ry erą  Erazm a, ja k  to przypuszcza au to r dziełka Trzy  
rozdzia ły  z historyi slcarbowoici w Polsce, 1 5 0 7 — 15 3 2 , (K raków  1 8 6 8 , na 
s tr .  4 l ) ,  na to  nio znaleźliśmy w źródłach  nigdzie poparcia.

4) Zobacz: Zbiór dyplomatów rządowych i aktów prywatnych, wy- 
*ny przez k o m is ją  archeolog, w ileńską, pod rcdi.kcyą M aurycego Krupów i cza
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go w połowie listopada tegoż roku w Grodnie '), ostatni raz w tejże 
godności w Nowogródku, 27 stycznia 1497 r. 2). Piętnastego sierpnia 
1499 r. jest sekretarz wielko-książęcy Erazm, już zarazem proboszczem 
i k an o n ik iem  kapituły wileńskiej 3). Dźwigała go, gdyż niemiał jeszcze 
święceń kapłańskich 4), podług powszechnego świadectwa, łaska ksią
ż ę c a ,  którą niewiadomym nam sposobem sobie zaskarbił. W r. 1500 
spotykamy się jeszcze raz z nim (4 maja) w Wilnie 5), poczem w roku 
1501 wstępuje w zawód, któremu swe znaczenie zawdzięcza, a w któ
rym go późnićj tak często widzimy. Wysłany przez swego pana, je
szcze wielkiego księcia do Bzymu, rozpoczyna właściwie swą dyploma
tyczną karyerę.

II.

Pierwsze poselstw o E razm a do Rzymu w roku 1 5 0 1 .— Z ostaje biskupem  i se
n a torem  w roku  1503 .

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

(W ilno , 1 8 5 8 ), nr. X X III ;  tudzież A. Z . H elcia: Starodawne prawa polskiego 
pomniki, t. I I  (K raków  1 8 7 0 ) n r. 45*57, str . 9 5 8 .

')  M . W iszniewski: Pomniki histcryi i literatury polskiej, t. IV , 
s tr . 9 7 — 1 0 0 . A leksander nadaje m iastu B ielsk  na Podlasiu  prawo m agdeb. 
infra octavam s. M artini, więc między 11 a 18 lis topada . D zień tćj o k ta 
wy (feria ) nie je s t  podany. T en  sam  dokum ent je s t  też w polskim  p rzek ła
dzie w Ignacego Danilowicza: Skarbiec dyplomatów papiezkich, cesarskich, 
t. I I ,  (W ilno 1 8 6 2 ) pod nr. 2 0 9 1 , s tr .  2 4 3 — 2 44 z (m ylną) da tą  18 li
stopada.

2)  Ilelcel: Starodawne praw a polskiego pom nik i , tom  I I ,  s tr .  9 5 8, 
uwaga.

3) W iszniewski: Pom niki historyi i literatury po lsk ie j, t .  IV , Btr. 
1 0 0 — 103 . A leksander nadaje  pewne wolności B ielskow i podlaskiem u 
w W ilnie. P rzek ład  po lsk i je s t  w Skarbcu  Danilowicza pod n r. 2 112 , na 
s tr . 251 —  252 .

ł )  W ynika to z T heinera: Vetera monumenta P o lin ia e ... .,  t. I I ,  
n r . C C C V III, s tr .  2 8 7 . Zobacz zresztą o tćm  jeszcze niżćj.

5) Zobacz nadm ieniony już: Zbiór dyplomatów rządowych i aktów pry
watnych, wyd. przez K rupow icza nr. X X IV .

c) T h ein er, tom  I I ,  nr. CCIXC; na s tr . 2 7 7 —  279  je s t  mowa Erazm a; 
na s tr .  2 7 9 — 2 80 podana je s t  trość odpowiedzi A leksandra  VI.

’ ) Non minus elegantem quam gravem habuit orationem, pisał p a 
pież do w. księcia. Xbciner t« I I ,  nr. CCCIX, s tr . 288*
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Właściwy cel wysłania Erazma do Rzymu wyrozumieć trudno; 
samo złożenie tak zwanćj „obedyencyi” nie mogło nim być, wszakżeź 
Aleksander nie dopiero w r. 1501 dostąpił wielko-książęcego tronu; 
obedyencyą winien był przed 9-ciu laty złożyć; ta więc przynajmniej 
nie jedyną była przyczyną, ale obok niej musiały być i inne, których 
jednakże ze skąpych korrespondencyi, zachowanych u Theinera, dociec 
trudno. Być może, że nią była sprawa powrotu Jana Józefa II Sołta- 
na, metropolity „wszćj Rusi i Rusinów11 na łono kościoła katolickiego,
o której to sprawie donieśli papieżowi Erazm i inny sekretarz królew
ski, rusin Jan Sapieha, a w której papież listy pisał do biskupa wi
leńskiego Wojciecha, gorliwego promotora tćj sprawy, 26kwietnia') i do 
w. księcia Aleksandra, 6 maja tegoż roku 2). Sołtan, istotnie oświad
czył się papieżowi z zamiarem przejścia na katolicyzm s); ostrożny jed
nak papież nie wierzył gołym słowom i chciał w tym celu wysłać osob
nego nuncyusza dla bliższego rozpatrzenia sprawy na Litwę, od którego 
to zamiaru tylko przedstawienia Erazma go odwiodły, czynione z obawy, 
ażeby rzecz ta  dla w. księcia moskiewskiego, z którym podówczas właś
nie rozpoczęto rokowanie o pokój 4), nie stała się powodem do nowej 
z Litwą wojny. Radził Erazm papieżowi odwlec wysłanie legata aż do 
chwili, kiedy minie niebezpieczeństwo ze strony Moskwy i wszystko 
będzie lepiej przysposobione. Aleksander VI usłuchał i sprawa od
wlekła się; zdaje się jednak, że ona raczej wspomnianemu już Sapieże, 
krewnemu Sołtana, niż Erazmowi było poruczoną 5). Możliwa także, 
że w. książę wysłał Erazma w interesie wyznania swćj żony, dawniej 
w. księżniczki moskiewskiej, Heleny, żeby przedstawić papieżowi, jak 
daremne były wszelkie usiłowania skłonienia jćj do przejścia na kato
licyzm. Lecz trzy listy papiezkie w tej sprawie do w. księcia, biskupa 
wileńskiego i kardynała Fryderyka pisane, nie dozwalają jeszcze ża
dnego ztąd czynić pewniejszego wniosku. Kurya owszem nie przesta
wała i nadal nalegać, właśnie temi listami, na Aleksandra, żeby spo
wodował żonę do wyrzeczenia się schyzmy, a w razie oporu, nakazywa
ła mu ją  nawet porzucić °). Do tych dwu powodów poselstwa Era-

')  T h e in e r, t. I I ,  n r. CCC, s tr .  2 8 0 — 2 82.
2) Tenże, t .  I I ,  n r. CCCIII, s tr .  2 8 3 — 284.
а) Zobacz lis t jeg o  do papieża de d t. W ilno r. 1 5 0 0 , 20 sierpn ia  

(u T h einera , t. I I ,  nr. CCXCVI, s tr . 207  — 2 0 8 ), porównaj M . Karam zyna: 
H istoryą państw a rosyjskiego, w przekładzie G rzeg. Buczyńskiego 1 8 2 6 , 
W arszaw a, t. V I, s tr . 2 6 8 — 2 6 9 ).

4) N a rb u tt Dzieje narodu litewskiego 18 3 8 , W ilno , tom V III , str . 
386  i następne.

3)  N adm ieniony już lis t w T hcincrzc , t. I I ,  n r. CC C III, str . 2 8 3 '— 
2 8 4 , oraz pism o m etropolity  Jd ze la  do papieża, tamżo nr. CCXCVI, str . 2 6 8 .

б) T h ein er, t. I I .  Dwa pierw sze listy  nr. CCCX i CCCXI (str. 2 88 — 2 90) 
noszą datę 8 czerwca; trzeci do kardynała pinany; A leksander został był tym cza-
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zmowego, przybył wreszcie decydujący, podług naszego zdania wzgląd 
trzeci, wezwanie papiezkie i nadzieja wyjednania u dworu rzymskiego 
pomocy dla Litwy w jćj nieustannych niemal-walkach z Moskwą i nie
wiernymi. W istocie, już w r. 1499 wzywał papież wielkiego księcia, 
ażeby wysłał posłów z zupełnćm pełnomocnictwem do Rzymu, a to 
w celu umówienia z nimi powszechnćj wyprawy tureckićj, z którćj my
ślą podówczas właśnie nosił się Aleksander VI ')• Erazm zaś w mo
wie, którą powitał papieża, stosownie do (prawdopodobnego) celu swego 
poselstwa, uwydatnił głównie niebezpieczeństwo, jakie od lat już wielu 
nieustannie ze strony niewiernych groziło Litwie. Jakoż może skut
kiem poselstwa Erazma, jest list Aleksandra VI, pisany 28 kwietnia 
do Waltera Plestenberga, mistrza kawalerów mieczowych w Inflan
tach, w którym papież wzywa go do niesienia pomocy w. księciu litew
skiemu 2).

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

sem królem  polskim  2 6 lis to p ad a  (n r. CCCXI1, s tr .  2 90) kiedy E razm a praw 
dopodobnie już  w Rzymie n ie było.

')  L is t papiezki de dt. Rzym, r. 1499  (bez bliższego oznaczenia cza
su) zobacz w I I  tom ie T heinera , nr. CCXCV, s tr .  266  —  2 6 7.

2) T k ein er, t. I I ,  n r. CCCII, s tr .  2 82 .
3) Tenże, t. II . nr. C C C V III, s tr .  2 8 7 .
ł ) T h eincr, tom  I I ,  n r. CCCVT, s tr .  2 8 6 . L ist papiezki nosi datę 

15 m aja.
5) T enże, t .  I I ,  n r. CCCVII, s tr . 28 7, tudzież R aynaldus: A nnales ec

clesiastici (Coloniae A gripp inae) tom  X IX , pod r. 1 5 0 1 , n r. 4 0 , gdzie jednuk  
lis t papiezki nosi datę 15 m aja (Id u s M aji), podczas gdy u T h e in e ra  sto i V I 
Idus M aji, więo 10 m aja.

°) T enże, t. I I ,  nr. C CCX IV , s tr ,  2 9 1 . L is t pisany 22 m aja.
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czas jego pobytu w Rzymie wydane, jego tylko wpływowi powstanie 
swe winny. Nadto uzyskał Erazm dla kapituły wileńskićj ważny przy- 
wilój, jakim sig dotychczas ze wszystkich kapituł tylko krakowska 
szczyciła, ekskomunikowania i nakładania kar kościelnych na uwła
czających jej prawom '). W dzień wydania tego przywileju 23 czer
wca, mianował osobny list papiezki, zarazem i wykonawców tćj uchwa
ły, którymi zostali biskupi; krakowski, miednicki i łucki 2). Uzyska
nie tego ważnego przywileju wynagrodziła kapituła wileńska Erazmo
wi; darowała mu mianowicie jedną, trzynastą część ofiar dobrowolnie 
w kościele złożonych i postanowiła co tydzień za duszę jego mszę od
prawiać 3). Wspomniany już biskup wileński Wojciech, Erazma za
pewne pośrednictwu był winien, otrzymane od papieża pozwolenie uży
cia miecza świeckiego na napastników dóbr duchownych 4), a może 
i ową bulę, którą papież napomniał wielkiego księcia Aleksandra, że
by gorliwemu o wiarę biskupowi wileńskiemu w rozdawnictwie benefi- 
cyów duchownych przeszkód nie czynił5). W. książę otrzymał pozwo
lenie wybudowania klasztoru dla Dominikanów naLitw ie fi). Prywa
tnym osobom dostały się niektóre łaski 7), a powracających z schyzmy 
na łono katolickiego kościoła Rusinów, zwolnił papież prawdopodobnie 
za pośrednictwem Erazma, od obowiązku przystąpienia powtórnego do 
Chrztu Świętego 8). Kiedy wreszcie odjeżdżał Erazm z Rzymu, przy
woził ze sobą bogate relikwie wielu świętych, które miały umacniać 
w wierze świeżo nawróconych Rusinów, chronić i strzedz kościołów,

*) T enże, t. I I ,  nr. CCCXV, s tr .  2 9 2 — 2 9 3 , 23 czerwca. Porów naj 
J .  I. Kraszewskiego: W ilno od począ tku  jeg o  do r. 17ÓO. (W ilno 184 1 ), 
t. I I I ,  str . 18.

2) T enże, t. I I ,  nr. CCCXVI, s tr .  2 93.
3) Czerpiem y wiadomości o tćm  z listu  Ju liu sza  II ,,  k tó ry  zatw ierdził

tę darowiznę 9 m aja r. 1504  (T heiner, t. I I ,  n r. CCCXX 1II, s tr . 2 9 9 __3 0 0 ,
W  Encyklopedyi kościelnej ks. M ichała N ow odworskiego, ks. W . K . au tor 
a rty k u łu  o E razm ie (t. I I I ,  s tr . 392 —  3 9 3 )  m ylnie rozwiązuje datę buli p a -  
piezkiej septimo Idus M aii przez 7 m aja.

4) T h ein er, t. I I ,  n r. C C C X V II, s tr . 2 9 3 — 2 9 4 , tudzież Ilaynaldus ad 
a. 1 5 0 1 , n r. 4 1 . D atum  2 3 czerwca.

J) T enże, t .  I I ,  n r. CCCI, s tr . 2 8 2 . D atum  28  kw ietnia.
°) Tenże, t .  I I ,  n r. C C C X V III, s tr . 2 9 4 — 295. D atum  23 czerwca.
7)  Zobacz u T h eiu era , w t. I I , nr. CCCIV, str. 2 84 i nr. CCCV, str . 

2 8 5 — 2 8 6 .
B) T h ein er, t. I I ,  n r. CC C X IX , str . 295  — 29 6, oraz R aynaldus pod 

r .  1 5 0 1 , n r. 3 7 . D atum  23 sierpn ia . Zobacz w tć j m ierze jeszcze: Johan
nis de Komorowo tractatus cronice fra tru m  minorum observande.,.. ( wydal 
prof. Z eissberg , W iedeń, 1 8 7 3 . O dbitka  z Archio f i i r  oetterroischisclie G e -  
schichte, X L IX  Bd, I I  Iliilftc, na s tr .  1 1 9 —■ 1 2 1). Łukasz Gołębiowski: 
( Dzieje P o lski za panow ania K a zim ierzi , Jana  Olbrachta, i A leksandra. W ar
szawa, 1 8 4 8 ) podaje z innego źródła datę  1 września (str . 53 5, uw. 92).
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dla których były przeznaczone, jak o tćm pisze papież w liście z 11 wrze
śnia, który to” dzień jest zarazem ostatnim wiadomym nam dniem poby
tu Erazma w Rzymie ‘). Wkrótce potśm zapewne wrócił do ojczyzny.

Tu ważne tymczasem zaszły zmiany: umarł Jan Albert, a do
brodziej Erazma, Aleksander zasiadł na tronie polskim; Erazm, który 
dotychczas sprawom litewskim swą czynność poświęcał, został teraz 
powrócony swśj ojczyznie. Lecz tutaj jednego przedewszystkiśm trze
ba było warunku, bez którego ni sobie, ni drugim niemożoa było usłu
żyć. Jeżeli na Litwie samowładna wola księcia mogła nie zważać na 
przywileje i wolności stanów, to w Polsce te przywileje tak były obfite 
i tak dokładnie określone, że ich żadną miarą niebyło można naruszyć. 
W Polsce Erazm, choć z otwartą głową i choć samego króla miał za 
sobą, był niczśm, póki niemiał klejnotu szlachectwa. Miało się to 
wkrótce okazać. Nastąpiła znana sprawa z kapitułą krakowską. Nie 
pomogły dość wyraźnie objawione życzenia i prośby królewskie; kapi
tuła uporczywie obstawała przy swoich prawach; dla Erazma jednak 
mimo to sprawa skończyła się nader korzystnie, gdyż prócz kanonii, 
którśj mu potśm kapituła dłużej odmawiać nie mogła, przyniosła mu 
jako dar łaski królewskiój to, czego mu brakło, t. j. szlachectwo. Za 
nobilitacyą bowiem, tylko w niezwykłśj formie dokonaną, musimy uwa
żać ów wywód szlacheckiego pochodzenia Erazma, o którym już wyżśj 
była mowa, a który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest falsyfi
katem, jakiego się Erazm dopuścił, ufając łasce królewskićj, już 
tyle razy doświadczonśj. Nie zawiodła go i tą  razą; milcząco przy
zwolił Aleksander (14 kwietnia r. 1502) na ten nowy rodzaj nobilita- 
c y i2). Oprócz kanonii krakowskiój otrzymał Erazm w tymże r. 1502 
jeszcze scholasteryą władysławską; przynajmniej znajdujemy go w po
siadaniu tej godności już w samym początku następnego roku, kiedy 
pełniąc po raz ostatni (wiadomy nam) przy królu obowiązek sekreta
rza, spisywał 3 stycznia 1503 r. dokument, którym Aleksander nada
wał swćj żonie Helenie zamek Mohylew w posiadanie 3).

' )  T h ein er, t. I I ,  n r. CCCXX , s tr .  29 7 i R aynaldus pod r .  1501 , 
n r. 3 9. Porów naj K aram zyna, t .  V I , s tr . 2 6 9, uw. 4 7 7.

2) Obacz wyżćj str . 5 8 i nast. i uw. 1 na s tr .  6 0. T u ta j jeszcze należy 
dodać, że T ad . Czacki w swćj: Tablicy indygenatów, nobilitacyi i t. d .,“  k tó rą  w y
ją ł 7. m etryk i koronnćj ( D zieła  wyd. Edwarda R aczyńskiego, tom  I ,  Poznań 
1 8 4 3 ) , przytacza E razm a pomiędzy nobilitow anym i r .  15 0 2 .

3) D okum ent ten  m ożna czytać w B alińskiego M ichała: H istoryi m ia- 
Sta W iln a ,“  t .  I I  (W ilno, 1 8 3 7 , s tr . 2 0 0 — 2 0 3 . W yciąg polski podał D a
niłowicz w Skarbcu dyplomatów... pod n r . 2 1 5 3 , na  s tr .  265  — 2 6 6 ). T łó -  
macząc datę fe r ia  tertia post fes tu m  Circumcisionis Dom ini, przez „w e w to
rek  po T rzech  K ró lach ,“  m usiał j ą  Daniłowicz fałszywie rozwiązać. Circum
cision is  nie przypada na „T rzech  K ró li“  ty lko na „N ow y R o k ,“  więc doku
m ent został wydany n ie  ja k  chce D aniłow icz 10 stycznia, lecz 3 stycznia. 
W  dziele p . t .: M onografie h isto ryczno -genea log icznc  n iek tórych  rodzin po l-

Tom IV . Październ ik  1877. 10
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W tymże r. 1503 został Erazm biskupem.
Umarł biskup władysławski (zarazem wielki kanclerz koronny), 

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

skich, przez Stanisław a Kazim ierza K ossakow skiego, (W arszaw a, 18 72 ), 
j e s t  m iędzy innem i wydrukow any (tom  I I I  N . 4 , s tr .  L X X II— L X X IV ) p rzy 
wilej nadany przez k ró la  A leksandra  Janow i Sapieże z datą: 2 8 listopada 
r. 1502  „D atum  per m anus venerabilis E rasm i V itellii sedis A postolicae p ro - 
to n o ta rii, p raepositi V ilnensis W ratislaviensis , W ladislaviensis  e t 1‘locensis 
ecclesiarum  canonici, sec re tarii nostri* ' (o b la ta  w m etryce k o ronnćj). B ył 
tedy  E razm  w ładysław skim , a  prócz tego  jeszcze wrocław skim  i  p łockim  ka
nonikiem , k tó rej to  osta tn ie j godności nigdzie zresztą ślad  n ie pozostał.

')  P o r. NakielskiegO: Miechovia (C racoviae, 1 6 3 4 ) , s tr .  5 6 3. Pisarz 
to wprawdzie o wiek cały  późniejszy, ale bardzo sum ienny i na  dokum entach 
się op iera jący . L is t papiezki je s t  w T heinerze , tom  I I ,  N um er C C C X X II, 
str . 2 9 9 . D ata  ( r .  1 5 0 3 ) je s t  n iew ątpliw ą, popraw ić tedy należy w szystkie 
inne m ylnie r. 1 5 0 4  podające. Praw dopodobnie E razm  dopiero w r. 1 5 0 4  
ob jął urząd. Potw ierdzenie papiezkie nosi datę  2 9 listopada, i z tąd  poszła 
owa pom yłka co do czasu m ianowania E razm a biskupem . Z resztą  możliwy 
jes t ztąd  i wniosek odw rotny. Rozdaw nictw o biskupstw  w Po lsce  było od 
czasu znanego z D ługosza spo ru  o b iskupstw o krakow skie (za  panow ania K a
zim ierza IV  Jag iellończyka), w yłączną prerogatyw ą królów , ja k  zresztą p ra 
wie w całej ówczesnej E urop ie  (zobacz L eopolda R anke’go: Die rćimischen 
fd b s te ,  tom  I , s tr . 2 6— 2 7, drugie w ydanie zbiorowe); k ap itu ła  m ogła ży
czyć sobie tego  lub owego, ale kandydata k ró lew skiego , jeże li zresztą wręcz 
n ie obrażał jć j  przywilejów , przyjąć  m usiała; kurya rzym ska m iała zastrzeżone 
prawo potw ierdzenia, k tó re  nie było niczćm  więcćj, ja k  ty lko  b ierną  a p ro b a tą .
O E razm ie wyraźnie podają  źródła (K rom er, B ielski i prawie wszyscy późn ie j
si), że go A leksander wyniósł na sto licę  biskupią; czego nie mówią o innych. 
M ogłoby to być albo dowodem  skw apliwości, z jak ą  to  uczynił A leksander, 
albo tćż znaczyć, że podług zdania tych  p isarzy , nie sobie , ale  w yłącznie ła 
sce królew skiej swą godność zawdzięczał. Zeby E razm  ju ż  podczas swego 
p o by tu  w Rzymio w r. 1501 m iał się s ta rać  o godność b iskupią, n iezdajc się 
bardzo praw dopodobnćm .

Szymon O kólski ( Orbis Polonus, tom  I I I ,  fol. 2 9 6 )  rob i E razm a n a j
pierw  b iskupem  przem yskim , a potćm  dopiero płockim . Z niego przeszła  ta 
wiadomość do dzieła jezu ity , A dam a Ignacego Naratnow skiego, p. t.: Facies 
rerum Sarm aticarum, s t r .  503 (część I I ,  W ilno, 172 6 ). N ie znajdujem y 
jed n ak  o tćm  zresztą nigdzio ani słowa. W  dziolo Franoiszka Paw łow skiego,



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

(Dalszy ciąg nastąpi).

C I O Ł E K .  7 5

p. t.: Premislia sacra sive series et gesta episcoporum r. I. Premisliensium  
(Kraków, 1 8 6 9 )  M aciej D rzew icki (b iskup  przem yski od roku  1 5 0 3 — 1 5 1 3 ) 
następu je  bezpośrednio po A ndrzeju  Boryszewskim , posuniętym  w roku  1503  
na arcybiskupstw o gnieźnieńskie; d la E razm a m iejsca m iędzy nim i niema. 
O kólskiego wprowadził w b łąd  zapewne herb  D rzew ickiego, Ciołek (P ap ro ck i: 
Herby rycerstwa polskiego  wyd. T urow skiego, s tr . 47 8 ), lub tćż pom yłka 
K rom era (wyd. kolońskie, s tr . 4 5 7 )  i N akielsk iego (fo l. 5 7 2 ) , k tó rzy  poprze
dn ika E razm a na p lock iśm  b iskupstw ie, W incentego P rzcrębsk iego , rob ią  za
razem  poprzednikiem  Drzew ickiego na przem yskiem  (m iał nim  być w la tach
1 503 — 1 5 0 9 ). B łędy ich zbija dowodnie Paw łow ski, k tó ry  czerpał z aktów  
kap itu ły  przem yskiej, na  s tr .  165 — 1 66 . Porów naj także wydane w W ie
dniu r .  1 8 4 4  dzieło ks. F ran c . K saw erego Zacharjasiew icza, p . t.: Vitae  
episcoporum Premisliensium ritus la tin i , s tr . 38 .

‘)  Kodeks dyplom atyczny Księztw a M azowieckiego , ( wydany przez 
T adeusza ks. Lubom irskiego, W arszaw a, 1 8 6 3 ), N . 2 7 6 , s tr . 3 2 9 . Porów 
naj mój artykuł: „Przy łączen ie  M azowsza do K orony po lsk ie j4* w „P rzew o 
dniku naukowym  i lite rack im 11 z r .  1 8 7 5 , tom  I I ,  s tr . 8 5 8 . Czwartego m ar
ca podpisany je s t  E razm  jak o  świadek przy wydaniu innego dokum entu , orze
kającego porów nanie ziemi wizkićj pod względem praw i przywilejów z Ko
roną (Lubom irski: Kodeks dyplom atyczny, N. 2 7 4 , s tr . 32 0.

