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Tomasz August Olizarowski.

P R Z E Z

Seweryną {  Zoch. Duchińską.

Je s te ś  dłużnikiem : słowo ci zwierzone 
W inno plon wydać, a nie pytać tobie,
Czy k to  p lon zbierze i ja k i i kiedy?
Czy za żywota tw ego, czy na  grobie?

N iech twoje słowa, jak o  łzy Rogniedy ')
Za dni żywota nigdy n ie ustaną;
W ciąż się odzywaj tak , żeby słuchano,
Czy n ie wychodzą jeszcze jak ie ś  pienia,
Zpod grobow ego twojego kamienia!

W tych kilku wierszach, skreślonych stygnącą już ręką, zamyka 
się cały życiorys poety. Z (larów Bożych, otrzymawszy jedyny, stowo, 
uczuł się w sumieniu dłużnikiem i przez la t pięćdziesiąt wypłacał dług 
swój z niezmordowaną wytrwałością. Pierwszym szelążkiem, złożonym 
do Bożej skarbony, był hymn napisany ręką piętnastoletniego chłopię
cia, nastrojony na ton harfy Dawidowej, który uczniowie krzemienieccy 
powtarzali chórem w licealnój kaplicy; ostatnim szelążkiem był cztero- 
wiersz, skreślony w przeddzień śmierci, na maleńkim świstku, który od
kryliśmy przy wezgłowiu zmarłego; czterowiersz prosty, krótki, ale 
jakże wymowny:

Skończona p raca ,
Ju ż  nićm a win;
Do ojca wraca 
Z błąkany  syn!

Pomiędzy tamtym pierwszym a tym ostatnim akordem, które zle
wają się tak harmonijnie z sobą, ileżto różnobrzmiących dźwięków po
trąca nam ucho! Jedne z nich dzikie jak  poryk piorunowćj burzy, roz
szalałej po stepowych mogiłach; inne poważne, niby szum wołyńskich  
sosen nad Ikwą, lub szelest kłosów na polach Halicza; tamte znów słod
kie i rzewne, jak  kwilenie skowronka, ulatującego w powietrzne blęki-

')  R ognieda, księżniczka po łocka, bohaterka jednego z osta tn ich  d ra 
matów poety.

Tom IV. Październik 1879. ~ - v  l



ty; a wszystkie te dźwięki, pełne siły i barwy, dzwonią jak fujarka z onćj 
wierzby zaklętćj, co niezasłyszała nigdy szumu wody, ani piania kogu
ta. Samodzielność ta  stanowi właśnie piętno, wyciśnięte na każdym 
utworze Olizarowskiego. Jeżeli nuta jego, szorstka częstokroć i dzika, 
raziła nieraz ucho zwykłych czytelników lub pseudo-estetyków, usiłują
cych dostrajać wszystko do jednej modły, głęboko za to poruszała wiel
kich poetów i pierwszorzędnych krytyków naszych. Odczuł ją  Józef 
Korzeniowski, kiedy młodziuchnego ucznia swego w Krzemieńcu skie
rował na drogę poezyi; odczuł ją  Aleksander Tyszyński, a po nim Mi
chał Grabowski, kiedy pomieścili Olizarowskiego w liczbie koryfeu
szów ukraińskićj szkoły; odczuł ją  Mickiewicz, kiedy zapłakał nad je 
go pieśnią: odczuł ją  Goszczyński, odczuł Bogdan, gdy w młodym Krze- 
mieńczaninie powitali bratniego ducha.

Nie b) ło danem Olizarowskiemu, wystąpić jako szermierz, w wal
ce romantyków z klasykami. Kiedy młodćin chłopięciem ją ł  zrywać 
kwiaty poezyi, znalazł on pole wytrzebione toporem potężnych karczo- 
wników. Mickiewicz s ta rł już głowę klasycznśj hydrze; Goszczyński 
wywołał już zpod mogił duchy wiedźm i krwawych potępieńców kolisz- 
czyzny; Bogdan Zaleski, zaklętym czarem lutni bojanowej, zbudził już 
ze snu Rusałki naprzeprzańskie. Lody pękły pod tchnieniem wrzą
cych piersi; droga była wytknięta, wskazane zdroje rodzimych na
tchnień; pozostało tylko sięgnąć do tychże krynic, czerpać z nich wodę 
żywą. Uczynił to Olizarowski z całą wolnością ducha; porwany no
wym prądem, nie sta ł się wcale ślepym naśladowcą poprzedników swo
ich, lecz umiał obok nich zachować własną osobistość.

Całe życie poety zamyka się w jego pismach, jak  to rzekliśmy wy- 
żćj. Zawarty w sobie, nieskory do poufnych zwierzeń, wyrażał się 
z trudnością w potocznśj pogadance; czasem tylko, gdy pierś jego wez
bra ła , słowo wybiegało z nićj, jakby lawa z wulkanu. Zwiędłe kwiaty 
swych uczuć, starganą przędzę marzeń i zawiedzionych nadziei, sk ładał 
cicho w najgłębsze tajniki serca swego i pieśnią tylko wyrzucał je  raz 
po raz z tśj zaldętój skarbony. To tćż za życia jeszcze stał się niejako 
mitem: najbliżsi i przyjaciele nie wyczytali w jego sercu tych tajemni
czych zgłosek, jakie czas na nićm wyrył; nie znali tych drobnych szcze
gółów z przeszłości, które stanowią najciekawszą stronę życiorysu. 
Data nawet i miejsce urodzenia mylnie były dotąd podawane. Leniwy 
w rozmowie, leniwszym był jeszcze do pisywania listów. Kilka ich za
ledwie wpadło nam w rękę: skreślone pod wpływem silnego wrażenia, 
równie jak  słowa jego, buchają żarem wulkanicznym.

W takich warunkach życiorys Olizarowskiego trudnem jest nad
zwyczaj zadaniem. Z pieśni jedynie, w małćj części drukowanych, 
w większćj części pozostałych w rękopismach, możnaby usuuć jakiś 
psychiczny wątek, ale i tu  nowa zachodzi trudność. Drukowane jego 
utwory rozpierzchły się po kraju: napróżno kołataliśmy o nie do źró
deł, z których na świat wybiegły. Aby je  wydobyć z dalekich od nas 
księgozbiorów, potrzeba na to czasu. Co zaś do rękopisów, mamy
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przed sobą całe foliały, ale z maleńkiój ledwie cząstki możemy dziś ko
rzystać: najjaskrawsze, a tćm samem najwięcćj charakteryzujące poetę, 
pominąć jesteśmy zmuszeni. Wspomnień tóż naszych o zmarłym nićma- 
my prawa nazwać życiorysem, ani krytycznym rozbiorem jego utworów; 
dajemy je  poprostu, jako m ateryał dla szczęśliwszego biografa, które
mu okoliczności pozwolą objąć cały żywot i wszystkie prace naszego 
znakomitego poety.

I.

Tomasz Olizarowski urodził się w roku 1811, w Wojsławicach 
w Galicyi, niedaleko Rzeszowa. Ojciec jego Jakób, zasłużony oficer 
z legionów Dąbrowskiego, powróciwszy z obcych krajów, osiadł czaso
wo w Galicyi z młodą żoną, z domu Aleksandrowiczówną; lecz oboje nie 
byli wpisani w galicyjską ludność: właściwćm ich gniazdem był Wołyń. 
Gdy syn podrósł, oddali go zatóm do słynnej szkoły Krzemienieckiej, 
założonej przez Tadeusza Czackiego.

W pierwszych latach chłopczyk okazywał szczególną zdolność do 
nauk matematycznych. Będąc jeszcze uczniem klasy drugiój, nakreślił 
zasady arytmetyki, tak jasno i dokładnie, że korepetytorowie w wykła
dach uczniom, trzymali się tych formuł. Później obudziła się w nim 
chęć do poezyi: nauka matematyki dzielnie mu posłużyła do normalne
go "układu zgłosek i do ścisłego obliczania się z myślą, jak ą  pragnął 
wyrazić. Wiersz jędrny, jakby wyrąbany, podobał się towarzyszom: 
obsypali go oklaskami.

— Ha! kiedy tak, piszmy dalój!— pomyślał uczeń i począł rzu
cać na papier coraz to nowe zwrotki: zapisał niemi cały kajet. Wier
sze te odczytywał z zapałem; koledzy zachwycali się niemi; byli jednak 
między nimi zawistni, dla których tryumfy młodzieńca stały się solą 
w oku. Zmawiają się więc, wykradają nieszczęśliwy kajet: dalejże roz
czytywać wiersze i nicować je  bez litości. Pierwsze rzuty niedoświad
czonego pióra, nie zdołały wytrzymać takićj próby; połyski talentu oca
lić ich nie mogły przed sądem zawziętych zoilów. Młody poeta odpie
ra ł z gniewem rzucane mu pociski; szarpany sam, szarpał drugich nie
miłosiernie. Ciągłe to szamotanie, wyrabiało w nim dziką energią.

Złośliwi koledzy postanawiają bądźcobądź skruszyć pióro zu
chwalca, ośmieszyć go w oczach całej szkoły. Przepisują więc kajet li
terami w kształcie drukowanych; przekręcają wyrazy i całe zwroty, do
dają do nich najniedorzeczniejsze wierszydła. Zbroszurowany tomik, 
z wypisanćm na okładce imieniem Olizarowskiego, przebiega z rąk  do 
rąk, staje się celem ogólnego pośmiewiska. Szczególny śmiech budzi 
jakiś wiersz elegijny, w którym nieszczęśliwy kochanek

Om dlał i stoi 
Obok swćj Chloi!

Był to wiersz młodego Michałowicza, najzłośliwszego z antagonistów poety.
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Wzajemna niechęć takie wreszcie przybrała rozmiary, że bićdny 
nasz uczeń, ścigany jak  jeleń obławą, zerwał wszelkie stosunki z towa
rzyszami, Mieszkając z nimi pod jednym dachem, wolał cierpićć głód, 
niż do wspólnego siadać stołu. Przez pół roku poprzestawał na reszt
kach, jakie mu z kuchni przynoszono. Późnićj, czyto zniewolony 
przez zwierzchników, czy tćż zadosyć czyniąc przychylniejszym mu ko
legom, jad a ł przy wspólnym stole, trzym ał się jednak na uboczu. Tak 
przeszło całe dwa lata. Prześladowania te ciężko dogryzały poecie, 
lecz nie wytrąciły mu pióra, nie złam ały żelaznej woli. Młodzian nie 
ustąpił ani na krok; całą duszą utonął w poezyi.

—  Wy mnie prześladujecie!—powtarzał n ieraz—otóż na złość 
wam będę pisał!

Niedosyć było tych prób: twardsze zapory do zwalczenia napo
tk a ł on w krewnym swoim Zaklice. Młodzieniec ten, towarzysz jego 
szkolny, należał do najzdolniejszych i najpracowitszych uczniów. Za
miłowany w naukach ścisłych, upraw iał je  z zapałem. Pozytywista 
z wrodzonego popędu i z charakteru pracy, wyrzucał poecie niedo
rzeczne marzycielstwo.

— Do czego doprowadzą cię wiersze?— pytał, ruszając pogardli
wie ramionami—czas już porzucić te dzieciństwa, a wziąść się do tego, 
co ci da chlćb na przyszłość.

Poeta przyjmował rady w milczeniu, lecz słuchać ich nie myślał. 
Im gwałtowniej odrywano go od poezyi, tem ją  kochał gorecćj, tem sil- 
nićj pragnął poślubić ją  nazawsze.

Profesorem języka i literatury polskiej w Krzemieńcu był Józef 
Korzeniowski. Nasz poeta słuchał z zapałem jego wykładów; profesor 
ze swej strony oceniając pilność ucznia, śledził: go bezustannie okiem. 
Ośmielony tćm młodzian, odważył się wypracować wierszem ćwiczenie. 
Z bijącćm sercem złożył je  do rąk  profesorowi. Biegły krytyk poznał 
młode lwiątko po pazurach, z drobnćj próbki odgadł zdolność poety. 
Odtąd szczególną otoczył go opieką, zachęcał do pisania, rozmawiał 
z nim po przyjacielsku; surowy dla drugich, ale z pozoru tylko, w obej
ściu z Olizarowskim okazywał dziwną dobroć i słodycz. Nieraz brał 
go pod rękę, odbywał z nim dalekie przechadzki.

Obejście profesora oddziałało na całą szkołę. Zatargi ustały, 
miejsce ich zastąpił powszechny szacunek. Wkrótce, o mury licealne
go kościoła rozległ się hymn utworu młodego poety, odśpiewany chó
rem przez uczniów. Szyderstwa umilkły, wszystko poszło w niepa
mięć. Tryumfator przebaczył z serca prześladowcom; ci ze swój stro
ny odkryli w nim pomazańca Muz i z cichćm poglądali nań uwiel
bieniem. ,

Szczęśliwy młodzian oddał się wyłącznie poezyi; bezustanku kre
ślił coraz to nowe wiersze. Brakło czasu na uprawę innych nauk. Przy 
końcu roku szkolnego, przychylniejsi towarzysze jęli upominać go, 
przepowiadając, że otrzyma złe stopnie. Poeta żartował sobie z tych 
wróżb; ufny w życzliwość Korzeniowskiego, pewien był że wyjdzie
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szczęśliwie z próby. Jakież było jego zdumienie, jaki wstyd, kiedy zo
baczył ua cenzurze wyraz mierny , nakreślony właśnie ręką życzliwego 
mu profesora.

Wypadek ten przeszedł bez następstw; koledzy nie śmieli szydzić 
z ucznia, który górował nad nimi talentem; Korzeniowski pokochał tćm 
więcćj zdolnego młodziana, gdy ten obliczywszy się z sobą, uczuł, że 
zasłużył na karę i przykładną pilnością wkrótce powetował czas 
stracony.

Ośmioletni pobyt w szkołach Krzemienieckich, niezatartemi rysa
mi wyrył się w pamięci poety. Do samej śmierci zachował on w sercu 
wdzięczność dla profesorów, świadczy o tem rzewny wiersz, nakreślony 
sędziwą już ręką; znaleźliśmy go w pozostałych papierach pod datą 
187L roku.

T ak , o was dum am , raistrze  me w nauce,
A le dum aniem  już  ty lko się smucę;
Ju ż  ty lko  widzę, gdzieś tam , wasze krzyże.
M ogiły wasze, ju ż  z ziemią zrów nane,
T raw y i zielska na nich ju ż  nieświeże,
A  wszystko społem , m ilczeniem  odziane;
Puszczyk je  przerw ie lub wędrowne ptaszę,
Gdy zbłądzi, spocząć na  m ogiły wasze.
Lecz m nogi słuchacz, dziecinny i m łody,
Ju ż  nie okoli waszych k a ted r nowych 
I  nie dobędzie z waszych urn grobow ych 
Pochw ał ni nagan!...

Doświadczony życiem, przebaczył on z serca towarzyszom dwule
tnie chłosty i prześladowania, a zachował tylko wdzięczną pamięć za 
wieńce i oklaski, jakiemi go późniój obsypywali.

0  was ja  dumam i o was rówieśni,
Coście z mej m łodźj urągali pieśni;
Coście j ą  po tśm  n a  swe serca wzięli
1 tak  podnieśli i takim  odzieli 
Pochw ał urokiem , iżem się zagubił 
Duchem  w uroku  i pieśnim  poślubił 
Żywot i w szystko co w światowej mowie:
Szczęściem, wygodą, m ądrością się zowie.
N a otw orzoną pochwały waszemi,
Do m ego szczęścia n iebezpieczną drogę,
W yszedłem  głuchy  na wszelką p rzestrogę!

Wspomnienie Krzemieńca, raz po raz wybiega z dźwięcznych 
strun jego liry. Przytaczamy dziwnie malowniczy obrazek:

Góry wy miłe! na waszych j a  szczytach!
N adziem sko błogich doznawałem  wrażeń^
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Gdym się oczyma zanurzał w b łęk itach ,
Ze z ło tą  przędzą m łodocianych m arzeń,
Gdym się zachwycał pysznym słońca kw iatem ,
W yrasta jącym  z rana poza .światem;
A lbo schodzącym  do Ikw y wieczorem ,
D obranoc niebu powiedzieć za borem!

Ja k  ja  lubiłem  z waszych szczytów oko 
Puszczać sokołem  daleko, szeroko;
Ja k  j a  lubiłem  oczyma tęskno ty  
N a chm ur i ptaków  poglądać p rze lo ty !.
J a k  ja  lubiłem  echa dolin budzić,
Drażnić się pieśnią, rozmową się łudzić;
J a k  ja lubiłem  słuchać o rła  krzyków ,
K ukułk i wróżeń i pieśni słowików!

Powtórzmy tu jeszcze najsmutniejszą ze wszystkich dumkę: Co 
wieczora, poświęconą pamięci drogich progów domowych.

Co wieczora w sercu  n iecę 
W spom nień ogień cyprysowy,
Sokołam i m yśli lecę,
W  nadbużański kraj domowy.

Co w ieczora zachwycony,
Palm  północnych *) gonię szumy 
I  słowicze Orfeony 
I  wołyńskie słyszę dum y.

K rzem ienieckie widzę góry ,
L icealne widzę m ury;
Widzę rzeki i jeziora:
W ołyń  widzę co wieczora.

Ziem ia d roga m nie tam  wzywa,
P rzepasana Ikw y szarfą,
N adpow ictrzną do snu harfą:
Co wieczora się odzywa!

Co w ieczora pokryjom u 
Słucham  harfy lub  anio ła ,
J a k  po całym Bożym dom u,
Głosem  m atki syna wola.

—  Gdzie ty , synu, nieszczęśliwy?
Czyś ty żywy, czy nieżywy?
Ciebie co dnia m atka siwa,
Jęk iem  szuka, płaczem  wzywa.

N a rozstan iu  z m atką bićdttą,
C hory ojcico tuż przy grobio

')  T ak  zwykł nazywać sosny.
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K rok zatrzym ał, m yślą jed n ą ,
A ta jedna myśl o tobie.

W yglądają  sio stry  ciebie,
Co w ieczora w św iata głębie,
M yśli tęsknych  ślą gołębie,
M odlitw am i toną w niebie.

Czas nadzieją tam  ich łudzi,
O biecanek cacka nosi;
N iepraw dziw e wieści głosi:
Łzy prawdziwe w końcu budzi.

T ak  gdy w św iala Z aporożu 
Szuka nocy dnia pochodnia,
J a  dum am i pływam  co dnia,
P o  wieczornym  wspom nień morzu!

To wspomnienie Krzemieńca było dla poety jakby echem zatra
conego raju. Zagnary huraganem w dalekie świata strony, ścigał wre
szcie pamięcią, szum Ikwy, pląsającćj po krzemienistśm łożu, jak  
wieszczy Adam gonił szum Wilii w objęciach Niemna, jak  Bohdan 
chwytał pogwizdy wichru po mogiłach stepowych. Ów Krzemieniec 
który wynianczył młodego sokoła, pozostał do końca dni, duchowćm 
jego gniazdem. Zdała od Ikwy, w gronie braci Krzemieńczanów, z łą 
czony z nimi węzłem młodzieńczych wspomnień, czerpał w nich siły do 
szerokich polotów. Późniśj złamanemu burzą, ramię Krzemieńczanina 
ostatniem było oparciem; ręka Krzemieńczanina rzuciła garść ziemi na 
jego trumnę. Tym wiernym przyjacielem był p. K anut Gorkowski, 
niegdyś szkolny kolega poety. On gorącćm słowem i gorącemi łzami 
uczcił pamięć druha przy grobie.

II.

Ale wspomnienia Krzemieńca, zadaleko nas zapędziły. Cofnijmy 
się o lat blisko pięćdziesiąt, kiedy poeta, opuściwszy zaledwie szkolną 
l r ’ iZ-SZ(: ^  Jak mówi, z burzą. Ta burza nasamprzód pchnęła go 
clo Galicy i. Trzy lata przepędził we Lwowie, ztąd rzucił w świat pełen 
życia i siły poemat, wysnuty z życia ukraińskiego ludu. Mówimy tu 
opowieści Znwerucha; wpatrzmy się w ten utwór nakreślony jaskra- 
wemi barwy, kipiący warem piersi młodzieńczej. Oto początek, od- 
nuenny nieco od drukowanego tekstu, tak poeta przerobił go w ręko-

Zaweruoha kozak m łody,
Kozak z siebie, kozak z ojców,
N iepośledni śród  m ołojców,
Znaczny z siły i z urody,

Do wszystkiego chwat.
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Z sioła z koniem  w step  wyskoczył,
Bo u s tepu  m iłą zoczył;
Z dziewczętami sta ła  ona 
Zadum ana, zapatrzona

Gdzieś w stepowy świat.

Kozak wstrzymuje konia w pędzie, staje przed Rucianą, co gwa
rzy na stepie z drużkami. Czarnobrewa urzekła kozaka, wie o tćm; 
dumna z tryumfu, na coraz nowe wystawia go próby. I teraz oto, 
ukazuje mu ręką, czarną chmurę, przepływającą po nad szerokim ste
pem: „Przynieś mi, rzecze, szmat tej chmury a uwierzę wtedy że mnie 
kochasz.”

H ulaj dusza! kozak krzyknął,
K oń z kopyta w św iat popędził;
N óg nie szczędził, tchu nie szczędził,
Coraz bardziśj k ry ł się, niknął:

T onął w m orzu traw .

Burza rozszalała się tymczasem, ryknęła piorunami. Zawerucha 
nie zważa na nic, prześciga chmury w locie; pędzi w cwał, aż koń upa
da wreszcie pod nim.

Jęknął żałośnie kozak; jak  w ryty w ziemię, stoi nad martwym 
koniem. Chmura wyczerpana z sił, przeleciała daleko,., zapada noc; 
miesiąc otrząsa się z obłoków.

Potćm  m iesiąc w stał rum iany,
J a k  w ka lin ie  wykąpany,
W ylazł z stepu w lazurową 
K ąpiel niebios, tonął głow ą,

M ył się blaskiem  zórz.
B ielusieńk i sm utny, cichy,
Swą łabędzią p ierś osuszał,
Z złotym  chórem  gwiazd się ruszał 
I  w pachniące ziół kielichy,

S trząsał krople ros.

Zmienia się obraz. Zawerucha przemokły ulewą, żałosny po s tra 
cie konia, wstąpił na chwilę do gospody. Zasępiony siedzi za stołem. 
Naprzeciw niego zasiadł wędrowny czumak. Milczkiem, zpod oka, 
obaj spoglądają na siebie; wreszcie spotkały się ich źrenice, rozwiązały 
usta. Czumak odurzony trunkiem, potrąca w struny teorbanu; przy 
dzikićj przygrywce, opiewa smutne dzieje rodu swojego. Ojca powiesili, 
bo hulał z Żelaźniakiem; m atkę utopili, gdyż była czarownicą; brat 
bije psy w Bogusławiu, siostra wyprawia gody z pohańcami.

W tćm wchodzi do karczmy stary kmieć ukraiński: to znahor, 
ojciec Rucianćj. W łos jego siwy, lecz barki jeszcze krzepkie; w oku 
dobroć, na czole powaga. Poeta kreśli wierny typ kmiecia, opisuje 
dom jego, wylicza bogaty dobytek.
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U znahora jab łe k  w sadzie,
Aż się jab ło ń  m atka k ładzie,
Pod  ciężarem  swego płodu;
W ysm uklejsza m acierz grusza,
Z swym drobiazgiem  w górę rusza,
I  zagląda w oczy wschodu.
Słońca złotem  się uśm iecha,
I  w swój owoc w ciąga złoto;
Bez krzaczysty wonnie wzdycha 
A  powoje w ianki p lo tą ,
Gęste p lo ty  obwieszają,
I  przed okiem  zasłaniają 
W n ątrz  ogrodu ... znahorowe 
Różne trzody i chudoba,
T łu s te , g ładk ie , ro słe , zdrowe;
Cztery źrebce rżą  u ż łoba,
R yczą w sta jn i cztery  woły:
Jednym  rykiem  w szystkie doły 
U kraińsk ie  zaludnione;
D rugim  rykiem  wszystkie góry;
Trzecim  wody, czwartym  chm ury.

Chór z tych  ryków , chór szalony,
Całym stepem , całą ziem ią,
Całym św iatem  wzdłuż, wszerz gada.

Ludzie na to  słowem drzem ią,
E cho za n ich  odpow iada.
N a b a rstan ach  śpią pokotem  
T o  kawony, to  m elony,
N iby żółw ie zmyte zlotem  
I  szm aragdem .

Znahor bacznćm okiem zmierzył kozaka, odgadł smutek na jego 
czole. Pyta: co mu jest? Uwiadomiony o przygodzie, zaprasza go do 
chaty, wzyw7a tśź wędrownego czumaka. W chacie tymczasem czuwa 
Ruciana, raz po raz przykłada oczęta do szyby; żali się smętną dum ką:

M ilczą w rota kalinowe,
Za wrotym a m ilczy droga;
Czekam, czekam  ja  nieboga,
O okienko wspieram  głowę.

I  po szybach łażę okiem ;
1 za szyby idę wzrokiem ,
M ózg m nie bo li nad  oczyma:
Kozaczeńka n iśm a, nićm a.

Matka pociesza córkę... próżno... nie oderwie jćj od szyby; w rota 
skrzypnęły wreszcie, wchodzi znahor, za nim czumak i Zawerucha.

Tom  IV . Październik 1879. 2
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Dziewczę pyta kozaka, czy przyniósł jćj p ła t chmury? Na wieść, źe koń 
został na stepie, załamuje rączęta: onato przywiodła go do zguby.

Rodzice błogosławią, młodćj parze; niebawem następują weselne 
gody. Czumak zostaje w chacie: on będzie drużbował na weselu.

Następny obraz ukazuje zaślubioną już parę młodą. Wszyscy 
szczęśliwi; czumak tylko snuje się jakby złowrogie widmo; czarna za
wiść powstała w jego duszy: knuje zbrodniczy zamiar. Dnia jednego 
pod noc, wyprowadza na step kozaka: idą pogrzebać końskie kości. 
W chacie pusto, znahor w polu, znahorowa poszła po wodę do kry
nicy; Ruciana wybiegła po kalinę. Woń krwi krąży w powietrzu; ławy 
i stoły, ściany i belki, wiodą złowrogi, tajemniczy rozhowor. Wracają 
starzy, wraca Ruciana, kozak tylko nie powrócił z czuinakiem. Pies 
żałośnie wyje, trwoga przejmuje serca. Ruciana drży jak  listek. Za
pada noc.

Climury idą wciąż czarniejsze,
Bez pow rotu, bez uśm iechu;
N o c , pow ietrze coraz lżejsze:
N ic  n ie oięży na oddechu.

P u k lerz  zloty krw ią oblany,
M iesiąc w step ie  w ykąpany;;
Zaw ieszony na n iebiosach 
R osł po złotych w górę włosach.

I  n iósł w górę krwawe farby ,
I  n iósł w górę w ielkie skarby  
Z  pozaświecia; i w purpurę 
U b ra ł chm urę i wszedł w chm urę.

B rylantow e blasku morze 
Zpoza chm urek się wylewa,
I zielone s tepu  łoże,
W onnćm  św iatłem  się odziewa.

Ja k  z trup iego  szpiku św iece,
Gwiazdy p łoną, ziemię głuszą;
K rąg łe  rosy  z chm ur się kruszą 
I  śc iekają  na ziół lice.

Krzyż cerkiew ny żegna ohmury,
Ciągnie orszak chm ur ponury  
P onad  stepem , ponad siołem ,
Osypany skroś popiołem .

A  na końcu chm ura b iała 
N a step  wbiegł», podum ała;
N ad  kurhanom  ję ła  pływać,
Znów kozaka w przegon wzywać.

A le kozak ju ż  nio skory 
D o przegonu, i nic możo,
A  dlaczego? hej! hej! Boże!
Ż al lię! żal się! cyt!
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U piory  
Od kurhanu  ciągną tłum nie,
N a osta tku  up iór nowy,
Ej! Kozacki? czy ju ż  w trum nie 
Zawerucha?...

Psy wyją, pędzą na step gromadnie. Znahor wychodzi na po
dwórko, w komorze tymczasem, krwawy spełnia się dram at. M atka po
słyszała głuchy jęk... Wbiega do komory, widzi córkę we krwi... 
Czumak całuje trupie lica Rucianśj i wpycha nóż w pierś własną; wre
szcie zabełkocze chrapliwie:

„Na k u rhan ie , na stepowym ,
W asz znajom y we krw i leży;
N iech k to  pójdzie, niech  pochow a...”
I skonały dalsze słowa.

Stara m atka poszła wnet do grobu za swśm dzieckiem; za żoną 
poszedł znahor... i runęły zręby opustoszonej chaty.

N a kozaczćj, krzyż, m ogile 
W yrósł krwawo malowany,
N a cm entarzu krzyż R uciany,
I  dwa inne krzyże rosną,
Z ielenieją zimą, wiosną.

Oto niewy drukowany epilog, znaleźliźmy go w ręko piśmie:
Była pó łnoc, cicha, głucha:
Psy  zawyły ja k  na duoha.

W iatr nocny zaszumiał po murawie cmentarnćj; pękły trumny, 
Zawerucha z Rucianą, z m atką i z ojcem prowadzą zagrobowy rozhowór.

I  Czumaka północ z łoża 
W yciągnęła. W yszedł z ziem i,
W  k rąg  oczyma rzucił złemi;
Jęk n ą ł, zgrzytnął, dobył noża:
Nożem  piersi swe otworzył,
W y ją ł seroe, o ziem cisnął.
N a zdeptane łzam i try sn ą ł,
I  napow rót w p iersi włożył.
Ciało odział znów bezruchem ,
W ew nątrz straszno m ęczon duohem.

O pdłnocnćj każdćj porze 
W idow isko się powtarza,
Przyszła k ara  na zbrodniarza;
Przyszła k a ra , kiedyś może,
M iłosierdzie przyjdzie Boże.

O dbieranym  b lask iem  blady 
M iesiąc Bmutno wohodził w m orze,
I sprow adził gwiazd grom ady,
Gdzieś na  senne wziął ją  łoże.
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W ietrzyk  ocknął się świtowy,
Pob ieg ł wszędzie, ruszył wszystkiem:
Każdą traw ką, każdym listkiem ;
Spędził z nieba chm ur ostrowy,
Coś poszepnął stepom , błoniom ,
P o  bezbrzeżnym wionął świecie,
Ju trzenkow ym  łzom i dłoniom .
W  dziw rozwinąć pom ógł kwiecie,
I  u złotćj bramy słońca,
Sm utną powieść snu ł do końca.

Zatrzymaliśmy się nad tą  powieścią, ona bowiem odrazu posta
wiła Olizarowskiego w rzędzie poetów wielkićj plejady naszej. Znako
mici krytycy, jak  mówiliśmy już, wysoko ocenili ten utwór. Aleks. Ty- 
szyński w Amerykance liczy autora do przedstawicieli ukraińskiej szko
ły; Michał Grabowski naznacza mu w tój szkole odrębne stanowisko. 
„Pan Olizarowski, mówi on, tem różni się od drugich, że nie szuka poe- 
tyczności ukraińskiej, w dalekich od nas historycznych epokach, ale 
szuka jej u dzisiejszego ludu, w jego obyczajach i charakterach naro
dowych. Tę poetyczność umió odkryć p. O., a oddaje ją  wiernie i b ar
wnie. Za sprawą tego poety, zajrzeliśmy w przyrodę powszedniego 
bytu, ludu ukraińskiego, kiedy dotąd znaliśmy tylko poetyczność miej
scowości ukraińskiej, lub poetyczność jej historycznych wspomnień; uj
rzeliśmy jego obyczaje, fizyognomią różnego wieku i stanu: grę moral
nych skłonności. Zgoła p. O. wniknął głębiej niż inni w gminną na
rodowość ukraińską, i dlatego przyznajemy, że o krok dalśj prace 
swojćj szkoły posunął.”

W raz z Zaweruchą ukazał się drugi poemat: Bruno. Utwór to 
fantastyczny, w rodzaju Dziadów  Mickiewicza. Nieodrodny syn czasu 
swego, poeta musiał uderzyć w tęż samą strunę, w którą potrącali słyn
ni misfrze tego wieku: Goete, Chateaubriand, Byron, Mickiewicz, wydo
bywając z nićj tak różnobrzmiące dźwięki: W erter, Rene, Manfred 
Gustaw, to cztery posągi wykute na jednę modłę, a przecież o tyle 
odrębne od siebie, o ile był odrębnym psychiczny i narodowy chara
k ter ich genialnych twórców. Bruno jest nowem wcieleniem tejże sa- 
mśj idei; Grabowski przecież nie obwinia autora o naśladownictwo: „Że 
późniejszy poeta, mówi on, stoi na prądzie magnetycznym ducha wiel
kiego poety, który go poprzedził, który wszystko obok siebie ogarnia 
i opanowywa; że ten poeta późniejszy, nie odpiera całkiem tego ducha, 
ale jako jednorodnego przyjmuje go i wciąga w siebie, mam to za rzecz 
naturalną; a gdy widzę, że to nawet nasiąknięcie, wcale nie zatarło  jego 
samoistuości, i utworowi pozwoliło mieć indywidualne oblicze: widzę 
w tćm dowód prawdziwego powołania poety, i nie mieszam go z tłu 
mem naśladowców.”

Rzućmy teraz okiem na fantastyczną powieść. Posępny Bruno, 
dziwak, odludek, snuje się jak zagrobowe widmo wśród wytwornćj niło-
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dzieży, która go nie rozumie, i szyderczemi chłoszcze pociskami. Ko
cha on Kamillę uczuciem równie gwałtownćm jak  nieśmiałem. Za
zdrość pożera mu serce; popchnięty nią wyzywa przyjaciela: zabija go 
w pojedynku. Po dokonanój zemście ogarnia go szalona rozpacz; sen 
nocą odbiega mu od powiek. Kiedy dręczony wyrzutem, szamocze się 
sam”z sobą, raz o północy, duch Ostafiego wchodzi w progi, staje po
nad jego wezgłowiem.

— Powiedz, czemu zepchnąłeś mnie ze świata?—zapytuje Ostafi. 
Na to odpowie Bruno:

—  Zdjąłem  z  ciebie 
M łodziuchne życie, a  nakryłem  siebie 
S tarą zgryzotą. T ak  mści się m orderca!
J a  nie tak  chciałem ! M yśl była: on m oje 
Skończy dziwactwa, m ęki, niepokoje;
On zręczny, jeg o  w ystrzał niezaw odny,
W eźm ie to  ciężkie serce , a sw obodny,
Lekki mój oddech i duch mój szalony 
Z w iatrem  u leci w tak ie  św iata strony,
Gdzie się przynajm niej kończą ziem skie sm utki.

Potćm Bruno wyrzekł imię Kamilli. Ostafi zarzeka się, że nigdy 
jej nie kochał. Wtem ju trzenka zabłysła, kur zapiał; czas upiorowi 
powracać do mogiły: za rok ukaże się znowu. Poranek odmalowany 
przecudnym kolorytem.

...B runo  opuścił ciężące 
Czoło na ręce i usnął: na  śpiące 
W  nieładzie włosy, słońce przezroczystą 
G arścią sypnęło złoto przerobione 
W  św iatło poranku . Z razu było czysto 
W  pow ietrzu. N iebo now onarodzona 
Liliowem i, świeżemi oczyma 
P atrzyło  na św iat. Z iem ia odetchnęła,
Skoro prom ieni słońca w usta  wzięła;
Zdało się, że już  dłużćj nie wytrzym a,
W stan ie, i pójdzie ku słońcu lubem u.
I wydało się oku śm iertelnem u,
Ze ziemia wstawać zaczynała m głami;
Lecz m gły wzleciały szarem i skrzydłam i,
Pod niebo: ziemia została na ziemi.

M gły naśladują w górze niskie m orze,
A słońce jakby było ich korabiem ;
Pow olne wały coraz słab iś j porze:
N akom ec całkiem  na siłach  opada,
I tonie we m głach. Zwycięzka m gła siada
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N a horyzoncie, odwdzięczając ziemi 
Z a pożyczoną w ilgoć, rzęsistem i 
Perłam i deszczu sk rap ia  jź j  k le jno ty ...

Przypatrzmy się teraz Kamilli: postać to zwyczajna, jakich wie
le, bańka mydlana, wydęta gorącem tchnieniem poety, błyszcząca 
chwilę barwą opalu, a w rzeczywistości mętna pianka, nic więcćj! Ser
ce jój przemówiło i wnet umilkło; nad uczuciem przemógł zimny roz
sądek. Później hołdy wielbicieli rozbudziły w niej próżność. Świetna 
róża przyciąga rój motyli, wybiera z nich jednego; chłodnemi usty przy
sięga wieczną wiarę: dotrzyma jój: tak  chcą światowe względy.

Niektórzy widzą w Brunonie osobistość samego poety, w Kamilli 
jego wymarzony ideał. Zawód doznany w pierwszćm a gwałtownćm 
uczuciu, miał według nich napoić goryczą jego serce, uczynić go dzi
wakiem i odludkiem. My niepodzielamy tego zdania, a mamy s łu 
szne do tego powody. Że młody zapaleniec mógł, po opuszczeniu 
Galicyi, żywić w piersi ukryty płomień, długo kipiący lawą, to nie 
ulega dla nas wątpliwości; zanadto pilnie wczytywaliśmy się w tysiące 
pozostałych po nim świstków, abyśmy powątpiewać o tćm mogli. 
Wyrwany gwałtem ze Lwowa, po trzyletnim pobycie, zostawił on tam 
cząstkę własnego serca; dlatego zimnem okiem poglądał na wdzięki 
obcych dziewic, jak  to sam wypowiada:

O d cudzoziem ki duch się moj odw racał,
O d cudzoziem ki, odganiała muza;
N a R uś, do P o lsk i, sz lak  duszny się zlacal;
T am  mój Aw inion, tam  m oja W okluza:
T am  byl mój E den ...

Zimna, zalotna, chciwa hołdów Kamilla, mogłać być Laurą na
szego poety? Dyskretniejszy, bardzićj zamknięty w sobie niż Petrar- 
ka, nigdy nie ośmiela się nazwać ukochanśj po imieniu: czasami ty l
ko, w ulotnej zwrotce, spotykamy jasną jej postać:

0  tob ie  śpiewam, dziewico, '
L icem , postaoią urocza,
Z ło tą  kaskadą warkocza,
1 turkusow ą źrenicą.

Inna pieśń, nakreślona zapewne przy wyjeździe, zda się być smęt- 
nćm pożegnaniem: dajemy ją  w całości.

A nielstw a pe łna  duszy dziewico,
Ja k ą ito  m yślą, oczy two świecą?
C óito za kw iatek u jęłaś w dłonie?
Czemu tak  sm utno pochylasz skronio?

T ak , to mój kw iatek , kw iatok pam ięci,
N ad wszystkie iuno u mnio się święoi:
Czemu go, czemu wzięłaś do dłoni?
N iechby dokw itał w tć j tam  ustron i.
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Porzuć ten  kwiatek! on pam ięć budzi,
A  tam  dokoła śm iech i eąd ludzi;
Czuj co innego sercem  niewinnym ,
A nielską duszą m yśl o czem innóm.

Syn ja niedoli! ach! bądź ostrożna,
Dosyć ju ż  d la  m nie... więcej nie można:
D la  mnie w ystarczy na cale życie
Tw a m yśl, ten  uśm iech pączka w rozkw icie.

Z m yślą twą o m nie, z tym  dyam entem ,
N a duszy mojój świecącym wiecznie,
W zlecę nad ciem nym  św iata odm ętem:
Pośród  złych duchów przejdę bezpiecznie.

III
Po trzyletnim pobycie w Galicyi, poeta zmuszony opuścić Lwów, 

rzucony burzą, pod obce niebo, uczuł boleśnie swe sieroctwo i osamot
nienie. Zawarty w sobie, dziki z natury, bardziśj jeszcze spochmur- 
niał; gorzko maluje teu stan ducha:

Ze światem  ludzkim  zerwane ju ż  związki:
Odpadłem  jak o  owoc od gałązki,
W  którym  swe ro b ak  dom ostwo założył.

Jedyną, wtedy osłodą, starganego życia, jedyną towarzyszką nie
doli, była dla niego ta  pieśń, od którćj pozytywny Zaklika pragnął 
oderwać go w Krzemieńcu, powtarzając z pogardą: i do czegóż dopro
wadzą cię wiersze? Poeta nasz nie pytał o to; pieśń była potrzebą 
jego duszy, silną tarczą przeciw rozpaczliwej tęsknocie. Co chwila 
odwołuje się do niśj:

Z cichą łzą żalu, z głuchym  w p iersi krzykiem ,
W  świat się puściłem  zmuszonym  pątn ikem ;
Po drodze-m  śpiew ał w serdecznej potrzebie^
R zucając pieśni z uśm iechnieniem  dzikićm,
J a k  sztuczne ognie na zgaśnięcie w niebie,
Albo ja k  listk i, ja k  piórka, ja k  puchy,
Pom iędzy ludźmi wichrom  na rozdm uchy.

O, p ieśni moje! k tó rem  poub iera ł 
W  perły  mój duszy, w serca  m ego kwiecie,
S tało się z wami, co zem ną na świecie: 
kw iat m nie wydobył ze swoich skry tośc i,
W ywiódł na św iatło ze swoich ciem ności;
D al sw oje ciało i swoje przym ioty,
D ał złoto skrzydła i sen dał mi złoty;
U m ysł zaludnił m yślam i p ięknem i,
I  uczuciam i zbogaoił me serce;
P o tćm  to  wszystko oddał poniew ierce,
N a zagrzebanie gdzieś na  oboój ziemi!
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Sam chyba D ante szedł podobną drogą,
W  swym śnie piekielnym !

W Londynie Olizarowski przebył lat dziesiątek, w zawziętśj 
walce o chleb powszedni. Znajdujemy w notatkach krótki ale bardzo 
treściwy obraz działalności jego w zamorskim grodzie: „Byłem dyre
ktorem towarzystwa 3 maja w Anglii, wiceprezesem grona histo
rycznego w Londynie; członkiem komitetu Towarzystwa ubiorczego, 
i sługą, w tabacznym sklepie Izdebskiego: to ostatnie broniło mnie od 
głodu.”

Pełen energii młodzieńczej, nieraz wierszem humorystycznym 
przywodził do zgody rozdrażnione umysły. Na jednćm zebraniu lon- 
dyńskiem, zaszło jakieś sporne pytanie, nad którćm głosowano. 
W mniejszości znalazł się rodak nazwiskiem Palma. W ynik głoso
wania rozjątrzył obecnych. Olizarowski przewiduje burzę, aby ją  
zażegnać, odzywa się dwuwierszem:

Jed n a  stro n a  do drugićj n iepo trzebny  żal ma,
Bo gdy na tć j zwycięztwo, to na tam tćj Palma!

Śmiech powszechny odpowiedzią był na te słowa: zgoda na
stąpiła niebawem.

Wśród tych rozlicznych zajęć i obowiązków, pieśń wierną była 
towarzyszką poety. Zawijając tabakę lub cygara marzył o swej je 
dynej, jak  zowie drogą lutnię, utyskując, czemu tak  sposępniała?

L u tn i ma m łoda,
K toby zm iarkow ał po twoim dźwięku,

Żeś w m łodem  ręku?
Cała mi ulga w twoim  podźwięku,
Jed y n a  m oja w tobie  osłoda,

L u tn i ma młoda!

W Londynie wyśpiewał poeta mnóstwo pieśni, dźwięk ich ener
giczny, czasem szorstki i dziki; znać boleść wyrywała je z głębi serca. 
Jedne z nich rzucone w świat, ukazywały się to w Wrocławiu, to w cza
sopismach poznańskich: inne spoczywały w tece poety. W drukar
ni londyńskićj wydał zbiorek Egzercycye poetyczne, i opowieść wier
szem, pełną twórczćj siły: Krzyż na Peredylu, wysnutą z tatarskich 
napadów na Ruś. Poemat ten, ogładzony z pierwotnćj chropowatości 
wyszedł z druku powtórnie p. t. Topir-gora. Wiele tu  dziwnie pię
knych, tryskających życiem obrazów; przytaczamy ostatni:

N ad zgorzeliskiem  krążą jask ó łk i,
Po łące brzęczą m uchy i pszczółki,
Odświeżające kwiatów kieliohy;
I  kwilą czajki, i laskonogi,
S tąp a  gość booian, poważny cichy.
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T um any kurzu w iatr zwiewa z d rogi,
N a  staw ie pluszczą złocone fale;
K w aczą kaczory i  huczą bąki,
W  sadach słowiki głoszą swe żale:
W  niebiosach polne dzwonią skow ronki.
Zgliszcz sioła strzegą spalone slupy,
P o  polach leżą ta ta rsk ie  trupy;
Przy nich i na nich psy, w rony, k ru k i,
P rężą  się, szarpią i rw ą na sztuki:
A nad tćm wszystkiźm  wyciąga z chmury 
K am ienne ręce , krzyż z T op ir-gó ry !

W roku 1845, Olizarowski opuścił Londyn; z teką pełną pieśni 
i planów, z sercem pełnćm młodzieńczego żaru przybył do Paryża. 
Spotkał tu nie jedne bratnią duszę. Autor Zam ku Kaniowskiego, 
z zachwyceniem wyrażał się o jego utworach, Bogdan odczuł w nich 
dźwięk ukraińskiej nuty. Mickiewicz w liście do poety nakreślił słowa, 
które napełniły serce jego niewymowną rozkoszą. „Czytałem wiersze 
twoje, oblałem je łzami bratniemi!” pisał autor Wallenroda do autora 
Zaweruchy. Słowa te cytuje Olizarowsld w przypisie do jednego 
z późniejszych poematów. Wiele osób żyjących dotąd czytało ów list, 
przeszedł on do zbiorów Karola Sienkiewicza^ nie wiadomo jednak, co 
się z nim stało. Bodzina wielkiego naszego wieszcza nie mogła wydo
być go z tych zbiorów, dlatego zamieszczonym nie był w wydanej kor- 
respondencyi.

Smutnej pamięci rok 1846, zapisany krwią w dziejach naszych, 
głęboko wstrząsnął Olizarowskim, z piersi jego wydobył nowe dźwięki. 
Mamy przed sobą cały zbiór ówczesnych pieśni i poematów, drukowa
nych to w czasopiśmie tutejszśm, to w zbiorze W oskresenki. Musimy 
zostawić je  na boku; powiedzmy tylko, że krytycy nasi tak  porywczy 
w sądach, a tak skorzy do strącania wieńców, którzy nie śmiejąc prze
czyć Tyszyńskiemu i Grabowskiemu, dowodzili przynajmniej, że Oliza- 
rowski nie dotrzymał położonych w nim nadziei; powiedzmy, że ci kry
tycy odwołaliby sąd swój, gdyby znali całość prac znakomitego poety. 
Z okruchów, jakie dobiegały ich, wyrokować o wszystkiem niepodobna. 
Vv owychto Tyrlejkach i Woskrcsenkach, żywo podzwania echo proro
czych słów Skargi i Woronicza. Jakiżto dźwięk metaliczny w tych 
słowach: "

Choćbym m iał ściągnąć w szystkich nienawiść na siebie,
Choćbym m iał żyć o Izam i rozm iękczonym  chlebie,
N i p rzeto  się ulęknę, ni odpuszczę ducha:
N ie  zamrze w piersiach  m oich boleść ni o tucha.
Mam swą moc, pow ołania swego nie omylę;
M nie szczęśoio się należy: nieszczęście przesilę.

Poeta śpiewa na różne tony; nuta sarkastyczna pobrzmiewa nie
raz w jego pieśni, biczem słowa chłoszcze bezmyślnych i odrętwiałych, 

Tora IV. Październik 1879. 3



zowie ich chodzącemi grobami. To znów utyskuje na zimny m aterya- 
lizm, roztaczający skrzydła ponad światem, ścinający w lód serca.

Św iat p iękniejszy dziś na oko,
D ola więcćj dziś ma dróg;
Leoz py tan ie  tłum y wloką:
Gdzie j e s t  szczęście? gdzie je s t  Bóg?

N a py tan ie  odpowiada 
Św ist parowców, m achin ryk;
Szał p iek ie lny  życiem włada,
Spokojności anio ł znik ł.
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Gdzie się oczy zwrócą ninie,
Ja k a  ciem na w przyszłość droga;
Z łoty  cielec zam iast Boga,
A  dokoła serc pustynie.

I  dopókiżto tak  będzie?
Czy żywota w łókno czarne 
Ju ż  się nigdy nie wyprzędzie?
K rew , łzy, tru d y , wszystkoż m arne!

Nigdzie poeta nie podniósł silniśj głosu, jak  w odezwie do Sewe
ryna Goszczyńskiego. Rozpaczliwe milczenie b ra ta  w pieśni, cięży mu 
boleśnie; piorunem słowa usiłuje zbudzić w nim twórcze siły. Oto wy
jątek  z poematu Wieszcze desiderium.

W ołałeś: „odejdź! odejdź ju ż  odemnie,
D uchu boleści!” wołałeś darem nie.
W ołałeś: „dość już! przestańcie  me wargi,
Dobywać p łonnćj z serca  m egp skargi!
Z  w arg twych, z twych piersi żal w ybuchnął nowy,
A j a  ci mówię, posłuchaj m ćj mowy.

Głos d la słów, słowa dla głosu  nam  dane,
I  waga słów je s t  i wartość zasiane;
Słowam i, czasy wydają owoce
Praw dy lub kłam stw a. T y  w kłam stw a epoce,
W epoce zbrodni dosta łeś nasienie 
P raw dy i cnoty; dostałeś słów ziarna,
A byś z nich czynił dla praw dy odzienie.
T ob ie  nie pytać, ozy sie jba  nio m arna.
Ż ołnierzu prawdy! słowo twym orężem,
Twoim  żywiołem , twojćm  przeznaczeniem ;
T y  wobec zbrodni masz być cnoty  mężem:
T ob ie  wygodnym  pogardzać milczeniem!

Co na uczynku schwycisz w sorcu, w mowio,
Uczucia z ogn ia  do wylotu rwano,
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M yśli na skrzydła ducha w g łąb  gdzieś brane:
T o  wcielaj w słowo i wyrzucaj w słowie.
Wyrzucaj słowa na świat, jak  wyrzuca 
Ognie i ryki ziemia przez swe płuca,
Wyrzucaj słowa, choćby sarnę fraszkę 
Mieli z nich ludzie i wichry igraszkę;
Choćbyś sam za nie, tylko smutków nowe 
W arstwy naciągnął na serce, na głowę.
Płonność i marność! w yrzuć te  wyrazy 
N a se rc  pustynie, na w ichry, na  głazy;
W  przyszłość słów wieszczych wierzyć n ie p rzestaw aj,
M ilczeniem  słowom  zarastać n ie daw aj,
A jęcz, a wołaj, a krzycz w niebogłosy:
Jęk iem  i krzykiem  zasiewaj niebiosy.

T ajem ne serca  rozw ierając g łębie ,
U czuć wzruszonych zapłacz w rzącą lawą;
W ypuść na  wolność p ieśń  W alk iryę krwawą,
O rłem  krzyczącym , zbudzonym  na  zrębie 
P raw  bosko-ludzkich; lwem ryczącym , głodnym ,
W ilków  wyjącą grom adą zimową;
N iech  z twoich krzyków  stan ie  się p rzestroga ,
Niech w twśj przestrodze słyszy się głos Boga.
W ołaj o praw dę i o spraw iedliw ość,
W ołaj o rozum  zdrowy, o poczciwość;
W ołaj o zgodę uczynku ze słowem ,
I słowa z m yślą, a myśli z m iłością 
Św iętą, zrządzoną przykazaniem  nowćm.

Psalm  twego życia jeszcze n ie skończony,
M ęcz się wołaniem , a ż ci B óg pozwoli 
Z łączyć się głosem , z tym  jasnym  aniołem ,
Co się unosząc wiecznie nad padołem ,
W ciąż śpiewa: „Pokój ludziom  d obrśj woli!’’
Prom ienny służbą staniesz tam , przed niebem ,
Czas zdejm ie z ciebie przeznaczenia ołów,
Świat ciebie uczci feniksa pogrzebem ;
I  wydobędziesz ze sw oich popiołów ,
Skrzydła żywota nowego, k tó rem i 
M ierzyć się będziesz z wiekam i w szystkiem i.

Do tśj epoki wielkich polotów ducha, należy poemat Softy, wysnu
ty z dziejów hebrajskich: bohatćrem jego Samson. Z potężny siłą i na
maszczeniem poeta trąca w struny harfy Syońskićj. _ Wiersz biały 
i rytm przypomina pieśń Wajdeloty. Obrazy wschodnie oddane z ca- 
łćm bogactwem kolorytu. Oto wspaniały obraz nocy:
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Gwiazdy prom iennookie, z drżeniem , oczyma aniołów ,
P rzy p a tru ją  się ziemi. Ze swych przybytków  wysokich,
W yszedł księżyc czerwony, stanął za gajem  oliwnym,
N iby pożar w pustyn i, jak o b y  słońce w zapadzie.
Przyzwan do tro n u  nocy, rozw arł na sobie szkarła ty .
B lady, podniósł się w górę, z białym  na tw arzy uśm iechem ;
Sądził gwiazdy na niebie, sądził żywoty na ziemi,
D obrym  duszom posyłał w gości anioły cieszące.
Ciałom dobrym  sny rajskie, głowom m arzenia rozkoszne,
K w iatom  kazał dań znosić, gwiazdom  opłacać dań kazał:
Kwiaty wonność daw ały, gwiazdy p łaciły  im za to 
D rogiem i rosy  perłam i, co na prom ieniach im rosną:
K w iat nieposłuszny usychał, gwiazda jałow a padała.

Dalćj uderza inny, równie wspaniały obraz zbudzonego poranku.

Tw arz ja sn a  tw oja, o słońce!
W yszła od pustyń  E u fratu , śm iejąc się cudem  do świata,
I  ziemia w tedy ubrana  w szaty swe letn ie, bogate,
N a górach i na dolinach pięknie się z tobą w itała.
Je leń  złocił swe rog i twarzy twej złotem , sarneczki 
B iegły do zdrojów  uciesznie, koźlę igrało z koźlęciem;
N a pagórkach  wesołych pasły się stada owieczek:
N a  dolin ie się pasły stada jałow ic i ciołków.
Milczały trzciny  g ra jące , sm utek  oniem iał skotarzy ,
Sępił się ro ln ik  ju d e jsk i, pa trząc  na uśm iech pszenioy;
Zm ilkły harfy na górach , zm ilkły cynnory  w dolinach,
R adość skrzydła zwiesiła, szata się ludu rozdarła.
Spadło mu z głowy nakrycie, siadł na popiele  i p łakał,
A ujarzm iciel u rągał w gajach B ersaby oliwnych,
Cieszył się z łez Izraela, pysznił się z jego  niew oli.

Tu rozwija się dram at: Samson patrzy z boleścią, na klęski ludu 
swego, klęski, które on sp rQ w a d z i t  nań winą własną; wola upokorzony:

M ądrości m oja człowiecza, p rzecz-li ty zeraną niebyła,
K iedym  na Sorek dolinę b iegł za wdziękami Dalili?
J a k  oni łowcę przem yślni, żeby lwa dostać srogiego,
Z  siećm i czekając nań w ga ju , puszczą sarneczkę w dolinę:
T a  uciekaniem  do gaju, lwa przyprow adzi za sobą,
I odda sieciom  łowieckim: tak  i m nie m oja sarneczka 
O ddala skrycie zmienionym! Ol zawiniłem przed T obą 
Panie! znowu zbudziłem  gniew Tw ój i znowum ukaran  
Z dradą um iłowanej; lecz żal mój większy ni* wina,
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A m iłosierdzie T w oje większe niż gniew Twój! Spoglądnij,
Abym się pom ścił zniewagi, krzywdy, kalectw a i zdrady!
Adonaj! nie broó mi pomsty! Boże m ych ojców, bądź ze mną!

M iędzv F ilistynam i mowa ta  wrzawą wybuchła,
U  jednych  błyszczał śm iech w twarzy białem i zęby; u drugich  
Gniew się rozsrożył oczyma. Jed n i mówili: „błaznuje!”
D rudzy: „on pom stą nam  grozi!” W szyscy więc wrzawę czynili.
R z e s z a  krzyknęła: „śm ierć mu!” „Śm ierć mu!” krzyknęli książęta. 
W szyscy z m iejsc się ruszyli, a wtem się Samson odezwał,
G łosu piorunem  zawołał: „Biada wam Filistynow ie!
Konieo naigrawaniom! K oniec srom ocie i nędzy!
W łosy moje odrosły! lwy do m ych ram ion wróciły,
Pan mój je s t ze mną! Śm ierć wam! Ador.aj, przyjm ij mą duszę.

T o  rzekł i zatrząsł slupam i, s iłą  w ulkanu straszliw ą:
Łam ią się gm achu podpory , pęka stro p , ściany pękają;
Gmach cały wali się w złom y, wali się z grom u łoskotem ,
Z krzykiem  tysiąców zmieszany, gruzów spokojnych legł kupą;
Społem  z gruzam i św iątyni, w szystko um ilkło na  zawsze,
1 Sam son um ilk ł na zawsze, społem  z gruzam i św iątyni.

Olizarowski wystąpił wreszcie na polu dramatycznem. Pomija
my pierwsze próby, a przystępujemy odrazu do dram atu historyczne
go, który zwrócił pilną uwagę znawców. W ziął on za przedmiot chwi
lę stanowczego przełomu w dziejach naszych, kiedy pycha i samowola 
podniesiona do zenitu, w osobie ostatniego możnowładzcy AVincentego 
z Szamotuł, czynią go zdrajcą kraju  i wywołują krwawy odwet szlach
ty mazowieckiej.

Rzutny wojewoda, odtrącony od czci i wiary przez króla Łokiet
ka na walnym zjeździe w Chęcinach, poprzysięga mu zemstę. Rzecz 
rozpoczyna się monologiem: przeniewierca usiłuje usprawiedliwić się 
w własnem sumieniu:

Wobec tysiąców, obrać z władzy, z części,
Stwierdzić trąbione o mnie złe powieści;
Państwa swojego uczynić zakalcem,
By mnie bezkarnie wytykano palcem;
Wśród nieprzyjaciół tylu innie rozbroić,
Zranić mnie w mojój zasłużonej dumie;
Zranić mnie w sercu, w duszy i rozumie:
Nie, taka rana nie da się zagoić!

Niech umrę z nędzy, jeśli puszczę płazem!
Lecz kogo użyć za pomsty narzędzie?
Lukseniburczyka niema teraz w domu,
Na Rusi niania co i mówić komu;
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Litwy z borsuczej nie wyruszyć dziury:
Za lisi ogon łapać Brandebury,
Szkoda fatygi: przyjdą na gotowe;
Z Węgrem dziś ani wdawaj się w rozmowę:
Teściowi swemu oddań z bebechami ‘)>
Do ładu trudno trafić z Mazurami;
A chańskich strzemion nie myślę całować!
Orężne mnichy? (po chwili m ilczenia) Jak  potem odegnać? 
Lecz o tem potem...

I wojewoda przywołuje rycerza: wyprawia go tajemnie do Ma- 
ryenburga do mistrza krzyżackiego. Ale nad wojewodą czuwa anioł 
stróż w postaci córki jego Bożenny. Gońcem wrojewody jest młody ry
cerz Ładon. Piękna, ukochana przez niego Bożenna, będzie nagro
dą za niebezpieczne poselstwo. Córka tymczasem odgaduje zamiar 
ojcowski; odwraca Ladotia od uczestnictwa w zdradzie: wyprawia go do 
Krakowa.

„Jedź, rzecze, co tchu, stań odważnie przed majestatem:”

Król mnie odmówić łaski swój nie może:
Trzymał mnie do chrztu; na krakowskim dworze 
Przy swojej Halszce królewskiej umieścił,
Jak  drugą córkę miłował i pieścił;
D ał ten pierścionek z relikwią i mocą 
Niezawodnego otrzymania, o co 
Błagać go będę. Ukaż ten pierścionek 
Na znak pokoju, jako mój małżonek 
W imię małżonki, błagaj przebaczenia,
A ostrzeż króla, że na kraju szkodę,
N iełaską swoją pana wojewodę 
Zapędzi w rospacz...

Ladon pośpiesza do Krakowa.
Zapadła noc; chmury grubym całunem przysłoniły widnokrąg. 

Wojewoda wściekły z gniewu i nienawiści, utopił oko w.czarną prze
strzeń.

Zatrąbcie wichry w swe bębny i kotły!
Uderzcie gromy; tańczcie błyskawice!
Zagraj przyrodo z hukiem i szelestem,
Z rykiem i szumem!

Przybywa komtur Herman z Elbląga. W imieniu mistrza przy
rzeka wojewodzie berło i tron. Wincenty z Szamotuł odtrąca z pogar
dą łaski niemieckie; dumną odpowiedź rzuca w oblicze komturowi:

')  E lżb ieta  có rk a  W ładysław a Ł okietka, była za R ubertcm  królem  
węgierskim .
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Zemstę przysiągłem; w zemście jeno moje 
Cele, pociechy, ty tu ły  i chwały;
Nowych zaszczytów bynajmniśj nie pragnę,
Ale powrotu do dawnych, i jeśli 
Dyabli mjuie w piśmie aż do was ponieśli,
Jeśli pod mistrza rozkazy się nagnę,
To nie dlatego, żeby mi tam łaski 
Jakie świadczono, nakładano blaski 
Swoje niemieckie! Nie, nie o to chodzi!
Mistrz się omyli, jeśli działać zechce 
Jakby laskawca, jakby mój dobrodziej!
Do spółki wzywam, ty tu ł mnie nie łechce;
Krom zemsty nićma, niema innych dla mnie 
Łask i tytułów! Chcę tylko przynajmniej 
Pół Polski spalić, wyciąć w pień i zburzyć 
"Wawelski zamek i smoka wykurzyć.
A potem w kap tu r schronić się przed światem:
Masz moję spowiedź!

Uradowany komtur śpieszy z wieścią do Maryenburga. Bożen
na jawi się znów przed ojcem jak anioł dobroczynny.

—  Czego tu chcesz?—zakrzyknie wojewoda.
Bożenna. Anioł nasz własny, zemną się sprzymierzył,

Obronę cnoty naszćj mnie powierzył.
Stawię się przeto zbrodni na przeszkodzie,
Od krzyku mego, wszystkie się w narodzie 
Serca rozbudzą. Rozbudzonym groby 
Pomagać będą! Mnie będzie moc dana:
Dobro zwycięży!

Wojewoda. Zmilknij opętana!
Ja  wiem co czynię... Swojej pilnuj cnoty,
I swego serca. W doniczce lilija,
W komorze krośna, to twoje klejnoty;
Czepiec nie szyszak, ig ła  nie kopija,
Kokosz nie kogut.

Bożenna. j niewieście słuszna
O dobrą sławę dbać swojego rodu.

Wojewoda (z gniewem). Idź ztąd precz! mówię. Co znów? nieposłuszna?
(wyrzuca j ą  za drzw i).

Bożenna (za drzwiam i). Umęcz mnie panie ojcze, odbierz życie, 
Kleszczami wyrwij moję duszę ze mnie;
Albo mnie w wieży zarygluj na zgnicie,
Niech tylko głos mój nie przejdzie daremnie^
Rzuć w przepaść zdradę: nie kończ hańby dziełal

I Bożenna odchodzi na modlitwę. Duchy przodków z klątwą na 
ustach ukazują się wojewodzie. On waha się uapół złamany. Duchy
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znikły, jeden tylko pozostał, straszliwszy nad inne. Z jego pochyłego 
czoła wygląda czarna myśl, niby smok w jaskini. Wzrokiem przeszy
wa nawskroś!... To duch jego własny, duch nienawiści i pomsty.

„Nie oglądaj się na nic!”— woła widmo ponurym głosem. Grom 
z błyskawicą odpowiada mu w górze.

Wojewoda porywa za róg, dzwoni pobudkę. Rycerstwo przywta- 
rza chórem dziarską pieśń, ostrą jak  poszczęk stali:

Hej wroje! woje! lackie kochane,
Już dniowe zorze, drżące zabłysło,
Rżą konie w rozgłos bujny nad Wisłą:
Po rosie skomlą trąby miedziane.

Chór. W miękkie teleje, barków nie chowaj,
Piersi obrosłe w twardą stal chowaj;
Kołczan na plecy, szyszak na skroń,
Paiż na ramię, kord lub grot w dłoń,
I  niech Bóg zdarzy—na koń! na koń!

H ejnał obozowy rozlega się szeroko po przestrzeni: tu koniec 
części pierwszej. Druga przenosi nas do klasztoru Owińskiego, dokąd 
ojciec odesłał dla bezpieczeństwa Bożennę. Pojawia się Ładon wraca
jący z Krakowa; wydziera dziewicę z rąk  krzyżaków, którzy napadli 
i zrabowali klasztor. Zmusza ich do ucieczki. Zakonnice pod strażą 
wyprawia do Ołomuńca, sam z Bożenną, przebraną za młodego ryce
rza, pośpiesza pod Płowce, do obozu wojewody.

W następnym akcie Ł ad011 stawia się przed wojewodą, zdaje 
sprawę z poselstwa swego: wyznaje że był w Krakowie. Król gotów 
przebaczyć wiarołomstwo, przyciągnął już z wojskiem pod Płowce, na
znacza w lesie miejsce schadzki. Serce wojewody zmiękło jak  wosk, 
na wieść o łaskawości monarszej. Pośpiesza tajemnie do króla, stopy 
Łokietka oblewa łzami; staje w bitwie pod chorągwią królewską: przy
czynia się dzielnie do słynnego w dziejach tryumfu nad zakonem.

Epilog prowadzi nas w mury Łęczycy.

Wojewoda zrzekł się dobrowolnie wszelkich wielkości ziemskich; 
myśl zadosyćuczynienia za winy, wyłącznie opanowała jego duszę. 
Wyznaje to córce i Ładonowi, w którym błogosławi przyszłego zięcia:

Powiem wam oto, czemuśmy w Łęczycy:
Co się tu stało, nićma tajemnicy;
Mojćmto dziełem tc zgliszcza sterczące,
I te popioły stosami leżące,
Zpod których głosy do nieba się wznoszą,
O wymierzenie słusznej kary prosząl 
Tu za rzekomie obrażoną butę 
Wywarłem zemstę: tu  zacznę pokutę.
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Nasamprzód z wami, dzieci moje, skończę,
Węzłem małżeńskim jutro  was połączę;
Na szczęście wasze popatrzę; dam dzięki 
Bogu za łaskę, wezmę kij do ręki,
I pokazaną drogą przez pielgrzymy,
Sam się powlokę do Jerozolimy.