2) Dw unastego t. m . podpisany je s t  jak o  św iadek na dokum encie, 
k tórym  A leksander potw ierdził dawniejszy lis t z r . 1 2 6 0  (B olesław a W sty
dliw ego), nadający k lasztorow i m iechowskiem u cło w m ieście Chełm ie. N a-
kielski: M ieclwoia , s tr .  5 7 2 — 3 i Codex diplom aticus Poloniae Kzyszcze-
wskiego i M uczkowskiego, t .  I I I  (wydany przez Ju l.  B artoszew icza), str . 80 ,
N . 3 7- Do tego to  pobytu  Erazm a w K rakow ie wypadnie zapewne także
odnieść jeg o  obecność przy wydaniu innego dokum entu , ile  nam  wiadomo n i
gdy nie drukow anego. T reść  jeg o  podaje P ap ro ck i ( Herby rycerstwa p o l
skiego, wyd. T urów ., str . 1 0 8 ). Potw ierdził nim  k ró l A leksander jak iś  lis t
P io trow i Szafrańcowi, podkom orzem u nadwornem u i staroście  Nowego M iasta
K orczyna. D okum ent (bez daty u Paprockiego) wydany został w K rakow ie.



O SZKOLE MUZYCZNEJ.

( s t u d y u m ) .

PRZEZ

‘Bolesława W ilczyńskiego.

Założenie: l )  O spółecznem  znaczeniu szkoły sz tuk  pięknych w ogóle i m u
zycznej w szczególności. 2 ) Z astosow anie do wymagań krajow j'ch. 3 ) 0  es
tetycznym  urządzeniu szkoły; jć j  dwa k ierunki, zachowawczy i postępowy, od
pow iadający dwu objaw om  sztuki, klasycznem u i rom antycznem u. 4 )  O do
pe łn ien iach  w program ie szkolnym. 5 ) O W arszaw skiem  K onserw atoryum : 
założyciele, fundusze, wykład przedm iotów , zasługi profesorów , wydane pa
ten ta . 6) O stosunkach  Szkoły W arszaw skiej do uczniów, do p ro feso ra , oraz

o postępowem  tych stosunków  rozwijaniu.

Charakterystyką nowożytnej epoki jest rozkład inteligencyi na 
liczne, uspecyalizowane kierunki. Zamiast normalnie rozwiniętego 
człowieka, jak go ukształtowała cywilizacya starożytna, mamy pośród 
siebie odrębne, wyłączne jednostki, których posłannictwa nie pojmu
jemy inaczćj, jeno przez uogólnioną obserwacyą. Taldm jedynie po
glądem otrzymujemy wizerunek człowieka, ale już nie w jednolitej 
osobie, łecz w danćj spółecznćj grupie, więc w zbiorowym mianowniku. 
Otóż, gdy obszar ludzkiej działalności o tyle zolbrzymia«ł, że się już 
nie mieści w jednćm mózgowiu, chodzi teraz o to, iżby pojedyncze or
gana rozumnie i pięknie grupę społeczną składały, iżby nie mitrężyły 
ruchów przez wzajemne wyłączanie się i zachowały niezbędną do pra
widłowego rozwoju harmonią wszystkich dzielności psychicznych.
0  tćj harmonii marzą socyologowie; zanim atoli wytworzą prawa
1 zdołają przez nie uregulować młode i niesforne nerwy zbiorowego 
człowieka, zachodzi tymczasem praktyczna potrzeba znajomić ze sobą 
przedstawicieli rozumu, wyobraźni i uczucia, a tćmsamćrn kłaść nie
jako hamulec na analityczny rozstrój inteligencyi i nie dać jćj za da
leko od poźądanćj oddalać się syntezy. W mądrćj Europie roją się
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instytucye, niby różnolicych bóstw świątynie; pełno ołtarzy, na któ
rych spełnia się wspaniała cześć ducha ludzkiego. Wszakże, lubo 
tak jest, to jednak aż nadto widoczny pomiędzy ideałami brak spójni 
żywotnej. Nie stanowią one organicznej całości, nie rządzą hierar
chicznie, lecz oligarchicznie. Znać że je  przyniosły tradycye, że je  
czcimy raczój z wrodzonej skłonności, z odziedziczonych popędów, niż 
gwoli duchowćj równowadze. Nie jeden statysta nic nie wie o tem, 
że istnieje obok niego szkoła etyków, stawiająca ideał dobra wyżej od 
idei państwowćj; nie jeden racyonalista, zamknięty w7 pracowni, ledwie 
raczy coś wiedzieć o poezyi, o sztukach pięknych, o literaturze, które 
to rzeczy uważa za zło konieczne, a nie rzadko odepchnąć je radzi ja
ko mitrężne i wrogie żywioły.

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

I.

Społeczne znaczenie szkoły sztuk pięknych wyjaśnia się przez 
znaczenie samejże sztuki. Historyą, zaznaczając pewne chwile nad
zwyczajnego wzrostu inteligencyi, świadczy oraz, że były one epoka
mi najdoskonalszego rozwoju twórczćj działalności. Jedynie z krót- 
kotrwałćj lecz dorodnćj pełni psychicznćj wywiązywała się jednia 
w tworzywie, to jest współmierność treści z formą. Bo co przez długie 
wieki poza temi jedniami majacznie świeciło, to już same upadki, więc
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bałwochwalstwo piękna, to nieumiejętne i bezkształtne zapały religij
ne, to głuchy, próżny ideałów etycznych realizm. Jakoż, przypatru
jąc się z blizka świetlanym epokom sztuki, postrzegamy że ona, stając 
się najpierwszym objawem natchnień, dając umysłowi najpierwsze
0 jego własnej dojrzałości przeświadczenie, stawała się oraz rozczynem 
cywilizacyi w najobszerniejszym znaczeniu. Wszystkie odrodzenia 
dokonały się przez sztukę. Bo w sztuce spoczywa niepojęta siła or
ganiczna, żywy ideał, zawsze niezmienny, nieśmiertelny, nieulega- 
jący tym prawom rozkładu, jakim inne ulegają roboty ludzkie. Ani 
homeryczne pieśni, ani pomniki Akropolu, ani gregoryańska muzyka 
umrzeć nie mogły, tak jak umarły filozofie, religie i nauki starożyt
ności. Te przeszły we wiedzę następnych pokoleń, lecz nie ostały się ja
ko całości nienaruszone, żywotne. Wszak myśli Arystotelesa, jak wszy
stkie abstrakcye, snują się po święcie, niby cienie greckiej mądrości, niby 
oderwane monady dawno pogfzebionego narodu. Nikt tćż żywota grec
kiego przez nie nieobaczy. Przeciwnie, Homer wyrzeźbił ciało i du
cha swego narodu, a tak cudownie, że na widok stwargłćj w eposie 
Grecyi, zdaje się jakoby ona całą piersią jeszcze żyła. Urok dosko
nałego tworzywa uniósł też nie jeden wzrok estetyczny, a całe zastępy 
grekofilów nie umieją nic szczytniejszego widzieć nad to, co wydała świa
tu na podziw ojczyzna Fidyaszów, Eschilów i Pindarów. Niepowściągnio- 
ne na jaźń społeczną oddziaływanie sztuki nie ulega wątpliwości, skoro 
się zważy, że po wszystkie czasy ona wchodziła w życie przez literatu
rę i teatr. Otóż, jeśli jej zboczenia wpływają ujemnie, jeśli jedno
stronne porody fałszują estetyczne i moralne uczucia, to prawowita
1 czysta sztuka uzacnia poziom myśli i czynów. Sztuki zawsze naj
dzielniejszą były szkołą dobrego obyczaju, lub bezpośrednim czynni
kiem w zepsuciu.

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

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



cach swoich. Niczćm jćj idea piękna, którą grecki uprawił geniusz, 
i niczćm chrześciańska w średniowiecznćm tworzywie idea dobra. 
Wszystko co żyje dzisiaj, wota o prawdę i niczego, jeno okazania tćj 
prawdy od sztukmistrza w'ymaga. Nie wolno mu jćj osłaniać w cza
rodziejskie szaty; nie wolno mącić wzroku przedstawianiem świętości, 
nieistniejących na ziemi. 'W ięc przyjmujemy ideę prawdy abstrakcyj
nie, a ztąd utrwalamy rozejm między pojęciem a wyobraźnią, między 
rozumem a uczuciem, skazując tćm samem sztukę na umysłowe spe- 
kulacye, na doktrynerskie obłędy. Najpierwsze wzory całokształtów 
prawdy sama natura podaje. Lecz nie zna natury, kto ją  li fizycznie 
bada, kto rozpoznaje atomy i molekuły nerwowe, a stracił widok pię
knych wymiarów, ruchów i dźwięków. Nie posiada jeszcze ideału 
prawdy, kto ii rozumem naturę pojął, a wymiótł z przed siebie jćj 
krasę i zgłuszył w sercu jćj tajemniczą mowę. Tak prawdy religijne, 
jak społeczne, rozczynią się w nicość, zatoczą się w bezdenną przepaść 
myślenia, jeśli im rumieniec życia nie dan. Bo majestat piękna tak 
wiele w duszy człowieka waży, że nie na jednćrn miejscu symbol za 
samą ideę uchodzi. Dziś jeszcze ogół społeczny nie pojmuje inaczej 
wyznania wiary, jak za pomocą architektonicznych kształtów świąty
ni, religijnego malowidła i pieśni nabożnćj. Czysty rozum potrafi 
oddzielić ideę od symbolu, ale czy jćj tem samem nie ubezwładni, czy 
nie pozostawi po za żywostanem człowieka, który tysiącem znaków 
widomych swemu ideałowi ślubował? Widomy a piękny symbol utrzy
muje psychologiczną w człowieku równowagę; bez jakowćj to równo
wagi władze się rozpraszają i wzajemnie sobie szkodzą. To też szko
ły zadaniem jest okazać, o ile prawda w sztuce musi być piękną, musi 
wykwitać z natury i zewnętrzne posiadać przymioty, iżby mogła cześć 
i podziw budzić, przeświadczenie i wolę kształcić. To samo powie- 
dzićć należy i o innćj przymiotowości prawdy, o jćj moralnćj stronie. 
Rozumowa analiza przedstawia rzeczy jakiemi są, a odrzucając synte
zę, nie pojmuje wyższych łączników pomiędzy niemi a duchem ludzkim. 
Ztąd gwałtem narzuca pojęcie konieczności, przenosząc je  ze świata 
materyi w świat ludzkich stosunków. W literaturze i sztukach brzy
dota moralna jawi się obok zacności jako konieczność, a rozsiada się 
równoprawnie, roztacza całą potworność swoję. Owszem, zachodni 
romantyzm, przez swawolne mieszanie czystości z brudem, musiał 
wpaść w fatalistyczność i moralną odpowiedzialność zdjął niebacznie 
z jednostki. Tymczasem przeświadczenia wewnętrzne wskazują nam, 
że krom przyrodzonych skłonności, są na dnie duszy potęgi uczuć, cią
żące przeważnie nie ku temu co jest, lecz ku temu co być może. Więc 
poszukują ideału dobra, który jest prawdą, o ile sumienie i wrolna wola 
są w duchu ludzkim także prawdą. Sztuce nie przystoi anatomizo- 
wać bezwzględnie, lecz jedynie w widoku wyższych popędów ducha i mo
ralnych tryumfów jego. Jakoż szkoła okaże, źe nietylko piękną, ale
i moralną prawda być musi, iżby oblicze sztuki mogło być wzniosłem, 
poważnćm i budującćm.
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Jakież posiada szkoła ku teinu środki? Niewątpliwćm jest, że 
przeobrażenia w stanie umnictwa dokonać może jedynie zbiorowa pra
ca ducha. Sztuka przeistoczyć się może, gdy zmilknie wrzawa umy
słów, gdy czas straszliwych zaprzeczeń i walka o byt przeminie, gdy 
ustali się spokój i pogoda, a anioł natchnienia do duszy zstąpi. Wszak
że schodząc do szczegółowych a bezpośrednich działaczy, należy wy
znać, że pomiędzy niemi szkoła sztuk pięknych nader ważne spełnia 
posłannictwo. Jej czynność powolna, lecz stanowcza i niepłonna. 
Szkoła wytacza proces przeciwko onym pretensyom, które chcą widzieć 
sztukę służebnie uśmiechniętą i bawiącą, lub ją  obierają za pośrednicz
kę w sprawie nędzy i cierpień społecznych. W jćj murach odbywa 
się wtajemniczanie ducha w to wszystko, co przeszłość przez niespo
żyte tworzywo nam przekazała. Tu przemówi o sobie nagromadzona 
w muzeach starożytna plastyka i okaże oną ideę piękna, tak dosko
nale przez grecki geniusz pojętą. Tu się wyjaśni prowansalskie i go
tyckie tworzywo, gdzie wzrok obaczy niepokalaną czystość chrześciań- 
skich ideałów. Tu uroczyście obchodzoną jest pamiątka ślubowin, 
jakie między grecką a chrześciańską odbyły się sztuką. Szkoła nie 
mocną jest wywołać siłę twórczą; lecz s tac ją  na umiejętność, na trwa
łe podstawy do gmachu, na wytworzenie niezmiennych praw estetycz
nych, stanowiących osobny świat wiedzy, a otaczających sztukę zacho
wawczym puklerzem. Szkoła, utrzymując tradycye, wiedzie jednocze
śnie twórczość na coraz doskonalsze tory, zdobywa coraz szersze za
kresy, oraz reguluje stosunki, jakie wynikają dla sztuki z fizyologicz- 
nych i psychologicznych doświadczeń. Czasy odrodzenia tyle ustano
wiły szkół, ilu było mistrzów, a każda z nich jęta się pracy grunto
wnej w celu posięścia umiejętności. Anatomia, statyka i optyka, we
szły przeważnie w skład zajęć artystycznych. Z nich się urobiły sy- 
stemata naukowe, którym zawdzięczamy, że sztuka nietylko nie zagi
nęła wśród kataklizmów i nieprzyjaznych jćj czasów, lecz rosła w coraz 
bogatszy zasób technicznej wiedzy, zdumiewającej dzisiaj wytworem, 
przepychem i nadzwyczajną prawidłowością. Patrz, na płótnie zdają 
się poruszać tak żywe, tak prawdziwe zjawiska, że nie możesz dość 
napodziwiać złudzenia. Muzyka dramatyzuje, mówi, a tak dzielnie 
psychiczne stany wyraża, że wiek nasz słucha jćj jako sztuki samo
dzielnej, że ją  wysokim tytułem poetyczności obdarzył. Więc niech 
przyjdzie chwila natchnienia, niech geniusz potrafi skojarzyć ze sobą 
idee piękna, dobra i prawdy, a szkoła niezawodnie wielkie dzieło wy
da. Polscy mistrze udarowali nas arcydziełami dla tego, że o ile z je- 
dnśj strony posiedli umiejętność piękną, o tyle z drugićj romantyzm 
szkoły dozwolił im dotknąć się serca własnego narodu, oglądać jego 
ideały moralne, ocenić prawdę historyczną. Szkoła, protestując czyn
nie przeciwko fałszywym teoryom estetycznym, utrzymuje w społecz
ności prawdziwą istotę sztuki; kształci uczucie i władze umysłowe, 
a tćm samćm niezmiernie szeroko wpływy swe rozgałęzia. I)ośc
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wspomnieć, że sztuka uszlachetnia rękodzielnictwo i powszednie uży
teczności życia.

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

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

Szkoła muzycza, na równi z innemi, ustanawia węzeł braterskich 
zbliżeń pomiędzy narodami Europy. Który z nich potrafił najsamo- 
dzielnićj wypielęgnować formy i uposażyć umiejętność, ten otrzymuje 
niejako indygenat mistrzowstwa, jemu tćż z prawa kierownictwo przy
pada. Przez długi czas obowiązującą dla wszystkich była włoska 
szkoła, bo nikt inny nie posiadł tajemnicy tak wielce pięknego muzyki 
uprawiania. Toż jeśli ogólny wzrost nauk i sztuki jednał dla Wło
chów cześć powszechną, to niemało w tćj czci kościelna i dramatyczna 
muzyka zaważyła. Kantilena i kanon długo jeszcze rozlegały się na 
Północy, choć już inne monopole dawno były ustały. Dopiero roman
tyczny kierunek, dopuszczając do sztuki idee plemienne i narodowe, 
wpłynął na rozluźnienie się form i przepisu szkolnego. Każdemu 
odtąd wolno swój pierwiastek duchowy, swoje ja  w sztuce wyrazić. 
Pomimo to wszakże geniusz szkoły zawsze istnieć musi co do ogólnych 
zasad, a ma to do siebie, że się narzuca mimowolnie, w imię arysto- 
kratycznćj natury, jaka inteligenencyą ludzką cechuje. Dopóki na
ród nie zdołał wyrobić własnego piękna, lub się dat przez współubie- 
ganie prześcignąć, dopóty uznawać musi estetyczne prawa tego, kto je 
najdoskonalćj rozwinąć umiał. Francuzi, pomimo strasznego antago
nizmu, w jakim żyją z Niemcami, uderzyli czołem przed geniuszem 
ich szkoły, lubo to im nie przyszło bez trudu i bez walki. Zwyciężyły 
wyższe pobudki estetyczne, a te wiele zapewne się przyczyniły, że nad 
zawziętością plemienną, o ile jćj nie rozżarzały polityczne niesnaski,
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brało górę owo uczucie ludzkie, braterskie, którćm się naród francu- 
zki odznaczał. Za pośrednictwem szkoły mieszają się ze sobą rozli
czne style, a to tak dalece, że częstokroć w jednem dziele sztuki ude
rza różnolicy ich związek. Style włoskie, francuzkie, flamandzkie
i niemieckie, wiązały się ze sobą nie rzadko. Eklektyzm takowy, zda
rzający się w dziejach sztuki jako przejście pomiędzy oryginalnością 
a jałową pracą, jest zarazem chwilą międzynarodowćj łączności, chwilą 
udzielania sobie dostatków duchowych.

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

Zastosowując powyższe uwagi do potrzeb naszego kraju, należy 
przedewszystkiem dotknąć tćj prawdy, że umiejętności, mające na 
celu kształcenie władz twórczych, niezmiernie ważne miejsce w syste
mie szkolnictwa polskiego zajmować powinny. Pełno uzdolnień w in- 
teligenG yi narodu, a cechą tych uzdolnień jest nadzwyczajna siła wyo
braźni i uczucia. Ztąd pochopność do pojmowania najszczytniejszych 
ideałów moralnych, do snowania najbogatszych widzeń poetycznych. 
Kryształowym strumieniem tryskała zawsze fantazya, a nie było kto- 
by jćj prądy i tęczowe barwy umiał regulować. Brak rozumowego 
pierwiastku stawał się powodem, że wszelkim natchnieniom niedosta- 
wało gruntownćj i trwałćj podstawy, a ztąd tćż nie sporo szło geniu
szowi narodu urabiać formy i całokształty. Czysto morfologicznćj 
natury, umysł polski nie pojmuje inaczćj idei, jeno wyobrażalnie, przez 
oblicze i jawę, a władzę widzenia rozciąga aż do rzeczy nieujętych, 
zaświatowych. Jednak, że onych pojęć nie umie rozsądzić, że nie mo
że dać im wymiaru i piękności, dlatego chowa je w duszy, a uciska 
siebie samego przez niewyrażone miłości, przez niewypowiedziane 
tęsknoty, przez brak odpływów dla uczuć wiąry i nadziei. Bo żywot
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bohaterskiego czynu nie zawsze w pomoc duchowym wywnętrzeniom 
przychodzi. W życiu narodów są chwile bierniejsze, które historya 
wyznacza jako czas na wydanie świadectw żywota, na odtworzenie 
swój własnej jaźni w pięknych i trwałych dziejach. Dobrze znał 
przymioty inteligencji polskiej Libelt, skoro umnictwo piękne sądził 
być podwaliną narodowćj filozofii. To tćż, odkąd pierwiastek rozumo
wy wstąpił na szalę, widnokrąg polski stał się podziwem bieżącego 
wieku przez pomnikowe roboty. A cóż się bardzićj na arcydzieła 
poezyi złożyło, jeśli nie uprawa wiedzy, podjęta u własnych źródeł
i na własnym gruncie? Czem Uniwersytet Wileński, a przed nim 
Stanisławowskie szkoły przysłużyły się narodowej poezyi ze strony 
umiejętności, tem Konserwatoryum Warszawskie może i powinno 
obudzonemu geniuszowi muzyki dopomódz. Patrzmy, ów pobudzony 
do ojczystej sztuki duch tak się nagle zerwał, tak mu pilno było so
bie samemu się objawić, że już wcześnie, bo w ostatnich latach ubieg
łego stulecia, rozpoczął pracę. Wówczas Stefani, uczeń szkoły włos
kiej, dał nam pierwsze dzieło polskie, którego to dzieła nic nie uspra
wiedliwia, jeno powszechny do rzeczy narodowych zapał. Opera
o Krakowiakach i Góralach, to niby domowa chłopięcego talentu próbka. 
Niepomiernie wysoko wzniosły się utwory Szopena, który odrazu na nie
spożytą sławę, na podziw powszechny zarobił. Szopen już był uczniem 
Konserwatoryum Warszawskiego, a przecież i on biedził się niemało, 
że mu nie starczyło form stwargłych, urobionych, któreby mogły idei 
narodowej być najodpowiedniejszym wyrazem. Ztąd przymus i pewne 
rozdwojenie estetyczne. Owóż, każda treść ducha, o ile jest samodziel
ną, dąży do samodzielności w formie. Poczuwał się do odrębności 
geniusz germański, i dlatego nie przyjął narzuconych mu form sztuki 
włoskiej ani francuzkiej, jeno dopóty pracował, aż cały w oryginalnych 
pałacach zamieszkał. To tóż bezowocnie przemycającemu operę włos
ką Ileinhardowi Keiserowi ani się śniło, że nie kantylena, jeno fuga 
stanie się zarodkiem stylu i formy i że z niej urośnie, wspaniała, cac
kiem oryginalna budowa symfonicznej muzyki. Jak wyglądać będą 
polskiego ducha pałace, nikt z pewnością orzec nie potrafi; tego wsze
lako nikt nie zaprzeczy, że o ile wielka odrębność cechuje go psycho
logicznie, o tyle mu nie miło i nie gospodarno w cudzem zamieszkiwać 
domostwie.

Zakrzątnienia się około rzeczy narodowych w bicżącem stuleciu, 
ten był nieoceniony wynik, że spisywać poczęto literaturę ludową. 
Nieprzebrane okazało się tu bogactwo tworzywa. Ta artystyczna 
spowiedź ludu, już wiele tomów obejmująca, wejdzie zapewne w skład 
historyi i filozofii ojczystej; jak na teraz, jest ona bez wątpienia jedy- 
nem życiorodnem źródłem dla poezyi i muzyki. Jakoż poezya doko
nała zadania swego. Krusząc narzuconą formalność, odradzając się 
z ducha, przyjęła na się te same kształty i barwy, które jćj lud w kon
turowych wzorach podał. Od szczegółów językowych aż do głównych 
wymiarów, wszystko tu niemal przeistoczono. Dlatego tak żywotna,
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dlatego tak ją każdy rozumie i uwielbia, że się odznacza harmonią 
treści i formy. Muzyce z kolei to samo przypada zadanie. Założone 
w 1821 r. i kierownictwu Elsnera poruczone Konserwatoryum w War
szawie, chlubnie, lubo nader krótko, przez lat dziewięć, służyło kra
jowi. Jego największą zasługą jest to, że w samą porę przyszło nau
czyć pacholęcą muzę naszą. Odtąd to głównie datuje owa muzyka 
polska, której znamiona coraz jawniej występują. Styl jej dość się już 
wyosabnia, iżby go nie poznać po melodyjnym toku, po rytmicznćj bu
dowie, a nawet po harmonicznej ekspresyi. Wszakże wiele w tćm jesz
cze niepewności i obczyzny. Formy sztuki z gruntu psychologiczne
go powstają. Jak dany gatunek ziemi właściwą sobie czarowność 
kwiatu wydaje, tak idea narodowa, skoro dojrzeje, we własną, orga
niczną krasę oblec się musi. To przyrodzona dążność sztuki, tak jak 
człowiekowi przyrodzonem jest z młodzieńca, podobnego do wielu, 
uróść na osobę, do siebie samćj tylko podobną. Kto owej dążności 
sztuki nie uznaje, daje o sobie świadectwo niepełnoletności; kto zaś 
ją pragnie mieć dojrzałą, ten kształci rozum, zdobywa umiejętność, 
by w twórczych objawach swoich mógł być pewnym siebie, świadomym, 
wolnym i na niczyje, jeno na swoje własne podobieństwo całkiem na 
zewnątrz wydanym.

Godziż się przerywać z samego początku chwalebną robotę du
cha, który myśl narodową przez najszczytniejsze objawy, przez poe- 
zyą, malarstwo i muzykę przeprowadza? Chłoszczą go za to domowi 
koryfeusze pozytywizmu, wmawiają że źle sobie radzi, że mu co ży
wo zaprzeczyć siebie samego wypada, by zdobyć królestwo rozumu
i na ziemi polskiój trybunał wiedzy naukowćj ustanowić. Więc na
mawiają do gwałtu, do samobójstwa, nie pomni, że dedukcyjna natura 
inteligencyi polskiej, właśnie tę a nie inną drogę ku naukowym wy
żynom wskazuje. Bogactwo uczuć stanowi najczystszy skarb psy
chologiczny; kto go nie posiada, jest bankrutem umysłowym, jest 
spekulantem, fałszerzem, wytwarzającym wiedzę z suchych formułek 
abstrakcyi, lecz nie z żywego materyału. Uprawmy tedy rozumnie 
ów skarb nasz, ów żywy materyał, ale go nie wypierajmy się, nie 
głuszmy w sobie sił wewnętrznych, które stanowią rdzenny przymiot 
plemion słowiańskich.