Tam ze swej duszy brzemię grzechów zrzucę,
Tam zmartwychwstanę w mym wiecznym żywocie;
Może pomyślćć da Bóg o powrocie,
Może powrócę: jeśli nie powrócę,
Wy tu  mój duszy niebo otworzycie.

Córka i Eadon błagają ojca, aby pozwolił im iść z sobą: sta
rzec wzbrania się.

—  Z wami, rzecze, ta  pielgrzymka byłażby dla mnie pokutą?
Nagle powstaje zgiełk poza warowną bramą. Chmura szlachty 

w łachmanach, z torbami na ramieniu, oblega zamek, wali z łoskotem 
w bramę: pękły wrzeciądze. Słychać okrzyki i przekleństwa.

Głos z tłumu. Dalej, dalej!
Wysadźmy drzwi te!

( P ęka ją  rygle od kom naty).
Teraz zemsto szalej!

Król mu przebaczył, ale torby nasze 
Nie przebaczyły... Hej, za mną!... pałasze,
Zaszczękły oręże: krew wytrysła z piersi wojewody.

Próżno Ładon zasłania go ramieniem; i on tarza się we krwi... 
Bożenna omdlała upada na ziemię.

Legł wojewoda: z nim razem skonało możnowładztwo.
Szlachta tryumfuje; nowa faza rozpoczyna się w dziejach.
Przytoczone wyjątki dają poznać barwny, pełen siły język poety 

żywcem wyrwany ze starych kronik, a przecież jasny, dostrojony a r 
tystycznie do dzisiejszego tonu, nie przeciążony archaizmami. Po
stacie wszystkie pełne życia, nacechowane piętnem swego czasu; głę
boka wreszcie znajomość dziejów i polityki ówczesnćj: wszystko to 
naznacza utworowi temu niepospolite miejsce w literaturze naszej.

Pierwotnie dram at kończył się pod Płowcami; w ostatnich do
piero latach, autor zamienił go w trylogią.

IV.

Szum cie palm y pó łnocne, sosny niebotyczne,
Zbudźcie Bpiące bólam i dum y poetyczne!

O, szumcie! ja k  rozleg ły , ja k i szum wspaniały!
Ja k a  pieśń! ja k i chorał! j a k  wielka pieśń chwały,

Tom  IV . P aźd ziern ik  1879. *
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W  tym  chorale największym po chorale m orza 
Odbrzm iewa, godna B oga, wielka chwała Boża.

Oceanie! zachwycaj C hild-H aroldów , k tórzy  
Lubią  z ok rę tu  słuchać chorałów  twej burzy:
J a  wolę, m atko ziemio, tw oje polskie  sosny.

Oczy z nich b io rą  w zimie przypom nienie wiosny,
A  sam otne, a  tęskne, zmieszane z ich szum y,
Aż do Boga dolecą pow ołyńskie dumy.

Poeta zamieszkał w Turwi u generała Chłapowskiego, tu prze
pędził trzy lata, może najswobodniejsze w burzliwćm swojćin życiu. 
Pracował bezustannie, cisza wiejska odpowiadała usposobieniom jego 
duszy; samotne przechadzki najmilszem były mu wytchnieniem. Nie
raz widywano go jak  dumał, zapatrzony w trawkę kiełkującą, w zie
mi, po wiosennych roztopach, jak  pochylał czoło przed staremi dęba
mi, świadkami dawnych czasów. Z upodobaniem zrywał bławatki i ma
cierzanki polne. Szczera miłość łączyła go z ludem wiejskim, przeby
wał z nim chętnie, podnosił jego wielkie zalety; szanował w nim prosto
tę i tradycyjne obyczaje: kochał go duszą całą.

Skrzepiony w żywotnćj atmosferze wyśpiewał w Turwi mnó
stwo pieśni: tworzył powieści poetyczne, rozczytywał się w kronikach, 
kreślił plany historycznych dramatów. Wówczasto z podań ludo
wych wysnuł obszerną powieść w dwunastu pieśniach, p. t. Zlotu 
Jabłka. Główną osobą poematu jest Woźna z Turek, królowa cza
rownic. Poeta w żywych obrazach maluje piekielne sprawy wiedźm, 
ich powietrzne wędrówki na miotłach, ożogach i łopatach, ich sabaty, 
ich uczty z szatanami na Łysej górze. W końcu .jednak, z oczu 
Woźny wyciska łzy pokutne, z serca jćj gorącą wydobywa modlitwę. 
Myśl wiekuistego potępienia przejmuje go zgrozą, woli zatem skończyć 
powieść w mniej tragiczny, a bardzićj ludzki sposób.

W olałem  przeto wziąć bezwzględne tory,
I  w chrześciańskie wniknąć tajem nico,
I  wywieść na jaw , że naw et po tw ory ,
J a k  te  żyjące z dyably czarownice,
W rócić  do O jca, kiedy zechcą, m ogą,
Św iętą m iłości i pokuty  drogą.

Powieść ta  zaczerpnięta z żywiołu ludowego, bardzo przypadła 
do smaku Bogdanowi Zaleskiemu; z chlubą wspomina to Olizarowski.

Z pomiędzy rozlicznych obrazów składających całość poematu, 
uderzył nas wyborny obraz pani Twardowskiej; przytaczamy go cały:

B yła to  w zrostu średniego kobićta,
P iw onia tw arzą, oczyma orlica;
G ębą przekupka , tuszą znakom ita,
G odna m ałżonka po lsk iego  szlachoioa:
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Duszą wyniosła, a w cnoty obfita.
M iała przywary: gdera lsk a , k łó tn ica ,
Lubiła wprawdzie z niewiasty gawędzić;
W olała jednak kłócić się i zrzędzić.

Miała przywary: lat miała zawiele 
Jak  na kobidtę, choć tego nie można 
Rozpoznać było ani po jijj ciele,
Ani po zębach, k tóre nieostrożna 
Pokazywała wobec wszystkich śmiele, .
A ni po w łosach, w k tó re  się wielmożna 
N ie wdarła jeszcze sreb rn a  ręka  czasu, 
Szanując gęstość tego Czarnolasu.

Skalista  w wierze, w nabożeństw ie pilna,
W  kościelnych w szelkich p rak ty k ach  surow a; 
W  uczuciach żywa, w zdaniu nieom ylna,
K tóre  w prostackie odziewała słowa.
Zdrow a, ruchawa, sprężysta i silna,
Zdanie pop ierać  pięściami gotowa;
Praw dę mówiła w oczy i z odwagą,
S ta ła  się grozą, s ta ła  się powagą.

N ieszczęście chciało, żeby w czarciej m ocy 
Uwlązł Twardow ski; lecz tak  szczęście chciało, 
Żeby do wiecznćj nie d o sta ł się mocy, 
T w ardow ską przecie w m ałżonkę mu dało. 
Dziwaczka, jeździć nie chciała w karocy, 
M ieszkać w pa łacu , ni się okazałą 
O taczać służbą, n i chodzić w bław atach,
N i w koronkow ych, ni w złocistych szatach.

„A m nie to  na  co? pow iadała w gniewie,
D la  kogóżbym  się stro iła?  dla Boga?
Czy m nie Bóg nie zna? czy On tego nie wić, 
Żem ja  Tw ardow ska, szlachcianka uboga?
W  ziarn ie je s t  w artość zboża a n ie  w plew ie, 
W ązka do nieba na  karo ce  droga; 
N ajw ygodniejsze w drodze tćj łachm any:
N ie tam  się znajdą s tro jn e  koczkodany!

„A mnie do czego dw orskich barw ne roje? 
Do czego jak ieś pańsk ie  tam  pałace?
Czy w naszym dom ku ciasno na nas dwoje? 
Człowiek stworzony na tro sk i, na prace .
J a  o bogactwa bynajm nićj n ie sto ję,
W olę chleb czarny nad pszenne kołace;
Żyję d la Boga, dla ciebie, d la  siebie,
A  nie o św iccie, lecz m yślę o n ieb ie .11

Mąż usiłował pokonać dziwactwa,
Różnych sposobów z p rzyjacielem  użył;
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By w żonie zbudzić pociąg do bogactw a,
A le tu  żaden sposób n ie  posłużył.
Przeciw nie, odkry ł piekielne m atactw a,
Ozćm tak  pobożną niew iastę oburzył;
M usiał nie pyszny pójść precz M efistofel,
A mąż się m usiał ugiąć pod pantofel.

W iadom o, jak im  Tw ardow ski fo rtelem ,
Przygotow anym  przez pan ią  T w ardow ską,
R ozsta ł się w karczm ie ze swym przyjacielem ,
J a k  się wybieżał przed m ocą ezartow ską;
Lecz chociaż ro zb ra t m iał z M efistofelem ,
Chociaż z niem ałą w dalszćm  życiu troską ,
S ta ra ł się dostać do łask i ogró jca ,
Do czysca wyrok skazał go W szech-O jca.

W tedy to  zacna białogłowa rzekła:
„Przysięgłam  wiecznie żyć z Tw ardow skim  spólnie;
P ó jd ę  z nim  tedy chociażby do piekła!”
Po zła  do czysca i tam  dobrow olnie,
Srodze się tłu k ła , k łu ła , p iek ła , siekła,
A co się chłośnie, przypiecze i ko ln ie ,
Zawoła: „Panie! to za męża, Panie!
W edle  Twćj św iętśj woli niech się stanie!”

M iłą  snać była ta  p o ku ta  Panu,
Czyscowe m ęki przem ienił na letsze;
A że n ie może w nijść do B ożostanu 
D usza, dopóki zmaz z siebie nie zetrze,
Do prom iennego nie powróci stanu;
P rze to  pozwolił przenieść się w pow ietrze,
I  tam  się w du3znćj w yrabiać czystości,
Aż do prom ieni, aż do edeńskości.

Czy się oozyścił przed obliczem Pańskim  
D uch czarnoksięzki? czy się jeszcze b łąka 
Z innem i duchy w świecie Osyańskim?
Czy wisi w niebie postacią pa jąka,
J a k  to się  widzi oczom zabużańskim ?
N ie chcę zgadywać, by nie puścić bąka;
W olę zaczekać, może od stro n  B oskich 
D uch ja k i wieść da nową o Tw ardow skich.

Skutkiem wypadków niezależnych od woli własnćj, poeta opuścił 
Księztwo Poznańskie. Czas jakiś pozostał w Belgii, w mieście Tirle- 
mont, wykładał literaturę polską młodym ziomkom, pobierającym nau
ki w szkole tamecznej. Tu czekała go najmilsza niespodzianka. Pod
czas wakacyi letnich udał się do Ostendy na kąpiele morskie i tam spotkał 
Józefa Korzeniowskiego. Milczący zwykle, nie wspominał o tóm, wra
żenie zam knął na dnie serca. \V papierach dopićro pozostałych zna
leźliśmy na zżółkłym świstku skreślonych kilka wierszy; pod cytatą stał
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dopis: „Dawny profesor w Ostendzie powtórzył z pamięci przed uczniem 
tę strofę z poematu Skald, pisanego w Krzemieńcu w r. 1829.”

W  tak ićj Skald  chwili s tąp a ł nad brzegam i,
K ędy r.atura, słońcem  nie karm iona,
G ardzi po łudniem  i jeg o  kw iatam i;
K ędy do chudej skały przyozepiona 
Sosna wyciąga skrzypiące ram iona,
L ub brzozy, płacząc nad u rn ą  swśj ziemi,
N iekiedy chłodne wypełniają łona 

W ichry  szumnemi.

Łatwo pojąć, co czuły te dwa serca, tak  silnie połączone z sobą 
ogniwem tylu wspomnień. Dawny profesor złamany chorobą, z bólem 
zapewne śledzi! brózdy na czole drogiego mu ucznia, którego przed la 
ty dwudziestu pożegnał kwitnącym młodzieńcem; z równym bólem 
wdzięczny uczeń spostrzegł cień śmierci, krążący już nad obliczem dro- 
giego mu nauczyciela.

Korzeniowski przy pożegnaniu, nakreślił smętne zwrotki; p rzy ta
czamy je tutaj;

N adejdzie w iosna, j ś j  wonne tchnienie 
Serca przyjació ł ożywi,

M iłości nada śm ielsze w ejrzenie:
Szczęśliwsi będą szczęśliwi.

N adejdzie w iosna, ro ln ik  o świcie 
W esoło skibę odrzuci,

A w łon ie  ziemi zbudzone życie 
Jesienny  zasiew ocuci.

A le n iejedna przem inie zima 
I  coraz w nowćj kolei,

N asz śnieg nie zginie, bo dla nas nićm a 
N i wiosny, ani nadziei!...

Jak  pożegnał uczeń mistrza, to pozostało dla nas tajemnicą; na- 
próżno szukaliśmy jego wiersza wpośród papierów.

Z Belgii przybył Olizarowski do Paryża, gdzie miał spędzić osta
tnie lat dwadzieścia smutnćj pielgrzymki swojćj. Z abrał się gorliwie 
do piorą, nakreślił dramatyczny poemat: Tymon Zimorodek. Jestto 
według nas najwierniejsza autobiografia, przeplatana kwiatami fan- 
tazyi.

Pi z} taczamy w treści ten poemat, zasługujący podwójnie na uwa
gę: raz jako utwór pełny wysokiego artyzmu; powtóre, jako kartka, wy
darta z życia naszego poety.

Młody nauczyciel, porwany skrzydłem burzy, leci w świat niezna
ny, daleki. Duch lasu nagle wstrzymuje burzę; poeta u jrzał się wpo
śród ciclićj doliny. Dumka wybiega mu z głębi serca:
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O , dolino! o, dąbrowo!
J a k  ja  na was pa trzćć  lubię;
P a trzćć  na was, se rcem , głową:
W  zachwyceniach oczy gubię.

N a  dolin ie łąki dywan,
C zarodziejską wiosny dłonią 
W  barw  bogactwo powyszywan 
I  oblany ra jsk ą  wonią

S rebrno licy  ruczaj p ieści,
W ciąż ubiega, k ip i gniewem  
I  wciąż nad nim duch boleści 
B abilońskićm  płacze drzewem.

T y  się ze m ną żegnaj, wodo,
Ig ra j, pole, szumem kłosów,
Do m nie, w iejska mów przyrodo 
C zarodziejskich morzem  głosów.

Nagle ukazuje się wiejska dziewoja, żywy promień tryska z jej 
oczu. Imię jć j— W łasna: to duch opiekuńczy tych okolic. Napróżno 
zatrzymać chce poetę, próżno wylicza wszystkie boleści Syzyfów, Iksyo- 
nów i Prometeuszów, co na skrzydłach uraganu odbiegali od ziemi 
w krainę snów i marzeń. Próżno woła:

W strzym aj się, wstrzym aj od tć j podróży,
N ie  leć za burzą, nie słuchaj burzy!
T u  zostań ze mną i tym  strum ieniem  
I  z tą  doliną i z tą  dąbrową,
Z tćm  pięknćm  drzewem , co darzy  cieniem ,
W ietrzyków  pieśnią, p taszą t rozmową.
T u  w duszę twoję spłynie natchn ien ie,
W  sercu  zakw itnie spokojnośó błoga 
I  m yśli twoich czyste prom ienie,
W ynajdą  sobie drogę do Boga!

W łasna ukazuje poecie lasy czerniejące na widnokręgu i wioski 
rozrzucone w przestrzeni. Wszystko, co tu widzisz, mówi, było mie
niem praojców twoich Zimorodków, dziś burzą rozegnanych po świecie. 
Iluż z nich groby zarosły już piołunem i pokrzywą!

I  ciebie g rabarz  tam  obojętny 
Zam knie w grób  ciem ny, niewicdzieó jak i,
A je ś li śpiew twój dziki, nam iętny,
W ypali w czyjdj pamięci znaki,
T o  może k tó ra  z gazet o tobio 
Zapisze wzmiankę, ja k  o nadziei,
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Co zaginęła gdzieś tam  w rozmowie;
A w iatr zaśpiewa na twoim  grobie:
T u ta j spoczywa ten  sokół m łody,
Co z m ar drużyną la ta ł w zawody;
Co się dał burzy odwieść od zdrowych,
M iłych i świętych progów domowych!

Lecz oto słyszysz, burza cię szuka,
L ata  po niebie ź renicą  jasną;
W zdycha wichram i, grom am i huka,
W  pogoń za tobą  śle chm ur grom ady 
I  wiohrów skrzydła pędzi w twe ślady.
Uchodź ztąd, uchodź! tam je s t  przysiółek 
Tuż za dąbrow ą; je s t  tam  kościołek,
Św ięta pam iątka twojego przodka;
W edle kościo łka m ieszka sędziwy 
P leb an  tam eczny: on Z im orodka 
W yrw ie z rąk  burzy!

I w tćjże chwili odzywa się kościelny dzwonek. W łasna znika... 
Poeta zachwiał się, ale łoskot uraganu głuszy dźwięki nieszpornych 
dzwonów. Krew zakipiała w piersi młodćj, szaleniec woła z unie
sieniem:

J a  chcę być orłem , chcę być sokołem ,
A  nie skow ronkiem  albo słowikiem;
J a  chcę m iść ludzkość pieśni żywiołem:
Pieśń  m oja będzie ludzkości krzykiem .
J a  chcę poruszać serc. m iliony,
J a  chcę być także po tęgą  świata;
N iechaj pieśń m oja budzi cyklony,
O krętem  grom ów nad ziem ią lata!

Burza porwała go na skrzydła... i cóżto wstrzymało ją  w rozpę
dzie. Oto spiętrzone złomy K arpat. Poeta staje na opoce. Duchy 
gor w postaci Juhasów i Juhasek otaczają go wkoło. Pieśń ich zlewa 
się w jakiś chór czarodziejski.

Do nas tu! do nas! cudowne maści 
Do ran  serdecznych przyłożym:

Serce wyleozym, przetw orzym ,
Sm utki w ytrącim  w przepaści.

Z m yśli tw<5j zdejm iem  chm ury, całuny,
J a k  B óg niebiosa, ta k  ją  odziejem:
Spokój i św iatło po n ić j rozlejem:
R osnące w duchu wyrwiem pioruny,
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A m ieszkające w nim  błyskaw ice 
L i na pogodę w ytkną zeń lice!
Do arfy  tw ojćj dobierzem  struny ,
Z nowemi dźwięki i z nową m ocą,

Nowe ją  czasy ozłocą!
N atchnieniem  wolna od duchów złyoh,
W yleci pieśnią w św iat z piersi twych.

Z aśpiew asz... wraz twój śpiew 
Om annych *) grono  dziew,
L udzkiego głosu  grono cór,
R ozniesie od g ó r  do gór.
Zadum asz, od twych dum 

M ieć będziesz w tór,
Potoków  szum

I  orłów  krzyk i grom ów huk
I góralsk iego to p o rca  sz tuk .

Poeta waha się chwilę, ale skrzydła burzy zaszumiały znów, nie
przeparta siła pcha go naprzód, wciąż naprzód. Z miłością wyciąga 
ręce do gór:

Żegnam  was, żegnam , o jczyste góry ,
M oże was jeszcze kiedyś zobaczę,
M oże się m oje rozejdą chm ury,
M oże się zmieni życie tu łacze.
Z  jak ąż  rozkoszą wsłucham  się w szumy 
W aszych potoków i dzikich lasów!
Z jakąż rozkoszą w słucham  się w dumy 
W aszych Ju h asek , waszych Juhasów ;
A  gdy u spadu wody zasiędę,
Z serca  skarbony pieśń wydobędę;
Zaśpiewam  z wami, tu w pośród was 
A niołów 8krzydty u lata  czas:
Żegnam  was, żegnam, ach! żegnam  was!

I uleciał na skrzydłach burzy. Nowy obraz ukazuje nam poetę 
we dworze wiejskim. Znajduje tam dwie czarodziejki: jedna z nich 
piękna, chciwa hołdów hrabina, nie zachwyca go wcale; druga zato, 
słodka Eleonora, siostra jego w pieśni, ma dlań urok niewysłowiony. 
Serca obojga uderzyły, nie tśm  przelotnćm drgnieniem, co ma zniknąć 
bez śladu, ale tą  pełnią uczuć, co daje wybranym siłę do walki, co ścią
ga błogosławieństwo Boże na wspólną pielgrzymkę żywota.

Eleonora nie tai uczuć swoich.
— Zostań!—mówi nieśmiało—Bóg stworzył nas dla siebie; zo

stań... my będziemy szczęśliwil

')  Om an, z łuda, echo.
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— Nie myśl o tćro!—zawoła poeta—jam syn niedoli! Mnie nie 
gonić za szczęściem... myśl o tobie wystarczy mi na puste dni żywota.

Eleonora odchodzi; łzy trysły jćj zpod powiek. Tymon powiódł 
oczyma za odchodzącą, gdy znikła woła z uniesieniem:

K rzyknij, mój duchu! bądź w mćm jestestw ie ,
Jako  je s t  orzeł w ptaków  królestw ie
I  jako  lew je s t  między zwierzęty;
N iech się uczucia m oje nie ważą 
Po  m ojćm  sercu  z ogniam i latać!
Niech m yśli m oje sobie zakażą 
Bawić się w tęczę i w ieńce splatać!
N iech p iram idą sława tkw i w głowie,
N iech się zaludnia serca  pustkow ie,
T ylko krzykam i p ieśn i orlem i:
Precz, precz miłości!

Burza porwała znów szaleńca. Gdzież ona go uniosła? Zpod 
słonecznych wyżyn, o których marzył, rzuciła go w odmęt boleści i za
wodów. Widzimy go nasamprzód na zamku lwowskim za pordzewiałą 
kratą . W trąciła go tam zdrada mniemanych przyjaciół i czcicieli. 
Wieść o tćm rozniosła się po okolicy. Przybiega do Lwowa Eleonora 
ze starym plebanem; to pleban z onśj wioski za dąbrową, niegdyś dzie
dziny Zimorodków. Oboje kołaczą w zwarte na rygle bramy zamczys
ka. Tymona nićma już tam, burza uniosła go znów, wyrzuciła na 
bruk paryzki.

Idźmy za nim. Znajdujemy go w nędznej izdebce na poddaszu. 
Czciciel ideału spotkał się tu oko w oko z najsmutniejszą prozą życia. 
Ciemno tu i pusto. Do piersi płonącej natchnieniem ręka druha przy
kłada bryły lodu. Posłuchajmy co mówi Chołod:

N igdyż ty , nigdy ze swego czoła
N ie  zdejm iesz pieśni, precz nie odrzucisz?
Nigdyż nie spojrzysz jasn o  dokoła
I nie zapytasz d la  kogo nucisz? 
l) la  kogo nucisz? k to  ciebie słucha?
Czyja ź renica  łzą se rca  błyska?
K to z tobą łączy sw ojego ducha?
Kto cię do se rca  szczerze przyciska?

Już  ty le  czasu serce  i głowę 
W  ogniach pieśniam i żywionych trzym asz,
Mumio m yśli, wielotom owe,
D obyłeś z siebie i n ic z nich nićmasz!
Je s te ś  wesołym  bez wesołości.
I  sm utnym  je s te ś  bez sm utków  znaku;
Je s te ś  sam otnym  bez sam otności,
Bićdny poeto , b ićdny człowieku!

Tom IV. Październ ik  1879, s
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G ardząc p rzestrogą  chłodnych rozumów,
Za w idm em  sławy, za p ieśni słońcem ,
N ad m ałodusznych poziomem tłum ów 
N iedoli w łasnćj lata łeś gońcem .
Gdzie tw oje szczęście? gdzie tw oja sława?
T w oje  pociechy, tw oje wygody?
G rob twój zasłonią chwasty i traw a,
Ciebie zapom nień pokry ją  lody!

— Ale poco mi rzucać groch na ścianę—dodaje Chołod i od
chodzi, wzruszając ramionami. Kołacze litościwszy druh Leonard, ten 
nie z próżną przychodzi ręką: wyjmuje z zanadrza chlśb i wino. Dar 
taki bardzo na dobie; poeta nie jad ł nic od wczora. Gospodarz grozi 
mu wyrzuceniem z izdebki; cała nadzieja w księgarzu, który wziął do 
przejrzenia najświeższe utwory poety. Otóż i księgarz! niestety, odda
je rękopis! Takie rzeczy dziś niepopłatne!

—  Radzę panu—rzecze—zestąpić na ziemię z obłoków, iść drogą 
praktyczniejszą, zgodną z wymaganiem czasu, z usposobieniem ludzi: 
tym sposobem łatwiej spieniężysz prace swoje.

Tymon zatrząsł się cały, zawoła z oburzeniem:

Miałżebym  skarby  i dary  Boże 
Dobywać z ducha, ażeby niem i,
Zszedłszy pod m iarę z k a rły  dusznem i 
W  fabryce sztuki być w yrobnikiem ?

1 chwyta rękopis, drze na szmaty, wyrzuca je  przez okno.
Patrzy na to gospodarz, który wsunął się we drzwi za księga

rzem, aby pochwycić pieniądz. Zawiedziony w nadziejach, wyprasza 
poetę za próg nędznego poddasza.

Dram at rozwiązuje się na moście. Z jednćj strony wchodzi blady
poeta.

—  Sekwano! w tw ojćm  pochowam  łonie 
M oje cierpienia!

woła, zbliżając się do poręczy.
—  T o oni Tymonie!

woła Eleonora biegnąc naprzeciw niemu. Dalćj ukazuje się stary ple
ban i Leonard, wierny przyjaciel.

Oprócz ostatnićj sceny wszystko tu  wzięte z życia, wszystko nie
stety szczerą prawdą! poetycznym wymysłem tylko zjawienie się Eleo
nory i plebana z rodzinnej wioski Zimorodków. Myśl samobójstwa 
uważamy tćż za fikcyą, religijne uczucia poety stają w sprzeczności 
z krokiem tak  rozpaczliwym. Co do przyjaciela Leonarda, ten rzeczy
wiście podał rękę poecie w chwili, kiedy nielitościwy gospodarz, korzy
stając z uiebytności zadłużonego lokatora, zam kuął przed nim na klucz



OLIZAROWSKI. 3 5

drzwi ubogićj izdebki. U tego przyjaciela Olizarowski przemieszkał rok 
cały, za jegoto staraniem otrzymał najprzód kilka lekcyi w domach pol
skich, późnićj umieszczenie w klasztorze ś. Kazimierza.

'żyw e świadectwo wdzięczności poety znajdujemy w pozostałych 
po nim papierach. Odkryliśmy na świstku nakreśloną dedykacyą, 
a raczśj rzucony do nićj pomysł: przytaczamy go wiernie.

Leonardowi Niedźwiedzkiemu przyjaźń i wdzięczność poświęcają 
tę pracę, dokonaną w jego mieszkaniu, które było przytułkiem zwy
ciężonego przez niedolę, tułacza i pokutnika.”

Kiedy mnie opuszczenia obiegł chiński m ur,
K iedy nędza z rozpaczą w iodła o m nie spó r,

K iedym  był jak o  ludzkości odrzutek,

Gdy w sercu  rozkrzew iony w sw śj bu jnośc i sm utek
W y stąp ił mi na lica  i zapełn ił skroń;

K iedy m nie rozpacz w swą ciągnęła toń:

T yś do mnie wyszedł z tłum u, tyś mi podał dłoń;
T yś zem ną głodnym  chleb własny podzielił,

T yś m nie czasam i naw et rozw eselił...

Poeta przebaczy nam zpoza grobu, że poważamy się głosić wiersz 
jego, rzucony dorywczo na papier— niedokończony nawet. Wolimy po
pełnić tę niedyskrecyą, niż zostawić w ukryciu piękną stronę serca po
ety, żywe uczucie wdzięczności w przyjacielską pomoc.

{Dokończenie nastąpi).



CNOTA I WYSTĘPEK.
RZECZ O ROZW OJU DZIEJOWYM WYOBRAŻEŃ O CNOCIE *).

P R Z E Z

Wojciecha hr. <rD\iedusiyckiego.

II.

C z a s y  S o k r a t y k ó w .

Czem dla nas ludzkość i wiara, i honor i ojczyzna, i czćm wszy
stkie cnoty ciche domowe i czyny głośne publiczne; czćm wszystkie 
nowożytnego człowieka obowiązki: tśm  stało się dla Greków na chwilę, 
po pogromie Medów—miasto. Ono Helleńczyka od barbarzyńca różniło; 
w mieście było źródło bóstwa owego, o którćm coraz pewniejszy był 
Greczyn, odkąd zastępy króla królów rozgromił. Miasto rodziną, było, 
ojczyzną i wiarą.

Wśród miasta dźwigała się opoka, z którćj boku wyszedł pierwszy 
przodek Greczyna, i jednego ojca dziećmi byli obywatele; dla miasta 
da ł niegdyś mędrzec prawa potwierdzone przez Zeusa i Apolina, i s łu 
chając praw tych stawał się Greczyn wolnym. Więc przez miasto sta 
wał na wyżynie, z której gardził barbarzyńcami; i jak  od miasta wziął 
wszystko co posiadł, tak nawzajem życie całe dla miasta poświęcał, boć 
ono mogło mu więcćj dać wtedy, gdy więcćj posiadło. W Olimpii na 
igrzyskach zwyciężył obywatel i rozgłosił miasta imię, a za to miasto 
jemu posąg postawiło marmurowy, posąg co postaci jego nieśmiertelne 
zapewnił życie, i nawzajem przystroił postacią obywatela miejsce naj
świętsze i najwspanialsze w grodzie. Publicznćm tedy, dziejowćm było 
życie; dziejową była cnota w starożytnej Helladzie, jak  długo trw ały 
w Grecyi i wolność i boskość ludzka. To tćż odtąd staw ał coraz bar- 
dzićj tylko mąż na świeczniku. O bojach słyszymy tylko, o radach 
i zdradach, a niewiasty ideał zdaje się niknąć na półtora wieku, aż do 
chwili, w której zapanował Macedończyk. Gdy kto chce powiedzieć ja 
kim był ideał Greczynki, miesza się zrazu i nie wić.

Mąż winien być filozofem, i wojownikiem, i mówcą, i politykiem; 
niewiasta winna siedzieć w domu, rządzić domem i rodzić dzieci. Tak 
mawiano w Grecyi, i przysłowie to zda się, że w ciasne pęta skuło żonę

*) Dalszy c iąg— patrz  zeszyt za wrzesioń r. b.



CNOTA I WYSTĘPEK. 3 7

późniejszego obywatela. Miała lat szesnaście, gdy ją  rodzice ') oddali 
mężowi dojrzalszemu już. Zaśpiewano jćj pieśń weselną, dopełniono 
tajemniczych obrzędów i odprowadzono do domu, wśród którego miała 
być panią, a mąż dał jćj przestrogę, by pszczołą była, co do domu miód 
znosi oddał jćj klucze i da ł rząd despotyczny nad mnogim rojem nie
wolników. Odtąd kierowała kądzielami i małżeństwami służebnic 
swych, strzegła chlebów i ciast co się piekły, i chowała dzieci na póź
niejszych obywateli Jońskiego czy Achajskiego miasta. Ozdobą jćj 
pierwszą była skromność, była wstydliwość; straszno jej było słyszeć
0 tćm, jak dotąd w doryckiej Sparcie żyły półnagie doryckie mężynie. 
Jeźli tylko zamożniejszą była, nic wychodziła na miasto inaczej jak  
w towarzystwie niewolnicy, w białćj szacie, zlekka zakwefiona, bacząc 
ostrożnie, by nikt na jćj licu niedostrzegł farby, i zasłaniając się wa
chlarzem. Pierwsza do mężczyzny nie przemówiła, gdy mąż jćj dawał 
obiady, zostawała w komnatach, i pomyślicie może, że nudne wiodła ży
cie obywatelka prawa, ślubna Greczyna małżonka, niewiasta, dzieci ro
dzicielka.

Taką była żona mężów. Obok niej żyła druga niemmćj szano
wana niewiasta, mężów towarzyszka. Piękność, dar bogów, jaśniała na 
nićj, ledwo przykryta lekką szat zasłoną, powiewnym płaszczem przej
rzystej medyjskiej tkaniny. Lica jej płonęły od sztucznych rumieńców
1 od odblasku złotych kolców; cała od złota jaśniała i od dowcipu.
0  wszystkićm mówić mogła, i nie było rzeczy, o którejby się mówić wsty
dziła. Do jćj domu przychodzili na rozmowy i politycy i mędrcy, cho
dziła sama na mężów biesiady, słynęła z rozumu, słuchała pieśni poe
tów na jćj cześć wyśpiewanych, m iała miejsce czesne w teatrze, odbierała 
kochanków hołdy, posiadła posągi nietylko we własnym grodzie, ale 
nawet w Delfach u ołtarzy Apolina, i przekazywała swe imię, czy to 
Aspazyą była, czy Deotymą, czy Fryną, potomnym wiekom. Gdy pro- 
cesya z Aten szła do Eleuzys, u jrzał lud raptem  jako się kąpie w spie
nionych, błękitnych falach morza naga Fryne, i stanął lud, i zawołał 
w podziwie: „Cześć tobie Fryne, coś piękna jak  boska Afrodytę!” A gdy 
przed sądem stanęła Fryne oskarżona, zrzuciła z siebie szaty i zawołała: 
,,Patrzcie sędziowie, jakem piękna! i powiedźcież czy mogę być winna?”
1 piękność za niewinną uznali sędziowie. .

Więc dlaczegóż wszystkie niewiasty niestały się jako Fryne, i Ne- 
era, Leona, gdy tak czczono Frynę? Oto dlatego, że prawdziwa cnota 
pizy tych była, co domu strzegły; oto dlatego, że one tylko z mężami 
dzieliły zadanie święte, i na skromnych barkach swych dźwigały rzecz- 
pospolitę, zrorlło cnoty wszelkićj, wszelkiego bóstwa źródło. Nietylko 
że one same jedne rodziły dla m iasta świętych obywateli; ale gdyby 
nie one, gdyby nie dziewice i matrony owe, runęłoby miasto jednego 
dnia; w perzynęby je obrócili bogowie- umarli powstaliby z mogił, po
dobni do mgły, do ciemności jakićjś olbrzymićj i pytaliby się niecier-

')  K senofon ta  ekonom ia.
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pliwie: „a  gdzież ofiary? chcecież by w piekłach bohaterowie, miasta 
opiekuny umarli poraź drugi z głodu? by cienie ich istnieć przestały? 
by wrogowie miasta przemogli?11

W zmarłych opiece, w bogów miłości była miasta potęga. Gdyby 
zapomniało o umarłych pamięci, miastem by już nie było w Helladzie; 
a nie było służby umarłych gdy wdowy i sieroty, i dziewczęta szczęśliwe, 
i żony czczone, nie wychodziły w czarnych Szatach z płaczem, i na grób 
wina nie lały, i nie ucinały włosów na zmarłych mogile.

Nie lubili Zeus i Apolo, Atene i Here, miasta gdzie nie było pieśni 
świętej, gdzie tańców świętych nie było. A tylko żony i dziewice mogły 
z pieśnią i datkam i iść na akropol, w stroju podobnym do stroju bo
giń. Tylko one mogły pieśń zanucić świętą, tylko one mogły pląsy mi
sterne wywodzić przed obywatelami i gośćmi, wśród oklasków tłum u, 
bogom na chwałę.

A bez Demetry nie było w rzeczypospolitej urodzaju; bez nićj, bez 
kłosodajnćj bogini nie było rady na niepokój, co gryzie sumienie i do 
szaleństwa prowadzi; ona odpuszczała grzechy, ona łagodziła ludzkie 
bole, bo ona sama jedna wśród bogiń, srodze cierpiała, gdy jćj porwano 
córę Persefonę. Ale bez zbożnćj niewiast służby nie dawała Demeter 
ani złocistych kłosów, ani spokoju duszy. Trzeba było na to, by oby
watelka zamężna i nieskazitelna oczekiwała w ustronnej kaplicy przy
bycia syna bog in i- Jakcha, pośród dreszczów niewysłowionych nocnych; 
trzeba było, by w świątyni bogiń, kapłanki zapaliły pochodnie, by n a 
pój rozdały na grzechów odpuszczenie.

A choć Atene i Artemida dziewicami były, chciały, by w nocy 
święte dziewice, obywateli córy zaznały na ich cześć i dla zbawienia 
m iasta wesołej miłosnćj rozkoszy. Jak  wszystkie boginie owe, ja k  
wszyscy bogowie łączyli cześć swoję nabożną z szalonćm uniesieniem. 
Przez długie noce letnie błądziły po gajach świętych dziewice, co za
zwyczaj tak wstydliwie siedziały w doinu. Księżyc blady pa trza ł na to, 
jak  dziewice z młodzieńcami nagimi deptały po zieloućj gajów trawie, 
używając pieśni i miłości za bogów przykładem. I rozkosz owa tych 
co zwykle cicho doma siedziały, ręczyła miastu za przyjaźń hardych 
bogiń.

Dalszej drogi żądał Dyonizos dawca szału i winnej latorośli; na 
góry pędził co trzy lat dziewice i żony, kazał im pląsać, kazał im ry- 
czćć szalenie, kazał się tarzać po trawie, kazał im być sarnami dzikie- 
mi a nie niewiastami przez dni kilka, i zapomnieć o wszystkiem co 
w zwyczajny czas cnotą było. A za to Dionizos dawał winnicom ro 
dzić piękne lśniące grona.

I jakżeżby rzeczpospolita sta ła  bez gron Bakchusowych, i kłosów 
zbożowych, i grzechów odpuszczenia, i hardych bogiń opieki, i um ar
łych pomocy i Zeusowćj łaski? I powiedźcież sami, czyż niewiasty co 
niosły smętne i rozkoszne ofiary, były rzeczypospolitćj mnićj potrzebno 
od mężów, co radzili na agorze i walczyli w boju? I czy znów tak je 
dnostajnym i smętnóm było ich życie?



Bez nich gród stać nie mógł, bez nich brakło bogów łaski, ale one 
nie zmieniały ojczystych dziejów. Jednostajnie pełniły obowiązek bo
gobojny, a mężowie na pobojowiskach i na mównicy zarabiali na chwa- » 
łę; mężowie przyoblekali płaszcz filozofa i mężów tylko wspomina 
w dziejach Tucydides. Więc kto ciekaw tego, jaką. była niewiasta pię
kna i dobra, kto chce poznać ideał ateńskićj niewiasty za czasów pano
wania Aten, ten niezaradnie staje w obec kartek  dziejowych i nieznajdu- 
jąc w nich wzmianki o najdzielniejszćj niewieście, myśli czasem mylnie 
że nią była Aspazya. Ale niewiasta owa najdzielniejsza, bez rozgłosu, 
po swojemu bogom służyła i ojczyźnie, Aspazyą nie bywała, nie rozmawiała 
przy biesiadzie z filozofami, nie ściągała na wdzięki swe oczu gapiących 
się tłumów, nie w trącała się do nieswojćj polityki, ale niemniśj ofiarnie 
służyła bogom, ojczyźnie i rodzinie. Nie dziejopis o niśj pisał: pisał
0 nićj poeta. Sofokles i Eurypides przedstawili nam niewieście ideały 
Aten współczesnych, choć im nadali imiona bohaterskiej pamięci Anty
gony, Ifigenii, Agawy i Alcestydy.

Okropny, przeklęty od początku los Antygony. Ojciec jój Edyp 
ścigany gniewem bogów i przez własną uwiedziony porywczość, poślu
bił był sam niewiedząc o tem matkę swą Jokastę, i niewiedząc kogo 
zabija, zabił był ojca swego Lajusa. Dowiedziawszy się o okropnćj 
mimowolnej zbrodni, porzucił Teby w których panował, oddając berło 
synom, i wydarłszy sobie oczy, poszedł w świat jako żebrak. Mogła 
Antygona zostać przy braciach, ale nie została w komnatach zamkowych; 
na głód, na wzgardę wiódł ją  obowiązek i na chwilę się nie zawahała.
Z ojcem przeklętym, co s ięsparł na jej ramieniu, poszła w świat, krw a
wiła stopy swe po gościńcach, źrenicą była dla ojca, co niemiał oczu,
1 póty cierpiała i skwar słoneczny i deszczową niepogodę, póki ziemia, 
ogromna m atka wszechtworów, niezlitowała się i nad ojcem i nad białą 
królewną, i póki ziemia niepochłonęła przeklętego Edypa. Teraz wolną 
była córka od służby koło ojca, teraz mogła bogom nieśmiertelnym 
nieść świętobliwie ofiary za Teby, gród rodzinny: ofiary bogom miłe 
wtedy tylko, gdy ofiarnica uczciła ojca głowę.

Ale klątwa co na ród spadła, nie chciała się odwrócić od rodu po - 
ępionego. Dawna porywczość nowe rodziła zbrodnie i synowie Edypa 

me umieli dzielić po bratersku ojcowskiej stolicy. Poparty radą wuja 
reona panował Eteok, a młodszy Polinik na wygnaniu zbierał po

o cycn grodach obce zastępy przeciw ojczyznie. I  nie wytrzymał 
.kteoKles gdy ujrzał we wrogim szeregu brata Polinika, i zapomniał
o tern, ze kroi i wódz winien zostać w miejscu bezpiecznóm, i nieba
czny i wściekły poleciał w bój, wprost na brata i obaj bracia zabili 
się na strasznćm pobojowisku. Sprzymierzeńce Polinika wrócili do do
mu; ciało Eteokla zaniesiono do Teb i spalono na stosie, a nowy król, 
Kreon, chcąc mścić zniewagę ojczyzny wydał rozkaz, by nikt nieśmiał 
chować ciała najezdcy Polinika i zagroził śmiercią temu, coby to uczy
nił zuchwale.
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Antygona wtedy była narzeczoną Kreonowego syna Hemona; ko
chała go i była kochaną wzajemnie. A jednak wiedziała, że Kreon 
nieugięty spełni, choćby na własnćm dziecku wyrok, który sam wydał. 
I wiedziała, że Kreon umarłym bluźniąc i dom swój i miasto gubi; 
wyszła tedy na pobojowisko wbrew zakazowi i zasypała piaskiem b ra 
terskie zwłoki; a gdy je zasypywała, przydybał ją  strażnik głupi i przy
wiódł do Kreona. Więc mimo próśb narzeczonego, na śmierć poszła 
Antygona. Płacząc, patrzał lud na to jak  szła do grobu, gdzie ją  żyw
cem miano zamurować i zamurowano ją , a narzeczony jej przebił się 
sam, by ukarać ojca tćm, że bezdzietnym będzie mąż srogi, a bogowie 
nieśmiertelni okazali niewątpliwemi znakami, że nie Kreon nićmiał 
słuszności, że m iała słuszność Antygona gdy umarłych chowała. Bo 
jak  długo ciało Polinikowe na pobojowisku leżało nieuczczone, tylko 
czarne ptastwo kracząc siadało na Teby; dym ofiar się ścielił i orzeł 
Zeusowy niosąc w szponach szmaty ciała ludzkiego, pędził do pana 
swego stolicy żądając pomsty! pomsty! pomsty!

Czem dla ojca i brata, czćm dla sędziwych i umarłych była Anty
gona, tem Alcestyda była dla młodego, dla szczęśliwego męża Adineta 
króla w Ferach Tesalskich. Dał mu był Apollo dar nad dary, przyo
biecał, że gdy nań przyjdzie śmierci godzina poraź pierwszy, z przezna
czenia, śmierć go puści jeśli się znajdzie kto, coby zań w zastępstwie 
chciał do grobu iść dobrowolnie. Wdzięcznym był Admet za dar ten 
Apollinowi; gniewała się zrazu śmierć, ale potem zaśmiała się myśląc, 
żeniktnieznajdziesięnazastępcę. Ale śmierć zmyliły rachuby. Prawda, że 
ani ojciec stary, ani matka co nad grobem stała, ani żaden ze sług kró
lewskich, nie chciał za króla pójść do krainy zmierzchu i śmierci, gdy 
król na śmiertelnćm legł łożu; prawda to, ale prawda także, że niewia
sta cnotliwa, że młodziuchna żona Admetowa, Alcestyda pożegnała pa
nowanie i życie i dzieci dwoje, i zamiast męża, na ramionach męża sko
nała, gardząc życiem dla miłości, jak  na żonę przystało; i prawda to, 
że Herakles bohatćr wiedząc o tej ofierze bogobojućj żony, porwał w ra- 
mioua swe śmierć i śmierć zwyciężył i żywą Alcestydę wrócił mężowi.

A Ifigenia znów, dzićweczka młoda, dała bez skargi życie bogom, 
by służyć ojczyźnie. Na wojnę, na wielką wojnę z zamorskim barba- 
rzyńcem wybierali się Grecy pod wodzą króla Argosu, Agamemnona 
i w beockićj Aulidzie czekały korabie na wiatr, coby podął ku Azyi. 
Ale Artemida bogini wiatry powstrzymała i cicho było na morzu i sm u
tno w obozie; zdawało się, że ze wstydem przyjdzie zaniechać wyprawy. 
Bogowie spytani co czynić trzeba, by statki ruszyć mogły, odrzekli, że 
tylko krew księżniczki z rodu króla starszego i hetmana, mogła bogów 
ubłagać. Więc Grecy zażądali od Agamemnona srogiej ofiary i król 
przeklinając berło i srogi obowiązek, wysłał posłów po żonę i córkę 
Ifigenią kłamiąc, źe przed odjazdem chce córce sprawić wesele. A gdy 
przybyła powiódł ją  na śmierć ofiarną. Matka błagając załamywała 
dłonie, rycerze młodzi chcieli bronić dziewczęcia; lecz ono zawołało, że 
nie pięknie żałować życia, gdy mężowie idą ginąć w boju i poszła i zgi
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nęła na stosie wołając, że Grekom panować, barbarzyńcom służyć przy
stało! czy tćż porwała ją  w obłoki bogini zostawiając zamiast nićj sarnę 
w ręku ofiarników.

I Agaua królowa, wdowa w Tebach beockich, także bogobojną 
była. Gdy przybył kapłan z Azyi zniewieściały i rzekł Tebom i ob
wieścił, że bóg Dyonizos co z Teb rodem, chce by niewiasty poszły w gaj 
pląsać; poszła Agaua chcąc tańcem i szałem boga opiekę dla ojczyzny 
wyprosić. A syn jej śmiał się z tego do rozpuku. Syn jćj Penteusz 
chciał zabronić nieprzystojnego szału; więc kazał zamknąć kapłana do 
więzienia zamkowego i chciał przemocą niewiasty do domu zawrócić. 
Ale bóg, szału chciał, nie chciał rozsądku. Kapłan porwał pęta, 
wstrząsł gmachami zamkowemi i myśl zmieszał w Penteuszu, bo ka
płan ów to był sam Dyonizos. Więc przebrał króla w niewieście szaty 
i poprowadził budząc w nim ciekawość na Cyteron, by tam z blizka uj
rzał niewiast pląsy. I  obłąd puścił na niewiasty tak , że myślały że to 
nie człowiek, jeno lew. Agaua m atka w bogobojne dłonie porwała 
syna wątpiciela; Agaua m atka na drobne kawały podarła syna ciało 
i ze śmiechem wróciła do miasta, niosąc zdobycz łowiecką, krwawą 
syna głowę.

Więc oto wam dałem cztery niewiasty takie, o jakich marzyli 
poeci. W rzeczywistości takiemi zapewne nie były; ale takiemi bywa
ły mnićjwięcćj. Niejedna staremu ojcu towarzyszyła na wygnauie, 
gdy niebacznie zabił człowieka; niejedna chowała zbożnie ciała pole
głych, bez głośnych płaczów, ale z myślą przystojną, nie swoich tylko 
ale i obcych popioły kładąc do urny tnaleńkićj, do pośmiertnego domu; 
niejedna dla męża tylko żyła, niejedna bogobojnie opłakiwała na dachu 
płaskim  domu sw'ego śmierć pięknego Adonisa. Inne kłótliwe były 
i zdradne i podstępne i nieznośnie niedorzeczne, i powiadam, że Tucy- 
dydes nie prawi nam o kobiecie, coby za jego czasów była Greczynek 
wzorem. Więc w pieśni poetów szukać za tym ideałem: nie znaj
dziesz go w dziejów pamięci.

A za to gdy się kto spyta o wzór starogreckiego męża obywatela, 
odpowić każdy co jakotako ze starogreckiemi dziejami obznajmiony, że 
tym wzorem Perykles syn Ksantypa. Matce jego Agaryście śniło się, 
że zrodziła lwa i tłumaczono sobie w starożytności, że sen jćj spraw
dził się dosłownie, gdy Peryklesa na świat wydała. Bo jako lew pierw
szy wśród zwierząt, tak pierwszym wśród obywateli był Perykles. Hi- 
storya prawi o nim co niemiara. Nam tu tylko opisać jego cnotę, co 
i przeciwników zmuszała do uznania a ledwo nie do podziwu.

W całćj już postawie syna możnego rodu widać było, że panuje 
nad sobą, sam siebie szanuje i chce, by go drudzy szanowali. Przyo
bleczony poprawnie w fałdy chlamidy, jakby posąg jaki, utrefiony tak 
jak  na zamożnego Greczyna przystało, staw ał przed ludem na mównicy, 
i nieruchomy, nie obnażając nawet dłoni, mówił słowy zliczonemi, zmie- 
rzonemi, bez deklamacyi wszelkićj tak, aby przekonać rozum, a nie 
oćmić wymową; widać było gdy mówił, że nietylko siebie, że i lud cały
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szanuje i chce z nim mówić jak  z ludem rozumnym. A i nie mówił 
w sprawach drobnych, a zabierał głos tylko jakby od święta, gdy cho
dziło o zmianę praw Rzeczypospolitej, o skarb, o wojsko lub siły mor
skie, albo wreszcie o wojnę lub przymierze. To tćż słuchano go gdy 
wstąpił na mównicę.

Ale choć mówił rzadko, był zawsze prawie na pryksie, albo 
w sądzie; o sprawach domowych zdawał się zapominać, cały oddany 
usługom Rzeczypospolitej. Nie widziano go nigdy na biesiadzie w do
mu przyjaciela, nie widziano na zabawie żadnćj; mówiono o nim, że je 
dną, tylko chodzi drogą, od domu do agory i od agory do domu i że je 
dną ma tylko myśl: dobro ojczyzny i dobro Aten i wiedziano, że w cza
sie czyto wojny, czy pokoju, zawsze gotów na usługi Rzeczypospolitej, 
czyto jako poseł albo wódz, czyto jako prosty żołnierz i ofiarny oby
watel. Zawsze m iał na uściech uszanowanie dla prawa, bez którego 
wolność nigdy się ostać nie może; niepodobna było wątpić, że praw nie 
usłucha, a prawa na rok tylko oddawały władzę w ręce to tego to owe
go obywatela; gdy kolej minęła i jeśli go wybór ponownie nie powołał, 
na czele wojska wracał wódz w szeregi, b rał ciężką tarczę i szedł na 
bój i śmierć posłuszny, a skarbnik oddawał skarb powierzony i z w ła
snych środków, jeśli tylko miał za co, uzbrajał statek na usługi ojczyzny. 
Więc był gotów do posłuszeństwa Perykles, choć lud ufając jemu, rok- 
rocznie mu oddawał w ręce władzę.

A jednak choć się zdawał cały żyć dla ojczyzny tylko, znalazły 
się cudem i chwile na to, by pomyśleć o domu i mieniu, jak  na gospo
darnego Greczyna przystało. I  dzieci własne chował pierwszy Aten 
obywatel i bywał sierot opiekunem i strzegł sług posłuchu i nie marno
wał mienia i z żoną Atenką żył aż do jśj śmierci przykładnie, a gdy 
wraz z poetą, Sofoklesem dowodził przy oblężeniu miasta Samos, wśród 
obozu znajdywał czas do rozmowy o sztuce.

Przekładał pokój nad wojnę, choć umiał wojnie zajrzćć w oczy. 
Powstrzymał rodaków swoich od dalszćj walki z Medem, któremu ode
brano już wszystkie greckie grody i chciał, by się Grecya wyłącznie od
dawała sztuce i nauce; a że na wszystko miał czas ten, którego komicy 
przezywali Zeusem zgromadzenia ludowego, więc sam najdzielniej po
pierał rozwój sztuki i wiedzy. Nie był sam ani pisarzem, ani filozofem, 
ani uczonym, a tśm mnićj poetą lub artystą, ale umiał wyszukać talen
ta, dać im pracę odpowiednią i dobry kierunek. By nie wspominać te 
go co zaginęło niepowrotnie, stanął za jego czasów w niezrównanym 
majestacie Partenon ateński, a SofokleS napisał tragedye, za które lud 
w uniesieniu uczynił go wodzem wojennej wyprawy.

Cud uczynił z Aten, a jednak na starość doczekał się niejednćj 
zniewagi. Przyjacielem jego był Eschyl, ów poeta, którego utwory zda
ją  się pisane przez nowego Tytana; lud ateński przez fanatyków wie
dziony orzekł, że to świętokradzca i bluźnierca i za najpiękniejszą tra- 
gedyą, którą stary wieszcz napisał—za Prometeusza, co przykuty do 
skały, przez wieki męki nie traci hartu, wygnał lud Eschyla z Aten.



Ledwo Perykles to przebolał, gdy drugi raz musiał daremnie drugiego 
bronić przyjaciela. Nie pomogła jego wymowa, nie pomógł wpływ, któ
rym się Perykles chełpił; za Eschylem poszedł w wygnanie Fidyasz 
rzeźbiarz któremu równym ze wszystkich świata rzeźbiarzy chyba je
den Michał Anioł. Wyrzeźbił był cud z kości słoniowój, posąg Ateny 
w Partenonie, o złotych włosach, złotym hełmie, złotej tarczy i włócz
ni zło tćj, ze złotćm runem na piersi i złotemi sandały, a na tarczy 
różne wykuł postacie, toczące bitwę Amazonek; pośród nich wykuł 
i siebie 1 to mu poczytali zazdrośni i mali za zbrodnią. Wytoczono mu 
proces i zasądzono za to, że siebie policzył między dawne bohatśry, na 
wygnanie i tak  stracił Perykles drugiego przyjaciela; a trzeciego z ko
lei wygnano Anaksagorasa mędrca, co bawił w Atenach i pouczał na
ród o nowym najwyższym bogu. Dotąd wierzono powszechnie w Hel
ladzie, podobnie jak w Indyach i w Egipcie, że najwyższą istotą: wszech
świat, z którego się wyłonili bogowie i ludzie, zwięrzęta i rośliny, mio
tane chucią, ślepym popędem, koniecznością nieosobistą i nieprzepartą. 
Anaksagoras pierwszy głosił, że sama kolista materya choćby i ogniem 
była, nie mogła z siebie świata wyłonić doskonałego i rozumnego, że 
myśl nie mogła być wodą co się ulatniała póty, aż powietrzem się naj
pierw stała, a z powietrza ognistym eterem, wodą, co zgęszczona trochę 
stawała się ziemną bryłą; że różnice które w materyi samej zachodzą, 
nie są tylko skutkami gęstości i rzadkości ciał. Słowem, Anaksago
ras targnął się śm iałą ręką na wszystko, w co wierzono, i w miejsce 
nauki dotychczasowćj staw iał nową: oto twierdził, że m aterya się sk ła
da z niezliczonej, a pierwotnie chaotycznej ilości cząstek zupełnie je 
dnakowych a bardzo małych, do których z poza materyi przystąpił 
Duch-Twórca pozaświatowy, wszechmocny, a nieskończenie mądry, i on- 
to świat ten ujął w ład  przedziwny. Słuchając tych nauk, oburzył 
się lud lieleński, twierdząc słusznie, że nowator kładzie ponad Zeusa 
głowę innego nowego boga, co nie Zeusem wcale i skazał na śmierć 
świętokradzcę. A Perykles ledwo zdołał lud uprosić, by tę karę zamie
nił na wygnanie.

I to wszystko było dopiero początkiem prób, które Peryklesa 
czekały. Po przyjaciołach targnięto się na jego żonę drugą, na pięk
ną cudzoziemkę z azyatyckićj Jonii, którą poślubił, k tórą ukochał, co 
myśl jego rozumiała, radą  mu służyła i była muzą, co niosła natchnie
nie między poetów i myślicieli, których wdziękiem i rozmową groma
dziła w mężowskim domu. I  ją  oskarżono o bezbożność i bluźnier- 
stwo, a dumny Perykles musiał ze łzami w' oku błagać lud, by nie- 
słuchał oskarżenia; teraz jeszcze lud ubłagał, ale niebawem miał się 
sam ugiąć pod jego gniewem.

Wybuchła wielka wojna domowa w H ella d z ie — za sprawą Pery
klesa jak  mówili nieprzyjaciele jego—a szeptano nawet, że za sprawą 
Aspazyi. Spartyaci, którzy się mieli i których miano powszechnie za 
prawowitych narodu zwierzchników, wkroczyli z  wielkićm wojskiem do 
Attyki, paląc wszystko i niszcząc. Perykles zapewniał spokojnie Ateń-
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czyków, że w boju tym zwyciężyć muszą, że ich gród, który było niepo
dobna obledz, był niedobyty, że na morzu nikt się z nimi mierzyć nie- 
mógł i że zza morza mogli mieć wszystko czego pragnęli, nisz
cząc tymczasem powoli siły nieprzyjaciela. I zamknęli się Ateńczycy 
w stolicy i patrzeli spokojnie na zniszczenie żniw i mieli się dobrze, sko
ro im wszystkie wyspy dań niosły. Ale gość niespodziany zajrzał do 
Aten i zniweczył przemądre rachuby. Dżuma wybuchła w przeludnio
nym mieście i lud znękany odsądził doradzcę swego od wszelkich za
szczytów i zasądził go na karę, na grzywnę, co niszczyła prawie jego 
mienie. Zniósł to mąż wielki cierpliwie, posłuszny prawom i niedługo 
już przeżył tę ostatnią próbę; dość długo jednak, by się doczekać prze
prosin narodu i zwrotu zaszczytów.

Oto obraz największego obywatela Aten, taki, jaki nam narysowali 
P lutarch, a przed nim Tucydydes; oto wzór czynnej, wszechstronnej 
greckiej cnoty. Ale podobno powiedzićć wypada, że kto się bliżój temu 
słońcu przypatrzy, ten niejednę na niem odkryje plamę. Dotąd pisa
łem, biorąc asumpt z Peryklesa o tem, jakim Greczyn być powinien; te
raz  muszę dodać rysów kilka, z których się dowiecie do reszty, jakim 
był Perykles naprawdę.

Otóż z owego dawnego, homerycznego cnoty ideału pozostała i po 
mędrcach żądza przodowania, każdemu Grekowi wrodzona. Onato by
ła  Hellady dobrodziejką, gdy gnała do czynów, któremi chciał każdy 
każdego przesadzić; ona nic dała Grecyi popaść w bierny mistycyzm 
wschodnich ludów, ale ona także zadała niebawem tćjże Grecyi naj- 
sroższe ciosy. Jejto ulegał Perykles syn Ksantypowy, jćjto zawdzię
czał i cnoty swoje wielkie i mnićj widoczne ale zgubne wady.

Oto Perykles chciał być pierwszym w Grecyi i na świecie. Nie 
ścierpiał tego żamłodu, że Cymon nad nim górował okryty sławą, wo
jenną i postarał się o wygnauie Cymona; niecierpiał tego, że królowie 
Sparty byli prawowitymi Grecyi zwierzchnikami i wywołał przeciw nim 
w Grecyi wojnę domową, gwałcąc dla dumy starodawne wszechheleń- 
skie prawo. Ą na to by go lud słuchał, podchlebiał ludowi nie słowy, 
bo to było poniżej jego godności, jeno czynem. Dotąd niebyło ludowi 
ateńskiemu wolno samochcący zmieniać prawo i do tego był powołany 
areopag, a od niejakiego czasu zastąpiło areopag także arystokratycz
ne kolegium nomofilaksów. Perykles chcąc lud pozyskać dla siebie, od
dał jemu władzę nad prawami i odtąd za jego sprawą prawo przestało 
być w Atenach _ rzeczą świętą, podobnie jak  przestano w Atenach czcić 
ład  wszechheleński. I niedość na tćm, nie na tem się kończą Perykle
sa winy. Nauczył także łamać słowo i kraść, co już wielką było grozą 
przed bogami i ludźmi. Rzeczypospolite Grecyi powierzyły były Atenom 
skarb wspólny na wojnę ze wspólnym wrogiem, z barbarzyńcom. Du
ma Peryklesa znała jednego tylko wroga, królewską Spartę; zawarł te
dy lud ateński z jego namowy pokój z królem Iranu i przywłaszczył so
bie bezbożnie skarb powierzony na to, by swoje miasto przyozdobić cu
dami sztuki, na to, by sprzymierzonych swoich uciskać, a Jad wszechhe-
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leński wojować zuchwale. Perykles do zbrodni namówił lud cały na to, 
b v módz patrzćć na cuda na akropoli; Perykles dla miłćj zabawy i mą
drego wczasu zezw o lił na to, by na zebraniach u Aspazyi rozprawiano
o tćm czy prawdą to wszystko w co lud grecki wierzy? My mu błogo
sławimy za to, myląc się i myśląc, że bez tych kradzieży Grecya nie by
łaby wydała nieśmiertelnej sztuki; my mu błogosławimy za to, gdy cie
sząc się wiedzą pamiętamy, że bez niego możeby nie było i tćj wiedzy, 
którą podpierał potężnie i ja  dziękowałem z serca całego Peryklesowi, gdy 
od wielu tysięcy i kroci szczęśliwszy, stanąłem  przed Partenonem i uj
rza łem  na oczy niewysłowione, nieopisane piękno i uczułem w piersi 
dreszcz podziwu i zachwyt nieziemski. Ale Grecya złorzeczyć mu win
na była za owe dary, okupione u tra tą  tego wszystkiego, co z nićj Gre- 
cyą uczyniła: słowności, prawości, karności, bojaźni bogów i dobrćj 
wiary.

Występek odtąd prawie tylko staje przed nami, namiętnie walczą
0 pierwszeństwo i ludzie i stany i miasta i kradną i zabijają i kłam ią
1 sprzedają Helladę obcym, tak, że dziejopis nie wić po czyjej ma stanąć 
stronie, aż się na usta ciśnie równe dla wszystkich potępienie. Piękni 
są jeszcze Grecy, ale już źli nieodmiennie i Tucydydes ostatni z ludzi 
starej daty chce na zimno jak  mąż stanu opisywać wszystkie lekko
myślne Greków występki, a oburzenia przytłumić nie może.

Po Peryklesie najpierw głośnym się staje Kleon, właściciel gar
barni i wymowy nadużywa, by lud pchać tam, gdzie go bez tego złe 
pchają chucie; tłómaczy ludowi, że małe ryby są na to, by je wielkie po
żarły; uczy go uciskać słabszych bez sumienia i litości, a kierując do
brze nawą państwa, pomyśluością i zwycięztwem nadgradza zbrodnie, 
psując tak do dna Greków sumienie; pot.ćm bogobojny Nicyasz tak się 
lęka opinii rodaków, że sprowadza na ich wojsko zgubę, byle nie obra
zić głupoty ateńskich uliczników; a nareszcie jawi się w Atenach pan 
piękny zdrożności Alcybiades.

Możny panicz od dzieciństwa przywykł do podchlebstwa i pokla
sku: piękny był, wymowny, zdobny i wszystkie te cnoty, bo cnotami 
zwane to zawsze jeszcze czasem w Grecyi, obrócił tylko na zgubę własną, 
na zgubę swoich i na występną samowolę bezprawia. Niczego się nie 
lękał tak, jak  tego, by na chwilę zapomniano o nim i rozgłos ukochał 
węcej jeszcze od chwrały. Gdy przestano mówić o koniach jego, co na 
wyścigach zawsze zwyciężały, kupił sobie psa pięknego, ogromnego, co 
na siebie przez dni kilka zwracał Ateńczyków uwagę, a potem znów 
zeszpecił, aby ludzi dziwić. Przestano się śmiać z uszu i o g o n a  Alcybia- 
desowego faworyta, a Alcybiades w teatrze uderzył w twarz najmożniej
szego, najbogatszego człowieka w Atenach; a potćm dokazał tego, że ob
rażony magnat wydał za niego córkę jedynaczkę, którą niedługo potćm 
wszech warchołów arcywzór haniebnie porzucił.

I dotąd były to niewinnne zabawy; niezadługo, a o większe rzeczy 
pokusił się najpiękniejszy z Greków; ’ n a m ó w ił Ateńczyków, by wy
słali do Sycylii wyprawę za morze i by wojowali, bez prawdziwej przy
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czyny Syrakuzy, aby okazać swoję przemoc. A równocześnie, gdy na
mawiał do tego ciężkiego przedsięwzięcia, lekceważył w dumie najświę
tsze ludu przekonania i drwił z wiary. Wygnany mścił się na Ate
nach jakby na obcym zupełnie narodzie, a sprzedawał swoje zdolności 
to Persom to Sparcie, bałamucąc lekkomyślnie spartańskie królowe, 
obrażając pychą perskich satrapów, póty, póki po krótkim powrocie do 
kraju, niestał się tułaczem i niezginął marnie.