II .

Wnijdźmy teraz do wnętrza szkoły i obaczmy czy urządzenie 
jćj o tyle organiczne jest, iżby poważnym zadaniom społecznym od
powiadało. Jako mistrzyni rzeczy pięknych, powinna być szkoła po
średniczką pomiędzy rzeczywistym a idealnym światem, zazdrosną
o cześć i nieziemskie pochodzenie sztuki, lecz zarazem wszechstron
ną i jak Argus czujną na wszelkie pulsa żywota. Tak ją  pojmowali 
Grecy, uosabiający w swoim Parnasie tę samą organiczność a wielo
stronność, jakiemi się odznaczało ich szkolnictwo. Oni nie dopusz
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czali stanowczych rozdziałów w estetycznej uprawie, bo ich w istocie 
niśma, bo wszystkie muzy wspomagają się wzajemnie ku złożeniu do
skonałej pigknoty. We wszystkich sztukach jedno jest pochodzenie 
ideału, lubo wyraz w przestrzeni i czasie odmienny. Ztąd, o ile sig 
dają z tej wyższej poznawać genezy, o tyle wiąże je spójnia nieprze- 
łamana; przeciwnie, ze strony wyrazu materyalnego pojmowaue, wnet 
sig oddzielają jedna od drugićj, zwierają ciasno granice swoje i m art
wieją zwolna w odosobnieniu. Taką martwotą porażoną została 
sztuka od czasu, jak na jćj czole osiadły chmury krytycznćj analizy. 
Krytyka, nie mocna dosięgnąć idealnej, jgla sig formalnćj strony pięk
na; wigc zapanowała nad techniką, uregulowała wprawdzie umiejęt
ność, lecz że suchą i jałową, dlatego zamkniętą w sobie, jak każda 
wiedza doświadczalna. Trzeba być wtajemniczonym, iżby takową 
sztukg rozumieć; ogół jej nigdy nie przyjmie do siebie.

Szkoła muzyczna, jako Konserwatoryum, zupełnie swój tytuł 
tradycyjny usprawiedliwia. Charakter zachowawczy przyjgła na sig 
szkoła wówczas, gdy jej przyszło bronić idei przeciw nieokiełznanej 
swawoli czasu. W wiekach średnich była sztuka muzyczna jedynie 
przez kościół umiejgtnie uprawianą. Że dbano o czystość i nieska
zitelną piękność religijnego ideału, że motłoch świecki szpecił i nieraz 
swym namiętnym oddechem zakłócał spokój sztuki, trzeba było ją  oto
czyć onyin szańcem obronnym, który jedynie był w stanie zachować 
uprawę muzyki w granicach wzniosłości i powagi. Taki obronny cha
rakter miała szkoła rzymska, jaśniejąca nieporównanym blaskiem aż 
w najpóźniejsze czasy, właśnie gdy już inne, a zwłaszcza wenecka, 
do odstępstw skłonnemi się okazały. Wszakże czasy te bezpowrot
nie minęły. Odkąd Monteverde prawo harmonii złamał w kancyonale, 
odkąd florenccy mistrze poczęli dramat wysnuwać muzyczny, już tem- 
samem zachowawczość szkoły naruszoną została. Przypadło jćj te
raz wielorakim odpowiedzieć psychologicznym i estetycznym zadaniom, 
a mniej ścisły zachowując rygor co do tradycyi, jąć sig systematyczne
go urabiania tego, co napływało z życia, co podawała natura. Szkoła 
tymczasem, przyjmując biernie one napływy, usprawiedliwiała tem- 
samćm czynność dyletantyzmu, który skrzętną dla postgpu sztuki pod
ją ł pracę i cenne dla nićj materyały zbierał. Dyletantyzm, lubo za
wsze w opozycyi ze szkołą, niezmiernie wiele w dziejach sztuki zawa
żył. Gdyby nie hrabia Y ern io ijego  wielce ukształcone otoczenie, 
dotąd zapewne wypadłoby jeszcze czekać na przedziwny wytwór no- 
woczesnćj cywilizacyi, jakim jest opera. A wszakże szkoła nie po
trafiła ująć to w karby prawidłowego rozwoju i opera aż dotąd nosi 
na sobie cechy dyletantyzmu, to jest chwiejność i sprzeczność co do 
zasad. Otóż, gdy szkoła pozostawała przy dawnym scholastycznym 
programie, a całą naukę ograniczała do suchych i ciasnych formułek 
technicznych, w obec takowćj jćj bierności, poczęła stawać inna, już 
nie dyletancka, lecz mistrzowska powaga, coraz większym otaczająca 
sig urokiem, co właśnie ztąd pochodziło, że nie zrywając z tradycyą,
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uzupełniała ją  i rozszerzała. Toż jedynie z tej szkoły mistrzów wy
szła istotna piękność i żywotność sztuki. Najszczytniejsze dzieła uświet
niają epokę, którćj ostatnim arcymistrzem był Mozart. Atoli mogło 
się to dziać, dopóki nie przekroczono granic psychologicznego prawa 
w estetyce. Tak zwana klasyka muzyczna powstała przez scholasty
kę szkolną z jednćj, a przez postępowy geniusz mistrzów z drugićj 
strony. Ów dualizm koniecznym był do równowagi w umnictwie mu- 
zycznem, bo jeśli tradycja ujarzmiała zbyt pochopną do niesforności 
fantazyę, to romantyczny geniusz tćj fantazyi ożywiał i humanitarnie 
uposażał technikę szkolną.

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

Oceniając działalność szkoły w tem poetycznćm przeobrażeniu 
muzyki, postrzegamy tćmbardzićj chwiejne i jednostronne zachowanie 
się jej. Szkoła pozbyła się wprawdzie scholastycznego rygoru, nawet 
rozluźniła przepisy i do technicznego wykładu zaciągnęła niezmierny 
zasób formułek, poddając je coraz szerszym wolnościom teoryi. Ale, 
pozostając przy samćj technicznćj stronie nauki, nic nie wyjaśnia, nie 
sięga do źródeł, nie prowadzi umiejętnie i skończenie indukcyjnćj me
tody, a ztąd też wcale estetycznego nie posiada autorytetu. Przeci
wnie, postępując całkiem empirycznie i gruntując estetykę nie na ra- 
cyonalnćm, lecz na praktycznćm, częstokroć wcale indywidualnćm stu- 
dyowaniu mistrzów, stanęła pod sztandarem tych ostatnich i nosi ra- 
czćj charakter praktyczny, przygotowawczy, niż umiejętnościowy. 
Szkoła nie może sobie dać rady z romantyzmem nowoczesnym, tak 
wielkie przepaści techniczne przed nią otwićrają się codziennie. Więc 
uposażając uczucia w to jedynie, co szczupło zakreślona teorya dać mo
że, odsyła go po światło do mistrzów, lub do trzymających się na boku 
specyalnie uczonych profesorów. Lecz ani jedni, ani drudzy rzetelne
go światła mu nie udzielą. Zkądżeby im przyszło posiadać zasady, 
skoro ich szkolą wytworzyć nie była w stanic? Oplączą tedy młodego
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adepta całą siecią poglądów osobistych, subjektywuie oderwanych, a od
kryją mu tajemnice spekulacyjnego, niezmiernie zawiłego kunsztu two
rzenia. I jedno i drugie tak dobrze go obałamuci, że ani myślść
0 swobodnym kierunku natchnienia. Mozół techniczny pognębi intui- 
cyą i sprawi to, że gdy się sądzi być poetą muzycznym, jest tylko odu
rzających łamigłówek twórcą. Tak się to utrwala ów circulus vi
tiosus, w który sztuka zapadłszy, błądzi coraz bardzićj pomiędzy indy
widualizmem i realistyczną gmatwaniną formy.

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

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



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

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

Tyle co do ogólnego umnictwa. Jednakowy z tćm wzgląd nale
ży się Estetyce Szczególnćj czyli Muzycznćj. Niepodobna, iżby szkoła 
jedynie na praktycznym wykładzie kompozycyi poprzestawała, ile że 
praktyczne ćwiczenia, choć wielce pożyteczne, nie dają jeszcze zasad 
uczniowi. W uprawie muzyki nie ustalił się jeszcze stosunek idei do 
formy. Gdzie treść, gdzie forma, nikt dobrze nie wić. Dyletanccy 
estetycy, prawiąc o idealnych kryteryach sztuki, przesądzają je aż do 
niedorzeczności, w tćm mniemaniu, że muzyka posiada moc przedmio
towego obrazowania, a nawet poetycznego myślenia. Owszem, ta 
z przeświadczeń rozumowych mająca wynikać treść, góruje nad uczu
ciową, zwłaszcza u niemieckich estetyków, o ile ci dają się zwieść przez 
łudzącą harmonicznych figur ekspresyą. O Beethovenie, podobnie jak
o Szekspirze, ba, o sainćj Dziewiątćj Symfonii, napisano już wiele ro
zumowanych komentarzy, tak sprzecznych dla czytelnika, jak  sprzecz- 
nemi w obec myślenia wydają się tajne sprawy uczucia. Otóż, jeśli tu 
przesada, za to w szkole zupełna pod tym względem ciemnota. Ucznio
wi nikt nie mówi o treści idealnćj. Ze jednak kompozycye muszą ja 
kąś zawartość posiadać, przeto u professyjnego muzyka najdziwaczniej
sze wylęgają się w tej materyi pojęcia. Jedyną treścią dla niego są 
figury melodyjne i harmoniczne, zaś formą jakaś abstrakcya, jakiś 
niby układ całości, czego ou sam nie jest w stanie dobrze określić. 
Bierze tedy artystyczne formuły za treść same, nic troszcząc się wcale, 
lub jedynie w chwilach natchnienia, więc niejako bezwiednie, o ideę 
wewnętrzną. Estetyka szczególna okazać ma, że idealną treścią mu
zyki jest przepaść uczuć w człowieku, oraz dramata żywota, w jego 
duszy odbite. Najpierwszą formą, objawiającą treść tę, jest melodya. 
Więc piękno melodyi przedstawić należy żywotnie, to jest w stosunku 
do psychicznych poruszeń. Potćm nastąpi piękno harmonii, jako wy
tworu tćj samćj, lecz już spotęgowanej i w rozliczne agregata grupują
cej się treści. Budowa się wzmaga, przybiera proporcye i kształty 
coraz mnożniejsze, aż do złożenia działów i całości, których pięknem 
osobny trak tat zająć się powinien. Gdy utwór całkiem zawrze w so
bie ideę wewnętrzną, gdy zapalone w mistrzu miłości wyłonią się we 
formie i stężeją w artystycznćm opracowaniu, wówczas dopiero przy
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stoi o treści formalnej mówić. Wszakże niepodobna tej treści formal- 
nćj wyróżniać od jakiejś formy, bo ona to właśnie jest formą, od naj
drobniejszych szczegółów aż do ostatecznych granic obramowania. Ta
kowe sprostowanie pojęcia, na mocy którego uczeń bierze szczegóły
i całość za treść i formę, niezmiernie ważnem jest w sprawie wybawie
nia sztuki od przeciążającćj ją  technicznej roboty. W ten sposób wy
jaśni się wartość głosów i rytmów, znaczenie dysonansu i modulacyi, 
układ peryodów, oraz stosunek działów do całości. Znając źródła, 
z których wychodzą owe piękności, estetyka nie dopuści nadużywania 
potężnych środków muzyki i unicestwiania ich przez fałszywy układ, 
nie licujący ze stanami wewnętrznćmi słuchacza.

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

Posiedzenie doroczne A kadem ii F ran cu zk iej. D zieła uwieńczone: K arol W iel
k i  p . V e tau lt.— H istorya pow szechna W ęgier p . Sayons.— M inister Turgot 
z czasów Ludw ika X V I  p . F o ucin .— Rewolucya Termidorowa: Robespierre
i kom itet bezpieczeństwa publicznego  p . d ’H ericau lt.— M ałżeństw o H enryka I V  
z M aryą M edyceuszką  p . B erto lda  Z e lle r .— P oczątki monarchii p ru sk ie j , czyli 
M archia  Brandeburska  p . L avisse.— M arya S tu a r t, j e j  proces i  egzekucya  p . 
C hautelauze.— B retania  w Akadem ii F rancuzkić j p. K erv ille r.— Pastor J a -  
rousseau, ustęp z  czasów reform acyi p. P e lle tan .— O statn ie  w ydanie Listów  fa n i  
Sevigne p. Capmas.—  W ielcy pisarze F rancyi, wydawnictwo pod k ierunkien  p. 
R egner.— D ramata Szeksp ira  p rzek ład  p . M ontaigu .—  D zieła E razm a z R o t
terdamu przekład  p. D evelay.—  Rozbiór F ilozofii M aine ile B irem  p ro f. G erard . 
— N iew olnicy chrześciańscy od początków  K ościo ła , do końca panow ania rzym 
skiego na Zachodzie  p. A lla rd .— Nowe pokłosie , zbiór poezyi panny Ludw iki 
B e rtin .—  Rodróż po Ameryce p . L . B iard .— Studya  nad filo zo fią  we F rancyi 
w X I X  wieku p . F e rraz .— P ogadanki naukowe p. H . P a rv ille .— M iasta  umar
łe nad zatoką liońską  p . L en teric . K onkurs poetyczny: A ndrze j Clienier p. 
du L oele.— Sully P rudhom m c.— Mowa A leksandra  Dum asa, z powodu n agród  
M onthyona za zasługę.—  Wspomnienia p a n i d 'Agoult (D aniel S te rn ) .— Sepliora, 
m ysteryum  b ib lijne  p . A leksandra  P a ro d i.— O brona tezy w Sorbonie p . A u- 
tard : Poeta w ło sk i Leopard i.— P anteon  literacki: M uza historyczna. Ubodzy
i żebracy , powieść p . L an d e lle .— Sztuka czytania.— Pom niki historyczne we 
Francyi.— Czarni żyd zi w A bissyn ii p. I la lev y .— Karczm y od czasów n a jd a 
w niejszych.—  O stosunku zbytków , do fo rm y  rządu; rozpraw a prof. B audrillard .
— W ystaw a obrazów konkursow ych: N a p a d  Gallów na R zym .— Sprostow anie.

Zwyczajna stagnacya literacka w ciągu miesigey letnich, dała 
sig uczuć w tym roku silnićj niż kiedykolwiek. Dzienniki zajgtc wy
łącznie sprawami wojennemi, z okiem wlepionćm we Wschód, nic mia
ły w kolumnach swoich dosyć miejsca, na prostą nawet wzmiankę
o świeżo pojawionych utworach, których liczba, jak zwykle w tej po
rze, była nadzwyczaj małą. Stagnacyą tg przerwało nakoniec do
roczne posiedzenie w Akademii-francuzkićj. Wriadomo jak skwapli
wie Paryż garnie sig na podobne uczty duchowe. W tym roku oprócz
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zajęcia jakie budzi wiadomość o uwieńczonych dziełach, dwie jeszcze 
ponęty przyciągnęły liczną publiczność: pan Legouve, sławny propa
gator nauki czytania, miał powtórzyć konkursowy poemat pana Locie
o Andrzeju Chenier, Aleksander Dumas miał zdawać sprawę z nagród 
Monthyona za cnotliwe uczynki. Dumas, który odkrył przed światem 
tyle chorobliwych narośli na biednych ludzkich sercach, miał z tych
że serc dobywać szczere złoto i ukazać je na pociechę ludzkości! Nie 
dziwić się więc, że mimo sierpniowego skwaru, tłumy napełniły wiel
ką salę pałacu Mazariniego.

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

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

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

Nagrodę fnndacyi Thiersa, przysądziła Akademia panu Edwar
dowi Sayons, za dwutomowe dzieło: Hislorya powszechna Węgier. 
Wstęp do tćj wielkiej pracy, dwa lata temu osobno ogłoszony drukiem, 
obejmował pierwotne dziejów Madziarów, ich etnografią, osiedlenie 
ich w Panonii pod Arpadami, najazdy na Niemcy i Francya. O tym 
prologu mówiliśmy szczegółowo w swoim czasie. Po nim następuje 
historya domu andegaweńskiego, tak ściśle połączona z naszą, przez 
Elżbietę Piastównę, Ludwika i Jadwigę; a po niej epoka elekcyjnych 
k ró ló w  niemnićj blizko dotycząca naszćj przez trzech Jagiellończyków, 
z których pierwszy wytoczył krew pod Warną, ostatni pod Mohaczem. 
Autor w żywy i dramatyczny sposób maluje bohatćrskie wysilenia na
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rodu węgierskiego, zawzięte zapasy przeciw Turkom, opór stawiany 
wytrwale Austryi. Dociąga rzecz do czasów obecnego odrodzenia, 
kiedy Węgry, w skutek rozumnćj polityki przewódzców swoich, a bar- 
dzićj jeszcze w skutek dziejowych przemian, stały się główną podporą 
potęgi austryackićj. P. Sayons doprowadził pracę swoję do r. 1867, 
to jest do koronacyi w Peszcie cesarza Franciszka Józefa. Historyą 
ta jest owocem dwudziestoletnich trudów. Autor długi czas przeby
wał w Węgrzech, zbadał tam mnóstwo historycznych dokumentów, jak 
niemniśj zaczerpnął w bogatym zdroju miejscowych tradycyi.

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

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

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

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

Czwarty z laureatów pan Lavisse wykonał pracowite dzieło p.t.: 
Etude sur Tunc des origines de la monarchie prussienne, on la Mar
chie de Brandebourg sous la dynastie Ąscanienne. Historyą domu 
brandeburskiego ścisły ma związek z dziejami naszemi; margrabiowie 
ci jak wiadomo, odziedziczywszy Prusy po Krzyżakach i wyłamawszy 
się z pod zwierzchnictwa polskiego, położyli kamień węgielny dzisiej* 
szćj pruskiój monarchii. Nie miejsce tu mii poru zastanawiać się
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szczegółowo nad tą, pracą; poświęcimy jćj wkrótce obszerniejsze spra
wozdanie. Autor przedstawia krwawe wojny margrabiów brandebur- 
skich i bezustanne ich podboje, które Mirabeau określił jednym rzu
tem pióra, w dziele o monarchii Fryderyka II: wojna je s t dla Prus 
przemysłem narodowym. Smutny to przemysł dla sąsiadów: doświad
czyła tego Francya, doświadczyli inni stokroć jeszcze dotkliwiej!

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

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

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

Nagrodę Guerin (2500 fr.) przysądziła Akademia panu Pelletan, 
za ustęp z czasów reformacyi. Autor skreślił życiorys pastora Jarous- 
seau, rodzonego swego dziada; w pierwszćj części maluje tę charakte
rystyczną postać, w drugićj opisuje liczne jego przygody. "Rzecz roz
poczyna się w ostatnich latach panowania Ludwika XV, kończy za 
rządów następnych. Niektóre rodziny protestanckie, mimo ciążącego 
nad niemi edyktu nantejskiego, mieszkały w zapadłej okolicy Saintonge. 
Pastor Jarousseau, człowiek prostego serca, pełen odwagi, niedość że 
podtrzymywał jc na duchu, co więcej, postanowił wywalczyć dla nich
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prawa. Dnia jednego, na clmdój klaczce Misere, puszcza sig sam je
den w daleką, drogg do stolicy. Po trzytygodniowej podróży, przepla
tanej mnóstwem przygód, staje nakoniec w Paryżu. Tam poznaje się 
z Franklinem, jedna sobie względy ministra Malheserba. Dostaje sig 
wreszcie do Ludwika XVI. Król pozwala mu zbierać gromadkg współ
wyznawców, przemawiać do nich, modlić sig z nimi razem, pod osłoną, 
głgbokićj tajemnicy. W siedm lat potćm, roku 1787, wydany edykt 
tolerancyi, potwierdza prawa protestantów. Książka pana Pelletan, 
napisana spokojnie z umiarkowaniem, bez poruszenia drażliwych pytań 
religijnych i politycznych, a do tego pigknym stylem w żywy i zajmu
jący sposób, zjednała sobie uznanie Akademii.

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

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

Inną nagrodę w ilości 4,000 fr. przysądziła Akademia, p. Ite- 
gner, kierującemu olbrzymiem wydawnictwem Wielkich pisarzów Fran
cyi. Firma Ilachette od lat szesnastu zajmuje się tą ważną publikacyą. 
Dotąd wyszło tomów pięćdziesiąt, na czele ich stoją Pamiętniki <S7. Si
mona, wydane według własnoręcznego rękopisnm, za który wydawcy 
zapłacili 75,000 fr. Wyszły niemnićj dzieła Kornela i Kasyna, oczy
szczone zupełnie z dawnych błędów, dopełnione komentarzami. 
I'. Itegner zrzekł sig nagrody na rzecz młodszych współpracowników 
swoich.



PARYZKA. 97

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

Do dziewięciu nagród, fundacyi sławnego filantropa Monthyon, 
przeznaczonych za dzieła, które odpowiadając wymaganiom sztuki, mo
gą przynieść prawdziwy pożytek społeczeństwu, zgłosiło się stu dzie
sięciu kandydatów. Akademia zmuszoną była, jak wyznaje z żalem, 
usunąć od konkursu tych wszystkich, którzy dawnićj zostali uwień
czeni.

Pierwszą nagrodę w ilości 3,000 fr. otrzymał w tym roku profe
sor Gerard, za rozbiór filozofii słynnego spirytualisty Maine de Biran, 
który przed czterdziestu laty stworzył dzisiejszą szkołę psychologiczną. 
Profesor Gerard ożywił pamięć znakomitego myśliciela. Do krytycz
nej rozprawy dodał liczne ustępy z niewydanych dzieł Birana, w któ
rych filozof ten systematyzuje wiarę i wiedzę, pokazując zupełną ich 
różnicę.

Drugą nagrodę przysądziła Akademia p. Allard, autorowi dzieła 
p. t. Niewolnicy chrześciańscy od pierwszych czasów Kościoła do koń
ca panowania na Zachodzie. Autor w tej znakomitej pracy, podejmu
je najważniejsze zagadnienia, tak religijne, jak filozoficzne, tak dziejo
we, jak i społeczne. Wykazuje Chrześcianizm pracujący wytrwale od 
pierwszych początków istnienia swego, nad obaleniem niewolnictwa, tćj 
strasznćj gangreny, toczącej starożytną cywilizacyę. O dziele tem 
mówiliśmy obszernie w innćm miejscu, zaczćin doniosłość jego poświad
czoną została jednomyślnym sądem Akademii ').

Nagrody Monthyona obejmują wszystkie działy literatury: poe- 
zyą, filozofią, powieść, obrazy historyczne, podróże i t. d. z wyłącze
niem tylko dzieł sprzecznych z zasadami wysokiej moralności, choćby 
genialnćm skreślonych piórem. Co rok widzieliśmy dwie lub trzy za
szczycone niemi powieści; w tym roku, rzecz dziwna, nie dostrzegamy

' )  K ronika Rodzinna r .  1 8 7 G. 

Tom  IV . Październik 1877. is
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ani jednćj. Z poezyi znajdujemy tylko zbiór ulotnych pieśni panny L u
dwiki Bertin, p. t. Nowe pokłosie. Należało go raczej nazwać ostatnićm 
pokłosiem, autorka bowiem umarła, równocześnie z pojawieniem się 
zbioru. Akademia położyła zaszczytny wieniec na jćj grobie.

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

Inną nagrodę Mońthyon, przysądzono p. Ferraz, profesorowi fa
kultetu Lyońskiego, za ważną pracę p. t. „Studya nad filozofią we F ran
cyi w XIX wieku. Autor przedstawia poprostu, bez namiętnych unie
sień, rozmaite filozoficzne teorye, nurtujące dziś w łonie społeczeń
stwa. Z całą ścisłością logiczną zbija niebezpieczne ich strony, wska-. 
żuje przepaść, do którśj doprowadzą, jeśli umysły nie spostrzegą się’ 
w porę i nie przyjdą do zdrowych pojęć.

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

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

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

Ostatni rozdział w końcu dzieła, poświęcony stronic czysto prak
tycznej. Biegły inżynier wskazuje sposoby, jak spożytkować tc bagna, 
zasadzając je gęstym lasem.

Z prac dwu wyżćj pomienionych inżynierów, pokazuje się, że 
Ocean nie spoczywa tak stale w obrębie swoim, jakto niegdyś mniema
no. Podczas gdy morze Śródziemne ucieka coraz dalej od południo
wych brzegów Francyi, Atlantyk przeciwnie, pochłania coraz bardzićj,
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zachodnie jćj wybrzeża. W piętnastym tomie Parvilla, znajdujemy 
hypotezę, że za jakie dziesięć wieków, Paryż może się stać portowćm 
miastem, a za trzydzieści, może z całą, Francyą podzielić losy przedhis
torycznej Atlantydy!

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

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

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

W  słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;
Trudnićj dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę!