A dokoła w Atenach i w Grecyi wszyscy do niego byli podo
bni, tylko mniej zdolni. W mieście Korcyrze, w starożytnćm i sła- 
wnćin Argos a niebawem i w Atenach tępili się możni z ludem wza
jemnie, nie jak  ludzie, jak  zwierzęta dzikie. Praw a dla nich już nie
było a bez prawa nieinasz wolności; to tćż Grecya, jakby pijana ba- 
chantka z pokrwawionemi dłoniami a przepysznym wieńcem sztuki 
na głowie, pędziła tańcząc, krzycząc i płacząc do koniecznej niewoli. 
Możni panicze zasłyszeli wszędzie coś z rozmów, które się toczyły 
u Aspazyi i pokładali rozum swój na tćm, by bluźnić bogom, by się 
wydrzyźniać ze świętych misteryów i po pijanemu rozbijać Hermy 
co w Grecyi były tein czem w katolickich krajach krzyże podrożne, 
a otaczali się panicze owi płatną zgrają sofistów, którym szło o to ty l
ko, by wszystkich przekonać o zwinnćj wymowie, i by zapoinocą ro
zumu, którego nadużywali, dowieść jednym tchem, że coś jest białem 
i czarnćm odrazu. Lud był niby bogobojny, ale zapomniał o tćm. że 
bogowie chcą ładu, prawa i posłuchu. I w bogów wyborze s ta ł się lud 
kapryśnym, zapożyczając się u ościennych narodów i czcząc coraz czę- 
ścićj rozpustne syryjskie bogi przywiezione do Grecyi przez syryj
skich niewolników. Religia ludu sta ła  się zabobonem, a zabobonu 
strzeżono tak namiętnie, że na śmierć skazywano zwycigzkich wodzów, 
co po bitwie chcąc statki ochronić od burzy, zaniedbali pogańskiego 
obrzędu.

Sparta zwyciężyła nareszcie Ateny, i znowu ogłosiła panowanie 
prawa i wojnę przeciw barbarzyńcom, i wojnę prowadziła na praw
dę pod wodzą króla Agezylausza; ale nie prawo zaprowadziła w Gre
cyi, jeno bezprawie. Lizander, nie król, ale niby jakiś Perykles spar
tański, wszędzie po Grecyi przyjaciół swoich ustanowił tyranami, 
i ucisk spartański sta ł się tak nieznośnym, że cała Grecya przyklas- 
nęła, gdy Teby poddały się królowi perskiemu i w jego imieniu zgru- 
chotały Spartę. I odtąd znów swobodua niby Grecya, pozbawiona 
praw i bogów, szarpała bezładnie swoje wnętrzności, kłaniając się znie- 
wieściałym barbarzyńcom, co wewnętrzne spory Grecyi karmili zło
tówkami.

Wśród tego rostroju, wśród tego zamieszania myśli i ludzi, żył 
w Atenach dziwak, rzeźbiarz nietęgi, co zarzucił był swoje rzemiosło, 
i ku wielkiemu udręczeniu swojćj żony wcale niemyślał o zarobku. 
Miał wprawdzie dość m ajątku by wyżyć przyzwoicie, ale wałęsał się 
ciągle boso po Atenach i jak  to mówią, czepiał się pańskićj klamki.



Gdzie zdybał jakiego panicza, albo przy paniczu sofistę, zaraz przy- 
s tępy wał do nich i wypytywał się o przedmiot ich rozmowy, ciekawy 
zarówno wszystkiego. A gdy się dowiedział o czśm mowa, prosił by 
jego, ignoranta i prostaka, uczono. Oczywiście sofista i młodzie
niec' choć często zniecierpliwieli, dawali odczepnego, odpowiedź: ale na
trę t ' na pierwszej nie poprzestawał odpowiedzi i wypytywał się dalćj 
póty, aż doprowadził do tego, by młodzieniec i sofista przeczyli sa
mi temu o czćm przed chwilą mówili; póty się pytał łysy i brzydki 
Sokrates syn Sofróniskowy, aż przekonał sofistę, że dwie rzeczy od- 
razu prawdą być niemogą, i aż dowiódł młodzieńcowi, że trzeba 
się dobrze wyuczyć, zanim czas będzie wziąć się do naprawy Rzeczy
pospolitej. Wreszcie często wychodził z własnćm zdaniem i nau
czywszy rzekomych mędrców odchodził, nieprzyjmując żadnej za
płaty za te nauki, jak  chyba czasem, i to rzadko dobry obiadek.

Już powierzchowność Sokratesa musiała na niego zwrócić po
wszechną uwagę, bo był taki brzydki, że kto pomimo niego przeszedł, 
obejrzał się mimowoli, i w ten sposób brzydki, że jakiś bardzo mądry 
fizyognomista zawyrokował magistralnie widząc go po raz pierwszy, że 
Sokrates to głupiec, i kobieciarz niepohamowany. A gdy wszyscy się 
poznali na jego dowcipie, nie było popularniejszej osoby w Atenach. 
Błaznował niby potrosze złotej młodzieży, ale błaznując uczył ją  my
śleć, uczył przedewszystkiein rzeczy nazywać po imieniu, czyny owe 
uważać za rzeczy poważne a nie za zabawę; oduczał ich warchołstwa, 
uczył posłuszeństwa dla praw i szacunku dla samego siebie. Mawiał
o sobie, że towarzyszy mu demon, duch jakiś dobry, niby anioł stróż 
chrześciański, co go nigdy nienamawia do niczego, ale go zawsze od 
złych uczynków odwraca, i zawsze przestrzega, gdy ma popaść w nie
szczęście. Mawiał tak, a sam chciał być takim dobrym demonem 
dla młodzieży złotej, w której ręku spoczywał los Rzeczypospolitej; 
służył krajowi jako mógł i jako powinien na pobojowisku, ale zroz- 
paczał by mógł krajowi służyć na mównicy. Stronił tedy od wiru 
owego życia publicznego pełnego intryg wściekłych, złości niezmier
nej i namiętności ślepej a szalonej. Wiedział, że wśród walk poli
tycznych straci tylko własną równowagę i własną cnotę i nie chciał 
już poprawiać współczesnej Rzeczypospolitej; poprawiając młodzież 
chciał Grecyi na przyszłość lepszy los zapewnić. Ale darmo! Nie star
czą i najsilniejsze ramiona jednego człowieka na to, by wstrzymać 
nawałę złego, gdy z hukiem wpada do grodu jakiego, gdy osiada roj- 
nie po rolach jakiego narodu! Darmo dowodził Sokrates całe swoje 
życie, że rzeczy trzeba nazywać po imieniu i że trzeba słuchać prze
konania a nie zachcianki przelotnćj. Skoro jakie pokolenie dorwało 
się rządów, broiło tylko dalćj; spiskowało, podburzało, kłamało, mor
dowało i bawiło się gubiąc ojczyznę, jak  gdyby nie było słuchało 
nauki Sokratesowej, i złe było mocniejsz6m od dobrego, i So
krates patrzał na rozstrój tylko i na same klęski, i na to żył tylko
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długo, bardzo długo, aby na starość paść ofiarą bezmyślnego zabo
bonu ateńskiego raotłochu.

Jego, jego, co tylko chciał polepszyć wołg i myśl młodzieży, oskar
żono o to, że młodzież psuje, i oskarżyciele za to wnieśli śmierć. Oto 
wedle praw ateńskich, stawiał oskarżony drugi wniosek, w którym 
zastępywał karę, której żądali oskarżyciele, karą  inną łagodniejszą, 
a sędziowie głosowali nad temi dwoma, wnioskami, gdy wpierw już 
wydali wyrok; „winien.” Gdy tedy sędziwy miłośnik dusz młodzień
czych, jak siebie Sokrates sam przezywał, stanął przed sędziami, wy
padało mu po skończonej obronie stawiać wniosek tyczący się umniej
szenia kary na wypadek nieprzychylnego wyroku. Ostrożność k a 
zała uczynić zadość tćj formie: sumienie nie pozwoliło na to Sokra
tesowi.

Całe życie powtarzał tylko przed kłanuącóm społeczeństwem 
że i mówić i myślść trzeba prawdę, i że kto siebie sam okłamuje 
i rzeczom w oczy śmiało nie zagląda, ten na siebie samego wyrok śmier
ci pisze i wyrok gorszy od wyroku śmierci; ten i za życia złym będzie, 
i po śmierci będzie nieszczęśliwym, podobny do szaleńca, coby wma
wiając w siebie samego, że ściany niema, głowę sobie rozbił o tę ścianę. 
I 011 miałżeby teraz choć w drobnśj rzeczy skłamać, na to, by na chwi
lę przedłużyć życie? Miałżeby się wyprzeć wszystkiego co mówił 
i robił na to, aby się jeszcze la t kilka posmucić starością? Chybaby 
nie Sokratesem był; chybaby był jednym z owych warchołów i samo
lubów, przeciw którym walczył całe życie!

Gdyby Sokrates wniósł na siebie jaką karę niniejszą od kary 
śmierci, na wypadek wyroku potępiającego, byłby się niejako poddał 
wyrokowi, byłby tćm samem uznał, że mówiąc prawdę i naprawiając 
złe, zasłużył na karę. A tego zrobić nie chciał, zrobić nie mógł wobec 
garstki uczniów co go otaczała. Chwalił tedy tylko czyny swoje i życie 
przed sędziami, i postawił dumnie wniosek, aby go kosztem Rzeczy
pospolitej żywiono w Prytaneum czyli ratuszu ateńskim, co było naj
większą nadgrodą za obywatelskie zasługi. I ta dumna odpowiedź 
sprowadziła na jego głowę niechybny wyrok śmierci, ale zachowała 
podobno jego naukę przy życiu i była powodem powstania prawdziwej 
filozofii, filozofii Platona i Arystotelesa.

Skazany na śmierć, poszedł Sokrates spokojnie do więzienia cze
kać aż wróci statek z Delos, pod którego niebytuość nietracono w Ate
nach nikogo. Chciano mu dopomódz do ucieczki, ale odmówił dla 
dwu przyczyn: najpierw że cłiciał w owym czasie powszedniego bez
prawia dać przykład tego, jak  się powinno praw słuchać, a powtóre 
dlatego, że był pewny, że po śmierci zajdzie w lepszy świat i między 
lepszych ludzi. Ze spokojem rozmawiając o nieśmiertelności duszy, 
wypił truciznę którą mu wreszcie podano i um arł spokojnie w wię
zieniu, jak  na prawdziwego mędrca przystało, co się nie chełpił nie
istotną wiedzą, przyznawał się do tego, że na pewne nic nie wie a praw -



dy tylko szuka i wolał poprawiać serca i rozumy ludzkie, jak  bujać 
gdzieś po kłamliwych pomysłach dawnych fizyków marzycieli.

Z uczniów jego Plato najwięcćj wziął do serca jego naukę i najsil
niej zapragnął powrotu Grecyi do dawnśj cnoty. Ale młodzieńcowi 
niewystarczał rozsądek Sokratesowy; chciał do gruntu zbadać myśl 
ludzką, chciał poznać samą istotę wewnętrzną prawdy i cnoty, by wy
tworzyć społeczeństwo i cnotliwe i zdrowe, by sprawić to, aby ludzie 
niebyli dalćj takimi jak  dotąd bywali, jedno żeby się stali takimi, ja 
kimi po prawdzie wiecznćj być powinni. Towarzysze jego zakładali 
tedy szkoły, w których odrazu uczyli nowe pokolenia, ale w których 
je uczyli samolubnie, nie o rzeczypospolite a o siebie tylko dbając; on 
puszczał się w dalekie podróże, by się wszędzie o wszystkich ludzi my
ślach wywiedzie i u wszystkich uczył się czegoś, aż wróciwszy do Aten 
założył w gaju Akademosa szkołę, w której w ykładał najwspanialszy 
i najkonsekwentniejszy systemat starożytnćj filozofii.

Tu go niemożemy wyłożyć, powiemy jednak o nim tyle, ile po
trzeba na to, by można poznać Platona myśli o występku i cnocie.

Gdy ludzie okłamują siebie i innych, są złymi; ani szczęścia nie- 
znajdą, ani spokoju, ani łaski u bogów nieśmiertelnych i będą gonić 
za owemi błyskotkami, co gubią, myśląc że one im szczęście dadzą. 
Tylko kto prawdę zna i chce znać, może być mędrcem prawdziwym, 
spokojnym i szczęśliwym, takim jakiego pragnęła widzieć Grecya owa, 
co naprawdę wolna, pokonała świat cały przeciw nićj sprzymierzony. 
Kto tedy chce być cnotliwym i przeto szczęśliwym, winien zbadać naj
głębszą i najtajniejszą rzeczy istotę; a za pomocą zmysłów tego nie- 
uczyni, nieuczyni tego, jak długo będzie zwracał uwagę na własne 
ciało i na rzeczy zmysłowe. Wzrok, słuch i dotknięcie prawią nam 
tylko o zewnętrznej, o przypadkowej stronie rzeczy, o tćm co mi
ja , co się zmienia, co przepada wciąż i ginie, o tem co mnogie 
a zmienne, co objawem tylko a nie treścią bytu. Poznajemy rzeczy 
istotę, i prawdę wtedy tylko, gdy się zastanowimy nad znaczeniem 
słów naszych i myśli, a nie wtedy, gdy patrzymy, gdy słuchamy, gdy 
się dotykamy; zmysły dadzą nam pojedyńcze przykłady, z których 
iażdy wzięty za powszechną prawdę skłamie; za pomocą zmysłów 
poznamy Krycyasza albo Alcybiadesa, ‘1 to jeszcze niecałego, tylko 
1 rycyasza lub Alcybiadesa, w danćj chwili i danej postawie. Zoba
czymy ciało i usłyszymy głos. Ale czyż za pomocą zmysłów pozna
my człowieka i jego istotę? Przenigdy! Już na to by powiedzićć jakim  
jest Krycyasz sam? jak a  jego treść? nie oka się spytamy i nie ucha, je 
no myśli 1 rozumu; dopićro myśl sparta na pamięci, myśl co we- 
wnętiznym instynktem wiedziona odgadła że rożne i różnorodne luźne 
zjawiska odnoszą się do jednćj istoty, odsłoni nam całego Krycyasza; 
tylko myśl może nam powićdzieć p ra w d ę  o Krycyaszu i dać zupełne
o nim wyobrażenie. A tćm bardzićj myśl tylko powić nam prawdę
o człowieku. Wszak nikt z tych co przy zdrowych zmysłach nie za
pyta się oka lub powonienia o to, by mu zaświadczyły nie o barwie lub 
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woni, ale o tern co wspólne rodzajowi ludzkiemu, co daje o nim wy
obrażenie, co mówi o nim prawdę. To co nam się wyda, gdy w da
nej chwili ujrzymy Alcybiadesa, może być o nim w danćj chwili praw
dą, a niebyć prawdą gdy je zastosujemy do całego Alcybiadesa, do jego 
wyobrażenia; podobnież co jest prawdą o wyobrażeniu Alcybiadesa, 
zmyli nas, gdy zechcemy to zastosować do Ateńczyka w powszechności, 
a tembardziej do Greczyna, albo do człowieka. Przeciwnie co nam 
umysł a już uie oko i nie ucho powie o człowieku, Greczynie, o A.- 
teńczyku da się wszystko zastosować do Alcybiadesa, z czego wy
nika że wyobrażenia te wszystkie prawdziwsze i istotniejsze od na- 
poły zmysłowego wyobrażenia pojedynczego o Alcybiadesie. I podo
bnie dostrzeże każdy bez trudności, że i tamte wyobrażenia człowieka 
Greczyna i Ateńczyka są w ten sam sposób prawdziwsze, w miarę te
go jak  są, ogólniejsze, bardziej rozumowe tylko i mniej zdolne do uzmy
słowienia. Z tego wynika oczywiście, że zmysły kłamią, a rozum tylko 
mówi prawdę i że ta  prawda jest coraz pewniejszą w miarę tego jak  jest 
bardziej oderwaną i ogólną; słowem, że wyobrażenia umysłu są prawdziwe 
a w'rażenia zmysłowe kłamliwe; że rzeczy ogólne w umyśle tylko ist
nieją, że rodzaje i klasy wszelkie są prawdziwe, a przeto i lepsze i do
skonalsze, od jednostek istniejących cieleśnie i podpadających pod 
zmysły i że przeto jednostki są względnie złe, kłamliwe i nawet grze
szne i nieszczęśliwe o tyle właśnie, o ile są jednostkami i że o tyle 
tylko mają udział w cnocie, w prawdzie i w pięknie, o ile uczestniczą 
w istocie i własnościach rodzaju— wyobrażenia ogólnego—Platońskiej 
idei, którą, jak  sądzę zupełnie słusznie nazwałem po polsku wyo
brażeniem.

A kto jeszcze nie zrozumiał, albo jeszcze nie uwierzył, niech sobie 
przypomni, że są wyobrażenia ogólne i to te, o które nam powinno 
w pierwszym rzędzie chodzić, o których nam zmysły już ze wszystkiem 
świadczyć nie mogą; że są rzeczy i to najprawdziwsze, najważniejsze, 
najistotniejsze, któreby zupełnie nieistniały dla zmysłowej tylko istoty, 
pozbawionój rozumu i ducha. Wszak cóż może być prawdziwszćm od 
samej prawdy, od piękna i dobra i doskonałości? Od rozumu co p ra
wdę poznaje, wybiera, ustanawia? Wszak wyobrażenia tylko prawdzi
we a wrażenia kłamią; a najprawdziwszem będzie z konieczności naj
pierw wyobrażenie istoty, potem wyobrażenie jednostki, a wreszcie wy
obrażenie wyobrażenia. Co kto powie o Istocie oderwanej, to będzie 
prawdą całą i powszechną i nieomylną i nic z tego wszystkiego co jest 
nie będzie innem od Istoty; prawda o niej, będzie prawdą powszechną; 
tak samo mamy o wszystkiem wyobrażenie, które jest prawdziwsze od 
wrażenia, za pomocą którego przypomnieliśmy sobie przedmiot podpo
rządkowany pod to wyobrażenie; mamy wyobrażenie o Istocie, które 
jest najprawdziwszą prawdą o prawdzie. Jest to, że tak powiemy, myśl 
oderwana, Słowo przedwieczne, które znów jako prawda szczera, jest 
Istotą i to ową Istotą Najwyższą, którćj jest wyobrażeniem. Istota 
i Słowo są tedy w jedności, są Jednością, w której wszystko ujęte i Sło
wo osobno jest także z Jednością, Jednością Istota, Jednością wy-
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obrażcnie każde, rzecz każda. Jedność tedy obok Istoty i Słowo trze- 
cią prawdziwą Istotą, o którćj znamy prawdziwe Słowo; Jedność jedno
ścią. Słowa i Istoty, pochodzącą od Słowa i Istoty, jako Słowo jest Istoty 
najprawdziwszym pierworodnym synem. I  oto te trzy: Istota, Słowo i Je
dność to najprawdziwsze, najświętsze, to istniejące naprawdę a dosko
nałe, którego poznanie jedynie prawdziwem poznaniem; to to, czego 
zmysłami nie poznasz nigdy, to to, co poznasz duchem wtedy tylko, gdy 
się oderw iesz  od ciała i odwrócisz od niego. Rzeczy cieiesne, wraże
nia zmysłów, zdrowie i choroba, zimno, ciepło, głód i sytość i wszelka 
myśl o zmysłowej cielesnej jednostce, odrywają ducha od prawdy naj- 
wyższćj, jedynćj, od boskiej Trójcy i ciało widzićć może tylko to, co 
cielesne. Samo kłamstwem i złem i kłamstwo tylko zna i złe. Duch 
zaś prawdę widzi. On jeden istotą prawdziwą, nieznikomą i nieśmier
telną jako wyobrażenia wszystkie które poznaje, i jako Trójca Prze
najświętsza. Co jako ciało, ciało tylko zna, tak duch tylko ducha 
poznaje.

Są tedy u Platona jakoby dwa pierwiastki, lubo jeden z nich tyl
ko naprawdę istnieje, a drugi jest prostćm pierwszego przeczeniem. 
Jest duch który jest, i jest, czyli raczćj niema materyi, która jest ni
cością i przeczeniem. Oto Istota, przez Słowo uczyniła świat w nico
ści i z nicości, napełniając świat duchem. Każde wyobrażenie ogólne
i oderwane duchem i jest tedy hierarchia wielka duchów coraz mniej 
prawdziwych, coraz mnićj świętych i doskonałych uczynionych z nico
ści przez Istotę i Słowo, uczestniczących mnićj lub więcej w nicości 
w miarę, jak  się zbliżają do najniższego wyobrażenia jednostki, ale za 
wsze wiekuistych i nieskazitelnych w istocie swej. Wyobrażenie o Al
cybiadesie i dusza Alcybiadesa to jedno i to samo, i to być nie prze
stanie, podobnie jak  nie przestanie nigdy istnieć święty i potężniejszy 
duch-wyobrażenie ludzkości. Ludzie wyginąć mogą wśród nicości i ma
teryi; w niezmysłowej wieczności i w prawdzie istnićć będą po wieki 
wieków. Tylko to, co nie jest, przemija; to co jest, trw a wiecznie. Grze
szymy i błądzimy przez uczestnictwo nasze w nicości; cnotliwi jesteśmy, 
mądrzy i piękni przez uczestnictwo nasze w bycie. Gdy jemy i pije
my, patrzymy i słuchamy, trwamy w nicości; gdy myślimy myślą czy
stą, jesteśmy na prawdę. I cała natura nasza tęskni do szczęścia, choć 
mewie, że szczęście myślą i oderwaniem; i tęskni do Boga i Prawdy, 
choc ich szukać nie umić. Ta oto tęsknota miłością świętą i boską, 
cnotą ludziom wrodzoną, którą przyćmi byt cielesny, którą oczyści myśl
i wiedza. Oto miłość Platona owa, o którćj słyszeliście wszyscy, oto 
miłość, którą może tylko wskrzesić Słowo, gdy zestąpi między ludzi, 
broniąc ich od grzćchu i upadku i niosąc im zbawienie.

Człowiek rodząc się, przybierając ciało, już popadł w nicość, 
w kłamstwo, w grzech i złe; a stało się to pono nie bez własnćj winy 
popełnionćj w wiekuistym żywocie ducha. Od chwili gdy spadł na zie
mię, da się człowiek porównać do woźnicy, co siadł na rydwan, wprzągł
szy parę koni i chce dojechać do upragnionego celu. Rydwanem jest 
życie, celem prawda i szczęście, a końmi dusza i ciało. Dusza to koń
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biały, piękny, chyży, co puszczony sam wnetby stanął u mety; ale nie
stety sprzęgnięty rumak ów dobry z drugim koniem karym i niedo
brym, z koniem ociężałym i narowistyin, z ciałem, co z miejsca ruszyć 
niechce. Koń biały tedy z trudem tylko może dążyć do celu swego, 
wlokąc za sobą nietylko rydwan i woźnicę, ale przedewszystkiśm towa
rzysza swego narowistego, co przeszkadza pochodowi, ile sił mu stanie.
I  od tego, który z dwojga koni mocniejszy, zależy i to, czy woźnica u ce
lu swego stanie.

Albo oto drugie bardziój znane porównanie: ludzie, co żyją na 
ziemi, podobni są do więźniów, którychby w głębokićj jamie w ten sposób 
przymocowano łańcuchem do ściany, by niemogli nic widzićć prócz 
ściany oświeconój ogniem z góry. Jam a, to życie; ściana owa to świat 
zmysłowy, a ogień u góry niewidziany od więźniów, to bóstwo. Otóż 
przypuśćmy teraz, że postacie jakieś rzeczywiste przechodzą poprzed 
ogień i że ich cień pada na ową ścianę, którą więźniowie jedynie widzą, 
a  będziemy wiedzićć, że więźniowie ujrzą na ścianie owój cienie owych 
postaci poruszające się pozornie w skutek rzeczywistych poruszeń ich 
pierwowzorów przechadzających poprzed ogień u góry. Otóż ludzie ci 
w jamie nieznaliby nic innego oprócz tych cieniów i potrzebowaliby do
piero objawienia z góry, aby poznali rzeczywistych ludzi. Rzeczywi- 
stemi przedmiotami w tem podobieństwie, są wiekuiste rzeczy wyobra
żenia; cieniami ich na ścianie zmysłowe zjawiska; a objawicielem bywa 
filozof, co przebywa nie wśród cieniów, nie wśród zmysłowego świata, 
jeno wśród myśli i wyobrażeń.

A nakoniec powtórzymy w ślad za Platonem trzecie jeszcze podo
bieństwo: ludzie podobni do żab i ślimaków mieszkających w mętnćj 
kałuży, do którćj zachodzą tylko przyćmione promienie słoneczne, 
w którćj żadna barwa nie wystąpi wyraźnie, ogień niezapłonie a nawet 
kształty przedmiotów napót widomych, skrzywione dziwacznie przez 
łamanie się światła w niejednostajnym płynie. Żaby te myślą, że owa 
ciasna kałuża światem i że już nieraasz poza nią ni światła, ni barwy, 
ni piękna; a poza nią dopićro świat szeroki i ludny i ozdobny i powie
trze szkliste, przez które przechodzi niezamącone światło słoneczne. 
Podobnież i nam się zdaje, że ten świat zmysłowy światem naprawdę, 
choć on tylko kałużą nieczystą.

Lubujemy się w tej kałuży, w nićj szukamy rozkoszy i prawdy 
tak, jak  gdyby żaby chciały światło i ciepło posiąść i poznać, niewychy- 
liwszy głowy zpoza mętów rodzimćj wody. Chcemy mieszkać wygo
dnie, błyszczćć w pstrych szatach, panować nad ciałami niewolników
i poddanych; ciekawiśmy spraw królów i wojsk, choć to sprawy kłam 
liwe i grzeszne i myślimy wreszcie że się oddajemy bardzo duchownćj
i górnćj zabawie, gdy patrzymy na dzieła ludzkie, które raz jeszcze 
naśladują kłamstwa ciała; myślą ludzie w swym obłędzie, że patrząc 
na obrazy i posągi, że czytając namiętne tragedye, albo słuchając p ła
czliwej muzyki, wydobędą się z owego koła omyłek, chuci, szaleństwa
i zbrodni, w którćm znajdują wieczne swe udręczenie. A to patrząc na



kłamstwo, kłamliwsze jeszcze od świata, na odzwierciedlenie cieniu wy
konane słabą, ręką człowieka; a to słuchają powtórzenia powieści o ich 
własnćm głupstwie i w tym głupstwa głupszym odblasku lubują się, 
podziwiając to, co złe i przypisując je  bohaterom i bogom'; a to rozbu
dzając samochcąc namiętność w piersi, co na chwilę spokój znalazła. 
Jeśli ludzie chcą żyć naprawdę, jeśli chcą uniknąć wiecznego udręcze
nia, inną drogę wskaże im Platon, drogę, co jedynie wiedzie do zba
wienia.

Szczęśliwym na ziemi nikt ze wszystkiem być niemoże, bo nikt 
się ze wszystkiem nieoderwie od ciała; ale najszczęśliwszymi z ludzi: fi
lozofowie pogrążeni w myślach o oderwanym świecie wyobrażeń; naj
cnotliwszymi ci, którzy najwierniej życiem swojćm całem oddadzą ide
a ł człowieka.

Oto Platon chciał naprawdę Grecyą od wszelkich nieszczęść 
ochronić, namawiając ją, by życie swe zastosowała do jego myśli i ma
rzeń. Nie udało mu się to, ale przez całą starożytność pozostało ludzi 
wielu pragnących żyć tak, jak  tego żądał Platon; a jeśli ci jego zwolen
nicy tak żyć naprawdę niemogli, to dlatego tylko, że człowieka wyobra
żenie samo stanowi, by żył w społeczeństwie i że ludzie doskonali
i szczęśliwi na sposób Platoński mogliby tylko żyć w społeczeństwie ta- 
kićm, o jakiem Platon marzył, a jakiego nigdy nie mógł w Grecyi za
łożyć.

Oto Platon wiedział sam o tćm, że na ziemi zupełnie duchowna 
rzeczpospolita istniććby nie mogła; wiedział zresztą, że w samćm wyo
brażeniu oderwanćm człowieka leży, że jest istotą cielesną. Absolutne 
szczęście mogło tedy na mocy jego wyobrażeń istnićć tylko na tamtym 
Boskim świecie; tu można było tylko założyć względnie doskonałą 
rzeczpospolitą.

Garstka ludzi, tysiąc lub trzy tysiące najwięcśj, miała osiąść 
w miejscu bezpiecznem i żyznćm, gdzieby się mogła bronić przeciw 
wszelkićj napaści, nieszkodząc sąsiadom, niepotrzebując ich i nieoba- 
wiając się ich przemocy. Licząc tych ludzi, dajmy na to trzy tysiące, 
rozumiemy, że ich będzie trzy tysiące mężów i kobiśt, mających więcćj 

^ wac\zieścia i mnićj jak  lat sześćdziesiąt. Niewchodzą tedy do 
tej liczby ani starcy, ani dzieci; a dodamy do tego, że prócz nich miało 
zamieszkać w rzeczypospolitej owćj idealnój, o wiele więcej rolników
i rzemieślników. Skoro ludzie już raz na nieszczęście na tćj nizkićj 
ziemi żyli, musieli jeść i mieszkać i nawet bronią robić: a jeść, mieszkać
i bron miec, niepodobna przecie bez pracy i skrzętnśj baczności na to, 
co ziemskie i na to co zmysłowe. Ztąd to poszło, że Platon, chcąc nie- 
chcąc, musiał do najidealniejszśj rzeczypospolitćj przypuścić mnogie 
tłumy rolnikow i rzemieślników, ludzi, co na żaden sposób ani szczęśli
wymi, ani dobrymi być niemogli. Było to złe konieczne, a Platon 
przyjął je jako takie i postanowił nieruszać koniecznie złych zwyczajów 
tego tłumu. Pozostawiał go w zwyczajnćj ludzkiśj nędzy, zezwalał na 
to, by miał własność, dom, rodzinę, wygody, smaczne jadło i starość
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spokojni];, by znal miłość i przyjaźń i inne rzeczy, które Platon uważał 
wraz ze sztuką i poezyą za nieszczęście, zbrodnię i głupstwo. Żądał 
filozof od nich tylko tego, by chodzili bezbronni, słuchali praw nadawa
nych przez starszyznę rzeczypospolitćj i płacili dań, z którćjby można 
utrzymać obywateli przy zdrowiu i życiu.

Szczęście i cnotę chował Platon tylko dla swoich obywateli. Tak 
mężczyźni jak  i kobiety mieli chodzić nago, bez różnicy wieku i bez 
względu na porę roku, już i samym brakiem stroju odrywając się. od 
miłości rzeczy zmysłowych i przedstawiając w nagości swojćj niezakry- 
te niczem wyobrażenie ludzkie. Własności ani rodziny nie mogli mićć 
Platonowi obywatele, mieli żyć pozbawieni wygód wszelkich po namio
tach, zupełnie niewiedzićć co moje i twoje, a słuchać biernie rozkazu 
filozofów, posiadających prawdziwą wiedzę i zastępujących prawo. F i
lozofowie owi mieli pary małżeńskie obywateli raz do rokn na dni kilka 
kojarzyć, tak jakby to sądzili za stosowne, chcąc odchować zdrowe po
kolenie i mieli czuwać nad wychowaniem dzieci. Nikt nićmiał znać 
ani rodziców, ani dzieci, ani rodzeństwa. Dziecko matce odebrane za 
raz po narodzeniu, miało nazywać ojcem i m atką tych wszystkich, co 
należeli do znacznie starszego pokolenia, a rodzeństwem innych. 
W ten sposób chciał Platon uwolnić obywateli swych od wszelkich 
trosk i dać im czas potrzebny do zajęcia się tćm, co jedynie uważał za 
istotne i ważne.

A rzeczy te ważne i godne człowieka wcale nie były liczne: filozo
fia, matematyka, muzyka i taniec: oto wszystko, czćm się obywatel ide
alny trudnić winien. A jeszcze i to wszystko było zezwolone tylko pod 
wieloma zastrzeżeniami. Z filozofii były wykluczone wszystkie nauki, 
mające jakąkolwiek styczność czyto z historyą, czyto z przyrodzeniem
i naprowadzające myśl na rzeczy cielesne i przemijające. Zezwoloną, 
a nawet nakazaną była tylko sama jedna nauka Platona i to nauka, 
którą miano przyjąć ślepo, nie rezonując o nićj i wierząc w nią jako 
w jedyną wiarę.

Rozumie się samo przez się; że m atematyka zastosowana, prak
tyczna, niómiała być częścią zajęć owych Platonowych szczęśliwców. 
To rzecz cielesna, zmysłowa i grzeszna. Obywatele i obywatelki mieli 
się zajmować tylko i wyłącznie i jedynie nauką o liczbach i figurach 
oderwanych. Figury geometryczne, to z pewnością najjaśniejsze wyo
brażenia oderwane, których człowiek zdolen. Chciał tedy Platon, aby 
obywatele jego z niemi się dobrze -zaznajomili, by tćm łatwićj pojąć je 
go filozofią; a nie w niemożliwćj rzeczypospolitćj, ale w szkole rzeczy- 
wistćj, którą miał w Atenach, kazał wypisać na bramie wiodącćj do 
ogrodów Akademosa: „Niech tu nikt nie wchodzi, co się nie uczył geo- 
metryi."

Wszystko, co w muzyce wzruszyć mogło, wszystko, co mogło cza
rować, było także zabronionćm; muzykę cenił Platon tylko jako rodzaj 
matematyki, przenikającej samą człowieka istotę, a więc także jako do 
przygotowania do jego filozofii. Źe zaś muzyka towarzyszyła w Grecyi



słowom, więc Platon chciał napisać dla swoich obywateli pieśni, w któ- 
rychby wypowiedziano rytmicznie, a przeto matematycznie, jego myśli 
filozoficzne; inna poezya miała być wraz ze sztukami pięknćmi wyklu
czoną, z rzeczypospolitćj zupełnie; dla jednej tylko komedyi uczynił p ra 
wodawca wyjątek, a to dlatego, żeby mogli owi nadzy filozofowie wie
dzieć o ile od nich śmieszniejsi i niedołężniejsi są ludzie po innych rze-
czachpospolitych.

Taniec wreszcie wszelaki był znowu zastosowaną muzyką i niepo- 
trzebujemy tłómaczyć, jakie tylko tańce były zezwolone. Z pewnością 
nieścierpiałby był Platon żadnego tańca dzisiejszego; znalazłby, że wszys
tkie o wiele nadto przyjemne, a przez to i zanadto głupie, złe i kłam li
we. Taniec, o którym mówił, była to tylko jednostajna gimnastyka 
rytmiczna.

Ktoby takie życie wiódł po prawie do roku sześćdziesiątego ży 
cia, ten zostałby powołany do panującej warstwy filozofów, zarządzają
cych despotycznie całą ową rzecząpospolitą.

Zaiste trudno się powstrzymać od uśmiechu, słysząc albo czytając
o tśj najniepraktyczaiejszej myśli wielkiego męża, co w filozofii przepro
wadził przewrót wiekopomny, co pierwszy nauczył ludzi rozróżniać to, 
co zmysłowe, od tego, co umysłowe, co pierwszy ich naprowadził na 
umiejętne klasyfikowanie pojęć i zjawisk, co położył pierwszy podwali
ny prawdziwśj a nie fantastycznej tylko nauki i stworzył system m eta
fizyki, w który i dziś z małemi zmianami wierzy cały niezliczony rój 
chrześcian; system metafizyki, co i dziś jeszcze tylu a tylu myślicieli za
chwyca i przekonywa: a co mimo to uwierzył w to, że ludzi uszczęśliwi, 
gdy ich namówi do tego, aby żyli w czemś, co nie było ani społeczeń
stwem, ani koszarami, ani klasztorem, w czćmś coby w sobie łączyło 
wszystkie przykrości klasztoru i koszarów, niedając ani mistycznych za
chwytów i wzruszającej muzyki, ani wojennej chwały i hucznej żołnier
skiej zabawy. I niedziw, że Platon nikogo nie namówił do tego, by 
żył w rzeczypospolitój takiej; niedziw, że niechciano nawet słyszeć
0 jego prawach, które, licząc się już z doznanym oporem, o wiele zmniej
szyły rygor pierwotny jego pomysłów; niedziw, że gdy powołany na 
dwór króla Sycylii, zaczął Dyonizyusza II namawiać do tego, by sobie 
obrał życie filozoficzne, został przez zniecierpliwionego despotę zaprze
dany w niewolę i niedziw potem, że, gdy uczeń Platonów Dyon uwolnił 
Syrakuzy zpod jarzm a uieudolnej samowoli, a potem zechciał w nich 
zaprowadzić rzeczpospolitą Platona, został znienawidzony i zabity 
przez tych, których wyswobadzał; niedziw, powiadam, że to wszystko 
się stało, skoro Platon samego siebie nie namówił nigdy do takiej su
chej, bezpociesznćj cnoty i skoro na złość własnym teoryom do śmierci 
został poetą, co właśnie bez metrycznćj matematyki odtwarzał obrazy, 
w których się odzwierciedla i piękno natury i piękno duszy ludzkiej, 
w których naprawdę widać jakby żywe owe wieczne idee, wyobrażenia 
istot wiekuiste, co namacalne i prawdziwe wychodzą z ręki artysty
1 zpod pióra poety.
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Nie wpłynęły tedy bezpośrednio na żywot Grecyi nauki nieprak
tyczne filozofa poety i wiele wieków minęło, zanim nastała  chwila, 
w którćj ludzie zaczęli żyć mnogo, jeśli nie zewszystkićm na wzór oby
wateli Platonowych, ale przecie dość podobnie, zagłębiając się nieustan
nie w myśli o wyobrażeniach nieprzemijających a duchownych wszech 
rzeczy. Za życia nauczyciela Akademii i po jego śmierci, żyła Grecya 
dalśj zmysłowo i namiętnie, gwałcąc coraz więcśj prawo i zamieniając 
z dniem każdym wolność w bezładną swawolę. I nie dawały na siebie 
czekać smutne skutki rozpasania ludzi i miast. Zbójcy wpadli i do 
Olimpii i do Delfów i zuchwałą ręką złupili skarby, przezywając bezbożne 
świętokradztwo czynem patryotycznym; najpiękniejsze okolice Grecyi 
stawały pustką, Sycylia, co z Włochami południowemi była połową 
Hellady, wyludniała się; traw a rosła po miastach, a pojęcia tak się za
mieszały, że nikt już ojczyzną nie nazywał Grecyi całej, że każdy m ia
sto swoje przekładał nad Helladę, a siebie nad miasto rodzinne. P ry 
wata dźwignęła się wszędzie zuchwale i bezrząd władał możnie krajem. 
To też większa część Grecyi popadała szybko w obcą niewolę. W Sy
cylii miast kilka zaledwo się ostało, a kraj cały popadł w ręce K arta- 
gińczyków; Samnici zdobywali miasta Włoch południowych, Trakowie 
palili starodawne osady nad morzem Egejskiem, a król Iranu utwier
dzał napowrót despotyczną władzę nad Jonią, Doryą i Eolią w Azyi 
Mniejszej, nad Cyprem i Cyreną. Dzieło Leonidasa, Temistoklesa
i Arystydesa przepadało, a samo serce Grecyi, to co i dziś Greckićm 
królestwem, uginało się w pokorze przed panem Azyi; oręż Hellenów 
nie zwyciężył, ale mężowie najbitniejsi ulegli własnym sporom i samo- 
chcący uznali zwierzchnikiem swoim i sędzią króla barbarzyńskiego, co 
podstępnie spory te podżegał, by tak  niebezpiecznych Greków osłabiać. 
Dawny ład i prawo dawne przepadły niepowrotnie i ludzie, co marzy
cielami nie byli, widzieli jasno, że zaprowadzenie ograniczonćj monar
chii jedynym ratunkiem dla Grecyi. I gdy tego trzeba było, znalazł 
się w Grecyi i Piemont, znalazły się i Prusy, co Grecyą zjednoczyły. 
Z małego kraiku pierwotnie słowiańskiego podobno, ale oddawna 
nawskróś zhellenizowanego, wyszli królowie, co dotąd byli pokornymi 
członkami greckićj rzeszy i zaprowadzili w Grecyi ład nowy; nie już ów 
ład święty i dobrowolny co był dawnićj, ale zawsze ład i rząd, choć od
tąd sparty o królewską przemoc. Filip Macedończyk podbił podstępem
i odwagą niesforne rzeczypospolite i po Cheronei zwyciężywszy mówcę 
ateńskiego Demostenesa, dawnój wolności ostatniego obrońcę, darował 
mu życie. Z nową, trzeźwą potęgą zwróciła się Grecya przeciw nie
przyjaciołom swoim wewnętrznym, a i myśl grecka trzeźwiejsza o nowej 
trzeźwej mówiła cnocie.

Arystoteles rodem ze Stagiry w Tracyi, był uczniem Platona
i przeto, że tak rzekę, wnukiem duchownym Sokratesa. Nauczyciel 
mawiał o nim, że to uczeń co potrzebuje ciągle wędzidła, a mówił to 
dlatego bo widział, że uczeń ten ciekaw był wszystkiego i zapędzał się 
wszędzie samoistnie, korzystając z mistrza nauki, ale nie stosując się



do niej niewolniczo, a badając wszystko na własną rękę. To tćż Ary
stoteles założył niebawem w innym ogrodzie ateńskim własną szkołę, 
którą przezwano w przeciwieństwie do szkoły akadeinickićj, szkołą pe- 
rypatetyków to jest przechadzających się. Dając to imię, miano na 
myśli tę okoliczność, że naprawdę Arystoteles m iał zwyczaj wykładać 
chodząc; ale możnaby bez zbytniej śmiałości nazwę i tak  tłómaczyć, że 
perypatetycy chodzili wolno po całym obszarze wiedzy i jakoby prze
chadzali się, idąc z jednego przedmiotu do drugiego i przypatrując się 
wszystkiemu. Niebyło rzeczy coby nie zwróciła na siebie uwagi filo
zofa ze Stagiry, któremu nie zewszystkiem się podobały górne abstrak- 
cye Platonowe i który myślał, że wszystko na świecie—i to co cielesne 
i to co duchowne—zasługuje na baczne śledzenie.

Nie wyparł się Arystoteles nauki o wyobrażeniach ogólnych, ale 
nadał jćj nieco odmienne znaczenie od dotychczasowego. Przyznawał 
i stwierdzał, że kto poznaje cechy ogólnego pojęcia, ten tem samem zna 
i szczególne zjawiska o tyle, o ile pod owe ogólne pojęcie podporządko
wane; stwierdzał również podobnie jak  Platon, że przeciwny wniosek ze 
szczegółu na ogół nie dozwolony i idąc na tćj drodze, wskazanej przez 
Platona konsekwentnie, zbudował gmach logiki, który do tej chwili 
niezachwiany stoi i stać będzie. Nie uważał jednak wyobrażeń za ja 
kieś istoty zaświatowe, wyższe i wiekuiste, ale mówił poprostu, że to 
zjawiska w myśli naszej, że tak  powiem formuły, za pomocą których 
myślimy i dochodzimy do prawdy. Podobnież nie odrzucił wcale ro- 
zwiniętśj przez Platona myśli Anaksagorasowej o świecie duchownym, 
lepszym od cielesnego, istotniejszym, rzeczywistszym i nieprzemijają
cym; nie daleko odeszedł od Platona w swej teologii i wraz z nim tw ier
dził, że rzecz każda, nawet napozór nieżywotna, ma duszę, którą zwał 
energią, co jest jej prawdziwą istotą. Ale wszystkie te pojęcia choćby 
nawet teologiczne i transcendentalne przybrały u Stagiryty zwyczajniej
szą, jaśniejszą może, a z pewnością bardziej poziomą postać.

Bóg trójjedyny nie wytworzył już w niepojęty sposób wiekuistego 
świata wyobrażeń samą myślą, samem słowem. Wyobrażenia wszech
rzeczy od początku trwają w słowie, ale w sposób zupełnie pozaświato- 
wy nie tuteczny, a Bóg na początku czasów opanował m ateryą, co jesz
cze niebyła niczćm, ale czćmś stać się mogła i zrobił z nićj świat wedle 
swych pierwowzorów w słowie ujętych; doskonały i nad miarę piękny. 
Wtedyto z Boga, co spoczywał, od początku, z Boga, co był przed czasem 
\\srod wieczności i poza przestrzenią w nieskończoności, wychylił się 
Bog, co działa, celu swego świadom, wychyliło się słowo w czynie, święta 
eneigia wszechrzeczy i słowo to samo nieruchome jak  Bóg poruszyło 
bry łą  nicości, bryłą materyi i stało się świata duszą. Dusza ta  poru
sza świat przez wiek wieków nieustannie i kieruje wszechrzeczami tak , by 
wychylając się z nicości dochodziły wreszcie do Boga. Przez słowo po
wstaje wreszcie duch, co jest jednością słowa i istoty tćj, co jest od po
czątku.
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Słowo tedy duszą zarazem i jako Bóg—wewnętrznym celem świata; 
świat, to Bóg, co dąży do samopoznania poruszając materyą, nicość ową 
co jest poza Bogiem; czy może lepiój—to materya poruszona przez Boga 
w celu świadomym Bogu i odpowiednim Jego Istocie. Podobnież każdy 
żywioł, każda gwiazda, każdy przedmiot, każda myśl została uczynioną 
przez Boga wedle pierwowzoru istniejącego w słowie od początku 
i w każdą rzecz włożył Bóg jakby iskrę przedwiecznego słowa, duszę 
świadomą własnego celu, co m ateryą kształtuje według wiekuistego 
pierwowzoru i rzeczy każdćj wyznacza należne jćj miejsce pośród 
wszechświata. Najcięższa, najbardzićj w nicości pogrążona jest ziemia 
przez duszę swoję wre środku, trzym ana naj dalćj od Boga co jest poza 
przestrzenią; na ziemi jest woda, nad wodą powietrze, a ogień najmnićj 
cielesny, skoro powstanie rwie się na brzegi świata ku górze, ku Bogu. 
Dusze istot żywych wytwarzają już samowolnie ciała sztuczne i dosko
nałe na wzór ciała boskiego i władną coraz szerzój światem, przenika
ją  świat gdy się stają ludźmi, i wreszcie dusza mędrca, co doskonałość 
wszechstworzenia rozumić, zawsze pozostaje z Bogiem gdziekolwiek 
jest. Ale mędrzec winien, nie gardząc niczćm, wszechrzeczy doskona
łość badać, wszystkiego się dotykać, wszystko podsłuchiwać i znać cały 
cud przedziwnego przyrodzenia. Powyżćj mędrca są tylko bogowie, 
czyli jak  mybyśmy powiedzieli, święci i aniołowie, co w duszach ognis
tych bawią za ciałem przy Bogu i kierują jaśniejących gwiazd biegiem 
w gwiazdy te częstokroć wcieleni; między nie uleci dusza człowieka 
sprawiedliwego spełniając słowa znaczenia. A sprawiedliwym ten co 
żyje wedle słowa, co żyje tak jak przyroda chce by człowiek żył, trzy
mając się złotego środka, a unikając zdrożności co po obu stronach staje.

Oto najpierw cnotą jest mieć ciało zdrowe i piękne; każdy winien 
dbać tedy o ciało, żywić je  jak się należy, ćwiczyć i za pomocą tak  gim
nastyki i tańca jak  i innych środków doskonalić, aby się stało podobnćm 
do owego pierwowzoru ciał ludzkich, które Słowo pomyślało na począ
tku. Dalej człowiek ma duszę podobną do duszy Boskićj, co może mieć 
myśli prawdziwe, co Boską myśl przeniknąć może, zrozumieć piękno, 
badać je, a —co już najdoskonalsze—tworzyć. Uczyć się powinien tedy 
człowiek wszystkiego, i powinien ukochać^wszystko co piękne, to jest 
wszystko co podobne do Boskich pierwowzorów, wszystko co celowi swe
mu w doskonałości odpowiada. Że w samćj naturze trudno o ludzi co- 
by byli pięknymi zupełnie, powinien człowiek patrzćć na piękno w sztu
ce wnikając tak w myśl Słowa i doskonaląc siebie sam. W rzeźbie, 
w malarstwie, w budownictwie winien człowiek patrzćć na trwające 
i nieprzemijające odzwierciedlenie myśli Słowa jako się jawi w ciele; 
w epopei i historyi powinien człowiek słyszeć o czynach ludzi tak  tych 
co blizkimi doskonałości, mocą swoją i pięknem, jak  i tych co grzeszyli 
i przeto cierpieli. Tragedya m iała w piersi ludzkićj budzić litość i gro
zę, m iała te uczucia najpotężniejsze w człowieku zbudzić, oczyszczona 
od wszelkićj przymieszki, miała je przeprowadzić przez cały żywot na~
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miętności od pierwszego jćj zbudzenia, aż do chwili gdy zgaśnie i m ia
ła  tak  człowiekowi przedstawić w pięknie prawdziwym te dwie siły co 
władną, dziejami; komedya znów miała okazać człowiekowi wesołość 
w czystości swój, tak jak  na wesołość patrzy Bóg; a muzyka m iała bu
dzić w piersi uczucia wszystkie ujęte w ład, niezamącone cielesnemi 
wspomnieniami, bliskie Boga. Powinien się tedy człowiek cnotliwy lu
bować w sztuce; powinien umieć choć początki sztuki każdćj; źle czynią 
rodzice, co dzieci swych nie uczą śpiewu i rysunku: rzeczy to niemniej 
niezbędne od nauki pisania.

Potem powinien być człowiek mężnym; i to dwojako. Raz miał 
mieć owe męztwo i poradność ową, które mieć trzeba by stać odważnie 
w boju, gdyż ludzie bez wojen żyć nigdy niebędą; winien módz bez lęku 
zajrzeć w oczy śmierci i choroby, i zawodów i ubóstwa—co wszystkich 
równćm przeznaczeniem; winien umieć radzić sobie wobec potrzeb cia
ła  i sił wrogich natury. Powtóre: winien mieć odwagę wobec ludzi, by 
stać przy swojćm przekonaniu, by niekłamać; by niewyprzeć się swojśj 
wiary ani dla pogróżki, ani dla żadnćj a żadnej korzyści i ta  odwaga 
cywilna, ważniejsza od wojennej. Człowiek nie jest zwierzęciem prze- 
znaczonśm do samotnego życia na pustyni; mędrzec tedy i człowiek 
cnotliwy winien mićć wszystkie społeczne cnoty. A że społeczeństwa 
początkiem rodzina, winien być przedewszystkiem dobrym członkiem 
rodziny, dzieckiem posłusznóm, a gdy wyrośnie, podporą rodziców sta 
rych. Winien wejść w stan małżeński wtedy, gdy do niego dojrzał na 
ciele i umyśle, a to stanie się późniśj, jeśli jest mężem, wcześniej jeśli 
jest niewiastą; bo i niewiasta mędrcem być może. WTinien mędrzec po- 
tćm chować poważnie tyle dzieci, ile starannie wychować może, tyle ilu 
może zostawić dostatnie utrzymanie, nieczyniąc ich ciężarem dla rzeczy- 
pospolitśj; winien domem zarządzać i utrzymywać w karności niewol
ników, a jeśli jest niewiastą, winien być najwierniejszym męża towarzy
szem, równym jemu i wolnym, a w każdćj sprawie pomocnym. Każdy 
mąż winien jedną tylko pojąć żonę i żyć z nią w małżeńskićj wierze 
i uczciwości.

Ale że się na rodzinie nie kończyło życie człowieka, winien mę
drzec mieć i poza rodziną przyjaciół, ludzi na których budować może 
i którzy staną w każdej potrzebie po jego stronie. Dobry przyjaciel 
i sąsiad dobry i sobie i drugim służy, a samo u c zu c ie  przyjaźni już szla
chetną rozkoszą.

Zresztą niewieścićj cnoty miejsce w domu i przy rodzinie; męża 
obowiązek poza dom woła do usług rzeczypospolitćj; bo bez rzeczypo- 
spolitej człowiek żaden długo się nieostoi, bo człowiek to zwierzę poli
tyczne. Winien tedy człowiek posiąść umiejętność, za pomocą którćj 
przyda się społeczeństwu; winien być^mówcą, albo wodzem, albo uczo
nym, albo lekarzem, albo artystą, i niedość na tćm gdy własne bogac
two przysparza, choćby tćm samćm i naród wzbogacał. Jeśli ma być 
mędrcem na prawdę, winien z własnćj woli, winien koniecznie spełniać 
usługi, za które nie otrzyma żadućj uadgrody. A że rzeczpospolita bez



praw i bez obrzędów nabożnych się nie ostoi, winien mędrzec praw słu 
chać i obrządki pełnić bogobojnie.

Rzeczypospolitą zwano w Grecyi państwo każde niepodległe, któ
rego celem m iała byćprzedewszystkiem poprawa obyczajów. Otóż Arysto
teles rozróżniał trzy formy rządu dobre, i trzy złe, a twierdził, że do- 
bremi te rządy, gdzie wszystko stosuje się do praw, złemi te, gdzie rzą
dzi samowolnie człowiek pojedyńczy. Dobremi są demokracya, arysto- 
kracya i monarchia zarówno, ilekroć się niewyrodzą w despotyzm jed
nego, despotyzm kilku, albo despotyzm motłochu. A skoro wszystkie 
te  trzy formy rządu istnieją w naturze i skoro każda z nich jest złą, 
gdy się staje jednostronnie wszechmocną, osądził już Arystoteles na 
dwatysiące lat przed Monteskiuszem, że najlepszą formą rządu forma 
mieszana; tylko że Monteskiusz żądał rozdzielenia trzech władz: pra- 
wodawczćj, wykonawczćj i śędziowskićj, a Arystoteles nielekceważąc 
wcale wagi tego podziału, pragnął przedewszystkiem: by w państwie był 
i król, by była i rada arystokratyczna i niemnićj rada druga ludowa. 
Ż ądał poprostu monarchii konstytucyjnćj z systematem dwuizbowym, 
choć niemiał jeszcze wyraźnego pojęcia o systemacie reprezentacyjnym. 
P ragnął jednak przytćm, by król był, jeśli to być może, człowiekiem do
skonałym i ku wielkićj swćj pociesze doczekał się tego, że jego uczeń 
s ta ł się takim królem i że duchowny prawnuk Sokratesa zdołał z ła 
mać przewagę barbarzyńców, wznowić głośno chwałę Hellady i sprawić, 
by zapomniano o bezprawiach la t stu prawie. Wszyscy już wiecie, że 
mówię teraz o Aleksandrze Macedońskim, w którego osobie ziściły się 
najbujniejsze marzenia, bujnej Greków wyobraźni.

U początku dziejów stawiali greccy poeci dwu bohaterów bajecz
nych zrodzonych z Zeusa i niewiasty, co świat podbili cały i potćm 
wstąpili między bogi. Dyonyzos syn Semeli był największym z tych dwu 
bogów, a pośledniejszym był Herakles syn Alluneny. Otóż w Aleksan
drze powstał Dyonyzos drugi, co zwyciężał jak  bóg bez wytężenia i jak  
Dyonyzos z Grecyi zaszedł aż do dalekich Indyi. Żona owego króla, co 
z trudem, wytrwałością i rachubą zjednoczył Grecya, żona Filipa M a
cedońskiego Olimpia królewna z Epiru, wcale nie cieszyła męża— nadto 
była nabożną nabożeństwem nowćm; nadto wiele, nadto często czciła 
Adonisa, co przybył z Syryi. Na górach przebywała miesiącami kró
lowa wraz ze sług swoich orszakiem i pląsała dziko albo p łakała  wśród 
ogni, przedłużając nad miarę Sobótkę; i ludzie co przychodzili na szczyty 
Pindu lesiste i strome, patrzćć na to jak  królowa czarownica odbywała 
tajne obrzędy, widzieli często z przestrachem, jak wraz z nią przebywał 
wielki wąż czarny, jak ją  oplatał sążnistćm ciałem i jak  jćj szeptał sy
cząc do ucha. A niebawem powtarzano po Epirze i Macedonii, że ten 
wąż to nie żaden wąż pospolity, to Zeus, co jak  przed wiekami dziś zno
wu przybrał postać zwierzęcią, by z Olimpią spłodzić półboskiego boha- 
tćra. I stwierdziła się ta  wiara, gdy Olimpia poczęła syna Aleksandra, 
i gdy w sam dzień urodzin królewicza spłonęła najsławniejsza w Azyi 
świątynia Artemidy w Efezie na znak, że w dzień ten zrodzona wielka
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klęska dla Azyi. I skoro chłopiec się narodził, przyszło szczęście do 
Filipa, któremu się odtąd wszystkie zamiary wiodły. To tśż Filip przy
ją ł  W domu jako dobrą wróżbę i zadatek potęgi syna Zeusowego i cho
wał go starannie za pomocą mędrca Arystotelesa. I wyrosło cudowne 
pacholę ze wszystkiem do bogów nieśmiertelnych podobne. Piękności 
jego niebyłby się powstydził żaden ze starszych jego braci, z tych synów 
Zeusowych, co zamieszkali na Olimpie, a płowe włosy jego były na
prawdę podobne do promieni lśniących dokoła głowy Apolinowój. Nie
było rzeczy, którejby nie pojął uczeń Arystotelesa, dorównywał prawie 
mistrzowi wiedzą, a rączy i silny, ledwo dosiadł dzikiego tabuna, co ła 
m ał wszystkim jeźdźcom kości, a konia nieposkromionego dotąd uczy
nił cierpliwym sługą.

W długićj wojen kolei przyszło Filipowi zmierzyć się z dwoma 
najpotężniejszemi miastami Grecyi: z Atenami i Tebami. Miał woj
sko bitne, ale nie jednę w życiu swojem poniósł klęskę, a jeszcze ni
gdy nietoczył tak  groźnego boju. Nieprzespał tedy spokojnie nocy 
przed bitwą, a nazajutrz w jednym dniu powalił do stóp jego Grecyą 
całą  syn jego, czy też syn Zeusowy, co poraź pierwszy był w boju 
a miał lat ośmnaście. Zjawił się Aleksander złotowłosy pod Cheroneą 
i przyniósł z sobą zwycięztwo.

Niedługo potćm powstał spór między roztropnym królem Fili
pem a oblubienicą Zeusową Olimpią. Królowa odjechała do Epiru, 
król odbywszy wszecbhelleński parlament, ofiarował wołu złotorogiego 
Zeusowi przed teatrem, w którym miano przedstawiać tragedyą E ury
pidesa, gdy zabójca sztylet swój wepchnął w pierś Filipową; a mó
wiono że to Olimpia mężowi przesłała cios śmiertelny, co czynił panem 
Hellady Aleksandra. Na wieść o śmierci Filipowćj zawrzało tam coś 
w Grecyi, ale bohatśr młody zjawił się tylko przed Tebami i znisz
czył je gniewem swoim, paląc gród jakby gromem Zeusowym.

A potćm podjął Aleksander dzieło, po które zestąpił na ziemię. 
Dotąd tylko Heleni mogli posiąść ową cnotę, o którśj zamarzył Ary
stoteles; inni ludzie z przeznaczenia swego niewolnikami byli, g łup
cami i złymi, żyjąc albo dziko i w bezprawiu, albo drżąc pod biciem 
despoty, króla królów, kapryśnego pana Iranu. Aby inne narody 
mogły się stać cnotliwemi, trzeba było, aby zaznały panowania Greków, 
aby się zgreczyły, podobnie jak  niewolnik barbarzyniec wychowany 
w Grecyi, wypuszczony na wolność i przypuszczony wreszcie do praw 
i cnoty obywateli. Iścił tedy Aleksander zamiar Słowa przedwiecz
nego, gdy świat podbił Grecyi; był to iściciel, był to Mesyasz po
gaństwa.

Najpierw podbił, bez trudu wielkiego, ludy Północy aż po Du
naj. Sam się drapał na skały, na których spoczęły dzikie ich osa
dy, sam tępił tych co jemu się oparli i strachem a mocą w kilka mie
sięcy podbił wszystkie góry i wąwozy, po których straszno stąpać lu
dziom nowożytnym. A potćm wezwał do boju króla królów Daryusza 
Kodomanów syna, co zasiadał na stolicy świata i w ładał Północą
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i Południem, choć niebył tego godzien. Z Homerem w ręku wylą
dował na brzegach Troady młody dziedzic Agamemnona i ofiaro
wał cieniom Pryam a zabitego przed wieki, by je ubłagać, by mu 
nie szkodziły.

Nieraz już lądowały na wybrzeżach Azyi Mniejszćj takie g a r
stki Greków jak  ta, którćj dowodził Aleksander i starczyło zwykle 
jednego tylko namiestnika królewskiego, by z wojskiem jednćj pro- 
wiucyi zatrzymać zuchwalców; a jeżeli ci pierwszy opór przełamali i wdzie
rali się niebacznie w głąb kraju perskiego, krainy bez granic—ginęli 
niebawem z głodu odcięci od morza. Myślano tedy w Babilonie, że 
ten sam los spotka zuchwałego królika Macedonów.

Nad Granikiem rzeką walczył tedy tylko satrapa z synem 
Zeusowym, a jednak już satrapa wystawił naprzeciw Macedonom dwie 
krocie niewolników. Niedziw jednak, że trzydziestu tysięcy mężów 
wolnych zwyciężyło, gdy na ich czele s ta ł król wedle serca Arystotele
sowego, mąż lew do panowania zrodzony. Wszak gdy Aleksander 
przed wyprawą poszedł do Delfow, by usłyszćć dobrą wróżbę, niechcia- 
ła  zrazu od Persów przekupiona kapłanka siąść na wróżebnym trój
nogu i póty się opierała woli królewskićj, póki Aleksander miecza nie- 
wydobył i nieprzyłożył go jćj do piersi; wtedy w trwodze siadła ka
płanka wołając: „Niezwyciężonym jesteś, o, synu!” I  przyjął tę wróżbę 
król młody, jako syn bogów, naprawdę niezwyciężony. Więc niedziw, 
że pierzchły przed nim Daryuszowe satrapy. Ale Daryusz nie przeląkł 
się nadto tćj klęski, bo myślał, że teraz Aleksander przepadnie wśród 
stepów Azyi.

Nie przepadł! Nie darmo posiadł cały rozum Arystotelesowy. 
Zrozumiał odrazu, że na to by zwyciężyć Persyą, trzeba najpierw po
siąść morze i niedbając wcale o wnętrze Azyi Mniejszćj podbijał tyl
ko nadbrzeżne grody, aż wziąwszy wszystkie opanował tćm samćm 
i morze. By jednak zniszczyć ze wszystkiem morską Persów potęgę, 
trzeba było zająć Syryę, a od Syryi dzieliły wąwozy, w których się 
usadowiło Persów wojsko nieprzeliczone. Ale niewstrzymały wąwozy 
Aleksandra, nie powstrzymały go tłumy. Do boga ze wszystkiem po
dobny, spiął konie i leciał cwałem z podniesioną włócznią między b ar
barzyńcę, wprost na wóz Daryuszowy. Ludy Azyi słyszały już że to 
syn Boga, a gdy widziały jako gardził niebezpieczeństwem i śmier
cią, uwierzyły wieści owćj; porzuciwszy tarcze, porzuciwszy zbroje 
i uciekły; król Azyi sam Daryusz zeskoczył z rydwanu, dosiadł konia 
i uszedł zostawiając w ręku zwycięzcy i rydwan i namiot i żonę i m at
kę i siostrę. Po rycersku przyjął król królowe niewolnice i uczcił je; 
a gdy mu Daryusz pokonany ofiarował królestwa połowę a towarzysz 
Hefestyon radził przyjąć^ pokój ofiarowany, odrzekł z dumą: „I jabym 
tak uczynił, jak mi radzisz, gdybym był Ilefestyonem.”

Odtąd uwierzyły już wszystkie ludy, że Aleksander bogiem, co się 
narodził, by władać światu. Po Syryi wznosiły się na cześć jego dy
my ofiar, w Jerozolimie wyszli go przywitać arcykapłani i choć go
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bogiem nazwać nie mogli, uwierzyli że on aniołem i radzi patrzeli na to, 
jak  uczeń Arystotelesowy niósł całopalenia w świątyni. Tyr jeden, co 
sta ł na wyspie, nie chciał się poddać, ufny że go obroni morze; ale zdo
bywca przez morze wystawił groblę i u jął Tyr dłonią niezwyciężoną.

Egipt drżąc padł przed nowym panem na oblicze. Bóg Amun 
Ra przywitał zdobywcę, przez usta swego kapłana, zwąc go synem; 
a Homer stary przyśnił się bohaterowi, by mu pokazać u ujścia Nilu 
miejsce, kędy dobrze było gród wystawić, A leksandryą—w którćj spo
cząć miały nieopodal od piramid królewskie zwłoki— Aleksandryą 
w którćj siadł Grek nieprzeliczony, by panować nad żyznym Egiptem.

Wtedyto król wiedział jeszcze co podobieństwem, a co szalo
ne. Rzeźbiarz jakiś wniósł, by z góry Atos uczyniono posąg Aleksan
dra, coby w ręku trzym ał miasto i Aleksander wyśmiał rzeźbiarza 
podchlebcę; a wyśmiawszy go zwrócił się dalćj na Wschód podbijać 
świat. Raz jeszcze pod Gaugamelą, przed Babilonem zaszedł mu dro
gę Daryusz z tłumami, ale tłum y, jak  zawsze, pierzchły przed obliczem 
Aleksandrowćm, wszystkie skarbce Azyi dostały się w ręce zwycięzcy, 
wszystkie ludy padły przed nim na oblicze i A leksander sam uwierzył, 
że bogiem chyba.

I teraz czynił jak stare bohatery Homerowe to, co mu przez myśl 
przeszło; każdćj namiętności usłuchał; przy biesiadzie zabił w uniesie
niu przyjaciela swego Klitosa a potćm żałując zabijał na jego pogrze
bie niewolników i dźwigał stos wysoki jak góra. A potćm w ślad za 
Dyonizosein puszczał się wpław przez Indus, zabijał niewidziane dotąd 
słonie; drapał się na urwiska Himalai i wydał się Persom Husztas- 
pem drugim, Kajumaratern synem kwiatu, co wrócił na ziemię by 
wskrzesić chwałę Iranu, Indusom wcieleniem boga Wisznu co się nie
gdyś za Dewan Jugi staw ał człowiekiem i teraz niespodzianie odro
dził się na nowo, a Grekom Dyonyzosem naprawdę. Jako Dyonyzos 
wracał z Indyi wieńcząc głowę paprocią i winogradem i wiodąc ta 
neczne chóry przez pustynię i we wszystkićm szczęśliwy um arł nim 
oszalał wietkością własną przemożony i nim zaznał klęski. U m arł 
młodzieniec jak  bóg piękny i jak  boga zmarłego opłakiwały narody.

{D alszy ciąg nastąpi).
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R ZU T OKA 

na piśmiennictwo w Ameryce południowej.
( w e d ł u g  ź r ó d e ł  h i s z p a ń s k i c h )  * ) .

P R Z E Z

. A . .  G r-

Józef Joachim Olmedo 
(ur. 1784 t  1847).