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

„Ktokolwiek jak ja przeżył kilka dni w towarzystwie tych za
cnych dusz, nietylko że się staje lepszym, ale czuje w sobie więcćj od
wagi, więcćj światła i wiary, niż po przeczytaniu najmędrszych przepi
sów, najdoskonalszych traktatów filozoficznych; czemu? bo geniusz nie 
wytłómaczy Boga, a dobroć oddaje ilu  żywe świadectwo!
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Zapowiedziane od roku wspomnienia pani Agoult, znanćj pod 
pseudonimem Daniel Stern, ukazały sig w obszernym tomie przed kil
ku miesiącami. Paryż oczekiwał ich niecierpliwie: jedni spodziewali 
sig znaleźć w tych wspomnieniach, nowe źródła do psychicznych ba
dań nad ludzkićm sercem, inni cieszyli sig nadzieją maleńkich skanda- 
lików. Demokraci przyklaskiwali najprzód zdemokratyzowanćj arys- 
tokratce, które tak świetnem piórem skreśliła obraz rewolucyi 1848 
roku, którą Lammenais obrał za powiernicg swych filantropijno-mistycz- 
nych mrzonek, Mazzini za poufną korrespodentkg. Przedmowa ogło
szona w dziennikach przed ukazaniem sig dzieła, bardzićj jeszcze zao
strzyła ciekawość powszechną. Autorka wylicza w niój najsłynniejsze 
autobiografie, określa ich wady i zalety: żadna nie odpowiada jak wi
dać jej pojgciom: każda pociąga ją, a zarazem budzi w niój szczególną 
odrazg. Dwaj tylko: Goete i Alfieri znaleźli u niój wzglgdy.

„Pierwszy ze znanych autobiografów Św. Augustyn, mówi pani 
d’Agoult, migszając do wyznań swoich skrupuły kazuistyczne, rozrzew
niał mnie i zmuszał do uśmiechu; książka Jana Jakóba Rousseau, cudo
wna i nikczemna zarazem, zdumiewała mnie i oburzała. W wyznaniach 
jego szlachetnćj zwolenniczki (Georges Sand), tej niewiasty cnoty staro
żytnej, która nieznała trwogi ani kłamstrwa, radabym wymazać wiele 
stronnic, zbyt przypominających wzór mistrza. Wielki styl Chateau- 
brianda, doprowadzał mnie czasami do zachwytu, ale mój zapał gasł 
prgdko, zmrożony powiewem wygórowanćj próżności.11

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

Wyobrażamy sobie z jakićm zgorszeniem, demokraci na samym 
wstgpie dzieła, spotkali ten szereg feudalnych protoplastów, którym 
autorka hojną rgką posypuje wieńce i kadzidło. Pierwsi z nich toną 
w pomroku średnich wieków, ostatni oblewają krwią gilotynę, lub z ki
jem pielgrzymim, depczą ścieszki wygnania. Wszyscy równie dziel
nie szermierzą piórem jak  i mieczem. Jeżeli zardzewiał miecz Fla
vinich, pióro za to prawem krwi, przeszło na praprawnuczkg. Ale 
potrzeba było innych jeszcze żywiołów, aby ukrzepić arystokratyczną 
płonkg, i doprowadzić ją do wyższćj ewolucyi. Tc żywioły znalazły 
sig w niemieckićj rodzinie z Frankfurtu. Ojciec autorki emigrant, 
przebywając za Renem, pojął w małżeństwo córkg Hetmanów, pysz
nych reprezentantów staro-germańskiego mieszczaństwa, którzy ze wzgar
dą pomiatali dorobkowiczem Rotszyldem. Ale i wpływ germański 
nie wystarczał; potrzeba było zrównoważyć go szlachetniejszym żywio
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łem włoskim. Otóż więc Betmanowie mieli w rodzie swoim po ką- 
dzieli jakiegoś Włocha Adami. „Temu to macierzystemu naddziado- 
wi, mówi autorka, zawdzięczam może wrodzony smak estetyczny, i go- 
rącą miłość ziemi włoskićj.“

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

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

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

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

„Starzec uśmiechnął się, wrziął mnie za rękę, idąc wyszeptał kil
ka słów niewyraźnych, a potćm usiadł na ławce, zatrzymał mnie przy 
boku całą drżącą. Przyszłam jednak do siebie: podczas gdy prowa
dził rozmowę z obecnymi, spojrzałam nań ukradkiem. I w tejże 
chwili, jak gdyby uczuł wzrok mój, obrócił ku mnie oczy. Te dwie 
płomieniste źrenice, przeszyły mnie na wskroś; blask tryskający 
z czoła, oślepił mnie niejako. Żegnając krewnych moich Goete po
łożył mi rękę na głowie, zostawił ją  długo, pieścił nią jasne moje wło
sy: nie śmiałam odetchnąć. O mało nie uklękłam. Czuła-żem ja 
w dotkięciu tćj dłoni magnetycznej, błogosławieństwo, wróżbę przysz- 
łćj opieki? Nie wiem! To jednak wyznać mogę, że ilekroć "w życiu 
ukorzyłam się duchem pod tą ręką błogosławiącą, powstawałam zaw
sze ukrzepiona!“
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Szczegółowo autorka przebiega swoje lata dziecinne, pokazuje 
dwa prądy: francuzki i germański, które zbiegły się w nićj szczęśliwym 
trafem i roztliły iskrę geniuszu. Wprawdzie wyraz ten zatrzymał się 
na jćj ustach, łatwo go przecież zgadnąć. Z powrotem Burbonów, ro
dzice wrócili do Francyi, osiedli w zamku wiejskim, opodal od Paryża. 
Tu zaczęło się wychowanie dziesięcioletniej córki, wychowanie łączą
ce według nićj wszelkie warunki doskonałości.

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

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

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

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

Zamieszkały w Paryżu. Matka dumna z pięknćj jasnowłosćj 
córki „przypominającćj wiotką postawę bohaterki Szyllerowskich bal
lad, (tak pani d'Agoult mówi o sobie), dobra matka otaczaia ją  najt- 
kliwszćm staraniem, kochała ją  nad wszystko. Jak córka odpłacała 
tę miłość? Powtarzamy jćj słowa.
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„Nadzwyczajny pociąg czułam do ojca mego, wszystko w nim 
zachwycało mnie, uderzało oczy nieporównanym wdziękiem; matka 
przeciwnie, wcale mnie się nie podobała. Nie brakło jćj przecie po
wabu, zachowała ślady dawnćj piękności, ubierała się z wielkiem sta
raniem. A przecież obecność jćj, nigdy mi nie była przyjemną; roz
mowa z nią nie potrąciła we mnie żadnćj myśli. Mimo jćj wielkićj 
dobroci i słodyczy, nigdy nie otworzyłam przed nią serca. Mówiłyś
my tylko o rzeczach obojętnych."

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

Gdy na kobićtę zawołają „żono!“
Już ją  żywcem pogrzebiono.

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

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

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

„Jak niegdyś słynna pani Roland, mogłam wiedzieć, że szczebel, 
na którym stoję, niedostępny dla tłumów. Rozum mój niepospolity,
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wraz z wyobraźnią i uczuciem mojćm, nadaje mi odrębny temperament, 
łączący w sobie zalety francuzkie z niemieckiemu Słodka z natury, 
mara humor jednostajny, charakter prawy, obejście ujmujące. Nie 
dojrzeć we mnie pedantyzmu, ani próżności, ani pretensyonalnej prze
sady. Mogę być wymowną, lecz nie zawsze; wówczas tylko, gdy serce 
moje poruszone uczuciem. To uczucie głęboko ukryte w duszy, nie
kiedy wybucha błyskawicą. Niecierpię komunałów; nie pożyczam ro
zumu od nikogo, nie umiem czczą rozmowną zabawiać gości moich. 
Pragnę się przypodobać, ale tym tylko, którzy mnie się tćż podobają. 
Głupcy, samochwały, pleciuchy, nudzą mnie śmiertelnie. Słucham 
ich z roztargnieniem; odchodzą obrażeni: mam w nich zawziętych nie
przyjaciół.*1

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

Obrazy społeczeństwa francuzkiego za restauracyi, jak  niemniej 
w początkach monarchii lipcowej, stanowią najciekawszą stronę Wspo
mnień hrabiny d’Agoult. Niektóre typy wybornie odszkicowane w kil
ku śmiałych zarysach. Oto z nich jeden:

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

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

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

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

Strojne matrony obsiadły w półkole pyszny salon Betmanów, 
kiedy ukazała sig w nim długo oczekiwana (dic Langerwarlelc). To-



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

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

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

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

Takie to uprzedzenia przeciw niewieścim pracom panowały przed 
trzydziestu laty w Akademii francuzkiej.
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Aleksander Parodi, zachęcony powodzeniem Rzymu zwyciężone
go, wydał nowy dramat wierszem, p. t.: Sephora. Dramat ten, przy- 
przypominający formą dawne Mysterya średniowieczne, nie odpowiada 
wymaganiom dzisiejszćj sceny. Autor u kolebki rodu ludzkiego, wpro
wadza w grę dwa prądy, które od wieków wstrząsają społeczeństwem, 
a dziś groźnićj niż kiedykolwiek wystąpiły wzajem do zapasu. Jest 
to walka materyalizmu ze spirytualizmem, walka rozumu, przeczącego 
uporczywie,—z duszą, rozmiłowaną w tradycyi.

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

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

Akt pierwszy rozpoczyna się o brzasku dziennym. W pomroku 
sterczą potworne mury miasta. Adam wychodzi z namiotu, stoi wspar

Tom  IV . Październik 1877. u



ty o kosztur. Dźwięki gędźby dają się słyszeć. Stróż nocny budzi 
mieszkańców, zwołuje ich do dziennej pracy.

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

Kanity, budzę was!

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

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

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

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

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

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

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

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

ZACYEL.
TUBAL.

ZACYEL.

TUBAL.

ZACYEL.
TUBAL.

ZACYEL.
TUBAL.

ZACYEL.

TUBAL.
Z a c y e l .

Coś spełnił?
Byłem nagi, i przędzą lnu białą,

Utkaną w miękki rąbek, skryłem drżące ciało.
Nad lniane twoje włókno, jedwab cudnićj świeci,
A robaczki go przędą.

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

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

W oceanu łonie 
Zliczył-żeś żartkie wały, zgruntował-żeś tonie?
Wiesz-li co tak porusza wściekły szał olbrzyma?
Jaka siła go wiecznie na uwięzi trzyma?
Ty, przyrosły do ziemi, poznałżcś jćj prawo?
Kto z wnętrza jćj pchnął góry? Któż odział je trawą? 
Zkąd 011 wół, co cierpliwie ciągnie pług po roli
I tygrys co wprządz w jarzmo karku nie pozwoli? 
Poznał-źeś i obliczył wszystkie twory świata?
Wićsz jak z jajka się kluje ptaszyna skrzydlata?



T u b a l.  Poznam to!
Z a c y e l .  Czyż tw e m yśli w  odm ęcie n ie zgrzezły ,

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

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

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

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

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

Kilka miesięcy temu, odbyła się w sali sorbońskiej, gorąca dys
puta, przypominająca czasy świetnych turniejów literackich. W obec 
sądu przysięgłych, pod prezydencyą profesora Meziera, p. Aulard, kan
dydat na doktora w wydziale literatury, bronił tezy swojćj, którćj 
przedmiotem było ocenienie prac włoskiego poety Leopardego. Zimny
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racyonalista nowćj szkoły, p. Aulard, usiłował dowieść, że dla rozwi
nięcia skrzydeł geniuszom, nie potrzeba ani wiary, ani miłości, ani pa- 
tryotyzmu, lecz myśl filozoficzna, ściśle sformułowana, stać się może 
dostateczną pobudką. Przeciw takiemu dowodzeniu, silnie wystąpił 
prezes sądu Mezieres: wsparło go całe grono Akademickie.

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

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

Skończył lat dwadzieścia trzy. Jego poezye drukowane po pis
mach, przeszły niepostrzeżone. Wreszcie za zgodą ojca, opuszcza nie
nawistne Recanati, otrząsa proch z obuwia swego, pośpiesza do Rzymu. 
Uszczęśliwiony zrazu, wkrótce niezłomne napotyka zapory. Niewić,
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jak sobie radzić z ludźmi, wszystko zamknięte przed nim, a jednak żyć 
potrzeba. Pracuje więc nad gramatyką i filologią, pisze artykuły do 
przeglądów', tłómaczy, zbićranotaty. Uczeni zwracają wreszcie uwagę na 
pracowitego młodzieńca. Niebuhr i Bunsen biorą go pod opiekę, ofia
rują katedry w Niemczech, ale wątły stan zdrowia nie pozwala mu 
przyjąć stałego obowiązku. Po dwuletnich wysileniach wraca do Re- 
canati, ubogi, smutny i zniechęcony.

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

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

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

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

W drugim dziale utworów poeta zrywa stanowczo z wszelką tra- 
dycyą, toruje sobie nowe drogi. „Odpocznij serce moje, woła on, nic 
cię już poruszyć nie zdoła! Ziemia niegodna twoich westchnień; odpocz
nij, zagłusz w sobie nadziej,ę! nam dano tylko umrzćć!“ W tych sło
wach z poematu Miłość i Smiert, krytyk widzi ostateczny przełom. 
Odtąd geniusz poety rozwija czarne skrzydła, krąży nieustraszony po 
pustym życia stepie, zdziera wszelkie zasłony; widzi tylko, opićwa tyl
ko nicość! Czciciel Nirwany przenosi ją  do kolćbki Homera, burzy
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Olimp, spędza z Parnasu Muzy, z ust Safony wydobywa dźwięk pieśni 
buddyjskiej. Kiedy Chateaubriand i Byron opiewali żałobę serc 
własnych, pysznili się nią, jakoby stanem wyjątkowym, jakoby arysto
kratyczną pieczęcią geniuszu; Leopardi demokratyzuje boleść, poddając 
ludzkość całą pod fatalne jćj prawa.

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

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

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

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

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

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

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

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

„Sylwio! pamiętasz-li czasy ziemskiego życia twego! Kiedy pięk
ność połyskała w pogodnćm twojćin oku, kiedy radosna i zadumana 
wstąpiłaś w progi młodości. Spokojne ściany domu brzmiały odgło
sem' twćj pieśni bezustannćj, gdy z robotą siadałaś przy okienku 
i myślą uganiałaś przyszłość tajemniczą! Było to w kwiecistym m a
ju!... Tak ubiegał tobie dzień cały. Ja przerywałem niekiedy miłą
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naukę, zgarniałem papiery w których kryła się najlepsza cząstka isto
ty mojćj; z ganku domu rodzicielskiego chwytałem uchem dźwięki 
twojćj piosenki, a okiem ścigałem wprawną rączkę snującą rozpoczęty 
wątek. I patrzałem w pogodne niebo, i na drogi słonecznym uzło- 
cone promieniem, i na zielone sady, i na dalekie brzegi morza, i na 
góry upowite rąbkiem mgły sinćj. Język śmiertelny nie wypowie co 
czułem wtedy w sercu. O Sylwio! jakże dla nas pięknem było życie 
w tćj chwili!"

Poważni sędziowie przyklasnęli, wzruszeni tym obrazem, snać 
prace naukowe nie zmroziły w nich serca. Jeden zawołał w unie
sieniu:

„Może łudzi mnie urok młodzieńczych wspomnień, ale gotów- 
bym odwołać się do uczucia wszystkich tu obecnych, niech powiedzą sło
wo za poetą, który najszczerzej cierpiał i najszczerzćj kochał."

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

Kandydat jakkolwiek pobity, otrzymał jednak stopień doktora. 
Spór co do Leopardego, nie został roztrzygniętym ostatecznie, ocenio
no niemniej w p. Aulard, niepospolitą zdolność krytyczną, jak  nie- 
mnićj głęboką erudycyą. Co do filozoficznych jego teoryi, prawa sor- 
bońskie zostawiają w tym względzie wszelką wolność. Fakultet lite
ratury zdobył więc nowego doktora: wkrótce może doktryna Nirwany, 
zdobędzie nowych adeptów, wśród młodzieży goniącej za nowością. 
Bądź co bądź prawda zwycięży. Nie brak w Paryżu pełnych zapału 
profesorów, którzy jak Mezieres potrafią krzepką ręką utrzymać nie
skażony jej sztandar, którzy jak on wzięli za godło: patrzmy w przysz
łość, nic spuszczając z oka przeszłości!
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Towarzystwo bibliografów, kierując wydawnictwem Biblioteki 
Elzewirskiej, odgrzebuje wytrwale z prochu niepamięci stare dzieła 
i wzbogaca niemi tak historyą jak literaturę. Do najważniejszych 
przedsiębierstw należy Panteon literacki złożony z czterdziestu dwu 
wielkich tomów w ósemce, drukowanych dwoma kolumnami. Główny 
dział zajmuje w nim historyą.

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

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

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

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

Powieść p. Laudelle pełna życia i ruchu. Autor unika czczćj 
moralizacyi, prowadzi rzecz w sposób dramatyczny i bardzo zajmujący.
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Słowo Legouvego rzucone w porę, zakiełkowało już i bogato 
zapowiada plony. Mówiliśmy w przeszłej kronice o konferencyach 
i książce uczonego akademika. Sztuką pięknego czytania, zajmuje 
dziś nietylko Paryż, ale całą Francyą. Kobićty podjęły z zapałem 
piękny i pożyteczny pomysł. Inspektorowie szkól zasypali autora 
dziękczynnemi listami; książka jego znajduje się we wszystkich biblio
tekach szkolnych. Słynny artysta dramatyczny Ilenier, emeryt od lat 
kilku usunięty ze sceny, wziął szczególnićj do serca tę sprawę. „Dzieł
ko pańskie, pisze do Legouvego, poruszyło umysły wszystkich; każdy 
pragnie uczyć się czytać.“ W skutek tak powszechnego popędu, Ite- 
nier oznajmia, że postanowił rozpocząć publiczny kurs czytania w jednćj 
ze szkół paryzkich. Wkrótce zapewne zajdzie on naśladowców.



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

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

Myśl jak widać była na dobie. Trzy lata temu zabrano się do 
pracy z wielką skwapliwością; pierwszym jćj owocem jest tom świeżo 
wydany. Obejmuje on pomniki religijne Paryża, oddane w wiernych 
reprodukcyach, opisane z najściślejszą dokładnością. Dalsze tomy 
następować będą wślad po sobie, w miarę zebranych materyałów; wy
dawcy obiecują po dwa na rok. Be tomów obejmie cała publikacya, 
nie wiadomo. Bogactwa artystyczne Francyi, znane były miejsco
wym archeologom, ale ogół nie domyślał się nawet ich doniosłości. 
Popęd do wydobycia ich na jaw, zawdzięcza kraj naukowym Towa
rzystwom, przed laty kilkunastu zawiązanym po prowincyach. One 
to rozpoczęły wielkie dzieło decentralizacyi naukowćj, główny waru
nek normalnego postępu.
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Józef Halevi, uczony oryentalista, oddany głównie nauce etyops- 
kich języków, wydał w hebrajskim przekładzie modlitwy żydów czar
nych z Abisynii, zwanych Falashas. Przed laty dziesięciu, p. Hale
vi, w skutek otrzymanśj misyi, zwiedził ten kraj, zbadał ową mało 
znaną, odrośl czarnego szczepu, pod względem religii, obyczajów i etno
grafii. Świeżo wydana książka jest sprawozdaniem z tśjźe misyi nau
kowej.

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

„Co zamiera w rzeczywistości, niechaj odżyje w pieśni.11 Myśl 
ta uwieńczona rymem Szyllera i zamieniona w przysłowie, dała pobud
kę Francuzom do apoteozy karczem, w chwili, gdy wyrok ministra



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

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

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

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

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

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

W XVII wieku, w tak zwanćj Lwiej jaskini zbierali się najpier- 
wsi poeci tych czasów: Voiture, Saint-Amand i inni. Nieśmiertelni 
z Akademii Francuzkićj wiedli rej w tćm arystokratycznćm kole. Pod 
Białym Baranem przebywał Boileau w towarzystwie Rasyna. Bod drew
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nianą szpadą Marivaux zbierał grono pisarzy i artystów dramaty
cznych.

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

Ciekawą byłaby historyą starych gospod i kawiarni warszawskich, 
wzięta ze stanowiska literackiego. Ważną inicyatywę w tym kierun
ku dał zasłużony nasz badacz, K. Wł. Wójcicki w Społeczności war
szawskiej. Mamy nadzieję, że czcigodny autor nie ograniczy się na 
tój pracy, tak ciekawśj i nauczającćj. W tego-to rodzaju obrazach 
drga niejako dusza przeszłości. Taka żywa historyą wybornem jest 
dopełnieniem badań teoretycznych: ona prostuje nąjlepićj ich ogól
nikowe a częstokroć błędne wTywody.
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W Akademii Napisów, słynny ekonomista Baudrillard czytał 
ciekawą rozprawę o zbytkach, w stosunku do rozmaitych form rządu. 
Najsamprzód scharakteryzował grubiańskie zbytki ludów całkiem ob
cych cywilizacyi; określa potem zbytek wyrafinowany, ale skażony 
w gruncie i prowadzący do zepsucia w monarchiach absolutnych. Za
pytuje z kolei profesor, pod jaką formą objawia się zbytek w rządzie 
oligarchicznym? Arystokracya każda, mówi on, surową była w począt
kach swoich, później dopiero, w miarę jak się chyliła do upadku, za
czynała zbytkować. Feodalni panowie żyli hulaszczo, stroili się w bła
waty, otaczali świetnym i licznym dworem, wyprawiali łowy, biesiady 
i turnieje. Arystokracya finansowa przeciwnie, szuka z upodobaniem 
komfortu, lubi wszystko co błyszczy; używa śpiesznie nagromadzonych 
bogactw, widząc jak fortuna kapryśną bywa i zmienną.

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

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



kie rozczarowanie, u drugich tłumiony gniew na losy, u innych szalona 
chęć użycia; ztąd wreszcie krzewienie się idei socyalistycznych, ztąd 
owe powtarzane zbyt często ruchy konwulsyjne, które bez pożytku dla 
nikogo, zagrażają dziś społeczeństwu.
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W Pałacu Sztuk Pięknych wystawiono na widok publiczny obra
zy i rzeźby kandydatów, ubiegających się o stypendyum do szkoły rzym
skiej. W roku tym młodzi artyści dłużćj siedzieli w loży, niż to 
zazwyczaj bywa. Niewola ich przeciągnęła się do dwu miesięcy. 
Z dziesięciu olejnych obrazów, wykonanych na jeden temat, uderzył 
nas szczególniej utwór młodego Chartrau, ucznia Cabanela. Przed
miotem obrazu, opanowanie Rzymu przez Gallów, według opowieści 
Liwiusza. Starcy zgromadzeni na Forum, rozeszli sig do domów, 
i tam czekają śmierci. Każdy z nich oblekł szatę godową jakby na 
tryumf, i zasiadł w krześle kurulnćm w przedsionku domu swego. 
Barbarzyńcy na widok ich czują religijny przestrach, stają osłupieni. 
Jeden tylko zbliża rękę do białśj brody Papiryusza. Oburzony tą 
zniewagą Rzymianin, uderza Galla w głowę laską z kości słoniowój. 
Było to hasłem rzezi. Pan Chartrau z wielkim talentem przedstawił 
Galla w chwili, kiedy kładzie rękę na brodzie senatora rzymskiego. 
Wybornie oddał gniew starca, jak niemniej wyzywającą postawę bar
barzyńcy. Przysądzouo mu złoty medal. Z pomiędzy 10-ciu uczniów, 
trzech zyskało nagrodę konkursową.

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

Przez kilka miesięcy nie mieliśmy w ręku Biblioteki Warszaw
skiej, z tego powodu dziś dopiero podejmujemy przedmiot nieco już 
zadawniony. W zeszycie lipcowym znajdujemy w Rozmaitościach, 
jakoby  dopełnienie imion artystek polskich, których prace wystawione 
były w tegorocznym Salonie paryzkim, a które my, mieliśmy nibyto 
pominąć, zajmując się jedną  tylko panną Izydorą Mikulską. Nie umie
my w żaden sposób wytłumaczyć sobie tćj niewczesnćj "reklamy, na 
rzecz rodaczek naszych. W poprzednim bowiem, czerwcowym zeszy
cie, kronika nasza wyliczyła wszystkie te imiona nietylko w kolum
nach swoich, ale nawet w naczelnym spisie przedmiotów. Nie prze
milczeliśmy ani o miniaturze pani Amplewskićj, ani o porcelanach pan
ny Prusinowskiej i Płużańskićj, ani o pięknćj akwarelli pani Przepiór- 
skićj, ani o emaljach panny Stryjeńskićj, tćm mnićj o kopii z obrazu 
Matejki: Posłowie przed Batorym , pani Konstancyi Boulard, o której 
nawet nie wspominają nasi redaktorowie. Jeśli nic mówiliśmy o pra
cy panny Bryckićj, to dlatego jedynie, że nie będąc pewni jćj narodo
wości, lękaliśmy sig, czy przy złój woli, nie podniesie kto naszego błg-
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du. Wprawdzie obraz panny Izydory Mikulskiej, więcćj nad inne 
utwory zwrócił uwagę naszą, co wypływa z samego przedmiotu. Któż 
nie wie, że są w rodzajach sztuki pewne stopniowania, i że obraz olej
ny wielkich rozmiarów, wyższe ma znaczenie od miniatury lub udatnój 
nawet kopii na miedzi, albo porcelanie?