Dwa świetne zwycięztwa, odniesione nad Hiszpanami przez woj
ska kolumbijskie w Peru, zapewniły ostatecznie niezawisłość tej krainy: 
jedno pod Junin w sierpniu 1824 r., pod dowództwem Boliwara, drugie 
w grudniu tegoż roku pod wodzą generała Suere, mianowanego wiel
kim marszałkiem Ayacucho, od miejsca, gdzie się odbyła pamiętna bitwa.

Wielkie te w dziejach Ameryki dwa wypadki, obrał sobie peru
wiański poeta Olmedo za treść do epiczno-lirycznego utworu pod ty tu
łem: Zwycięztwo pod Junin, pieśfi do Boliwara , a przekazując najdal
szej potomności pamięć tych wypadków, zarazem swoje unieśmiertelnił 
imię. Cały nastrój tój pieśni odpowiada wielkości opiewanych faktów 
i doniosłości ich następstw. Uderza w niej obok piękności formy 
i wiersza potęga obrazów, plastyczne ich wystawienie, siła, życie, traf
ność kontrastów, charakterystyka celniejszych postaci działających 
w tój wielkićj sprawie. Nawet trudność wstawienia dwu obrazów w je 
dne ramy przełam ał zwycięzko poeta przymieszaniem do rzeczywistości 
fantastycznego żywiołu; chodziło bowiem o zobrazowanie dwu faktów 
łącznych ze sobą skutkami, a oddzielonych dosyć długim odstępem 
w czasie.

Z łoskotem burzy rozpoczyna swój poemat, z całym żarem połu
dniowej wyobraźni przedmiot ogarnia, a potem świetnemi rzutami pę
dzla maluje postać bohatera, któremu cześć współziomków nadała przy
domek Oswobodziciela '). Któż jest ten, co ze wzgórza przed bitwą orlim 
wzrokiem opatruje miejscowość, liczy hufce nieprzyjaciół i naprzód 
ich zwycięża? I już go widać, jak  zbiega do boju. „Straszna otacza go

*) Dalszy ciąg— patrz zeszyt za luty r. b. 
>) Simon Bolivar: E l L ilertador.
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chmura burzami brzemienna, w stali jego miecza odbija się blask chwa
ły, głos jego jak  piorun, wzrok jak  błyskawica. Któżto, co gdy już bój 
zawrzał, radosny jak  zwiastun zwycięztwa, nagli ognistego rum aka 
i bez wytchnienia wszędzie dociera? Któż on, jeżeli nie syn Kolumbii 
i Marsa?”...

Teraz widzimy prawdziwie Homerowskie boje. Starły się z sobą 
dwa wrogie zastępy: szczęka oręż, kule świszczą, huk bębnów i trąb  
dźwięki podniecają zapał walczących, krew leje się potokami... „wszyst
ko oznajmia, iż godzina pomsty nadeszła dla amerykańskiego ludu, 
upokorzenie dla kastylskiego.” A ileż tam nadzwyczajnego męztwa 
dowodów, ile szczytnych poświęceń! jak  świetnie jaśnieją imiona najzna
komitszych wojowników z Kolumbii, Buenos-Ayres i Peru! „Lecz gdzie
kolwiek błyśnie Boliwara oręż, gwiazdy gasną wobec słońca.” On naj- 
pierwsze przebiega szeregi, głos jego słychać, jego miecz błyszczy tam 
gdzie boj najsroższy, gdzie najgroźniejsze niebezpieczeństwo.

. n Nareszcie noc nadchodzi i „pod jćj gęstą oponę kryją się pokona
ni. ’ Trąba obwieszcza zwycięztwo, tysiące smolnych zapłonęło stosów 
nocne rozświecając cienie, wojownicy podnoszą hymn zwycięztwa i po
koju... „Zwycięztwo Kolumbii! chwała Boliwarowi!”

„Chwała ale nie spoczynek,” odpowiada nagle głos jakby z nie
bieskich stropów... ziemia drgnęła, szczyty Andów ogniami błysnęły, 
czarna nocy opona staje się przejrzystą, rozdziera się, różowy blask ro 
zlewa się po górnych eterach i „szlachetna postać, z pogodnem obliczem, 
w majestatycznćj powadze, wśród czystych zjawia się obłoków. Z lewe
go ramienia spływa płaszcz mglisty, a w prawicy dzierży berło. W zrok 
jego poważny ale nie groźny, u stóp jego obłoczki tworzą łuk , kołczan, 
strzały, tarcz i wspaniały pióropusz; wokół skroni gwiazdy roztoczyły 
aureolę, a z pomiędzy nich zwiesza się kołpak cesarski”... To słońca 
potomek, Iluaina Capac, ostatni z peruwiańskich Inkasów.

Dawszy się poznać wojownikom, oznajmia, iż czas pokoju jeszcze 
me przyszedł; niech będą gotowi do nowój walki, k tóra ich losy osta
tecznie ma rozstrzygnąć. On ma widzenie tćj przyszłej chwili i opo
wiada o niej z wszelkiemi szczegółami; widzi i opisuje miejsce wielkićj 
1 Ayacucho bitwy, dostrzega każdy ruch nieprzyjaciela, wymienia 
wszystkich dzielnych synów ojczyzny, którzy się w tćj potrzebie szcze- 
go niej odznaczą, a między innemi „najwaleczniejszego z walecznych,” 

wu ziestosześcioletniego generała Cordowa, który zakomenderowaw
szy. „bron do woli, naprzód, krokiem zwycięzców!” torował sobie drogę 
bagnetem, s ła ł pokosy z ciał nieprzyjaciół, obalając jeden batalion po 
drugim, wziął w niewolą generała La Serua, a na usługach kraju m ło
de łata tak zaszczytnie strawiwszy, padł późnićj ofiarą wojen domowych.

Bitwa wygrana, więc już nićma nieprzyjaciół. Zwycięzca i zwy
ciężony pod jednym namiotem chlebem się dzielą. Zaciekły gniew 
przemienia się w miłą uprzejmość. Zwyciężeni proszą o pokój, zwy
cięzcy chętnie nań przystają, „bo serce amerykańskie, kiedy mu kraj
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i honor w dłoń oręż podadzą, pała gorącą, zemstą, lecz skoro zwycięży, 
przebacza.

Niechaj nikt nie sądzi iżby to było poetyczne upiększenie rzeczy, 
jestto fakt historyczny. W całćm Peru znajdowało się podówczas 
piętnastu hiszpańskich generałów i szczególnym trafem wszyscy znale
źli się razem pod Ayacucho, jakby dla tćm większego uświetnienia 
tryumfu Amerykanów, gdyż wszyscy poddali się z całym obozem. A wten
czas zażądali kapitulacyi i wtenczas zwycięzcy na nią przystali, kiedy 
już główna armia hiszpańska była ze szczętem rozbita i nie pozostawa
ło do pokonania nic oprócz nader słabych sił odwodowych. Wszyscy 
wraz z całćm swojem mieniem powrócili do Hiszpanii. Zaiste rys to 
charakterystyczny w dziejach narodu.

Następnie Inkas winszuje wielkiemu marszałkowi Ayacucho, wa
lecznemu Suere, który tćm zwycięztwem doszedł do szczytu chwały; 
niestety! w kilka lat potem zasłużony ten a jeszcze tak  młody bohatćr, 
został zamordowany z rozkazu jednego z największych nikczemników, 
wichrzyciela Obaudo. Laurami wywalczonemi pod Ayacucho, Suere 
powtórnie wieńczy skroń Boliwara. Do tego ostatniego mowę zwraca
jąc, Huaina-Capac zwiastuje nową erę, jaka  się rozpoczyna: „Wielką 
osiągnąłeś chwałę, mówi doń, lecz większa jeszcze cię czeka, jeżeli lud 
mój, któremu tak um iałeś przewodniczyć do boju, potrafisz skłonić do 
osiągnięcia wolności; jeżeli tćj rzadkiej a trudnej umiejętności, życia 
w pokoju i w swobodzie, nauczysz go swojćm słowem, przykładem i sil
ną wolą.”

Dalćj opowiada Inkas o wielkich bogactwach zawartych w łonie, 
amerykańskićj ziemi, o przyszłym rozwoju nauk i sztuk wpośród tych 
nowych republik. W końcu wyraża myśl wielką, szczytną, bez urze
czywistnienia którćj hiszpańska Ameryka nie będzie mogła spełnić po
słannictwa, jakie jćj przepowiada Huaina-Capac. Jestto myśl połącze
nia się braterskim  węzłem wszystkich narodów Nowego Świata, wszyst
kich ziem i krajów, które Andy łączą swoim łańcuchem. W jedności 
bezpieczeństwo i pokój i szczęście...

Poważny i uroczysty glos starca przerywa nagle śpiew jak iś nad
ziemski, cudna niebiańska harmonia. To chór czystych W estalek, 
Dziewie Słońca, które otaczając Inkasa jako swojego najwyższego ka
płana, w świętej radości śpiewają hymn szczytny na cześć ojca słońca. 
Dzięki mu składają za wolność zesłaną na amerykańskie lądy, błagają
o opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich krain Nowego Świata. Gdy 
chór ten ucichł „niebiosa mu przyklasnęły, rozjaśniając się cudownym 
blaskiem. I przed zdumionych wojowników wzrokiem skry ł się Inkas 
z W estalkami za złocisty obłok.”

W dużo późniejszych czasach utworzył Olmedo drugą pieśń w po
dobnym rodzaju, Na ezesć generała Flores, zwycięzcy pod Minarica. 
Pomimo niezaprzeczonych rozsianych i tutaj piękności, utwór ten mnićj 
jest od poprzedniego sympatycznym. Tu natchnienie poety nie z tak 
czystego popłynęło źródła. Tam sławił on bohaterstwo walczące za
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amerykańską niepodległość; tu  zaś głosił tryum f jednego stronnictwa 
nad drugićm” uwieczniał w pamięci bratobójczą walkę. Bohater zpod 
Junin był oswobodzicielem czterech narodów i założycielem wielkićj 
Rzeczypospolitej i wbrew potwarcom wyż6j sobie cenił miano obywatela 
aniżeli ty tu ł dyktatora; zwycięzca zpod Minarica dążył do osiągnięcia 
despotycznej władzy i ambitne jego roszczenia odjęły blask wawrzy
nom zdobytym w epoce poprzednich walk chlubnych. Zdaje się, jak  
gdyby poeta sam słyszał głos jakiś w sumieniu swojćm, odwodzący go 
od opiewania tak smutnej chwały. „Któż mię oderwie od tak  strasz
nego widowiska? woła, skrusz twoją lutnię, o muzo moja! niech racz6j 
bratnia ta  walka w wiecznej niepamięci utonie!” Co się zaś tyczy sa
mego bohatera pieśni, dla uniewinnienia poety przyznać trzeba, iż 
w owćj epoce, kiedy Olmedo popierał generała Flores, wówczas więk
szość także była po jego stronie. Poeta mógł błądzić, lecz w dobrej 
wierze mniemał, iż tylko ten przewodnik w owoczesnych okolicznościach 
zdolen był przywrócić pokój w Rzeczypospolitej Ecuador i podźwignąć 
naród. Później wcale odmiennego musiał nabrać przekonania i widząc 
zagrożone swobody krajowe stanął w ich obronie, tak  samo jak  po 
upadku Floresa słowem i czynem pracował nad utrzymaniem porządku; 
gdyż Olmedo w całćm życiu działał z przekonań i złożył dowody czy
stego patryotyzmu.

Urodzony w Guayaquil około 1784 roku, nauki odbierał w Limie, 
odznaczając się zdolnościami i pracowitością.

Kiedy w Hiszpanii poraź pierwszy zgromadziły się Kortezy, Ol
medo wybrany na deputowanego ze swojej prowincyi, dał się poznać na 
tćm zgromadzeniu, zarówno jak wielu innych Amerykanów ze swych 
postępowych idei. Lecz po ciężkich porażkach poniesionych przez 
stronnictwo liberalne na półwyspie, Olmedo wrócił w rodzinne strony 
i oddał się naukom i poezyi.

W roku 1822 kongres ustawodawczy został zwołanym do Limy; 
Olmedo był jednym z najświatlejszych i najpożyteczniejszych jego 
członków.

W rok potem Boliwar przywołany na ratunek do Peru, za przy
byciem otoczył się najzdolniejszymi ludźmi, w liczbie których znalazł 
się Olmedo i światłem swojóin a prawością takie sobie zjednał zaufanie, 
iż niebawem został wysłanym do Londynu w charakterze agenta dy
plomatycznego przy rządzie angielskim. Tam gorliwie się wywiązywał 
z powierzonych sobie zleceń, lecz po kilku leciech stęskniony do rodzi
ny. postarał się o uwolnienie.

Pomimo uczuć przyjaźni i wdzięczności, jakie go wiązały z Boli- 
warem, nie wahał się Olmedo wypowiedzieć mu listownie z całą szczero
ścią i stanowczością swoich zdrowych poglądów na konstytucyą Boliwara, 
przez niego lub z jego natchnienia napisaną; konstytucyą ta  była w istocie 
jednym z błędów, w jakie popadł wielki oswobodziciel Ameryki.

Wielka rzeczpospolita kolumbijska przestała istnieć w tym sa
mym czasie, kiedy jćj założyciel kończył na pobrzeżach Atlantyku ży



cie zatrute niewdzięcznością współziomków. Utworzyły się z nićj trzy 
nowe państwa, a w jednćm z nich to jest w Ecuador wice-prezydentem 
został mianowany Olmedo. Ale niebawem zrzekł się tćj godności, wo
la ł służyć własnemu krajowi, przyjmując urząd prefekta w departam en
cie Guayaquil, na którćj to posadzie ważne oddał usługi i zyskał sobie 
powszechną miłość i szacunek. Lecz kiedy w Ecuador generał Flores 
przez nowo nadaną konstytucyą zniósł wszelkie swobody i ściągnął na 
Siebie słuszne oskarżenie o chęć wprowadzania na swoję korzyść samo- 
władzy, oburzony lud powstał i wypędził z kraju generała; wtedy 
utworzył się rząd tymczasowy, do którego powołany Olmedo, jeszcze 
raz da ł dowody swoich rzadkich zalet charakteru i rozumu.

Spełniwszy na ziemi swoje zadanie, jako dobry syn, ojciec i oby
watel, nadto wzbogaciwszy piśmiennictwo swego kraju, Olmedo przeniósł 
się do wieczności w 1847 roku.

Oprócz powyźćj wymienionych- dwu większych utworów zostawił 
znakomite przekłady z Horacego, z Popego i mnóstwo ulotnych poezyi 
rozrzuconych po różnych czasopismach amerykańskich. Z tych najwię- 
cćj znane są: Alokueye wygłoszone p rzy  otwarciu nowego teatru w Gu
ayaquil 1840 roku , Alfabet m oralny dla dziecka , który każde dziecko 
powinnoby umićć na pamięć; Indyjska  piosenka , wdzięczna uczuciem 
i kolorytem, a w ostatku i\lój portret, odpowiedź wierszem na list uko- 
chanćj siostry, utwór humorystyczny, pełny lekkiego dowcipu i swo
body.

Józef Mary a Heredia 
(ur. 1803 f  1839 r.).

Kiedy ląd cały Ameryki południowej wymknął się z wszechwła- 
dnćj nad nim przez wieków tyle iberyjskiej dłoni, małe tylko lądu tego 
skrawki po morzu rozsypane, pozostały jeszcze w mocy metropolii: na 
jak  długo? przyszłość może niedaleka to pokaże. Główna przedstawi
cielka owych ostatnich posiadłości hiszpańskich, wyspa Kuba, dziś 
właśnie przebywa pervod takich samych walk zaciętych, jakie przed 
laty kilkudziesięciu zapewniły niezależność pobratyczym narodom. 
Lecz nie od dzisiaj dochodzą do nićj promienie nowćj ju trzenki, jaka 
nad ludami Ameryki zabłysła. Rozbudzenie umysłowe wśród kubań
skich kreolów spostrzegać się daje równocześnie z objawami podobne- 
goż ruchu na południowym kontynencie. A zwłaszcza tćż poezya i tu 
jasnym wytrysła strumieniem, który wzbogacił przyczynkiem swoim 
obfite zdroje hiszpańsko-amerykańskićj literatury, szerokićm płynące 
korytem.

K rytyka obu światów zalicza do koryfeuszów amerykańskićj pie
śni Józefa Maryę Heredia, syna Antyl hiszpańskich.

Ostatniego dnia 1803 r., w mieście Sant Jago na wyspie Kubie, 
przyszło na świat dziecię chorowite, ułomne, nawpół sparaliżowane.
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Atoli potęga ducha odniosła górę nad słabością wątłego ciała. Józef 
Marya Heredia zdumiewał nauczycieli przedwcześnie rozwijającemi się 
zdolnościami; współuczniów zaś swoich serca zjednywał sobie słodyczą 
i łatwością w obcowaniu, tudzież wysoką prawością charakteru. Nauki 
odbywał po większćj części w Caracas (w Venezueli), dokąd ojciec jego 
został przeniesiony w r. 1816 na urząd prezesa trybunału królewskie
go. Żądny wiedzy umysł młodzieńca, z zapałem oddawał się nauce staroży
tnych języków i francuzkich myślicieli. Do poezyi od dzieciństwa gorą
ce objawiał zamiłowanie, a poetyckie natchnienie poczuł w sobie bar
dzo wcześnie. W pewnćm czasopiśmie, wydawanćm w Hawanie, uka
zał się utwór pełen uczucia i głębszej myśli pod tytułem: W czoraj 
i  dziś, wyszedł on zpod pióra trzynastoletniego poety. Przebywając 
w nowej rzeczypospolitćj Venezueli, tameczną atmosferą owiany, świa
dek naoczny bieżących wypadków, marzył o tćm tylko, ażeby zczasein 
mógł się stać amerykańskim Tyrteuszem. Tam napisał Odę do Gre
ków w 1821 r.

Po ukończeniu kursów literacko-filozoficznych, przeszedł nastę
pnie na wydział prawny. Za powrotem do Kuby, dwudziestoletni za
ledwie Heredia otrzymał już adwokacki dyplom w Puerto-Principe.

Lecz niestetyl w samym początku karyera jego została zwichnię
tą. U jrzał się oskarżonym, prześladowanym i wkrótce padł nań wy
rok wiecznego wygnania. Straszny to był cios dla tego, co całą duszy 
potęgą kochał rodzinną ziemię, a którego wątłe zdrowie potrzebowało 
koniecznie słonecznego klimatu i troskliwych starań czułćj matki.

Lecz zmiana ta  nadała inny kierunek jego poetyckićj twórczości. 
W poprzednich wierszach jego widać najczęścićj smutek, ból, znękanie, 
ogólne niepowodzenie i zamieszki krajowe, osobiste cierpienie; zda się, 
że i jakiś -bolesny zawód w serdecznych uczuciach, posępną barwę roz
lały na utworach jego muzy. Za przybyciem do Nowego Yorku, gdy 
stąpił na wolną i spokojną ziemię Ameryki Północnej, w umiarkowań- 
szą pod każdym względem atmosferę, wpośród ludności muićj do gwał
townych porywów pochopnej, wnet poczuł ukojenie miotających sercem 
jego bólów. Cuda wspaniałćj a groźnej przyrody, nowy hart, dały je 
go duchowi nowy nastrój uczuciom.

'lam  ujrzał olbrzymi wodospad Niagary. Na widok tćj, jakby 
żywćj piramidy, otoczonej podówczas wieńcem czarnych borów, ogarnia 
go szczytny „natchnienia płomień.”

....„Dawno już na mojem nie zabłysnął czole: jedynie wspaniała 
groza twa, o Ni ag ar o! mogła mi wrócić ten święty dar niebios, który 
okrutna boleści ręka w gniewie mi wydarła.

„Olbrzymi potoku, ucisz twój grzmot straszny, na jednę chwilę 
otaczające cię rozprosz tumany, niech w jasne oblicze twoje wzrok wpa
trzę i duszę płomiennym napoję zachwytem.

„Jam godzien oglądać ciebie: tćm wszystkićm co powszednie i po
ziome gardząc, jam zawsze wzdychał tylko do tego, co wielkie, 
wspaniałe a groźne. W wściekłych zapędach rozszalały uragau, gro
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my bijące mi nad głową, rozkosznym przejmowały mię dreszczem; lu
bowałem się w niebezpieczeństwie, gdy gniewne oceanu fale burzą 
chłostane, uderzały w moję nawę, a pod memi stopami kipiące otchła
nie czarną roztwierały paszczę.

„Lecz inorza rozdąsanego szały tak  głęboko nieporuszały mój 
duszy, jak  straszliwa wielkość twoja.

„Ty zrazu w tak majestatycznym płyniesz spokoju, aż nagle
0 twarde rozbiwszy się opoki, gwałtownym porwany pędem, rzucasz się 
naoślep, niby nieubłagane losów przeznaczenie.

„Jakiż wyraz ludzkićj mowy opisać zdoła tę strasznie ryczącą 
postać?

„Mąci się myśl splątana, gdy na te wartkie spoglądam nurty, gdy 
wzrok zamglony sili się napróżno gonić za niemi po ciemnych kraw ę
dziach olbrzymiej przepaści: bałwany bez liku nikną chyżo, jak  natłok 
myśli, potrącając się nawzajem, srogim wrą gniewem" a w pogoń za nie
mi tysiące innych pędzi i jedne po drugich nikną wśród huku i piany.

„Straszna je bezdeń pochłania, a nad nią tysiączne krzyżują się 
tęcze, a odwieczna puszcza głucho odtwarza huk przerażający. Na 
ostrych głazach rozpryskuje się woda, mglisty obłok bucha, wirując 
otchłań napełnia, leci do góry, zatacza się kręgiem i w etery się wznosi 
jasną piram idą, aż ponad szczyty gór okolicznych, grozą przejmując sa
motnego myśliwca....”

W oryginale obraz ten nadzwyczaj świetnie występuje. Lecz 
tęskne oko wygnańca jeszcze tu czegoś szuka napróżno. Brakuje mu 
widoku tych palm rozkosznych, co w słonecznych krainach, z rozwianym 
włosem, kołyszą się tak wdzięcznie pod szafirowćm niebem.

....„Precz z tein wspomnieniem!... Tobie Niagaro nic nie brakuje; 
dzika sosna cię wieńczy, a groźnemu majestatowi twemu inna nie przy
stoi korona. Palma, m irt i wonna róża, miękką pieszczą rozkoszą
1 w gnuśną wprawiają bezczynność; tobie los wyższe dał przeznaczenie: 
dusza swobodna, szlachetna, silna, gdy przyjdzie, ujrzy cię, stanie 
w zdumieniu, wzgardzi marną rozkoszą i czuje ja k  sama olbrzymieje.”

Potęga i ogrom materyi nie pochłonęły poety w uczuciu podziwu 
dla siebie: owszem, nadzwyczajny ten widok podnosi ducha jego do 
Stwórcy tak  olbrzymich cudów.

„Wszechmogący Boże! widziałem ja w innych krajach rzeko
mych mędrców, co śmią tajemnice Twoje badać, znieważać Cię i bićdną 
ludzkość wtrącać w ciemną bezbożności otchłań. I to mię pobudziło 
do szukania Ciebie wśród majestatu głuchćj pustyni, tutaj przed Tobą 
dusza otwiera się cała, tu czuję rękę Twoję w otaczających mię ogro
mach; tu serce mojo głos Twój słyszy w wiekuistym grzmocie rozhu- 
kanój fali.

„Cudowny potoku! jakże mię przeraża i zdumiewa twój widoki 
Gdzie kolćbka twoja? Któż przez wieków tyle niewyczerpane twroje 
zasyca źródło? Jakaż dłoń potężna poskramia ocean, iż przypływem



wód swoich wezbrany, nie wystąpi z brzegów i lądu nie zaleje po
wodzią,?’’

Na to pytanie, jakby wieszcze natchnienie odpowiada mu: 
„Wszechmocną prawicę swoję wyciągnął Pan, kłębiącym się tu 

manem przysłonił ci oblicze, głos swój dał rozszalałym twym wodom 
i groźne twoje czoło przyozdobił swoim łukiem. A ty, ślepy, głęboki, 
niezmordowany, pędzisz jak  ciemny wieków potok, w niezgruntowaną 
toń wieczności.... ’

Odznaczają się rówuież wspaniałym wierszem, gorącem uniesie
niem i dzielną siłą wszystkie jego utwory, natchnione widokiem wiel
kich zjawisk natury: Hymn do słońca na oceanie, Do tęczy, Kometa, 
Wśród burzy  i t. d.; duch męzki, choć w tak niedołężnćm ciele, harde 
stawia czoło ślepym potęgom, a zpośród nich pieśnią wyrywając się 
w niebiosy, sercem korzy się przed Panem wszech rzeczy.

Mimo to wszystko, biedny wygnaniec biegł zawsze myślą pod oj
czyste błękity; tam wrócić, to były jego sny złote, najwyższe dobro, 
szczyt szczęścia. Na tćj obcej ziemi, gdzie wszakże pozyskał dla się 
tyle uznania i sławy, usychał z tęsknoty, przyrównywał siebie de egzo
tycznej rośliny, co pod szkłem, w sztucznćm cieple utrzymywana, wy
daje kwiat lecz bez owocu i przedwcześnie obumiera.

„Stęsknione oczy moje patrzą w stronę Kuby i na sarnę tylko jćj 
imienia wzmiankę, gorzkiemi zachodzą łzami. Kiedy wT nocną dobę, 
wicher przeraźliwie wyje, wtóruje mu smutny jęk pieśni wygnańca, 
a gdy podczas skwarnćj ciszy ocean snem ujęty milczy, wtenczas ja  
słuch wytężam, czy mi powiew zdała nie przynosi szmeru strumieni 
i palm z mojej Kuby....”

W ybrał się wreszcie do Meksyku; tam osiadł, ożenił się w 1827 
roku i otrzymał zaszczytne stanowisko w urzędowaniu publicznem. 
Przez trzy lata redagował tam literackie czasopismo p. t.: La Miscela- 
nea i oprócz tego wydawał różne broszurki literackićj treści.

Tu już odetchnął rodzinnćm powietrzem, oblały go znowuż słone
czne blaski, słyszał wkoło siebie ojców swoich mowę. W krótce poe
tycka jego sława rozeszła się szeroko po całym obszarze hiszpańsko- 
amerykańskich republik. Najznakomitsi krytycy wysoko podnoszą po
między innemi utworami Heredii, jego Opisowe fragm enta  z m eksykań
skiego poematu. Lecz gorącego patryotę przerażał widok burz okro
pnych, które zakłóciły byt nowych narodów. Wzniosła dusza jego ko
chająca swobodę, niemnićj miłuje sprawiedliwość i umiarkowanie, to 
właśnie na czćm zbywało meksykańskim rewolucyom, które poeta na- 
przemtan sławi i przeklina. Napotykamy wiersze jego przyzywające 
Syllę i błogosławiące tćj krwawćj kurateli. Wyobraźnia zbyt rzadko 
umie zachować miarę, czyto w ufności, czy w przerażeniu: raz sobie na
zbyt wiele wróży w wolności, to znowu jćj się lęka zanadto i wtedy wo
ła  o dyktaturę, chociaż ta  bywa często bardzo źródłem takichże samych 
burzliwych przewrotów, tylko że pód inną nazwą.
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Niemnićj także bolał Iieredia nad smutnćm położeniem Kuby, 
nietylko nie wyzwolonej zpod hiszpańskiego berła, lecz pozbawionćj 
wszelkiej swobody. Dręczony tęsknotą, zdołał wreszcie przez różne 
stosunki wyjednać sobie u władz kubańskich pozwolenie na chwilowy 
powrót dla zobaczenia się z ukochaną matką, zobowiązując się zaraz 
znów się oddalić na dożywotne wygnanie. Zdaje się, jakby do tego 
kroku skłaniało go przeczucie blizkiego zgonu. Choć jeszcze młody, lecz 
chorowity od urodzenia, złamany nieszczęściami i cierpieniem wszelkie
go rodzaju, opuściwszy bezpowrotnie rodzinną ziemię, zakończył życie 
w Meksyku 1839 r.

Jak  daleko sięga hiszpańska mowa, od Meksyku do Kadyksu, 
rozbrzmiała się sława kubańskiego liryka, tćj „gwiazdy zgasłćj w m ło
docianym blasku,” jak  się wyraża wdzięczna Tuła, współrodaczka jego 
i siostra po lutni. Tak w Ameryce jak  w Hiszpanii, najzdolniejsze pió
ra  występowały z wysokiemi pochwałami jego poezyi, które ukazały 
się w kilku wydaniach: w Nowym Yorku, w Meksyku, a ostatnia z roku 
1852 w Madrycie.

E s t e b a n  E c h e v e r r i a .
(ur. 1809 f  1851 r.).

Przedwcześnie rozbudzone zdolności i talenta nie są bynajmniej 
rzadkim fenomenem w tćj uprzywilejowanej od natury strefie. Nie na
leżał więc do wyjątków młody Echeverria, gdy już w dwudziestym roku 
życia wydał swoje poezye. Lecz wyjątkowy tra f  chciał, aby w tym pier
wszym okresie swego poetyckiego zawodu, młodzieniec odbył podróż do 
Europy. B yła to właśnie wówczas złota romantyki epoka. Szał za
wracał głowy podlotkom parnasu i Echeverria z powrotem do rodzin
nego kraju przywiózł z sobą doktryny owćj rzekomej szkoły, która 
sobie obrała za źródło natchnień i za podstawę: burzliwą namiętność, 
skeptycyzm, przesadę i spleen. Teto cechy napiętnowały pierwszy je 
go znaczniejszy poemat: Elwira czyli narzeczona z La Platy. Aczkol
wiek poeta lubował się wielce w tem swojćm dziele, wszakże sami przy
jaciele twórcy nieraczyli mu przyklasnąć.

Jednakże Echeverria nie zniechęcił się tem ogólnem nieuznaniem. 
I owszem: oddał się pracy usilnej, uprawiał smak czytaniem dobrych 
autorów, studyował naturę, a zaprzestając przyswajania sobie cudzych 
wrażeń, pojęć obcego społeczeństwa, wyrabiał w sobie samodzielność 
talentu i obmyślał utwory, które nosić będą cechę oryginalną, rodzimą, 
barwę narodową.

Nie odrazu atoli zdołał się otrząść z wpływów Bajronizmu. 
Świadczy o tćm tomik poezyi ulotnych, wydany w r. 1834, p. t.: Po
ciechy. Właściwiej przystałby nadpis: Rozpacze tym łzawym płodom 
melancholii, raczćj sztucznćj aniżeli rzeczywistej.
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Cóżkolwiekbądź, publikacya ta okazała, iżEcheverria umić pisać 
wiersze, którym nie brak wdzięku i harmonii, że ma prawo zwać się poe
tą. Po tćj próbie można było niepłonnie spodziewać się rozwoju jego ta 
lentu w coraz lepszym kierunku.

Szczęśliwa ta  wróżba ziściła się, kiedy niebawem Echeverria wy
dał utwór większych rozmiarów, pod tytułem: B ranka . Jestto poema
cik nawskroś amerykański. W nim śpiewak argentyński opisał przy
rodę ogromnej i uroczystćj Pampy, tę kolebkę dzikiej swobody, główną 
barbarzyństwa ostoję; odmalował charakter jej mieszkańców, energi
czny i dumny, okrutny i krwi chciwy; a z obrazem tym pełnym grozy 
zręcznie zestawił rysy szczytnego poświęcenia miłości bez granic:

Dzicy Indyanie napadli z nienacka na chrześciańską osadę, spa
lili ją . wyrżnęli mieszkańców i z bogatym wracają łupem. Pomiędzy 
jeńcami znajduje się naczelnik złupionego miasta. Po długim a szyb
kim pochodzie, zwycięzcy rozpinają namioty, dziką wyprawiają orgią, 
aż pod wpływem upajających trunków upadają snem zmorzeni.

Wtenczas jakby cień zpośrodka zmarłych podnosi się postać nie
wieścia. W oku jej obłęd, w sercu szał: o! bo w nićm boleść szaleje 
wielka! Jćj stary ojciec, m atka, jej drobna dziecina padły pod mor- 
derczemi ciosami dzikich. Rozpacz i zemsta uzbroiły dłoń kobiecą: 
gdzie tylko stopa jćj potrąci o śpiącego Indyauina, ręka zatapia nóż 
w piersi mordercy. Dotarła wreszcie do miejsca gdzie porzucono skrę
powanego jeńca: to wódz chrześcian, jej małżonek. Rozrywa jego 
więzy, nakłania go do ucieczki, swoją odwagą obudzą w nim inęztwo.

W godzinę później, byliby jeńcy oswobodzeni, gdyż zastęp chrze- 
ściańskich jeźdźców napadł na obóz dzikich, i z łatwością nieopatrz
nych pokonał. Lecz Marya i Brian już są daleko wśród ogromnych 
obszarów Pampy. Brian był rannym. Upływ krwi odbiera mu siły. 
Aż oto na domiar niedoli powstaje pożar, wysokie trawy palą się jak  
słoma: wypadek to trafiający się zbyt często na stepach. Marya w mi
łości czerpie siłę; na ramionach unosi małżonka. Strumień przerzyna 
jej drogę, w pław go przebywa i na drugim brzegu sądzi się już bez
pieczną.