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

WJAZD TRYUMFALNY

K R Ó L A  S O B I E S K I E G O
DO WARSZAWY, W  1C77 ROKU.

PRZEZ

(l/l lek sandr a Wejnerta.

II *).

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

Przekonywamy się bowiem z uchwały tegoż magistratu pod d. 13 
stycznia r. 1G76, iż na koronacyą Sobieskiego do Krakowa wydelego
wał trzech swoich plenipotentów, jako to: Sebastyana Szelerta wójta 
ówczesnego i dwu rajców: Karola Zabrzeckiego i Macieja Klimkiewi
cza, sekretarza zarazem królewskiego. Mieli oni sobie poleconćm, aby 
przysięgę wierności w imieniu miasta całego złożyli, a przytćm wyje-

* \ Dokończenie — p a trz  zeszyt za wrzesień z r. b.



dnali zatwierdzenie wszystkich przywilejów przez poprzednich królów 
udzielonych. Jakoż spełnili ci obywatele żądania miasta i Jan III, 
dyplomem z d. 4 marca 1076 r., danym w Krakowie, sankcyonował 
wszystkie swobody, jakie poprzedni królowie Polscy Warszawie nadali. 
Dyplom ten przechował się dotąd w aktach dawnych tego miasta. Je
żeli zaś obywatelską tę przysługę spełnili wyż mianowani urzędnicy, 
podług życzeń magistratu, zaledwo można wierzyć podaniom o ubóstwie 
ówczesnemkasymiejskićj, gdyż jednocześnie na publice, co do ich wybra
nia, każdemu z nich wyznaczono na koszta podróży i pobytu w Krako
wie tylko po złp. 100! Drobna ta kwota dowodzi jednak, jak  wysokie 
było poświęcenie obywateli Warszawy, gdy szło o przysługę względem 
monarchy, życie i cały majątek poświęcającego dla Rzplitćj.

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

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

Takićmi to łaskami uszczęśliwione miasto z ludem zebranym na 
publice, niemogąc się doczekać przybycia króla do stolicy, dla ciągłych 
przysposobień do wyprawy przeciw Turkom, uchwaliło w tymże samym 
dniu: „Ponieważ szczęśliwego przyjazdu Króla Imci Pana Naszego Miło
ściwego wyglądamy, tedy postanowiono przyzwoicie Królowę Jejmość 
witać i onśj sto czerwonych złotych in specie honoraryum oddać.11

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

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

Skoro tylko wieść nadeszła o zawartym pokoju, który po trzy
dziestu latach wojen, zapewniał przynajmniej na pewien przeciąg cza
su, ustanie kroków nieprzyjacielskich, Sobieski dla zatwierdzenia ukła
dów Żórawińskich i dla załatwienia wielu potrzeb Rzplitćj zwołał do 
Warszawy sejm na miesiąc styczeń 1677 r. Stolica więc Wazów miała 
objąć w swoich murach wszystkich reprezentantów Rzplitćj i ujrzćć bo- 
hatćra króla, pogromcę Turków z tylu wypraw! Magistrat powodowany
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wolą mieszkańców i ludu warszawskiego, na obradach publicznych 
w d. 9 listopada r. 1676 postanowił „list do Jaśnie Wielmożnego pana 
koniuszego koronnego ') posłać, wyrozumiejąc myśl Jego Królewskiej 
Mości, jakim sposobem każe się Jego Królewska Mość, Pan Nasz Miło
ściwy witać, ponieważ w krótkim czasie spodziewane jest przybycie Je
go Królewskiej Mości.14 Niemogła władza miasta lepszego wyboru zro
bić co do osoby, jak odnieść się do Marka Matczyńskiego, który jako 
nieodstępny towarzysz króla we wszystkich dotąd staczanych bitwach, 
niejednokrotnie ocalił mu życie.

Zanim jednakże koniuszy odpisał magistratowi, zarząd ten, aby 
miasto, o ile dochody jego i zamożność dozwalały, uporządkować i za
pewnić wygcdg dla całego rycerstwa i senatu, zgromadzić się mają
cych, zwoławszy dzwonem cały lud na obrady w d. 23 listopada roku 
1676 do ratusza, postanowił: „Ponieważ w krótkim czasie sejm walny 
koronny następuje, który się w styczaiu w r. blizko następującym od- 
prawować będzie, także i komisya teraz niedawnego czasu w Krakowie 
zaczęta, tu do Warszawy odroczona i tu się ma podczas sejmu odpra- 
wować, gdzie wielkiego konkursu ludzi spodziewać się potrzeba; tedy 
wszyscy mieszczanie Warszawy surowo napominają się, ażeby izby, 
mieszkania ex officio gościowi należące i z dawnego czasu wydzielone, 
jako najprędzej restaurowali, i okna, piece w nich, uchodząc wszelakiej 
turbacyi, poprawić kazali. Gnoje i błota tak z domów, jak i przed do
mami swemi jaknajprędzej wywieźć kazali.11

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

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

Z powyższej uchwały druga wątpliwość nasuwa się do rozwiązania.
Mowa w nićj jest o bramach tryumfalnych, a zatem nie o jednćj 

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

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

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

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

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

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

Nadszedł wreszcie dzień tyle upragniony dla Warszawy i Bzplitćj 
a Kleczyński owoc swoich starań i pomysłów, chcąc przekazać potom
ności, uskutecznił opis tćj budowli w osnowie następującćj:
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„Na samym wierzchu bramy dwaj aniołowie altollunt (unoszą) na 
tablicy wielkićj wymalowane arma gentilitia, (herby rodowe) JKMości, 
we środku insigne (herb) Rzplitćj z podwójnych Orłów i Pogoni *), wy- 
żój wkoło instrumenta belli in specie (godła wojenne w szczególe) wy
robione, niżćj trochę jakoby perspektywa na wylot do miasta, gdzie 
w pośrodku osoba króla JMości rżnięta snycerską robotą w koronie, 
trzymająca w ręku berło i świat, przybrana w szatę królewską, na wo
zie tryumfalnym na dwu kołach, na obie strony obrotnym siedząca, 
twarzą od miasta w pole albo Przedmieście-Krakowskie obrócona, wóz 
dwa orłowie ciągną, Kupido z łukiem ich kieruje. Na podniesieniu 
tego tam miejsca wewnątrz przy malowaniu, dwra wiersze takie 2):

Pennigeros tutus scandat rex magne jugales 
Te duce qui nobis tempora tanta vehunt.

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

To pierwsze najwyższe piętro na obiedwie strony jednakowe. 
Trochę niżćj nad wroty ganek z balasów rzniętych we środku, a po 
rogach Syreny (czem miasto tutejsze pieczętuje się) z trąbami, które* 
mi te słowa na chorągiewkach przyprawnych wyrażone wytrębują: Vi
vat R ex  (niech żyje król), w drugiej ręce na drzewcu w laurze imię 
albo litery JKMości wyrobione trzymają. Pod temi Syrenami pod 
pierwszą od kościoła takie wiersze:

Cerneret u t Lechici trabeata trophaea Monarchae 
Siren Yistulei prodit ab amne vadi.
Otius u t venias Princeps dulcedine vocis 
Yandala te Siren in mea castra traho.

„Syrena wychodzi z brodu Wisły, ażeby ujrzała wspaniałe trofea 
króla lechickiego. Wodzu: ja Syrena wandalska, wTabię Cię słodkim 
głosem, abyś prędzćj przybył do mojego grodu.1*

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

O ccine v ic to ri Syren P aean a  serenum  
Qui tib i palm ari gaudia pace vehit 
F in is adest belli, lauros date lae ta  ju v en tu s 
E t  baccata  sacras cingite  se rta  comas.

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

>) Na tarczy czteropolowćj.
*) Wszystkie następnie wiersze są tworzone w jednym sposobie, obej

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

Bistoniis plantas terris Mars inclyte taxos 
Hostilem que colit moesta cupressus humum 
E rgo ducem Bechice viridi Parnaside cingant 
Condecorentque sacras virgines fronte comas.
Ingrediare tuam rex maxime victor in urbem 
Cui plaudunt votis moenia panda suis 
Illius Gethico dum munis ab ense Penates 
T e patriae placidum dicimus esse patrem.

„Słynny Marsie! zatykasz włócznie w Trackich ziemiach a smutny 
cyprys ocienia nieprzyjacielską niwrę; więc dziewice lechickie niech wień
czą wodza parnasyjską zielenią i niech zdobią, dziewiczą gałązką 
namaszczoną głowę. Królu najpotężniejszy! przybywaj do Twego 
miasta, w którćm przyklaskują swemi życzeniami mury okoliste. 
Gdy zaś jego ogniska zasłaniasz od miecza getyckiego, nazywamy 
Cię więc łaskawym ojcem ojczyzny.11

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

Belligero Princeps cataphractus M arte Pelasgos 
Vulnifica m orti fundero caede duces 
Mars superest vincendus adhuc sternis ut almae 
Pacis muneribus Lechica sceptra bees.
Bechica sublimes jaciunt capitolia pompas 
Inclyte dum fuso Thrace Monarcha redis 
Sarmatiae quoniam frondentia saecla reducis 
Hinc tibi bellabit pacis oliva caput.

„Monarcho, odwagą marsową uzbrojony! prowadź na śmierć wo
dzów tureckich w krwawćj rzezi. Pozostaje Mars do zwyciężenia, 
tego zgromisz, abyś uszczęśliwił polskie berła darami pokoju błogiego. 
Twierdza Lechicka (Warszawa) wyprawia Ci pochód tryumfalny, gdy 
słynny królu po pogromie Traków powracasz. Ponieważ zaś Sarmacyi 
przywracasz kwitnące czasy, dlatego gałązka oliwna będzie Ci zdobiła 
skronie."
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Wewnątrz bramy od rogu ozdoba z napisem takim: sub aegide- 
tula quiesce (tarczą pokoju zabezpieczona odpoczywaj); miasto wymalo
wane; nad nićm ręka z nieba rószczkę trzymająca. Przy bramie skrzydło 
przyprawione na kształt essu do góry się ciągnące, u którego na dole 
orzeł wymalowany, na którego wiatry dmą z napisem: Furiis non ces
simus ullis (wszystkim burzom oparliśmy się). Dalej od bramy bala- 
sy po ścianie wierzchem ku forcie, jakoby po murze. Nad samą fortą 
dwie osoby większe, między niemi na wierzchu forty dwaj mali anio
łowie, zawsze napis trzymają taki: Joanni III Triumphatori pacifico 
Augusto, Optimo, Maximo orbe Lechico, pace donato urbe adventu re
creata-, votis publicis, votis aeternis, hanc lauream dedicant Magistratus 
Populusque Varsaviensis.

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

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

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

‘) Jako godła królewskiego. To się ściąga do buławy hetmańskiej 
Sobieskiego, która jak  wiadomo w górnym końcu była zakończoną kulą 
w kształcie jabłka.
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taki trzyma: Paei victricibus armis Serenissimi Joannis III felici ope
ra , assiduis laboribus fundatae aeternum perennaturae hanc lauream 
sacravere Magistratus Populusque Varsaviensis (na pamiątkę pokoju 
utrwalonego zwycięzkiin orężem Najjaśniejszego Jana III, szczęśliwemi 
trudami, usilnemi staraniami wieczyście mającego trwać, ofiarowali 
magistrat i lud warszawski). Pod tym drugim aniołem, orzeł tarczę 
i berło trzymający z napisem: et tegit et. regit (zasłania i rządzi). Nad 
fortą środkiem dwaj aniołowie, napis taki trzymają w laurze:

Joanni II I  Otthomanico victori, Mumrmanico domitori orientis 
solis patriam terrore, occidentis fama nominis adimplenti, beatae quie
tis fundatori.

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

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

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

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

I pete cor Lechiae tibi cernua culmina flectit,
Inclyte rex urbis moenia victor adi 
T erra  triumphales date regi nostra colossos,
Cui sternat celsos Dedala fama thronos.

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

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

Rex tibi diva canunt Achilloao vota puellae,
Inclyte Sarmatici vivo Monarcha soli 
Rex salve nostri dum te sensere Triones,
Mox hilari syren plauso choreuma pedo.

„Najjaśniejszy Królu! Tobie śpiewają boskie pieśni dziewice Achi- 
lejskie. Żyj monarcho dla ziemi Sarmackiej, Królu, witaj! gdy Cię spo
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strzegły nasze gwiazdy, ja Syrena natychmiast wyskoczę w tańcach 
ze śpiewami:“

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

Auri comas revocat tua victor adorea lauros 
Tua figis Lechicis laeta trophea plagis,
Hinc tibi celsa suos pandit Vargo via clivos,
Aonioque novum carmina dicit ave.
Laurigero Thracum calcasti colla cothurno 
E t licuit Gethicos perdere caede duces 
Subdita nunc calca rex pectora cernua vultu 
U rbs tibi jam  sacros stern itur ante pedes.

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

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

E ja  Triumphales victori surgite pompae,
Surgite laurigero fixa trophea pede,
Rex invicte subi plaudentia capita quando,
T o t tibi sternuntur corda quot ora vides.
Affusas Auguste tibi rex cerne Phalanges,
Quas fundit patulo Lechica porta sinu,
Illae frondenti trabeant tua tem pora lauro 
Caataliaque canunt voce triumphi JO .

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

Wewnątrz bramy nisko z rogu Atlas na ramieniu świat trzyma
jący z napisem: nunquam lassabitur hic Alias (nigdy nie będzie stru
dzony ten Atlas). Fort tychże pobocznych eadem facies (taż sama po
stać), z tćj strony jako z picrwszćj. Od kościoła kolos nad fortą, oso
by takież, anioł większy trzyma taki napis:
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Lege liga que (sic) felicis neci laureas, decola Principi Varsavia 
cingetur victor oleis. Qui ipsum coelum in luna Othomanica stellasque 
in fatuis Tartarorum ditionibus triumphavit.

„Poświęcona Monarsze Warszawa otaczać sig bgdzie wieńcami 
złotego wieku przez zwycigzcg, który samo niebo w ksigżycu tureckim 
i gwiazdy w nieznośnych prowincyach tatarskich pokonał.11

Pod tym aniołem ozdoba z napisem: per laurum ad aurum  
(przez zwrycigztwo do złota), kopia przez laur i korong grotem do góry. 
Nad fortą środkiem dwaj aniołkowie napis trzymają taki:

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

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

Druga osoba wigksza, równa z owym aniołem catafraclus (ry
cerz uzbrojony), pod nią chorągiew czerwona, na niej tarcza z napi
sem: His patriam tegimus Bessos et sternimus armis (Pod temi go
dłami ojczyzng zasłaniamy i ścielemy pogromem Besów ‘); dalej ku 
bramie, albo na skrzydle bramy esistym, nizko osoba z chorągwią 
i tarczą z napisem: belli pacisque peritus (w wojnie i pokoju biegły). 
Z drugiego boku od domów przy bramie na skrzydle, osoba zbrojna, 
w rgce rószczkg trzymająca, pod nogami granat z napisem: te regna
tore quiescet (za Twoich rządów spoczywać bgdzie).

Nad fortą anieli wigksi, jeden trąbg i rószczkg trzyma, pod nim 
orzeł biały, w jednój nodze tarczg, w drugićj pioruny trzymający, z na
pisem: et ferit. et munit (i unosi i broni). Drugi anioł w laurze trzy
ma napis taki:

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

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

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

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

')  Hesowie, wielki naród Tracki, zamieszkały nagóraoh Ilemus, grani
czy! na południc i poludnio-zaohód z górami Rodope i 1’eończykami. 1’odbici 
zostali ostatecznie przez Rzymian w II  wieku po Chrystusie, i składali oddziel
ne namiestnictwo rzymskie, zwano Besykij.
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tiliam suo adventu referenti, optimo Principi, Magistratus Populusque 
Varsoviensis.

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

Dalej balasy po murze albo ścianie rznięte. In  extremitate (na 
końcu) słup albo kolos na czterech orłach, pod nim napis z ozdobą de 
tuo fortissimo (przez ciebie najmocniejszy), świat wymalowany.

To już druga facies (strona) bramy z fortami od miasta. Koszt 
tćj bramy 40,000 fl. In fidem (za wiarogodność podpisano) St. Kle
czyński Dapifer olim capitaneus m. p. ręką własną."

Z powyższych szczegółów przekonywamy się, jak okazałą była 
ta budowla i j ak na owe czasy kosztowną dla miasta. Żeby ocenić ile 
ofiar z swćj zamożności uczynili mieszkańcy Warszawy, dosyć przyto
czyć całoroczne dochody, jakie kasa miasta wr przybliżeniu posiadała. 
W r. 1691, zatem w lat 14 następnych, obejmowały dochody zaledwie 
złp. 31,044. Przypuszczając że przez lat 14 dla wzrostu ludności 
zwiększyły się o złp. 1,044 rocznie, całe więc uposażenie kasy miasta 
r. 1676, śmiało można oznaczyć na złp. 30,000. Czyli, że nietylko 
lud warszawski poświęcił dla króla całoroczne dochody miejskie, ale 
jeszcze wyżej nad to dodał ze składek złp. 10,000. Szacowne jeszcze 
ułamki, pozostały dotąd w aktach dawnych Warszawy o tych skład
kach. Ze trzech zeszytów spółcześnie spisanych, od dnia 3 lutego r. 
1676 przekonywamy się, że wówczas burmistrzem miasta był Daniel 
Hennik, i że dla szybszego zbierania tych ofiar, rozdzielono się na dwie 
partye. Jedna w Starćj Warszawie składała zebrane pieniądze na 
ręce Szalerta, druga zaś z okolic przedmiejskich i jurydyk na ręce Au
gustyna Orlemusa. W zebraniu ogólnćin przedstawia się nam bardzo 
skromna suma złp. 3201 gr. 25, która w porównaniu z brakującą resz
tą  złp. 10,000 do budowy bramy tryumfalnej przekonywa, że urzęd
nicy lub obywatele zamożniejsi miasta, pożyczyli jeszcze z własnych za
sobów na budowę złp. 6798 gr. 5. Szacowne spisy tych składek, jak 
z jednćj strony dowodzą małćj zamożności mieszkańców, tak z dru- 
gićj dają wiadomość pewną, o osobach stale zamieszkałych, które 
w chwilach tak uroczystych dla całego miasta i Rzplitej znajdowały 
się w stolicy Wazów.

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

I) Opis szczegółowy tćj uroczystości ogłosiliśmy w Starożytnościach 
Warszawy w tomie III-

Tom IV. Październik 1877. 17
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żeńskim, królewiczowćj Kunegundy Teresy z elektorem bawarskim 
Maksymilianem Emmanuelem.

Co do położenia topograficznego, jakie zajmowała Warszawa 
przy powyższych uroczystościach, to je przedstawia nam, bardzo zbli
żony do prawdy widok tego miasta z r. 1609, na miedzi ryty w Rzy
mie przez Franciszka Colignon *). Rysował go z natury z wysokości 
lotu ptaka Jan Chrzciciel Gisleni w czasie elekcyi Michała Korybuta. 
Odległość lat siedmiu do r. 1676, nie wiele mogła zmienić fizyogno- 
mii stolicy i okolic. Widzimy więc na nim Starą Warszawę w mu- 
rach obronnych, z kierunkiem ich bardzo widocznym wokoło całego 
miasta; czego nie spostrzegamy na żadnych następnych panoramach 
stolicy bądź sztychowanych, bądź tylko rysowanych lub malowanych. 
Następnie przedstawia się oku widza Nowa Warszawa w całćm znisz
czeniu, jakiemu po spaleniu przez Szwedów w r. 1656 i 1657 uległa 
wraz z innemi jurydykami i miasteczkami. Szczególną jednak i bar
dzo wielką ma wartość ten zabytek, bo na nim tylko jednym jako zdję
tym z lotu ptaka, przedstawia się nam Wisła, okolająca całą dzisiejszą 
Saską Kępę dwoma korytami, jednem dawniejszśm od strony Pragi, 
drugiem jak dziś płynie od strony Warszawy. Zatem pod tym wzglę
dem widok ten stwierdza stanowczo, że kierunek Wisły dzisiejszy na
stąpił dopiero w XV wieku, jak przywileje z tego czasu bliżćj udowadnia
ją  2). Wiele innych w'ażnych jeszcze dla miasta i kraju szczegółów, 
mieści w sobie ten zabytek jako to: most na Wiśle wprost Mostowej 
ulicy, szopę elekcyjną z wszelkiemi budowlami, folwark Faworyta, gdzie 
dziś cytadela Aleksandryjska; ale ramy dzisiejszój pracy nie dozwalają 
nam rozszerzać się dłużćj. Tymczasem zajrzyjmy we wnętrze samej 
stolicy, tylokrotnie niedawno zniszczonej przez Szwedów w latach 1656 
i 1657. Lustracya Warszawy z r. 1660 przedstawia nam, że po tych 
pożogach wojennych pozostało w całym obrębie murami okolonym kamie
nic i domów tylko 184. Nowa Warszawa domów 93 liczyła, placów 
zaś pustych zupełnie w samym rynku 36 i tyleż przy spalonych uli
cach. Folwark warszawski już był odbudowany przez Jana z Pias- 
kowśj Skały Wielopolskiego. Na całym Grzybowie tylko budynków 
25, reszta place opustoszałe. Że od r. 1660—1676 mogła się była 
Warszawa odbudować, wątpliwości nie ulega. Ale stan dochodów 
z kasy miejskiej, jakeśmy wyżćj przytoczyli, dotykalnie poucza, że o za
możności mieszkańców jeszcze nie było można marzyć; zwłaszcza, żc 
często powtarzający się mór po tych wojnach, rozpraszał ludność 
miejską na cały kraj i utrudniał stałe sadowienie się mieszkańców.

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

')  Znajduje się w Iiibliotcce Uniwersytetu Warszawskiego.
■*) Ogłosiliśmy je w Starożytnościach Warszawy w tomie I I I , str. IG.



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

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

Przebiegając nakoniec dzieje Warszawy aż do tćj epoki, śmiało 
rzec można, że rok 1677 pierwszy raz przedstawiał w jćj murach tylu 
zebranych senatorów, dygnitarzy i całego rycerstwa, oraz tyle ważnych 
dla kraju i całej Rzplitćj uroczystości. Czyliby zaś koszta i trudy 
nadmierne, jakie mieszkańcy Warszawy ponieśli wówczas dla Jana III, 
były odpowiednie do zasług króla, o tem z pierwTszćj części naszej pra
cy, choć treściwie przekonać się można.

Pozostaje nam jeszcze ujawnić, jakie wTrażenia z tych hołdów, 
ofiar, uniesień i okazałości miasta i Rzplitćj, odbiły się w duszy bogo
bojnego bohatera Europy. Że go nawet na chwilę nie oszołomiły ani 
zaślepiły, jak to co do wielu zwycięzców po innych narodach wr dzie
jach ogólnych spotykamy, dowód na to jest następujący. Już Zygmunt
III i następni królowie, przeniknieni ważnością reguły najostrzejszćj 
zakonu św. Franciszka 00 . Kapucynów, jaka w całćj Europie rozgłoś
ną się wówczas stała, kilkakrotnie starali się wr Rzymie o zaprowadze
nie tego zakonu w Polsce. Usiłowania jednak monarsze wciąż dotąd 
rozbijały się o to, iż generałowie tego zakonu uważali za niepodobień
stwo zastosowanie najostrzejszćj reguły do srogiego klimatu w Pols
ce. Dzieje Rzplitej jednak w przeszłości okazują, że Jan Zamoyski 
wśród najtęższych mrozów prowadził kampanią w Inflantach za Bato
rego, jak również Jan III w r. 1675, całą zimę przepędził wr obo
zach nad Dniestrem. Odwdzięczając się więc Sobieski, za tak wielką 
oznakę hołdów i okazałości, jaką mu Rzplita przy wjeździe do War
szawy ujawniła, nie zapominając przytem na chwilę, że nie kłama
na radość całego narodu pochodziła nie z nakazów, ale z prawdziwych 
uczuć mieszkańców przejętych ważnością zwycięztw; tem przenikniony 
do głębi duszy, postanowił upamiętnić ten wjazd założeniem zakonu 
i klasztoru 0 0 . Kapucynów w Warszawie. Bo tym sposobem chciał 
owoc swoich zwycięztw połączyć z powiększeniem chwały Bożćj w całćj 
Rzplitćj, i bliżćj ludności Warszawy okazać, że wszelkie tryumfy świato
we są przemijające, a tylko służba i duch bogobojności, stanowią głów
ną podstawę szczęścia narodów.

•) Szczegółowo ogłosiliśmy w Starożytnościach W arszaw y  w tomie
IV  od s tr .  2 8 1 .
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W miejsce przytaczań dyplomów erekcyjnych, posłuchajmy co 
nam Michał Baliński, sumienny badacz, który miał w ręku te pargami- 
ny (w tomie IV str. 10) przytacza:

„Król ten uczyniwszy ślub ufundowania zakonu Kapucynów 
w kraju polskim, w zawdzięczeniu się niebu za błogosławieństwo orę
żowi jego w tylu wyprawach na Turków i Tatarów, szczęśliwie doląd 
odbytych, starał się zaraz, prawie od wstąpienia swego (bitwa pod 
Chocimem) na tron, wyjednać na to w Rzymie pozwolenie. Ale gdy się 
to zawsze przeciągało, król Jan znajdując się w r. 1677 w Gdańsku, 
pisał do kardynała Rospigliosi protektora zakonu Kapucynów w Rzy
mie (list pisany po włosku i datowany z Gdańska 3 grudnia r. 1677), 
a wprzód jeszcze  do kardynałów Cibo i Vidoni, prosząc o przyspiesze
nie sprowadzenia ich do Polski. Nakłonieni wreszcie żarliwą i stałą 
chęcią Jana III rzeczeni dwaj kardynałowie, za porozumieniem się 
z protektorem i generałem zakonu, wysłali Ojca Jakóba z Rawenny, 
kapłana prowincyi Bonońskićj, dla rozpoznania kraju, w którym nowa 
latorośl zakonu miała być zasadzoną.'1

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

Wreszcie za wpływem króla, upamiętniony także został ten rok 
w dziejach stolicy Wazów, przez konsekracyą kościoła 00 . Reforma
tów pod tytułem św. Antoniego Padewskiego; o czćm bliżój napis na fron
tonie tćj świątyni dotąd przekonywa.

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

Pisałem  dnia 13 czerwca r. 187 7.
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PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Najpierwsze prace w dziedzinie mowoznawstwa 
polskiego.

Gramatyka porównawcza mowy polskiej, w zestawieniu jej z nie
miecką i hebrajską d -ra  J. M. Rabbinowicza. P aryż , 1877. ( Ver- 
gleicliende Grammatik der polnischen Spraćhe, verglichen mit 

der deutschen und hebraeischen') str. X Ł  i 432.

W skutek zastosowania metody filozoficznej do mowoznawstwa, 
oraz w skutek ustalenia się trzeźwiejszych poglądów na pokrewieństwo 
języków, w obecnym wieku znakomite zrobiła postępy i gramatyka— 
w' ściślejszem znaczeniu tego wyrazu. Ku wielkiemu zaszczytowi piś
miennictwa krajowego wypowiedzieć winniśmy, szczególniej co do pier
wszego działu pracy, że nasi badacze mowy, pod wielu względami wy
przedzali poglądy swojego wieku.

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

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

Po pracach ks. Malinowskiego i dr. Małeckiego ukazuje się, jako or
ganiczne ich następstwo, dzieło p. Rabbinowicza, bynajmniój nieustępu- 
jące poprzednim, ani co do powagi stanowiska, ani co do ścisłości w wry- 
czerpaniu szczegółów. Jakkolwiek nie podaje on składni, uważanej 
zwykle, za właściwy grunt do filozoficznego rozważania mowy, jednakże
1 nauka o formach gramatycznych, prowadzi go niejednokrotnie do po
jęciowych tajników mowy naszćj. W przedmowie do dzieła, p. Rabbi- 
nowicz z należnćm uznaniem odzywa się, mianowicie: o dr. Małeckim 
i ks. Malinowskim. Następnie okrćśla stosunek swojej Gramatyki do 
prac wymienionych poprzedników, wskazuje różnice i usprawiedliwia je; 
wreszcie zapowiada nową pracę: Naukę, składni, do której już zebrał 
pewne matcryały, a nateraz w interesie prawdy, oczekuje sądu czytel
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ników, z zapewnieniem, „że bezstronna krytyka będzie dla niego tak 
pożądaną, jak głos uznania najżyczliwszych jego przyjaciół.11

Jak sama nazwa zapowiada, p. Rabbinowicz podaje nam grama
tykę języka polskiego, porównawczo z hebrajskim i niemieckim. Nie 
jestto jednak proste zestawienie trzech indywidualności z naciąganiem 
cech, w skutek którego te trzy języki byłyby w końcu zmuszone przy
znać się do pokrewieństwa; przeciwnie idą tu, równolegle do siebie, 
wszystkie szczegółowe formy i własności mownicze, zebrane jaknajsta- 
rannićj, tak że czytelnikowi mimo woli uznać przychodzi coś więcćj, ani
żeli przypadkową analogią. Słowem, nie są to trzy gramatyki w jednćj, 
ale raczćj obraz harmonii organicznej trzech języków, w którćj tło głó
wne stanowi rodowita mowa autora (bo tćm imieniem nazywa on język 
polski).

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

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

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

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

Z powodu odróżnienia przypadków ubocznych, autor przypomina, 
że przypadek 1-szy, jako niezależny, nićma zakończenia przypadkowe
go i że tem się wyróżnia od ubocznych. Ale za to ulega on często 
zmiękczeniu (kwietnia, kwiecień; dnia, dzień). Dowodzi to, zdaniem 
naszćm, iż przypadek 1-szy, jako oznaczenie podmiotu działającego, 
wytwarzał się późnićj.

W tymże dziale podaje deklinacyą przymiotników, zaimków, li
czebników.

Równie obszerną, jak poprzednia, jest nauka o słowie. I tu za 
zasadę podziału wzięty jest tryb bezokoliezny, z dołączeniem słów nie
prawidłowych. Następuje nauka czasów, najważniejsza i najpoważniej 
tćż przeprowadzona W końcu autor, w krótkości przebiega części mo
wy nieodmienne.

W niniejszćj ocenie tćj obszcrnćj i ze wszechmiar ważnćj pracy, do
tkniemy przedewszystkićm strony pojęciowej, w niej bowiem głównie
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tkwi dusza systematu, rzucająca światło na szczegóły; a przytem, dot
kniemy i szczegółów o tyle, o ile w ich tłómaczeniu nie zgadzamy się 
z autorem.

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

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

Otóż (zdaniem autora) z pomiędzy tych trzech czynników, dwfa 
tylko pierwsze uwzględnionemi zostały przez ludzi, stojących dziś na 
czele mowoznawstwa polskiego. Postanowił przeto zwrócić swoje po
szukiwania na tę „dotąd przez poprzedników nieupatrzoną drogę.“ 
„Zamierzyłem, powiada (str. XIII), rozważać gramatykę polską z nowe
go stanowiska, pracując nad wytłómaczeniem jej zjawisk przez sam ję 
zyk, t. j. nastręczające się w różnych dziedzinach mowTy polskiej fakta 
porównywać z sobą i tćm samem uczynić je łatwiejszymi do pojęcia. 
Przedewszystkiem zaś starałem się o zestawienie rozlicznych prawideł 
mowy polskićj z zasadami upatrzonemi wT innych językach z całkiem 
odmiennego źródła.”

Następuje poczet faktów (str. XIV—XVI), dowodzących, że histo
ryczne wywody dotychczasowych mowoznawców nie wystarczają na wy- 
tłómaczenie wszystkich zjawisk. Powtarzamy niektóre z nich za auto
rem, szczególniej z uwagi, iż przy tej sposobności usłyszymy w'ażny dog
mat, podcinający piórka wybrykom filologii porównawczej. Wprawdzie 
p. Rabbinowicz w zasadzie nie zrywa z tradycyą sanskry to logiczną. 
„Język polski (str. XV), mówi on, jestto zapewne nic innego, jak rozwi
nięta i zmodyfikowana mowa macierzyńska, a raczśj pramacierzyńska 
sauskrytu, ale nieinaczćj, jedno tak, jak mąż pełnoletni a dojrzały, 
z wysoko rozwiniętym duchem, uważanym być winien za rozwiniętą for
mę dziecka dwuletniego; kości i muskuły są (tu i tann też same; nawet 
barwa oczu i włosów, pewne rysy twarzy, ba i nawet pewne wrodzone 
nieprawidłowości, pozostają takićmi, jakie dziecko odziedziczyło po ro
dzicach i na świat przyniosło; będą więc one znamieniem jego charakte- 
rystycznćm, dopóki żyje. Ale jego ruchy, działania, jego duch, należść 
będą prawie jedynie i wyłącznie do wieku dojrzalszego. Podobnież 
rzecz się ma i z mową polską; aż po dziśdzień jest ona niczćm innćm, 
jak spadkowym udziałem, pochodzącym od sanskrytu; lecz Polacy XIX 
stulecia używają tego skarbu dziedzicznego już w duchu języków nowoży
tnych chwili obecnej.“ Z głębokiem uznaniem, acz z zastrzeżeniem po
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dnosimy to hasło, tal{ skromnie, ale tak wymownie protestujące prze
ciw wszechwfadczym zachciankom filologii porównawczej. Porównywa
nie odkrycia mowy staroindyjskićj do odkrycia Ameryki i tym podobne 
hyperbole, powinny już przecież ucichnąć, a powaga źródeł sanskryc- 
kich wrócić do właściwych rozmiarów. Jeszcze jeden cios, zadany tak 
stanowczo marzycielstwu etymologów, jak go zadał p. Rabbinowicz, 
a sanskryt przestanie być ostateczną wyrocznią w rzeczach rozwoju mo
wy polskićj i żywocięcia, jakie pozwalał sobie dokonywać Bopp na języ
kach słowiańskich, ponawiać się nie będą.

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

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

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

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

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

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

Pomimo jednak ostatecznego zatracenia tajemnic dźwięku w staro
żytnych językach, badania nasze nie są pozbawione pewnego gruntu. Jeżeli 
nie słyszymy, to widzimy, jeśli nie czujemy, tedy przynajmniej rozumićmy
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z grubszego, przypuszczalnie, dźwiękową naturę każdćj ich głoski. Z da
nych wiadomych dochodzimy do niewiadomej, za pomocą, instynktu 
mówniczego.

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

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

Tak więc, co do własności zmiękczania głosek, bynajmnićj nie 
braknie analogii pomiędzy językiem polskim a starożytnemi. Nie idzie 
ztąd wszakże, aby to osłabiać miało wypowiedzianą przez autora zasa
dę, że „czynniki historyczne nie wystarczają na wytłómaczenie wszy
stkich zjawisk mówniczych w języku polskim." Pozostanie ona nie
zachwianą. Ale zachodzi pytanie: gdzież tedy upatruje autor źródło 
tćj postaci gramatycznej? Na odpowiedź pozostają dwa następne 
czynniki rozwoju języka: jego potęga własna i wpływy współczesnych. 
Autor nie pozostawia nas w wątpliwości pod tym względem. Zdaniem 
jego, język nasz urabiał się pod tym względem, jak i pod wielu innemi, 
w duchu i pod wpływem współczesnych. Poczet faktów przytoczonych 
w dalszym ciągu, pokazuje wyraźnie, co mamy rozumieć przez wpływy 
współczesnych. Jest to poprostu modelowanie się języka na sposoby cu
dzoziemskie. Autor snać czuł szlachetny brak odwagi do wypowiedzenia 
się w jasnćj, otwartćj formule, (chociaż głos przekonania nigdy jesz
cze nie zaciemnił aureoli żadnego myśliciela). Posłuchajmyż historycz
nych spostrzeżeń autora: „Aż do wieku XVI w języku polskim istniały 
samogłoski długie, jak to ma miejsce w językach starożytnych. Dziś 
język polski idzie za analogią jeżyków nowożytnych, francuzkiego, nie
mieckiego i t. d.“

Tom IV . Październ ik  1877. 18



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

„W  przypadkowaniu rzeczowników, zakończenie owie było ogól
ną cechą przypadku 1-go liczby mnogićj." Że dziś zakończenie owie, 
zostawiono wyłącznie dla imion męzkich, osobowych, pan Rabbinowicz 
tłómaczy i to również wpływem współczesnym. Ograniczenie formy 
owie (synowie, bohaterowie), przypisuje on wpływowi etykiety francuz- 
kićj ( Vous), niemieckiej (Sie) i t. p.

„Czasowanie, jeszcze w XV wieku miało aoryst, przeszły niedo
konany, z zupełnie odmiennemi od dzisiejszych zakończeniami osobowe- 
mi, np. mołwich (mówiłem), mołwi (mówiłeś), mołwi (mówił); w liczbie 
mnogi ćj: mołwichom, mołwiście, mołwichą (mówili); w liczbie podwój- 
nśj: mołwichwa, mołwista (wy i oni oba mówili).11

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

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

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

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

Zmiękczanie spółgłoski w języku polskim sięgaepoki najodleglejszćj, 
nie jest więc skutkiem modelowania się jego na wzór mowy francuzkićj; 
przeciwnie jest owocem wypracowania się języka z własnych i we włas
nych żywiołach. W którymżeto z języków nowożytnych spółgłoska 
r  zmiękczała się w tym kierunku fonetycznym, i zmiękczyła do takiej 
subtelności, że jćj różnicy od ż opisać nawet niepodobna, a jednak 
uznać potrzeba? Czy pan Rabbinowicz tak głęboko wnikający w na
turę języków, czuje jakąśkolwiek analogią pomiędzy wymawianiem 
zgłoski biu w wyrazie francuzkim biusle i polskim biust? czy Francuzi 
zmiękczają spółgłoskę? bynajmnićj. Cały proces zbiega się tam w na
stępującą po niej samogłoskę. Jest tu różnica prawie fizyologiczna. 
W wyrazie np. bierny, my antycypujemy wrażenie zmiękczenia, to jest 
jeszcze przed wymówieniem pierwszćj sylaby usposabiamy organ mow- 
ny do zmodyfikowania dźwięku b, i to w sposób, nie powtarzający się 
w żadnym języku, nawet słowiańskim.
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Ależ, odpowiedzą nam, nie idzie tu o sposób zmiękczania dźwię
ków: idzie o podanie do niego hasła z języka sąsiadów, o modę okrze
sywania dźwięków, z pozostawieniem języka własnemu jego mechaniz
mowi. Na to odpowiemy: olbrzymią starożytnością naszego języka; 
dowodami dziejowćj kolejności w okrzesywaniu dźwięków; postawie
niem zabytków pierwotnej, grubej formacyi (chody-że, idy-ie , kto to 
widal), obok zmiękczonej (chodź, idź, widział), ale również starożytnej. 
Odpowiemy pieśniami ludu, sięgającemi wieku, w którym, jak mówi Sis- 
mondi, na zachodzie Europy mowy łacińskićj już nie było, a języków 
romańskich jeszcze nie było: i w tych właśnie zabytkach pokażemy 
doskonale już wyrobiony system dźwiękowy. Wszak sam autor zwra
ca uwagę na istniejące dotąd zabytki starego ukształtowania: widomy, 
ruchomy (od nie zmiękczonego jeszcze: ruchać).

Zaniechanie pewnych odmian także przypisałbym wcale innej 
przyczynie, aniżeli wpływom obcym. Dowieść można tego i historycz
nie i pojęciowo, porównywając nasz język np. z romańskiemi. Horda 
najezdnicza, rzucając się na kraje cywilizacyi i języka rzymskiego, ja 
ko dzika i nieskończenie niższa duchowo od zwyciężonych, traciła stop
niowo przyniesioną z sobą gwarę, i wytwarzała na oślep, w spo
sób czysto-mechaniczny, nową gwarę z pierwiastków mowy podbitych. 
Było to istne wznowienie chaosu świata, a jeszcze lepiśj, że użyjemy 
dosadnej metafory podaniowej, było to spadanie wyrazów do piekła, 
w którem na wieki pozostać miały w takićj postawie, w jakiśj, zrzą
dzeniem trafu, zapadły. I tak, rzeczownik łaciński, pochwycony 
w przypadku 6-vm liczby pojedynczćj, i w tćj formie znieruchomiony 
na zawsze, stał się wyrazem włoskim; z przypadku 4 liczby mn. powsta
wały rzeczowniki hiszpańskie, z 2 rumuńskie. O mowie naszej nic po
dobnego pomyślść się nie da. Nie tworzyła się ona przez absorbowa
nie obcych żywiołów, a zatracanie swoich, ale raczej wzrastała przez 
ich asymilowanie w dzielnym organizmie swoim. Łacińskie castellum 
(zkąd nasze: kościół) jest przepolszczonym do niepoznania, w grunt 
wrośniętym; włoskie pietade, jest surowym materyałem, który leży we 
wnętrznościach obcych, niestrawiony, z zachowaniem na zawsze tego po
łożenia, w jakiśm został połknięty. Łacińskie faclum  było najprzód 
faicl, a następnie fait, czyli że, i wewnątrz wyrazów nie zachodziła 
asymilacya, ale tylko, mechanicznie wydzieranie dźwięków’, bez wszel- 
kićj organicznej ich przeróbki.

Zwóćmyż uwagę i na pojęciowy stosunek mowy polskiej do oto
czenia europejskiego. Jako język fleksyjny, snuł on tćm samćm swoje 
pojęcia w zupełnie odmiennym porządku logicznym, aniżeli francuzki. 
Końcówkowa ruchliwość wyrazu odbijała się w układzie zdania, płod
ność znowu w wytwarzaniu form odsłownych, ułatwiając skracanie zdań, 
w p ły n ę ła  zupełnie odmiennićj na budowę okresu. Myśl tedy, powtarzamy, 
w skutek korzystniejszych warunków gramatycznych, snuje się tu ina
czćj, swobodnićj. Sam nawet język niemiecki, bliższy do polskiego co
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do układu fleksyjnego, nie może dotąd jeszcze wyzuć sig z nierucho
mości składniowćj. Pytanie więc, co tu mogły położyć na szalę tak 
zwane przez autora wpływy zewngtrzne, to jest analogią jgzyków, albo 
z odrębną, budową, ale nieskończenie niższą? Zaniechanie przeto pew
nych odmian (jako to, liczby podwójnej, imiesłowów biernych czasu te
raźniejszego, czynnych przeszłych i t. p.) nie nastąpiło w skutek zapa
trzenia sig na inne języki, ale raczćj wypadło z kolei naturalnego roz
woju. Liczby podwójnćj zaniechano, skoro stała sig już niepotrzebną, 
to jest skoro po dojrzałćm ustaleniu sig pojgcia ilości okazało sig zby- 
tecznćm cieniowania liczebne wyobrażać w formie słownćj. To samo 
zaszło i w mowie greckiej. Użycie stałe liczby podwójnćj ciągnie sig 
nie dalćj, jak do czasów staro-attyckich. W epoce aleksandryjskićj zni
kała ona stopniowo, i nakoniec znikła z żyjącego jgzyka.

Tak wigc pierwszą wybitną barwą stanowiska pana Rabbinowi- 
cza jest sprostowanie granic pomigdzy gramatyką jgzyka polskiego 
a mowoznawstwem porównawczćm.

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

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

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

Tymczasem autor inaczćj tu rozumić pokrewność, rozumie on 
przez nią owe naleciałości składniowe (zwroty, frazesa), których bynąj- 
mnićj uważać nie należy za prawowite żywioły w budowie języka, ale 
raczćj za żywioły najazdowe, za źdźbła, uwięzie w organizmie, które
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przyrodzonym biegiem rzeczy muszą z niego wypłynąć, albo skruszeć 
i w końcu, zniknąć. „Wiadomo, powiada p. Rabbinowicz, że łatwiój 
sig przejmuje z obcego języka jego zwroty, aniżeli jego pierwiastki (t. j. 
wyrazy). Choćby np. Polak, przez długie obcowanie z Niemcami 
i przeniknął sig głgboko duchem ich mowy, przecież rozmawiając 
z ziomkami, nie użyje wyrazu niemieckiego, ale w formach gramatycz
nych (?) i zwrotach dopuszczać sig bgdzie germanizmów.”

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

Co sig tyczy jgzyka hebrajskiego, p. Rabbinowicz przyjmuje, jako 
fakt, że zachodzi rzeczywiście uderzająca wspólność wielu praw grama
tycznych w obu jgzykach: polskim i hebrajskim. Co ważniejsza, uzna
je on, że jgzyk hebrajski posłużyć nam może do wytłómaczenia sobie 
albo ułatwienia pewnych prawideł naszego jgzyka, szczególniej czasowa- 
nia. Wpływ jgzyka hebrajskiego na ducha jgzyków nowożytnych pan 
Rabbinowicz przypisuje ‘) tej okoliczności, że „najznakomitsi mgżowie, 
którzy pierwsi urobili języki nowożytne przez swoje wiekopomne dzieła, 
wszyscy przejgci byli duchem Biblii, że najcelniejszymi pomnikami, jakie 
ci ludzie zostawili po sobie, są przekłady ksiąg Starego i Nowego zako
nu, a te przekłady są pełne hebraizmów. Mrongowiusz, jeden z naj
sławniejszych słownikarzy polskich, przytacza w swoim słowniku pol
skim, pod każdym prawie wyrazem, miejsca biblijne dlatego, że za najcel
niejsze utwory piśmiennictwa polskiego, uważa przekłady Biblii, któ
re tóż zaleca, jako w'zór do naśladowania, każdemu Polakowi.14

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

Najdzielniej ze wszystkich części p. Rabbinowicz opracował nau- 
kg o słowie, t. j. o czasowniku. Z traktatu o czasowniku na szczegól
ną uwagg zasługuje dział, dotyczący rodzajów słowa i jego czasów. 
Jestto dział, w którym autor najudatniej przeprowadził zasadę pojęcio
wą wyrazów, wykazując odpowiadające jćj w języku, zmiany fone
tyczne.

Przytaczamy tu, jako wzór poglądu autora na słowo polskie, jego 
naukę „o rozmaitych czasach słowa,” a to z uwagi, że w tym ustępie 
szczególniej, autor zapuszcza sig w dziedzing filozoficznego rozważania 
mowy z właściwą sobie bacznością na fakta. Autor stwierdza tu ową 
nigdy niezaprzeczoną zasadę,, że wszelkie ruchy fonetyczne w jgzyku 
(t°j. zmiany dźwigków jednych na drugie), są niczćin innem, jedno ska- 
zówkami pochodu myśli ludzkiej, że w jgzyku ostatecznie przerabia sig

‘ )  Str. XVIII w objaśnieniu 1-em.



myśl i rozsnuwa na pasma coraz subtelniejsze, a dźwięki są farbą po
wlekającą te pasma.

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

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

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

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

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

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

142 PIŚMIENNICTWO



KRAJOW E I ZAGRANICZNE. 143

Zrobilibyśmy jednak uwagę autorowi, że podobną, zmianę wr poję
ciach gramatycznych, jako stanowczą, należało mocniej osadzić i uspra
wiedliwić ją  na gruncie bardzićj teoretycznym. Zdawałoby się bo
wiem, że jedynie pierwotne ubóstw'0 języka (np. polskiego) spowodować 
mogło potrzebę pominięcia względów czasu w organizacyi słow'a. Że 
te względy są późniejszemi, czyli innćmi słowy: że z czasem dopićro, 
i to w skutek arcy-zwikłanych procesów logicznych, przyszło dopićro do 
upatrzenia jakiejś odpowiedniości pomiędzy odmianą słowa, zwaną cza
sem, a istotnćm pojęciem czasu; na tę myśl wypadali już starożytni, jak
kolwiek, nawet Arystoteles nie związał jej w wryraźną formułę. W jed
nym ze swoich pism logicznych, napomyka on „o niezmiennej tożsamo
ści istoty działania, bezwzględnie, czy ona jest, była lub będzie.” Ży
jący, za czasów cesarza Justyniana, Pryscyan podaje >) nadzwyczaj 
subtelne rozumowania o czasie (gramatycznym) i prawdopodobnie za 
jego to hasłem przyjętą została wr nauce języka, a przyjętą mylnie spój
ność pojęcia czasu z pojęciem działania. Podług Beckera, którego zda
nie stanowi najwyższą dotąd powagę w filozofii mowy, formy słowa, 
zwane czasami, wyrażają wprawdzie czasowy stosunek działania, ale 
stosunek ten nietyle wyraża objektywnie wzięte doby samego działa
nia, ale raczćj: jego postawę wrzględem mówiącego. Jeżeli np. mówię: 
„grzmi, pali i t. p.,” wyraża to fakt jednolity z obecnością mówiącego; 
przeciwnie, inne formy słowa (mówił, palił, grzmiało), wyrażają coś 
odrębnego, dziejącego się zewnątrz osoby mówiącej, „czyto w kierunku 
przyszłości, czy przeszłości.”

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

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

Zdaje się nam jednak, że zamiast występowania przeciw dotych
czasowemu podziałowi czasów na trzy, zamiast sprowadzania ich do 
dwu, może właściwićj byłoby wziąść za podstawę czas teraźniejszy, 
to i filozoficznie dałoby się uzasadnić i - c o  w gramatyce najważniejsze—

ij Priscyan VIII, 10 i następne.
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posłużyłoby do rozświetlenia wielu zadziwiających zjawisk w nauce
0 słowie polskićm. Przytćm na tej drodze możeby autorowi pewne fak- 
ta  w prawdziwszym pokazały się świetle, i tak:

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

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

W tabeli słowa posiłkowego (str. 249) czytamy: „Zakończenia 
osobowe czasu teraźniejszego; jest-em, jeste-ś, jeste-ście, nazywają się 
ruchomemi, ponieważ dają się oddzielić od słowa i przyczepionemi być 
mogą do innego wyrazu zdania.11

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

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

Słusznie po części zauważył pan Rabbinowicz, że Polacy niechęt
nie używają formy słowa, złożoućj ze słowa posiłkowego. Od wieku 
XVI dostrzegamy rzeczywiście w języku naszym zwrot syntetyczny , to 
jest żywioły składające wyraz poczynają się osadzać w całość. Wy
raz: jestem, który w starożytnym jego kroju nazwaliśmy pierwosło-
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wem, do niepoznauia prawie rozpływa sig dziś w danym czasowniku 
(zrobił-em), tak iż niekiedy przypomina się tylko w kształcie końcówki 
(zrobiła-m). Ale w dawniejszych zabytkach i w mowie ludu natrafia
my jeszcze wyraźnie na ślady mechanicznego składania: i tak w psał
terzu z XIV wieku mamy jeszcze czas przeszły: „porodziła jeś, posz
ła  jest.“

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

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

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

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

Tom IV. Październik IS77. U



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

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

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

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

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

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

„Jako dowód (str. 355), że lud polski osobę 3 rzeczywiście uważa 
za podstawę dla dwu następnych osób, służyć może czasownik być. Za 
pierwiastek dla czasu teraźniejszego służy właściwie: jesm, druga oso
ba: jeś (zamiast jes-ś), gdzie głoska t jest zakończeniem osoby trzeciej;” 
otóż od tćj trzecićj osoby, zdaniem naszego badacza wytworzyło się
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nowe ugrupowanie, druga formacya: a zatem jes-tem, jes-teś, jest. 
Przy tćm samogłoskę przedostatnią (e) uważa on, jedynie za wstawkę 
związkową.

Co się tyczy drugiśj formacyi nic nie mamy do zarzucenia przeciw 
wywodom autora; ale stanowczo twierdzimy, że jest ona późniejszą i że 
za właściwy pierwiastek uważać należy, jakeśmy to już mówili, słowo je , 
zachowane u ludu dotąd. Naturalnie, postawionej przez autora zasady
0 znaczeniu osoby trzeci ćj, jako podstawy, nasz pogląd bynajmniej nie 
obala, owszem popiera ją  jeszcze z uwagi, że nasze ludowe je , najwyda
tniej o tem świadczy. Niezbytecznem przytćm będzie nadmienić, iż 
mniemany spójnik by, jest również niczśm innem, jak  osobą trzecią, 
służącą za podstawę innych osób słowa być, które odmienia się zupełnie 
na wzor słowa jestem.

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

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

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

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

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

Naukę o akcencie polskim p. Rabbinowicz podał zanadto ogólnie. 
Zasada stereotypowa, jakoby w jgzyku polskim akcent padał na zgłos
kę przedostatnią, zdaje nam się co najmnićj bardzo chwiejną. Mówi 
np. autor (na str, 42), że tćj zasady nie ograniczają nawet ruchome 
końcówki (byli-śmy, kochali-ście), ani cząstki mowy (chcecie-li, kochali
by): ale w takim razie, albo słowo: kochali-ście jest jednym tylko wyra
zem i wtedy akcent leży nie na przedostatnićj, lecz na trzeciej od końca 
(wbrew ogólnemu prawu, przyjętemu przez autora), albo są w nićm 
dwa wyrazy (kochali-jeśmy) i wtedy druga połowa (jeśmy) niemoże 
być uważaną za ruchomą końcówkę, jak to wyżćj nadmieniliśmy. W ła
ściwej przeto jest uważać akcent za granicę końcowćj organizacyi wy
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razu, a przy tak poję.tćm znaczeniu jego, można dopiero oznaczyć jego 
miejsce na zgłosce wyrazu.

Fakta przytoczone przez autora, np. ,,w ogóle,szczegóły, “nie będą 
tym sposobem wyjątkami (autor znowu myli sig co do natury spójnika 
jeżeli, kładąc w nim akcent na pierwszój zgłosce).

Na ostatnich stronnicach książki, podanym jest skazownik wyrażeń 
gramatycznych, użytych w niniejszćm dziele.

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

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

F. Jezierski.
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Starodawne dumy i pieśni. Zebrał Zygmunt Gloger. War
szawa. Nakład księgarni Gebethnera i Wolffa 1877. (W 8-ce

str. 152).

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

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

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

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

łtzucil-oi ją, rzucił, w ton Dunaj głęboki.
I  zawiesił się jćj, fartuszek na kole.
— „Katujźe mnie, ratuj, Jasieńku sokole!
Jaś rozciął szabelką fartuszek na dwoje,
—  „Do dna Kasiu, do dna, do dna dziewczę moje.
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Nie na tom cię wrzucił, bym cię miał ratować 
Musisz ty Kasieńku ten Dunaj zgruntować.”

I  zawiesił się jć j warkoczyk na kole,
Jaś rozciął szabelką, warkoczyk na dwoje.
—  „Oj nie tońże, nie toć, mój warkoczku do dna,
Bo ja  od Jasieńka tćj śmierci nie godna;
Nad wszystko na świecie, jam  cię ukochała,
Od ojca, od matki z tobą odjechała.”

Pływa Kasia pływa, a lądu się trzyma.
—  „Oj! ratuj mnie Jasiu , pókim jeszcze żywa.”
Pływa Kasia pływa, i brzegu się ima,
A Jasionko zdrajca, rączki je j obcina!

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

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

„Nie rąbaj mnie, Jasicńku! ja  twoja kochana.”

Jest tu i pieśń o żołnierzu:
„Idzie żołnierz borem, lasem,
Przymierając głodu czasem.”

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

z owych czasów, gdy Tatarzyn dziki wpadał do Polski, rozpuszczał 
swoje zagony, znacząc drogę pożarem dymów, i pędzeniem w jassyr 
ludu bezbronnego, jak pieśń (nr. 20) pod napisem Jas w niewoli tatarskiej:

Siedzi sukól na topoli 
Płacze Jasio w niewoli,
J  tak sobie kuka,
Jako kukułka, jako kukułka,
W zielonym gaiku kuka!

A jakże go nerce boli,
Żyć w tatarskićj niowoli.
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Musi o chleb prosić,
Wodę koniom nosić:
Plącze Jasio że żyje,
A czarnemu Tatarowi,
Choć nie matce, nie ojcowi,

Czarne nogi myje.
Oj! czemuś mnie matko moja, matko miła,

W  Wiśle nie utopiła!
Żebyś w Wiśle utopiła,
Moje w wodzie utopienie,
Jakby z Kasią ożenienie:

Moje drużbięta, w wodzie rybięta,
Moje czarne oczy, biały piasek toczy,
Moje czarne włosy, W isła już unosi.

Oj! bo lepiej pójść na mary,
Jak  w niewolę na Tatary!

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

„Stała się nam nowina,
Pani pana zabiła.11

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

Nie uważamy za stosowne, że szanowny zbieracz, w ten wieniec 
Dum i  starożytnych pieśni, włączył weselne i obrzędowe. To dział 
wyłączny, w poezyi ludowćj.

Zaprawdę, pieśni weselne stanowią poemat oddzielny obchodu 
weselnego, i w najwięcćj przybliżonej czystości doszedł naszych cza
sów od najstarożytniejszych wieków. Przechowały się one w pierw- 
szćj swój myśli i układzie dla tego, że cały ten obchód, właśnie we 
wszystkich szczegółach swoich odbywa się wedle tych pieśni: a wiado
mo jak do tradycyjnych zwyczajów, lud nasz przywiązany.

Toż mówić i opieśniach obrzędowych przy paleniu ognisk Sobol- 
kowych, przy puszczaniu wianków w dzień św. Jana, przy zabawie 
w królewnę, jak przy dożynkach-, wreszcie pieśni pobożne, jak o obra
zie Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Wszystkie te utwory 
nie mają żadnego związku z dumami, których treścią główną i osnową
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miłość i wypadki dramatyczne. Wydawca niezwrócił na to bacznćj 
uwagi: ten jeden zarzut główny mieliśmy zrobić.

We wstępnćm słowie czytamy:
„Nićmasz narodu, któryby nie miał pieśni swoich. „Nie samym 

chlebem żyje człowiek” rzekł Chrystus. Ciało żyje chlebem innym, 
a duch chlebem innym; chlebem ducha jest: wiara, mądrość, wiedza, 
wszelakie piękno, i jest pieśń jako przedstawienie uczucia, które przej
muje duszę.

„Pieśń na skrzydłach orła porywa ducha w błękity nieba a na 
skrzydłach anioła unosi w świątyniach Pańskich myśl pobożną ku Bo
gu. Płomień pieśni zagrzewa serca i bywa potęgą ubogich. Pieśń by
wa nieraz historyą.”

Co do ostatniego wyrażenia najmnićj się to stosuje do pieśni na
szego ludu, gdyż w nich zaledwie słabe echo wspomnień z przeszłości, 
jak już wspomnieliśmy, przechować się mogło. Nie biorąc udziału 
w życiu politycznćm, świat duchowy jego, ograniczać się musiał do 
szczupłych rozmiarów, w promieniu głównie domowego ogniska i ro
dzinnych przygód. Nie braknie nam pomimo to pieśni historycznych, 
jak powyżćj nadmieniliśmy, ale te są utworem rycerskićj szlachty, 
która brała w życiu narodu przeważny udział. Śpiewy wał je i lud 
sam, gdy „onego czasu chodzili starcy z gęślą, lirą lub teorbanem, 
śpiewając pieśni na cześć sławnych ludzi, i głośnych wydarzeń.” . Ale 
gdy ci wędrowni śpiewacy położyli się w mogiłach bez następców, i his
toryczna pieśń uleciała bez śladu z pod strzechy słomianćj: lud zacho
wał tylko w pamięci, dumy, których treść dramatyczna uderzała wię
cćj jego wyobraźnią; i jasno powiedzmy, nie lud, ale niewiasty wiejskie, 
które są najpierwszemi strażnikami tak pieśni, jak wszystkich obcho
dów i obrzędów dawnych wrieków tradycyą od ojców podanych. Nie 
dziw przeto, że pieśni których osnową uczucia serca, lepićj przylgnęły 
do ich pamięci.

Pan Z. Gloger, już drugi zbiorek ludowych pieśni wydaje, a po 
cenie tak umiarkowanej, ażeby dostać się mogły pod strzechę wiejską, 
i tym sposobem sarn lud przyjrzał się bliżej tak pięknym kwiatom 
własnćj poezyi. Dla uzupełnienia całości wydawnictwa, brak pieśni 
miłosnych, i wyboru weselnych, w których taka rzewność i głos serca 
wydatnieje. Nie wątpimy, że pracowity badacz ziści i te nadzieje.

K. Wł. W.
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Zagadki zebrane ze wsi D ym in, Kostomłot, Maslowa, Sukowa, 
Zagórza (w gubernii Kieleckiej). Przez Ks. Władysława Siar

ko wski ego.
Słowniczek prowincyonalizmów w okolicach Krakowa, Bochni 
i Wadowic. Zebrał dr. Wład. Kosiński, nauczyciel gimnazyal- 

ny w Wadowicach. Kraków, 1877 (w 8-ce).

Są, to odbitki z I-go tomu: Wiadomości do antropologii krajowej. 
Wydawnictwo Akademii Umiejętności w Krakowie.

Obiedwie prace dorzucają niemało szczegółów do charakterystyki 
ludu polskiego. W zeszycie za marzec r. b. naszego pisma, jużeśmy 
złożyli sprawozdanie o Zagadkach i łamigłówkach Górali Beskido- 
wych, z którymi zapoznał nas dr. J. Kopernicki; dziś te badania swego 
poprzednika uzupełnia pracowity etnograf ks. Wład. Siarkowski. Sło
wniczek ważnym jest przyczynkiem do ogólnego słownika języka pol
skiego, do którego zbićra Akademia Umiejętności w Krakowie bogate 
materyały. Autor wychowany we wsi Jurkowie obok Czechowa, 
pierwsze nauki pobierał w Bochni, tam w'ięc nasłuchał się tych wszys
tkich wyrazów, które w pomienionym słowniczku spisał. Bawiąc po
tem przez czas długi w Krakowie, a obecnie w Wadowicach, przekonał 
się, że niemal wszystkie na całym obszarze są znane i niemal używane. 
Zbiorek swój porównywał z wyrazami, zawartemi w Słowniku Lindego, 
owym skarbcu mowy polskiej, i tylko takie w swoim słowniczku zacho
wał, których Linde, albo wcale niema, albo chociaż je przytacza, to 
w innem znaczeniu, albo w innych zwrotach. Przywiedziemy tu nie
które wzory.

Bajdak, człowiek niezgrabny, nieruchawy; w tem samem znacze
niu używa się częścićj Bajlała.

B ąk : 1) dziecko nieprawego łoża, chłopiec, bączłca w rodzaju żeń
skim; 2) owad (gaslrus equi) ślipeć.

Baniacz, baniak, 1) człowiek mający wielki brzuch; 2) naczynie 
wypukłe, zwłaszcza garnek.

Bełłałc, mały dołeczek z wodą, maleńki stawek.
Borczuk, borsuk.
Cąbrzyć, targać za włosy.
Chabie, chwasty różnego rodzaju, gałęzie lub korzenie powikłane.
Chodak, chłopiec, chłopak (chodaki, kurpie, postoły na Podlasiu, 

obuwie z lipowćj kory na nogi, u Górali tatrzańskich kierpce).
Cicrpola, cierpienie.
Ciupaga, siekiera, toporek.
Cychlać, deptać, mówi się o licznych i gęstych śladach zostawio

nych przez niektóre zwierzęta, np. owce, świnie, zające. „Jak tu na- 
cychtano! musiał tu być zając, pies....”

Tom IV. Październik 1877. 20
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Czuł/ca, kawałek płótna do owijania nóg, inaczćj onuczka, onycka.
Dapka, miejsce w żarnach, gdzie leży zboże i zkąd sig takowe po 

trosze do kamienia wsypuje.
Dziopa, dziewczyna, dzieweczka zdrob. TJziopka.
Jaś, tak nazywają często zająca.
Jedynak, stodoła, mająca tylko jeden sąsiek.
Kiczarka, mały snopek słomy, jakiemi dachy wiejskie pokrywają.
Krypeć, obuwie, którego Górale używają. W ogóle obuwie każde, 

zwłaszcza niezgrabne Równiaki. Włościanie krakowscy na dolinach za
mieszkali z przekąsem śpiewają:

„Góralu ze Żywca,
Pożycz-źe mi krypcia:
J a  ci go niezepsuje,
Tylko trochę potańcuje.”

Mówią też pogardliwie o ludziach: „a to stary kry piec.’’
Krzypota, kaszel.
Laslówka, jaskółka.
Maciek, obżartuch,
Mężacz, człowiek żonaty.
Mludziak, młody człowiek, młode drzewo, młode bydlę.
Nadolek, dolna część u koszuli kobićcćj, zrobiona dla oszczędno

ści z grubszego płótna.
Niemalt, człowiek niemy.!
Ociepka, mała wiązka słomy, siana, gałęzi.
Pań/ca, ziemba (ptak).
Patronka, owad, biedrunka; dzieci, biorąc ten owad na rękę i do

zwalając mu wzlecićć, powtarzają:

„Patroneczko! idź do nieba,
Przynieś mi kromeczkę chlóba.”

Fogródka, podsypane miejsce do koła domu i niziutkim płotem 
ogrodzone, służące do siedzenia, suszenia drzewa i t. p.

Przy stadka, przyrząd służący do przędzenia. Jestto prosta las
ka, osadzona pod kątem prostym, w cienkićj i wązkićj, przeszło łokieć 
deszczułce. Tę deszczułkę przysiada się, a na laskę, sterczącą w gó
rę prostopadle, nawdziewa się krążcl. (Krążel jestto mniejwięcćj pół 
łokcia mający walec drewniany, z jednego końca grubszy i wydrążony, 
na który kobićty wiejskie obwijają i przywiązują len lub konopie, do 
przędzenia przygotowane, co się potćin nawdzićwa na powyższą przy- 
siadkę).

Siut,a, siutka, krowa, która ma jeden róg utrącony.
Skarucha, kawałek kory z drzewa już zdjętej.
Ślipka, kawałek chlćba skrojony z kraja ze skórką (inaczćj pięt

ka, przylepka, całuszka).
Sparnia, upał, gorąco, zwłaszcza jeżeli jest duszne powietrze.
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Szcza/c, szcza/ci, pierze twarde.
Irzepaczka, splot kłaków lub włosieni na końcu bata służący do 

lepszego i głośniejszego trzaskania z bata.
Wierzbowy ojciec, nów księżyca; np. na wietku zażyć lekarstwa.
Wojtuś, nazwa bociana; niekiedy zwą go Stasiem.
Zaskalować, zachodzić okolicznościami do rzeczy, zalecać się do

czego.
Zbutka, drzewo zbutwiałe, zbutwiałka.
O zagadkach ludowych, których zbiór pierwszy dał nam dr. J. 

Kopernicki, mówiliśmy już w zeszycie za marzec r. b. naszego pisma.
Praca ks. Wład. Siarkowskiego jest niejako dalszym ciągiem 

tamtej i jćj wzbogaceniem,
Rzecz godna uwagi, że wiele zagadek powszechnych u Górali 

beskidowych, znajdujemy i w okolicach Kielc; wymowny dowód pobra- 
tymstwa duchowego, jakkolwiek rozdzielonych pokoleń niemałą prze
strzenią ziemi. Dla przykładu podamy tu niektóre, jakich nie znaleźli
śmy w zbiorku dr. J. Kopernickiego.

Kusy panie, podpasaniec, goni kozy z łasa (Grzebień).
Jedno prosi o dzień, drugie o noc,
A trzecie mówi: jak mi we dnie, tak i w nocy
Zawrsze patrzą moje ocy (Łóżko, drzwi, okno).
W lesie ucięte, w domu nagięte;
Wziąść go na rękę, to płacze (Skrzypce).
Ni korzeni, ni kwiatu,
Potrzebne całemu światu (Sól).
Co to za zwierze? cztery nogi i pierze (Łóżko).
Rycy wół o sto gór, o milion go słychać (Grzmot piorunowy).
Pójdźmy spać, kudły na kudły kłaść (Zamknąć oczy).
Który z pomiędzy świętych jest najtłuściejszy? (Ś-ty Jan w oleju).
Jak chłop przyjdzie do lasu, co wpierw rąbie? (Korę z  drzewa).
Cerwony koral po piecu orał. (Ogień).
Co to za zwierz, co ma usy, a niesłysy? (Cebrzyk).
Biała rola, carne zboze (Pismo).
Na wielkićj łące, owiecek tysiące, a pośród łąki rozstajne drogi 

a pasterz łysy, casein ma rogi (Księżyc).
Wieprz leży, a połeć bieży

(Próg leży ciągle, a drzwi st'e otwierają).
Stoi dąb, na dębie lipa (sto'I); na lipie kunop (nakrycie, obrus)-, 

na kunopie glina (talerz, miska)-, na glinie Świnia (ryby).
Ni jć ni pije, a przecie tyje (Hania, dynia).
Stoi na drodze na jednej nodze, kto go tchnie, to go źgnie (Oset).
Tak powoli z czasem, przy staranności badaczy etnograficznych 

uzupełnia się całe bogactwo literatury niepiśmiennej, ludowćj. Już po
siadamy obfite zbiory pieśni, podań, przysłów z pod strzechy wiejskićj; 
teraz przybywają i zagadki, owe przebłyski dowcipu ludowego. Bra
knie nam jeszcze zaklęć i zamawiań, jakie są w użyciu powszechnem,



a chowano w głębokiej tajemnicy. Ale i tych zbiór znaczny uzbierany 
troskliwie przez ks. Wład. Siatkowskiego, przesłanym już został Aka
demii Umiejętności w Krakowie, która w oddzielnej swojćj publikacyi: 
Wiadomości do antropologii krajowej, nie zaniedba je drukiem ogłosić. 
Będzie to wypełnieniem luki, jaka się dotąd okazywała przy badaniu 
strony duchowćj naszego ludu. K. Wł. W.
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Widoki Częstochowy i Jasnej Góry z opisem. Warszawa. Na
kładem D. Lange. WTidoki rysował z natury Władysław Dmo
chowski. Opis ułożył Bronisław Grabowski. Rytowano w Drze- 
worytni warszawskiej. Wykonano w zakładzie Typo-litografi
cznym Wil. Kohna i A. Aderfelda w Częstochowie. (W formie

podłużnej: str. 20 tekstu i rycin drzeworytowych 20).

Lubo nam niebrak monografii tak samej Częstochowy jak i Jas- 
nogóry, wymagała potrzeba krótkiego opisu tćj miejscowości tak 
wsławionćj w dziejach panowania ostatniego Wazy, i tak czczonego 
przez mieszkańców nietylko naszego kraju, ale i sąsiednich Szlązka 
i Morawy.

Jeżeli liczne kompanie pobożnych ciągną rok rocznie na dnie 
odpustowe w Częstochowie, z najzapadlejszych zakątków Królestwa, 
Szlązacy i Morawiacy nie ustępują ludowi naszemu w tćj pielgrzymce 
pobożnćj.

Częstochowa zasługuje przeto na odpowiednie album, nietylko 
jako otoczona czcią powszechną, ale jako wydatniejąca na kartach 
wspomnień przeszłości XYII stulecia. Skarbiec jćj klasztorny bogaty 
w pamiątki historyczne, sam mógłby dostarczyć materyału do zajmują
cego album, gdyż w nim namy jakby drogocenne muzeum zabytków, 
zgromadzonych przez lat dwieście z górą.

Publikacya taka potrzebowałaby równie wielkich nakładów jak 
Zabytki sztuki wydane przez Al. lir. Przezdzieckiego i Edwarda Ilas- 
tawieckiego; ale podobnych mecenasów literatury i sztuki polskićj 
dziś nie łatwo znaleźć. Pomysł godny uznania, należało w skrom
niejszych rozmiarach urzeczywistnić, i podjął po temu nakład pan 
D. Lange.

Nie odpowiada ta publikacya wymaganiom już dzisiejszych czytel
ników, których pragnienia i żądania są rozleglejsze, przyzwyczajonych 
do artystycznych ntworów ołówka i rylca w dwu naszych illustracyach 
jak Tygodnik IIlustrowany i Kłosy, nie wspominając już o Albumie 
Jana Matejki; przyjąć wszelako z uwzględnieniem musimy dar zacnćj 
myśli, że „czćm chata bogata, tćm i rada.”
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W sprawozdaniu przeto naszem o tej książce szczupłej w rozmia
rach, skromnej w illustracyach nie występujemy z krytyką, ale przyjmu
jemy zawsze dar cenny, bo dostępny dla mniej zamożniejszych rodzin, 
które z niej chociaż przybliżone mogą mieć wyobrażenie, tak co do sa- 
mćj miejscowości jak i wspomnień historycznych, które ją  opromieniają.

Nie dotykając już strony artystyczćj, zbyt słabo reprezentowanej, 
nie cofniemy zarzutu, że tekst sam jest zbyt szczupły, i jakby tylko 
dorywczo kreślony. Kilka przecież kartek dodanych niepowiększyło- 
by kosztów zbytecznie, a rzecz sama o wiele skorzystać mogła. Ma- 
teryału, gładkiemu pióru pana Br. Grabowskiego nie braknie, miał ich 
obfity zasób: to w pielgrzymce Michała Balińskiego, to w opisie same
go A. Kordeckiego, który dał nam bliżej poznać w polskim przekładzie 
dr. prof. Józef Łepkowski. Należało silnićj uwydatnić obronę klasztoru, 
która oddziałała tak przeważnie na ówczesną społeczność, na podniesienie 
ducha upadłego i tak świetne wywołała następstwa. Opis skarbca często
chowskiego zbyt dorywczo skreślony, a i przy opisie biblioteki miejscowej 
znalazłoby się coś więcej powiedzieć, niż w pomienionem dziele znaj
dujemy. Szkice to lekkie, ale niedające wyobrażenia właściwego ile 
się tak w skarbcu, jak bibliotece znajduje cennych pamiątek starożyt
ności, jakoteż z zabytków z dawnej literatury. Żądania te uważamy za tem 
słuszniejsze, że gdy dzieło samo dojdzie do rąk takich, co nigdy się 
tych pamiątek nie dotykali, pragnienie bgdzie większe a niezaspokojone 
poznania więcej szczegółów o miejscowości tak wsławionej, o celu setek 
tysięcy pielgrzymek pobożnych.

Autor pomimo lekkiego w swoim opisie tylko szkicowania, daje 
przynajmniej zajmujące wiadomości, tak o mieście Częstochowie, któ
re powstało dopiero w r. 1825, jak samego kościoła z klasztorem na 
Jasnćjgórze. Opis za to wnętrza kaplicy Najświętszej Panny Maryi, 
jest dokładny i w obszerniejszych rozmiarach podany. Zatrzymuje 
dłużej, a słusznie, autor uwagę czytelnika przy wspomnieniu o Kaplicy 
Pana Jezusa Nazareńskiego. Kaplica ta zbudowana była w r. 1625 zaZyg- 
munta III, gdy zaczęła się rujnować, Stanisław książę Jabłonowski wo
jewoda ruski, kazał dziś istniejącą wymurować i pięknie marmurami 
przyozdobić. Postawiono w niej w ołtarzu figurę Jezusa Nazareńskie- 
go związanego powrozami. W r. 1875 przywieziono do Częstochowy 
obraz Najświętszej Maryi Panny Kodeńskićj, który to obraz będący 
kopią starożytnego pierwotworu hiszpańskiego znanego „de Guadalupe,” 
wykradł w r. 1633 Mikołaj Sapieha chorąży litewski i w mieście Kodniu 
na Podlasiu umieścił. W Rzymie oburzano się na to świętokradztwo, 
skazano Sapiehę na rok więzienia i zwrot obrazu, ale papież Urban VIII 
dał się przebłagać, i obraz Sapieże darował. Przez dwra z górą wieki 
pozostawał on w kościele Farnym w Kodniu, słynąc daleko w około 
i ściągając tłumy pobożnych, aż wreszcie w r. 1875 przeniesiono go 
na Jasnągórę, i tu znalazł odpowiednie sobie miejsce.

Po zarysie wnętrza refektarza, sali rycerskićj, w którćj obrazy 
przedstawiają dzieje klasztorne od r. 1382, jak i portrety prowincya-
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łów i przeorów zakonu, daje nam autor opisy pomnika Kordeckiego 
wzniesionego w r. 1859, (dłuta Henryka Stattlera), kościoła św. Bar
bary, i studni przy nim, kościoła św. Kocha, Karnego, Klasztoru i koś
cioła Maryawitek (dziś zniesiony, a w gmachu mieści się progimnazyum 
i biuro naczelnika powiatu). Zamyka tekst cały wspomnieniem o ra 
tuszu miejskim, dworcu kolei żelaznej i fabryki papieru Ginsberga 
i Kohna.

Wydanie pod względem typograficznym staranne, zarówno jak 
odbicie słabego rylca drzeworytów. W.
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NAUKOWE, LITERACKIE I ARTYSTYCZNE.

Wrzesień 18 7 7.—Prasa warszawska żywo i gorliwie, a serdecz
nie zajęła się nadchodzącym 50-letnim jubileuszem w zawodzie pisarskim 
J. I. Kraszewskiego. Przeważnie głosy zgodziły się na książkę zbioro
wą i medal, dla uczczenia należycie zasług nieocenionych dostojnego ju 
bilata. Gdy upłynęło lat 40, Karol Estreicher wydał w Krakowie bro
szurę: Józef Ignacy Kraszewski, przypomnienie czterdziestulecia zasług  
piśmienniczych i pracy (Kraków. Czcionkami drukarni kraju. 1871 r. 
w 4-ce, str. 12). W niój wspomniawszy pokrótce o zasługach J. I. K ra
szewskiego, daje spis bibliograficzny wszystkich prac jego, oddzielnie 
wydanych. Obejmuje on 163, nie tomów, ale dzieł i kończy tym pięk
nym wierszem Edmunda Wasilewskiego:

Kiedy wszyscy w świat biegli drogami wszystkiźmi,
T y przykuty magnesem do ojczystej ziemi,
Duchy świata w codziennćj zaklinałeś mowie,
I)la braci swych na sławę, na życie, na zdrowie.
Nie wcielone, wezwano twem słowem potęgi,
W te, co wieki zadziwią, zamknąłeś nam księgi.
Robotniku bez ozasu, czy z czasom potrójnym,
Nie czujesz, jak  na polu pracowałeś znojnym,
Nio ozujesz gdr, coś tweini podżwignął rnmiony;
Obejrzyj się, a staniesz nad sobą zdumiony.
Niodaremnio twe siły zaczęły się nużyć,
Ze dzisiaj ledwie możesz za dziosięciu służyć.11

— Gra io szachy wyłożona na mistrzowskich partyach. Przez 
Augusta Helcina. Warszawa. Nakładem A. Kowalskiego 1877 r. 
(w 8-ce, str. 127), z drzeworytami. W dlugićm szeregu najznakomit



szych szachistów, mamy kilka imion naszych rodaków. Przed dwu
dziestą, przeszło laty, wydał ś. p. Krupski, redaktor Gazety codziennej, 
Strategikę szachową, która doczekała się kilku wrydań. Niebraknie
i dziś zwolenników tej gry szlachetnej, dla których wydanie powyższćj 
pracy p. A. Helcina będzie pożądaną.

— Biblioteki najcelniejszych utworów literatury europejskiej, 
wyszedł tom XLIV za miesiąc sierpień r. b. i obejmuje koniec tomu 
pierwszego dzieł Fr. Zabłockiego i dalszy ciąg monografii Ferd. Grego- 
roviusa: Lukrecya Borgia. Tom pierwszy Fr. Zabłockiego, zawiera naj
celniejsze jego komedye wierszem, jak: Zabobonnik, Fireyk w zalotach
i Sarmalyzm, oraz komedye prozą: Doktor lubelski i dwie opery: Balik  
gospodarski i Żółtą szlafmycę. Ostatnią cenił wysoko ś. p. St. Mo
niuszko i zamyślał do nićj napisać muzykę. Zgon przedwcześny niedo- 
zwolił ziścić tej myśli pięknćj, gdyż wówczas na scenie odżyłaby pamięć 
znakomitego komedyo-pisarza.

— Zeszyt IV części rusko-polskiej, dzieła: Dokładny słownik ję 
zyka ruskiego i polskiego, ułożony przez P. Dubrowskiego, członka 
cesarskićj Akademii Nauk, wyszedł z pod prasy, nakładem Ferdynanda 
Hósick, księgarza.

— W Gazecie Polskiej w korrespondencyi z Odessy czytamy: 
„Administrator kościoła ks. Rejchert zażądał książeczek do nabożeń
stwa w języku polskim, dla rannych żołnierzy Polaków. Brak księ
garni polskićj w Odessie, dał się czuć teraz dotkliwie. Kika dam z na
szego towarzystwa, przyjęło na siebie obowiązek dostarczania książek 
żądanych.”

— W roku bieżącym przypada setna rocznica przyjścia na świat 
znakomitego malarza polskiego Aleksandra Orłowskiego, urodzonego 
w Warszawie w r. 1777. Był on najcelniejszym przodownikiem szkoły na
rodowej malarstwa, bo starszy od niego Smuglewicz, lubo do swoich utwo
rów brał przedmioty krajowe, stroił przecie swoich Bolesławów Wielkich
i Śmiałych w suknie rzymskie, a największy i najpłodniejszy z dawnych 
mistrzów Czechowicz, zamykał się wyłącznie w dziedzinie malarstwa 
religijnego. Już więc dlatego samego, że Orłowski był jednym z naj- 
pierwszych, a w rzędzie prawdziwie utalentowanych, nawet pierwszym 
pomiędzy tymi, którzy naturę polską chwytali na gorącym uczynku
i żywcem przenosili na karton lub płótno, rocznica jego zasługuje na 
przypomnienie i upamiętnienie. Przypomniał ją  Tygodnik Il/ustrowa- 
ny , dając piękny wizerunek Orłowskiego i kilka jego szkiców; upamię
tnić zaś ją  może wydawnictwo celniejszych utworów Orłowskiego w repro- 
dukcyi artystycznćj, projektowane przez autora wspomnienia w powyżej 
wymienionćm czasopiśmie. Prac Orłowskiego, zwłaszcza szkiców ołów
kowych, jest liczba nieprzebrana; trudność zachodziłaby jedynie w ze
braniu i wyborze. Niezbyt dawno oglądaliśmy w Warszawie wcale bo
gatą tych utworów kollekcyą, o którćj dzisiejszych losach niewierny; to 
jednak tylko cząstka, bo nićma prawie żadnego bogatszego zbioru pry
watnego, w którymby sig prace Orłowskiego niezuajdowały. Jak je
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tworzył i pod jakiemi wpływami, widzieć można z urywka pamiętni
ków M. Malinowskiego, opisującego powstanie illustracyi podróży Par- 
rego do bieguna, oraz chwilę złożenia Zygmuntowi III Statutu litew
skiego przez Lwa Sapiehę. Jedno i drugie powstało wśród uczt wy
prawianych na cześć Mickiewicza, których treść tylko zwięzłą prozą za
pisał Malinowski. Urywek jego pamiętnika, o którym tu mowa, dru
kowała przed lat parą Kronika Rodzinna i ztamtąd możnaby mićć 
wskazówkę do poszukiwań owych rysunków, tem cenniejszych, iż tekst 
do nich zaginął. Rysunek wręczenia Statutu, wykonany w dzień imie
nin Mickiewicza, 25-go grudnia 1827 roku, wręczony został obecnemu 
na uczcie Leonowi księciu Sapieże, nawówczas młodzieńcowi, którego 
przymiotów umysłowych i towarzyskich Malinowski nachwalić się nie- 
może. W zbiorach więc jego, o ile te ocalały, możeby się znalazła owa 
praca Orłowskiego. Jeżeli projekt Tygodnika /Ilustrowanego przyj
dzie do skutku, może tćż w Album Orłowskiego powitamy i owe illu- 
stracye do przebrzmiałych poematów autora Grażyny.

Do tćj wiadomości Gazety Warszawskie) my dodamy, że obszerny
i wyczerpujący życiorys Orłowskiego znajduje się w Albumie Warszaw
skim  pod redakcyą K. Wł. Wójcickiego, wydanem w drukarni St. Strąb- 
skiego i jego nakładem. Biografią tę napisał Wincenty Smokowski, 
znakomity rysownik, który znał osobiście Orłowskiego i oceniał jego 
wzniosły talent. Wiele rysunków tego artysty, litografie warszawskie 
zachowały w odbitkach starannych. Znaleźć je można u mieszkańców 
tego grodu. Słynną akwarelę Orłowskiego, przedstawiającą odpust 
w kościele na Ujazdowie (gdzie dziś pałac Belwederski), skopiował 
wiernie Korwin i tę przechowywał Lelowski redaktor Izydy. Oryginał 
zakupił minister Tayllerand, za czasów Księztwa Warszawskiego.

— Przed kilku laty Akademia nauk w Petersburgu wysłała do
ktora Hermana Hildebrandta do Inflant, celem poszukiwania w archi
wach: ryzkićm i rewelskićm dokumentów, mających jakikolwiek zwią
zek z historyą. Obecnie dr. Hildebraudt złożył Akademii sprawozda
nie, z którego się okazuje, że znalazło się mnóstwo ciekawych, a nie
znanych materyałów do dziejów Inflant, Kurlandyi, Litwy, Podola
i Wołynia.

— Podczas prac przygotowawczych około osuszenia Polesia, zrobio
no odkrycie, które może mieć niepospolite znaczenie wr przyszłości. 
Nieopodal miasta powiatowego Mozyrza, badając grunt za pomocą 
świdra, trafiono w niewielkićj głębokości na brunatny węgiel kamien
ny, czyli tak zwany antracyt. Przymioty tego węgla nie są wysokie 
ale samo odkrycie pozwala mieć nadzieję znalezienia lepszych pokła
dów. Podczas wiercenia gruntu w innćin miejscu pod miasteczkiem 
Lubaziem, znalezono bursztyn, co zapewne przyczyni się do wzmoc
nienia wiary, że na miejscu dzisiejszego Polesia było niegdyś morze. 
Bursztyn zresztą w tamtych stronach, podobnie jak w okolicli Brześcia
i Białegostoku, dawnićj już znajdowano.
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— Cesarz austryacki zatwierdził statut szkoły sztuk pięknych 
w Krakowie, który z początkiem roku szkolnego 1877/8 wchodzf w ży
cie. Zadaniem tćj szkoły jest z jednćj strony dać sposobność do wy
kształcenia się w rysunku, z drugiej zaś do samoistnćj artystycznej 
działalności w malarstwie. W szkole tćj uczyć będą rysunku i malar
stwa, anatomii, perspektywy i nauki stylu (wT połączeniu z ćwiczenia
mi praktycznemi), historyi powszechnej, historyi cywilizacyi i historyi 
sztuki. Dla głównych przedmiotów istnieć będą przy szkole sztuk pięk
nych: ogólna szkoła rysunkowa i ogólna szkoła malarska. W przed
miotach pomienionych odbywać się będą osobne wykłady. W razie 
potrzeby i możności, będzie otwrorzona specyalna szkoła malarstwa his
torycznego, która kształcić będzie wychowańców w samodzielnćj pracy 
w tćj gałęzi sztuki. Przy szkole istnieć będą dla wykształcenia artys
tycznego i stypendya. Szkoła ma urządzać co rok wystawy, a oprócz 
tego obowiązaną jest w'ysyłać swoje roboty na większe wystawy peryo- 
dyczne, urządzane przez państwo wspólnie z akademią wiedeńską. Gro
no nauczycielskie składa się z dyrektora i czterech profesorów. Do 
przedmiotów pomocniczych powołani będą docenci płatni. Ciało nau
czycielskie szkoły sztuk pięknych składa się z profesorów ogólnćj szko
ły rysunkowćj i malarskićj. Zadaniem jego jest brać pod obrady wszys
tkie wewnętrzne sprawy szkoły, i wygotowanie wniosków w tyra kie
runku. Zbiera się ono na wezwanie dyrektora przynajmnićj raz na 
miesiąc. Protokuły posiedzeń przedstawiane być mają ministeryum.

— W Krakowie wydaną została pieśń trzecia Don Żuana Byro
na, w przekładzie wierszem, przez Wiktora z Baworowa. (Wiktora hr. 
Baworowskiego, w 8-ce str. 25).

— W dniu 1 wrześcia r. b. została otwrarta doroczna Wystawa 
sztuk pięknych we Lwowie, a w dniu 4 t. m. Wystawa rolniczo-prze
mysłowa. Przemawiał na jćj otwarciu Włodzimierz hr. Dzieduszycki, 
jako prezes tćj wystawy i główny sprawca tego popisu rolno-przemys
łowego Galicyi. Obszerne o nićj sprawozdanie podamy późnićj we 
właściwym dziale naszego pisma. Zakład Imienia Ossolińskich we Lwo
wie, polecił jednemu z rzeźbiarzy krakowskich wykonać odlew gipsowy 
w naturalnej wielkości, posągu Światowida, który zdobi Muzeum Aka
demii Umiejętności w starym grodzie Krakusa.

— Dnia 4 sierpnia r. b. Towarzystwo archeologiczne lwowskie 
odbyło zwyczajne posiedzenie wydziałowe, na którćm członek, pan 
Schneider, przedstawił okazy wykopalisk: popielnice, łzawnice i narzę
dzia kamienne, znalezione przez niego w Lubieniu na Gorozczyznie, 
oraz kilka wykopalisk krzemiennych toporków z Rozpuciu w Stryj- 
sldćm.—Prezes Towarzystwa, dr. Stanisław Krzyżanowski zawiadomił, 
że p. F. dc Daugnou, dyrektor archiwum heraldycznego w Medyolanie, 
listownie prosił Towarzystwo o nadesłanie biografii znakomitości pol
skich potrzebnych mu do jego dzieła. Towarzystwo postanowiło takowe 
mu przesłać i mianowało go członkiem swoim.

Tom IV . Październ ik  1877, 21
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— Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu, zapowiedziała wy
dawnictwo wielce zajmujące, bo zbiór listów Jana Śniadeckiego. Sta
nowisko jego w pierwszej połowie naszego stulecia i stosunki ze wszys- 
tkićmi znakomitościami owoczesnćmi, zbiorowi temu niemałą nadają 
wartość. Prócz tego zamierza wydać przekład dzieła Inflant, polskich 
barona Manteufla, które wyszło w Rydze przed kilku laty. Wydał zaś 
trzeci tom Dziejów Polski Fr. hr. Skarbka, który obejmuje okres po 
roku 1830.

— Dnia 13 września r. b. o godzinie 10 rano odbytćm zostało 
w kościele Josefsdorf pod Wiedniem, przez kapelana Urbana Loritza, 
uroczyste nabożeństwo, na pamiątkę odsieczy Wiednia i zwycięztwa 
króla Sobieskiego nad Turkami. Liczna publiczność, a między innymi 
wielu Polaków towarzyszyło temu obrzędowi, poczćm wszyscy udali się 
na górę Leopoldsberg, na towarzyską ucztę. Tak przypomniano sławny 
pogrom i oswobodzenie stolicy Habsburgów po upływie lat 194.

— Sprawozdanie z czynności i stanu kasy Towarzystwa Brat
niej pomocy Akademików Polaków w Lipsku za połrocze letnie 1877 r. 
Towarzystwo liczyło w ubiegłśm półroczu 36 członków zwyczajnych. 
Zarząd składali pp. Roman Kruszewski, jako prezes i Stanisław Ni- 
klans, jako sekretarz. Kasa wykazuje następujące pozycye: 1) Dochód, 
Remanent z półrocza zimowego 1876/7 r. 65 marek 87 fen.; ze składek 
członków 27 marek, razem 95 marek 87 fen. 2) Rozchód: Pożyczka 
bezprocentowa stypendyalna 95 marek: koszta biurowe i portorya 
3 marek 14 fen., razem 98 marek 14 fen. 3) Majątek Towarzystwa 
wynosi: w wTekslach 52 marek 50 fen.; w zaległych składkach 916 ma
rek 75 fen.; w długach stypendystów 1,265 marek, ogółem 2,284 mar
ki 25 fen. Na ostatnićm walnćm zebraniu, Towarzystwo postanowiło 
wykreślić z listy członków pp. Adolfa Wiesiołowskiego, Kolischera, Wil- 
dena i Lebińskiego, którzy z zaległych składek pomimo kilkorazowego 
napomnienia nie uiścili się. W skład zarządu na półrocze zimowe 
1877/8 r. weszli pp. Roman Kruszewski, jako prezes i Józef Liszkow
ski jako sekretarz.

— Z Wiednia donoszą: „Na wystawie obrazów w Kiłnstlerhaus, 
otwartćj d. 15 lipca, górują znowu artyści polscy. J. Brandt z Mona
chium wystawił, ukończony jeszcze w r. 1871 wyborny obraz: Przepra
wę wojsk przez rzekę. Lipiński nadesłał, jako pendant do cennego
i znanego już Targu na Kle par zu, Targ na Szczepańskim placu , do
skonale schwycony i wybornie wykończony. Cała scenerya jest bardzo 
naturalną, chociaż krytyka tutejsza inaczćj sądzi. Silne promienie 
przedpołudniowego słońca oświecają trzy główne i bardzo charakterys
tyczne ustępy: w pośrodku grupa pań miejskich z dziewczynką, na pra
wo garkuchnie z posilającymi się wieśniakami, włóczęgami i ulicznika
mi typowo oddanymi, na lewo targ owoców i kłótnia wieśniaków z ży- 
dowstwem. Koloryt i techniczne wykonanie stoi na równi z poprze- 
dnićmi pracami tego artysty.
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— W Wiedniu wyszło nowe dzieło uczonego profesora Zeissberga: 
Kleinere Gesehiehlsquellen Polens im Millelalter, Wien 1877. Gerold. 
Zbiór teu obejmuje 11 dokumentów, które zapewne w wysokim stopniu 
zajmą uwagę naszych historyków. Są, tu bowiem nieznane jeszcze, lub 
po raz pierwszy z rękopismu wydane kroniki klasztorne a między temi 
jedna z pierwszćj połowy XII stulecia, akta przygotowywane do za
mierzonej kanonizacyi królowćj Jadwigi, listy Zbigniewa Oleśnickiego, 
Długosza, Kalimacha, tudzież znane już, ale po raz pierwszy w całości, 
wydane pismo pedagogiczne królowćj Elżbiety „matki Jagiellonów,*
o której w Szkicach K. Szajnocha, tak piękne obudził wspomnienie.

— W Paryżu wychodzi dzieło poszytowe pod napisem Meluzy- 
na. Treścią jego i osnową jest oznajamianie czytelników swoich, któ
rych ma poważną cyfrę, z mitologią, literaturą, podaniami oraz oby
czajami ludu francuzkiego. Podobnego pisma możemy pożądać i u sie
bie, gdyż pojedyncze usiłowania nie wystarczą tak olbrzymim rozmia
rom pracy. Organ taki może byłby zachętą dla obywateli ziemskich, 
z których niejeden mógłby podawać więcćj wydatne obchody, zwy
czaje i podania ludowe, coby złożyły obfity materyał dla etnografii 
krajowćj.

— Towarzystwo naukowe Imienia książąt Jabłonowskich w Lip
sku, podaje dwa szeregi tematów historyczno-ekonomicznych i matema
tyczno-przyrodniczych. Prócz przepisów, odnoszących się do języka 
(francuzki, niemiecki lub łaciński), wyraźności pisma i zachowania me
tody paginacyi, oraz motta na rozprawie, a nazwiska w kopercie, czyta
my, że termin nadesłania w roku naznaczonym jest 30 listopada, na 
ręce sekretarza Towarzystwa Imienia książąt Jabłonowskich. Ocena 
nastąpi w miesiącu maju lub kwietniu następnego roku. Pisma uwień
czone stają się własnością Towarzystwa.

Na rok 1877 przeznaczono pytanie i źródłowe studyum nad za
stosowaniem nowoczesnych zasad wolności agrarnćj, przemysłowej i han- 
dlowćj pod koniec wieków średnich w północnych i środkowrych W ło
szech. Dopuszczono język włoski w rozprawach wyjątkowo. Nagroda 
700 marek.

Na rok 1878. W obec historycznćj ważności nazw topograficz
nych, jako dowodów zmiany wt sadybach różnych ludów i plemion, To
warzystwo pragnie po starannem użyciu dostępniejszego już teraz ma- 
teryału dokumentowego i sumiennćm zużytkowaniu pewnych rezulta
tów badań językowych, otrzymać i systematyczny, z najlepszych dostę
pnych źródeł czerpany wykaz nazwisk topograficznych obecnego cesar
stwa niemieckiego, które są udowodnionego słowiańskiego pochodzenia. 
Z powodu wielkości inateryału, przekraczającego rozmiarami ramy zwTy- 
kłćj rozprawy, Towarzystwo dozwala, konkurującym o nagrodę, za taką 
pracę obrać sobie obręb geograficzny nie zaciasny, ale i nie nazbyt ob
szerny. Nagroda wynosi 700 marek.

Na rok 1879 źródłowe dzieje jarmarków od połowy XVII wieku 
do chwili obecnćj w jednćm z trzech miast: Lipsku, Frankfurcie nad 
Menem lub nad Odrą odbywanych. Nagroda także 700 marek.



Na rok 1880 temat dotyczy wykazania wpływu greckiej oświaty 
na rzymską z pomocą alfabetycznego wykazu greckich wyrazów w ła 
cinie, a następnie rzeczowego opracowania tych danych w porządku hi
storycznym. Nagroda jak wyżćj.

1 6 4  NEKROLOGIA.

i  Dnia 9 września r. b., na Podlasiu w dobrach swoich Huszlew za
kończył życie w sędziwych latach J e r e m ia s z  książę K o r y b u t  W o- 
r o n ie c k i .  Po ukończeniu szkół na Żoliborzu u Pijarów, oddał się 
pracy rolniczćj, i w gnieździe rodzinnćm zakończył dni swoje. Zwolen
nik historyi swojego kraju, zbierał zajmujące wiadomości, a zarazem 
zabytki i pamiątki z upłynionych wieków. Dobry rysownik zgroma
dził ich nie mało w swojćm Album, robiąc prawie co rok wycieczki 
w miejscowości słynniejsze w dziejach. Gdy go wiek sędziwy nacis
nął, zabrał się 1 zapałem do uporządkowania familijnego archiwum, 
w którśm wiele się szczegółów historycznych przechowało. Będzie to 
materyał zajmujący dla przyszłego badacza. W rękopiśmie pozosta
wił wiele cennych dla dziejów wiadomości. Zacny obywatel, wierny 
zasadom w młodych latach wszczepionym, został w nich niewzruszony 
do grobu. Zasłużył sobie na zaszczytne wspomnienie.

— Dnia 16 września r. b. w Warszawie umarł, w sędziwym wieku, 
bo licząc lat 81 M a r c in  Z a le s k i  artysta malarz, b. profesor Sztuk 
pięknych w Warszawie, celujący w widokach perspektywicznych. Licz
ne jego prace są wysoko cenione przez znawców, niemałą tćż liczbę 
uczniów wykształcił.

SPROSTOWANIE.

W zeszycie wrześniowym z r. b. str. 344 wiersz 3 od góry, zam. biskup Muchata, 
czytaj biskup Muskata; str. 346 wiersz 8, zam. doskonałym, czytaj dosłownym, ibid. w. 
5 od dołu, zam .jedynym , czytaj jednym; str. 3ł7 W. 12 od dołu, zam. bym, czyt. był.

JRedakcya Biblioteki Warszawskiej. 

Redaktor odpowiedzialny K. Wł. Wójcicki.

Wydawca Józef Berger.
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Biblioteka W arszaw ska wychodzi zeszytami miesięcznemi.
Prenumerata roczna w Warszawie rs. O, na prowincyi z oplata 

pocztową rs. lO . Półroczna w Warszawie rs. 4 kop. 50, na prowin
cyi rs. 5.

Główna ekspedycya Biblioteki Warszawskiej znajduje się w księ
garni Gebethnera i Wolffa w Warszawie (Krakowskie-Przedmieście, 
Nr. 415). Każdy z prenumeratorów z prowincyi, wprost do tej księ
garni przesyłać zechce prenumeratę pocztową, a zarazem poda dokła
dnie swoje nazwisko, miejsce zamieszkania i  najbliższą stacyą poczto
wą, zkąd w opaskach pod oddzielnym adresem, zeszyty najregularniej 
po wyjściu odbierać będzie.

Prenumeratę przyjmują oprócz ekspedycyi głównej, w księgarni 
Gebethnera i Wolffa będącej, wszystkie księgarnie krajowe i zagra
niczne.

Skład główny: we Lwowie w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 
plac św. Ducha L. 10.—w Krakowie w księgarni G. Gebethnera i Spółki.

Prenumeratę przyjmuje nadto w Warszawie Księgarnia Komiso
wa, ulica Chmielna Nr 8.

R E D A K C Y A  B I B L I O T E K I  W A R S Z A W S K I E J :  

U L I C A  N O W Y - Ś W I A T ,  N U M E R  6 8 .

W d ru k a rn i Jó z e fa  H e rg era , 
w W arszaw ie, E le k to ra ln a  Nr. 1 i.
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