Ale dla Briana nićma już ratunku. Opanowała go silna gorączka: 
ranny wpada w malignę i kona. Nieszczęsna Marya odchodzi od przy
tomności, jak  szalona pędzi po stepie.

Znużona wysileniem, boleścią wyczerpana, spotyka wreszcie od
dział wojska, wysłany na wyszukanie wodza i jego małżonki. W jćj 
wyobraźni tłoczy się taki nawał scen okropniejszych jedna nad drugą, 
mącą się z sobą... a góruje nad niemi ostatnie wrażenie śmierci ukocha
nego męża, i zaciera poprzednie obrazy w chwili, gdy ujrzała jego żoł
nierzy; i w zamęcie myśli pyta: „Gdzie syn mój?”— „Zabili go Indyanie!

Ta odpowiedź tak nagła powraca jćj umysł do rzeczywistości: od 
razu myślą ogarnęła cały szereg scen strasznych, cały ogrom stra t i bo
leści... w mózg jćj grom uderzył, serce pękło z rozpaczy, ciało upada 
bez życia...

Tom IV . P aź ih ie ru ik  1879. 10
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W ątek opowieści zupełnie prosty, bez żadnych zajmujących epi
zodów, lecz treść sama dramatyczna, a opowiadanie silnie wzruszające.

W kilku pięknych pieśniach Echeverria sławił czyny bohatćrskie 
współziomków walczących w latach 1839—1840 przeciw dyktaturze Ro- 
zasa. Ściągnąwszy tćm na siebie gniew i zemstę prześladowcy, m usiał 
schronić się do Montewideo, i tam przeżył resztę dni swoich.

Do późniejszych jego utworów należy niedługi poemacik pod ty 
tułem: Gitara. Chociaż z wielu względów podpada krytyce, zawiera on 
jednakże znakomite piękności poetyczne:

W letni wieczór, przy pełnym blasku księżyca, przechadzał się 
Ramiro pogrążony w marzeniach; gdy nagle smętne gitary dźwięki zbu
dziły go z zadumy: pieśń rzewna, tęskna, jakby skarga duszy sierocćj 
obiła się o słuch marzyciela, a echo jćj odtętniło aż w głębi jego serca.

Niedługo potćm w jakimś salonie, wśród licznego "pań zebrania, 
usłyszał tenże sam głos, i poznał czarodziejkę, co go już była urzekła 
swym śpiewem, a teraz go nieporównaną pięknością olśniła.

Wpośród uroczych cór Argentyny odznaczała się wdziękami 
ośmnastoletnia Celia. Na jej obliczu dziecięca maluje się niewinność, 
a dlaczegóż chwilami przebiega po nićm jakaś ciemna chmurka? na 
anielskim jćj uśmiechu osiadł niewysłowiony wyraz rezygnacyi, jakby 
z przebolałej p łynął duszy. A przecież Celia powinna być szczęśliwą: 
świat jćj nie poskąpił darów, wszystko się jćj uśmiecha. Zkądże w jćj 
czarnćm oku ten cień smutku i żałości? ten żar bolu?... Dusza jćj by
ła do kochania stworzona, a ideał, który śniła nie zbiegł do jćj ziem
skiego żywota. Piętnastą liczyła wiosnę, kiedy wola rodziców oddała 
jćj rękę temu, który jej serca nie posiadł. Bićdne dziecko nie rozu
miało wówczas siebie: przejrzało z laty, lecz już zapóźno!... Małżonek 
jćj ponury, gwałtowny, nie wzbudzał w nićj ani sympatyi ani zaufania. 
Przyszłość jej się przedstawiała bezbarwna, bez uczucia, bez życia. 
A tu  w około nićj wszystko żyje miłością, szczęściem! Jćj tylko serce na 
wieczną skazane samotność. Muzyka jedyną towarzyszką jćj tęsknych 
godzin; w jćj dźwięki przelewa wszystką duszy żałobę.

Wtćm poznała Ramira, i w oku jego wyczytała wyraz uwielbie
nia, miłości... Celia była żoną i m iała głębokie poczucie swoich obo
wiązków. Lecz sercu rozkazać nie potrafiła. Przez sen wymówione 
imię ukochanego obudzą zazdrość męża. Gwałtowną miotany namię
tnością, nieraz w szale gotów śmiertelny cios zadać niewiernćj: rozbraja 
go zawsze jćj słodycz, jćj łagodny smutek. Ucieka od nićj z rozpaczą.

Ramiro w końcu odkrywa przed nią ogrom swojego uczucia, go
rąco błaga o jedno słówko nadziei. Celia przypomina mu swoje obo
wiązki żony, nalega by się oddalił i nie narażał czci jćj imienia. Jed
nakże opuszczona od małżonka, chociaż niewinna, nie uniknęła potwa- 
rzy. Smutna, znękana, usunęła się w nieznaną ustroń i więdnie w sa
motności.

Ramiro wygnany z raju, błądzi po świecie j ak potępieniec. Pew
nego wieczora snuł się bez celu po ustronnych ulicach miasta, gdy w dali
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usłyszał dźwięki gitary, a potćm śpiew znajomy swemu sercu. Staje, 
słucha... a z boku ktoś go szpieguje; jakiś mężczyzna przypada, obsypuje 
go obelgami; wszczyna się bójka: Ramiro dwukrotnie raniony rzuca się 
na napastnika i sztylet zatapia mu w piersi. Ofiarą tą  był mąż Celii.

Wtenczas Ramiro dostaje się do mieszkania zkąd wychodziły lu 
be dźwięki. W pokoju siedziała kobieta w bieli, blada, posępna. Na 
widok wchodzącego błysnęły radością jej oczy, uśmiech miłosny wy
biegł na usta, zerwała się ku niemu... i wnet cofa się ze zgrozą: „Tyś 
krwią splamiony, R am iro -k rzy k n ęła ,—to krew zbrodni!*1 Ramiro 
wypada jak szalony z pokoju.

Nazajutrz wsiada na okręt odpływający do Europy. Dręczony 
wyrzutem sumienia, trawiony namiętnością, zbrzydził sobie życie: po
stanawia koniec mu położyć.

Lecz wkrótce duch jego podźwignął się z upadku. „Nie—mówi— 
to nikczemne tchórzostwo! tylko poziome dusze pochylają czoło pod po
ciskami losu. Walczmy, skoro po to przyszliśmy na świat, skoro życie 
jest wiecznćin i ciężkićm bojowaniem.11

Poświęcił się naukom, nabył obszernćj wiedzy, i wraca na rodzin
ną ziemię, przynosząc serce odarte z nadziei, lecz duszę bogatą w uczu
cia wzniosłe, w wielkie myśli. Ciężką winę młodości okupi życiem ofiar 
i poświęceń.

Tu poeta kończy. Nie opowiada, w jaki sposób bohatćr jego do
konał swoich postanowień. Nie mówi może dlatego, że i poecie nie danem 
było służyć, jakby chciał, czynem gwoli dobru swojej ojczyzny. Echever- 
ria skończył życie na wygnaniu zdała od rodziny i domowego ogniska. 
I skończył je zbyt wcześnie, gdyż dożywszy zaledwie 42 la t wieku, um arł 
w Montewideo r. 1851. Nie danćm mu było dożyć upadku tyrana Ar
gentyny, który w następnym zaraz roku pokonany, ostatecznie poszedł 
z kolei na wygnanie i wlókł w Europie, w Southampton, nędzny żywot, 
lecz może wolny od zgryzot sumienia, bo mu szał zmysły obłąkał *)•

Ludwik Dominguez.
(ur. 1810 r.).

Do rzędu znakomitych poetów', historyków i publicystów należy 
Ludwik L. Dominguez. Podobnie jak  prawie wszyscy zacni i światli 
obywatele Buenos-Ayres zmuszonym był schronić się do Montewideo. 
Zajął się tam niebawem redagowaniem dziennika E l  Correo, w którym 
podnosił ważne kwestye polityczne i ekonomiczne. Następnie przystą
pił do przedsiębierstw handlowych i w tćj materyi również pisywał 
w innćm czasopiśmie. Tak w Montewideo, jak  później za powrotem do 
rodzinnego miasta piastował wysokie urzędy. W roku 1864 był mi-

'J Manuel Iiozas dy k ta to r  argen tyńsk i  zmarł w r .  1 8 7 8, w Southam* 
p ton  w Anglii,  w wieku 8 4 lat.



nistrem skarbu prowincyi Buenos-Ayres. I tutaj również był od lat 
kilku głównym redaktorem dziennika wielkich zalet: El O rden.

Ani obowiązki urzędu, ani spraw handlowych nie ostudziły 
w nim gorącego zamiłowania do nauki i piśmiennictwa. Dzieła jego 
pióra, wielce pochlebną dla ich autora wywoływały krytykę.

Z pomiędzy wielu pism jego, zalecających się znakomitą wartością, 
wymienimy Hisloryą argentyńską , którćj dotąd tylko tom pierwszy po
znała publiczność europejska.

W tej pierwszćj części autor zaczyna od historyi odkryć przypad
kowych, poprzedzających wyprawę Kolumba; dalćj następuje opis wiel
kiego odkrycia i obraz epoki podboju Nowego Świata. Z kolei przecho
dzi czasy rządów kolonialnych, postępowanie wielkorządzców i wicekró
lów. W tćj części zatrzymuje się także nad sporem o granice pomię
dzy Hiszpanią i Portugalią. W końcu nadchodzi epoka najazdów an 
gielskich: i tu  autor uwydatnia niezachwiane męztwo i trafne działanie 
ze strony synów La Platy dla wyparcia najezdników. W owym czasie 
była to walka pomiędzy dwiema rasami: Amerykanie walczyli dla za
chowania swego języka, swojćj wiary, swego obyczaju i połączyli się 
w usiłowaniach z europejskimi Hiszpanami celem pozbycia się nowych 
zdobywców. Lecz skutki tćj wojny miały jeszcze inną dla przyszłości 
doniosłość. Przez te boje przyszli Amerykanie do świadomości w łas
nych swych sił i odtąd zapragnęli niepodległości. Wielkie dzieło wy
swobodzenia wtenczas się poczęło.

Ten pierwszy tom zachęca do poznania całości. Plan Historyi 
nakreślony znakomicie, styl wytworny, dokładność opowiadania, obfi
tość faktów, staranna analiza charakterów: oto są główne zalety tćj 
pracy, k tóra  dowodzi głębokiego zbadania źródeł historycznych.

Amerykanie chlubiąc się słusznie tak  ważnćm dziełem swego 
współrodaka, zarzucają mu wszakże stronność, a raczćj przesadę pa- 
tryotyzmu. Zarzut ten” ściąga się mianowicie do poglądu wyrażonego 
w następującćm orzeczeniu:

„Od dnia owego—mówi Dominguez—kiedy lud Buenos-Ayres, 
zgromadzony na publicznym placu, zażądał usunięcia wice-króla 
i kiedy reprezentanci miasta zawyrokowali upadek jego władzy, od
tąd zaczęła fermentować wielka rewolucya Wyswobodzenia, która 
wybuchła w 1810 roku. Z tego tytułu Buenos-Ayres ma prawo przy
znać sobie inicyatywę politycznego wyjarzmienia Ameryki południo
wej. Tytułu takowego zaćmić nie mogą ani zbrojne wystąpienie ge
nera ła  Miranda z końcem przeszłego stulecia, ani inne mniejszćj lub 
większćj wagi skazówki ruchu, jaki duch czasu obudzał w umysłach 
mieszkańców Nowego św iata.”

Niektórzy krytycy rodem z innych prowincyi Ameryki, protes
tują przeciw rzeczonemu zdaniu, opierając się na powadze kilku his
toryków, a zwłaszcza na znakomitćj pracy: Dzieje Rzeczypospolitej 
Kolumbijskiej p. Rafaela Baralt. Dowodzą oni, iż pierwsze ruchy zmie
rzające ku emancypacyi amerykańskiej objawiły się w Kolumbii. Na
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poparcie takowego twierdzenia znajdują nietylko fakt historyczny wy
prawy generała Mirande przeciw Wenezueli r. 1806, lecz nadto inny 
wcześniejszy i większćj doniosłości. Już w r. 1795 sławny D. Anto
nio Narińo który późniój był prezydentem w Cundinamarca, zaczął 
wydawać broszury pod tytułem Prawa człowieka i to było pierwszym 
punktem wyjścia dla walki, która się rozpoczęła o kilka lat pierwej 
niż w Buenos-Ayres- Z całśj tćj polemiki poznajemy, jak  wiele wagi 
kraje amerykańskie przywiązują do pierwszeństwa w wypowiedzeniu 
hasła niepodległości południowego ludu.

Dominguez probował swego talentu we wszelkich rodzajach poe
zyi lirycznćj z niemałśm powodzeniem. Porównywano go do słowika, 
którego pieśni rozlegają się po wszystkich gajach i dolinach. Jego 
poezye erotyczne, a zwłaszcza strofki Kocham Cię, równie jak  poemacik 
iStary Cmentarz, odznaczają się naturalnym wdziękiem i uczuciem; 
opisy miejscowości i obyczajów w krainach La Platy, nakreślone po 
mistrzowsku a pieśni patryotyczne porywają siłą i zapałem.

Kiedy na konkursie dnia 25 jnaja 1841 roku odniósł zwycięztwo 
Gutierrez, komisya rozstrzygająca znalazła utwór Ludwika Domin
guez tak mało niższym od uwieńczonego, iż mu jednogłośnie przy
znała accessit. Oda opiewa krwTawe sceny podboju i kolonialnych 
rządów, a dalej wielkie czyny koryfeuszów wyzwolenia Argentyny, ja 
kimi byli: Moreno, San-Martin, Balcarce, Belgrano. Zakończenie 
silne zapałem, dumą i gniewem, zdradza zagorzałego republikanina, 
któregoby trudno się domyśleć w głównym redaktorze dziennika E l Or- 
den, nacechowanego liberalizmem rozważnym i umiarkowanym.

Piękna poezya pod tytułem  Montcvideo, należy zarazem do pa- 
tryotycznych i do opisowych. W tym ostatnim rodzaju szczególniej 
celuje Dominguez; lecz nigdzie talent jego, rzec można malarski, tak 
się nie objawił w całćj pełni, jak  w poemaciku E l Ombii.

Obrazek ten wykończouy w całości i w szczegółach, pełny życia, 
barwny kolorytem miejscowym, przenosi żywcem czytelnika na ową 
wspaniałą Pampę, tak mało jeszcze zbadaną, tak  pełną tajemnic dla 
człowieka; Pampę, piastunkę dzielnćj gauczów rassy, którój nikt jeszcze 
ujarzmić nie zdołał.

Pampa, to niby pas graniczny pomiędzy cywilizowaną częścią 
ludności a barbarzyńską tłuszczą, kryjącą się po stepach. Tu się za
żarte staczają boje; tutaj dziki co mezna innego Boga jak  Valiczu, 
idzie obwinięty w szamal i ponsz z arkanem w ręku, siejąc postrach 
po równinie; a przed wdzierającym się w jego dziedzinę mieszkańcem 
miasta ustępuje krok za krokiem, broniąc kaźdćj piędzi ziemi.

Widzimy ten ocean zielony, ten step bezbrzeżny, na którym gubi 
się oko, nie mając gdzie spocząć. Po szmaragdowym kobiercu rozsiane 
bez liku kwiaty indzićj nie znane, skromne a cudne barwą i wonią. 
Ilzek tutaj nieinasz, lecz tu  i owdzie jeziorko, zieloną porosłe trzciną, 
stawy i strugi zwilżają te obszary, wodę dają rumakom, słomę do ko- 
czowisk i schronienie turkawce.

NA PIŚMIENNICTWO W AMERYCE POŁ. 7 I
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Liściastych gajów nic ujrzysz, ani ptastwa leśnego: tylko stepo
we ptaki, jedyni świadkowie mieszkance Pampy, nie opuszczają go w sie
roctwie, oni znają jego serce, jego losy znają; ten mu śmierć zwiastuje, 
ów ostrzega o zarazie, inny z obłoków wydzwania mu godziny.

Aż oto na tćj bezleśnćj pustyni dostrzegam zdała pagórek, 
a na nim drzewo samotne, wspaniałe, wysoko w obłoki strzela, niby 
na skale przybrzeżnej latarnia morska góruje nad obszarem wód zie
lonych: to Ombu, najwydatniejsza krainy tej cecha.

Któż zgadnie kiedy i ręka czyja rzuciła jego nasienie na tćj pu
styni bez granic! Ale pień jego sękaty, kora tak popękana, świadczą 
iż on już setki zim przetrwał. A korzenie swoje tak rozpuszcza po- 
ziemi, tak w nie wpił zęby; rzekłbyś iż kiedy się tak dumnie piął 
w górę, ktoś mu poszepnął: „mićj się na baczności! albowiem Pampę- 
ro to straszny uragan!”

I  postawiony sam na środku stepu, Ombu jest przyjacielem 
wszelkiego stworzenia: wszystko pod swoje konary przytula z miło
ścią, dachem ze swych liści chroni od ulewy, od ognistych grotów stycz
niowego słońca.

Ombu, to istne muzeum Pampy. U stóp jego ma kryjówkę 
pełzająca jaszczurka, na głowie olbrzyma ptastwo ściele gniazdka, 
a w korze się roją myriady wszelkiego owadu. A kiedy jutrzenka 
ubarwi niebiosa topazem, rubinem i zlotem, ztam tąd się podnosi ów 
chór poranny, który Pampa uroczysta nuci Bogu o świtaniu.

Ombu, to świadek i powiernik całego życia na Pampie. Na ileż- 
to scen różnych patrzał on w milczeniu! ile podsłuchanych wyrazów 
wiernie zataił w swych liściach! Nieraz wrzawa wojenna spokój jego 
przerywała: u stóp jego walczono za miłość i za swobodę. Na pniu 
jego wyczytasz zgłoski nożem wyryte: może to ku pamięci jakiego 
wodza, który tu pokonał Iudyan; może męztwo jego rozgłosu godne 
i chwały: ale tutaj jego czyny w wiecznćm toną zapomnieniu...

Pod jego smętnym cieniem, w noc pogodną, nieraz jak i gauczo 
miłosną śpiewał dumkę, a gitara tak rzewnie serdecznym jego towa
rzyszyła żalom, iż Ombu ze swoich liści zbierał rosę i płakał...

Nieraz o jego pień oparty pan tćj ziemi, przegląda pasące się swe 
trzody, albo popijając ulubiony mate, pod jego gęstemi konary godzi 
dwoje małżonków, lub jest sędzią wyścigów.

To znów u stóp jego rozpalono ogniska: rzesza je  w okół obsia
dła i radzi i kreśli plany, bo się wybiera polować na strusie.

A może na pamiątkę, iż tu  zm arł chrześcianin, pobożna ręka 
krzyż wzniosła pod jego koroną.

A gdy po smutnćm oddaleniu gauczo w rodzinne powraca s tro 
ny, gdy na tćj pustyni zdała samotnego ombu dostrzeże, wnet wszyst
kie troski puszcza w niepamięć: ten ombu taki uroczysty, dorodny, pod 
obłoki sięgający, a tak wdzięczny i udatny, to dlań przybrzeżna la ta r
nia na szerokim oceanie...
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Rafael Marya Baralt.
(ur. 1810 f  1860 r.).

Rzeczpospolita Wenezueli, która m iała zaszczyt być ojczyzną 
Boliwara, chlubić się może nadto licznym zastępem znakomitych mę
żów na polu politycznćm, jako tćż w dziedzinie nauk, sztuk i piśmien
nictwa. Z Wenezueli rodem są: Paez, bohater w walkach wyswobodze
nia, a następnie prezydent Rzeczypospolitćj; dzielny m arszałek Suere; 
znany i w Europie generał Miranda, tudzież znakomici pisarze: Bello, 
Lozano, H eribert Garcia de Quevedo, Maitin i wielu innych.

Jednym z najpowszechnićj znanych, którego wziętość nie ograni
cza się na obrębie ziem amerykańskich, lecz głośną się sta ła  w najwyż
szych sferach literackich w Hiszpanii i uznaną przez najpierwszych 
krytyków francuzkich, jest Rafael Marya Baralt.

Urodzony w Macaraibo 1810 r., z dzieciństwa już okazywał wcze
sne zdolności i żywą, wyobraźnię. Pierwsze lata przepędził z rodzicami 
w San Domingo, gdzie odbywał wstępne nauki pod kierunkiem wielce świa
tłego ks. Rojas. W r. 1826 stryj jego został mianowany senatorem w rze
czypospolitćj kolumbijskićj i przenosząc się do Bogota, gdzie kongres 
posiedzenia swoje odbywał, zabrał z sobą synowca i umieścił go w ko
legium. Zaszczytnie skończywszy nauki, młody B aralt przeszedł na 
kursa filozofii i prawa w uniwersytecie.

Rok 1830 ujrzał upadek Boliwara i koniec istnienia rzeczypo
spolitćj kolumbijskiej, k tóra się rozpadła na trzy państwa: Ecuador, 
Wenezuela i Nowa Grenada. B aralt znajdował się w owćj chwili 
w Macaraibo i stanął przy stronnictwie, które głosiło niezawisłość We
nezueli. Odznaczywszy się na polu bitwy, w roku następnym młody 
uczeń prawa, w miejscu adwokackiego dyplomu otrzym ał oficerskie 
szlify. Niedługo potćm dostał posadę w ininisteryum wojny i m ary
narki.

Gdy założono w Caracas szkołę wojskową dla ogólnych wykła
dów matematyki z zastosowaniem do inżynieryi, artyleryi i służby 
głownego sztabu, B aralt przez kilka lat uczęszczał na kursa bez u- 
szczerbku dla swoich zajęć w ministeryum.

W roku 1835 garstka burzliwych oficerów rzuciła się na obalenie 
w aWIA^° l)rezy^enta Rzeczypospolitćj, znakomitego Josć Vargas. 
W ogóle wojskowi tameczni złćm okiem patrzą na rządy cywilne; otóż 
główną a jedyną wadę, jaką  zarzucić mogli nieskazitelnemu urzędniko
wi było to, że nie nosił munduru.

W takićj okoliczności B aralt bez wahania stanął zbrojno po stro
nie prawa i sprawiedliwości i odbył całą tę pamiętną kampanią, która 
zakończyła się szczęśliwie przywróceniem prawowitego rządu w kraju. 
Zarówno jak  w szkole wojskowćj odznaczał się zdolnością i znakomite- 
mi postępami, jak  pilnością w sprawowaniu urzędu zjednywał sobie



najzasłużeńsze pochwały, tak i w ciągu tćj wyprawy pozyskał szacunek 
dowódzców. Młody Baralt otrzymał wtedy stopień kapitana artyleryi.

Obowiązki służby i prace szkolne nie przeszkadzały mu poświę
cać się studyom naukowym i literackim. W r. 1841 B aralt odbył po
dróż do Paryża w celu ogłoszenia drukiem swojćj pracy: Dawne i no
woczesne dzieje Wenezueli. Dzieło to niepomiernćj wartości. Da
wne czasy obejmują epokę od odkrycia tćj krainy w XV stuleciu do r. 
1797. Dzieje nowoczesne doprowadzają do 1830. W dodatku nastę
puje szkic historyczny po rok 1837. Jako dziejopis, B aralt odznacza 
się stylem zwięzłym i dobitnym, język ma poprawny, łatwy, wytworny. 
Zarzucają mu, zwłaszcza No wo-Grenadyńcy— pewną stronność w sądach, 
tudzież brak ognia i zapału w opisie chlubnych walk o niepodległość; 
lecz wszystkie jego pojęcia tchną prawością, liberalizmem szczerym 
i szlachetnym. Widać w tćj pracy głębokiego polityka i człowieka 
przekonań niekłamanych.

Zaledwie B aralt powrócił do Caracas, gdy rząd wysłał go do 
Londynu z poufnćm poleceniem. Chodziło o załatwienie trudnego 
sporu, tyczącego się ujść rzeki Orynoko, które Wielka Brytania była 
sobie przywłaszczyła. Dla wyszukania papierów odnoszących się do 
tćj sprawy, B aralt udał sig w r. 1843 do Hiszpanii. Powody osobiste 
skłoniły go do pozostania w tym kraju i przyjgcia w nim prawa oby
watelstwa. Po dokonanćj rewolucyi tegoż roku otrzymał urzędowanie 
cywilne w Sewili, lecz zrzekł się go niebawem, widząc zwrot, jaki przy
bierały sprawy publiczne w duchu anti-liberalnym. Osiadł zatćm 
w Madrycie i oddał się bezpodzielnie pracom literackim.

Tu należne swoim talentom i nauce zajął stanowisko, jako publi
cysta, historyk i poeta. Spotkały go liczne zaszczyty. Niektóre z prac 
jego otrzymały nagrody na konkursach uniwersytetu Madryckiego; 
Akademia przyjęła go do grona swoich członków, dziennikarstwo nie 
szczędziło najszumniejszych pochwał dla pism zaatlantyckiego literata. 
B aralt był założycielem i głównym redaktorem  jednego z najlepszych 
pism peryodycznych, jakie się ukazały na Półwyspie pod tytułem: 
Wiek XIX.

Do najważniejszych prac uczonego Amerykanina należy Dy- 
kcyonarz galicyzmów, wydany w Madrycie 1855 roku. Dzieło to do
wodzące głgbokićj znajomości języka, tudzież wielkiego oczytania 
w najlepszych utworach klasyków hiszpańskich, poważna krytyka go
rąco zaleca do studyowania pisarzom, obowiązanym strzedz język 
hiszpański od skażenia, jakićm  mu zagraża wtargnięcie mnóstwa wy - 
razów i nowych zwrotów zapożyczonych z francuzkiego, a całkiem 
niezgodnych z duchem mowy kastylskićj. Godnćm jest uwagi, iż 
w liczbie najcenniejszych dzieł, tyczących się hiszpańskiego języka, 
jakie w bieżącćm ukazały sig stuleciu, cztery są owocem prac Amery
kanów: Bello, Irisarri, B aralt i Gonzalez.

Hiszpania umieszcza także B aralta w rzgdzie najpicrwszych swo
ich liryków. Chwalono bardzo ody jego, dedykowane królowćj Izabeli
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I I  i cesarzowej francuzkiśj; lecz bez zaprzeczenia najpiękniejszą jest 
Oda do Krzysztofa Kolumba, zaszczycona nagrodą na konkursie poe
tyckim w Madrycie 1849 roku, przez najkompetentniejszych sędziów 
w Hiszpanii. A właśnie ta  sama pieśń daje Ameryce prawo do prote
stowania przeciwko tej anneksyi ze strony dawnćj metropolii i do poli
czenia B aralta pomiędzy gwiazdy swojej literatury, albowiem Ameryka
nin tylko może być przeniknionym uczuciami, jakiemi tchnie każdy 
zwrot myśli do ojczystćj ziemi. Nie zapomina wszelako poeta, iż bę
dąc rodzonym synem Nowego Świata, niemniej przeto jest potomkiem 
tych, którzy świat ten pierwsi do życia obudzili; pam ięta o tćm odzy
wając się do Kolumba:

„Twoja w ątła karawela, z chwiejnym pomostem żagiel rozwinęła, 
puszcza się na fale; dokądże unosi chlubną bez skazy banderę ka- 
stylską?

„Torując sobie drogę przez burzliwe tonie mórz, nigdy nie prze- 
bywanych, czemuż ślepa i niebaczna, oddając się na wolę zdradzieckie
go żywiołu, pierś swoję skłania ku stronie, kędy słońce zachodzi?

„Alboż nie widzisz, jak  nieznane wiatry wojnę wypowiadają twej 
nawie? Jak  ptak spłoszony złowróżbnym lotem, wraca na miły ląd do 
gniazda?

„Nie widzisz, że zbawcza igiełka, co drogę wskazuje i prowadzi do 
brzegu, nie w porę się odwraca od stałćj w przyjaźni Północy i statek 
zdaje na łaskę Boga i losu?

„Nie widzisz, ja k  ocean piętrzy się pod równikiem, jak  się gnie
wnie zdaje zuchwałemu sprzeciwiać przedsięwzięciu? jak  wściekłość 
jego rośnie, jak  słońce wpośród mgły się zaciemnia?

„Ach! już i dćszcz pląsających iskier rozpłomienia powietrze! B ia
da! już otchłań ryczy i grzmot huczy i drżąca nawa pęka z trzaskiem, 
z jękiem rychłą przeczuwając zgubę!

„Ratuj! bo oto wnet kruchy statek, z żagli ogołocony i z masztów,
0 poblizką uderzy skałę! Patrz  na groźne czoła motłochu bez wiary
1 gniśwjego zacięty przeciw twym zamiarom.

„Już i wrzaski jego pod niebiosy biją, coraz się wzmaga popłoch, 
zajadłość i śmiertelna trwoga, w groźnej wrzawie wołają, byś wracał 
do Hiszpanii, a dalekiśj zaniechał wyprawy!

„Ach! biada tobie, jeśli zdradziecką porwany nadzieją, zechcesz 
lotem błyskawicy dosięgnąć indyjskich lądów, co gdzieś toną w zapo
mnieniu! Alboż nie widzisz, że przeciw tobie sprzysięgło się morze 
i ludzie i niebo?

„Napróżno szukasz perły błyszczącćj i japońskiego złota; ani głę
bin oceanu nie zbadasz nigdy wielkićj tajemnicy...

„Spiesznie zwróć rudel ku bezpiecznym przystaniom szczęśliwej 
llesperyi, gdzie matka opłakuje niewiadomy los żeglarza, sądząc go już 
może martwym trupem .

NA PIŚMIENNICTWO W AMERYCE POŁ. 81

Tora IV . Październ ik  1879. 11



8 2 RZUT OKA

„Niech sobie zwodnicza Syrena na swojćj lirze fałsz śpiewa, ty, 
Kolumbie, utwierdź żagiel, pędź! leć! nie za siebie patrz, a naprzód! nie 
składaj wiosła, nie lękaj się gniewów!

„I choć morze ryczy groźne, rozszalałe; choć się ludzie burzą 
i wicher wyje z rozhukaną wściekłością: ty sercem nieulęknionćm 
i gromowym głosem przyśpieszaj ruchy twych statków.

„Niechaj wiara cię prowadzi ku niesłychanemu zdumieniu ludz
kości, gdy u słabćj uczepion deski, po długich trudach, przy niezrówna- 
nćj odwadze, Bogu przymnożysz chwały, Hiszpanią nowym obdarzysz 
światem.

„O! cóżto za dzień wspaniały, jasny, dzień wielkiego dzieła i naj
większego zwycięztwa ludzkiej odwagi! dzień najwyższćj chwały, dzień 
przesławny, wieczny w pamięci ludzkości!

„Widział on ciebie, mądry Ligurze, jak  na spiekłym piasku, łza
mi zalany, głosem miłości i uwielbienia śpiewałeś Dawida hymn święty!

„Jak Chrystusa szczytne Imię głosiłeś w tryumfie i jednością wiary 
sprzęgałeś ludy od mórz lodowatych i płomienistego Wschodu, aż po 
najdalsze Zachodu krańce!

„Święta chorągiew, co Boga nowego i nowego obwieszcza króla, 
powiała w strefie gwiazdy Inkasów: otóż odtąd ona stanie się gwiazdą 
Iberyi i jćj korony.

„A zmienny motłoch, teraz u stóp korząc się twoich, pochwalny 
okrzyk śle w niebo, zwie cię aniołem ze słonecznych krain, cześć, jako 
Bóstwu, ci składa!

„Jakaż ludzka wyobraźnia wypowić zachwyt twej duszy! Zgadnież 
kto, ile w ludzkićm łonie pomieścić się może dumy i radości? Oto wi
dzisz wojnę zamienioną w pokój! Przed tobą ziemia, istnie rajskie wi
dzenie!

„Nie tento świat, któregoś szukał tak  chciwie gdzieś tam wśród 
ziem Tartaryi; to świat nowy, olbrzym światów, w pięknościach nićma 
równego: niezliczone w nim klimaty i i narody.

„Z obydwoma sąsiadując biegunami, ciągnie się wśród mórz ogrom
nych, które dumną stopą rozdziela And w długim łańcuchu, a czo
łem sięga w niebiosa pomiędzy obłoki i gromy.

„Tamto gwałtowny, spieniony, król wszystkich rzek, Maranion, 
ogrom swych wód ze zjeżonemi falami o srebrzystym połysku, wartkim 
toczy pędem i w łono Atlantyku je  przelewa.

„Po wdzięcznćj koronie palmy wyniosłćj, łagoduio przewiewa 
wiekuista wiosna, a olbrzymi kondor życiodajnemu słońcu patrzy oko 
w oko, szybując wśród jego płomieni.

„Tam pełno dzikich wulkanów, jezioro szumi jak  szerokie morza; 
tam burze, huragany, kamienie i drzewa nieoszacowane skarby! góry 
srebro, a  piasek złoto!

„Czegóż się ociągasz? Nieś Europie tych wielkich cudów drogo
cenne próbki; nie dbaj, czy zefir w twe żagle powieje, czy gwałtowny 
zadmie wicher: ty śpiesz i zdumionemu światu ukaż odniesiony tryumf.
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„Huczący ocean roztworzy swoje otchłanie: głucha na prośby, 
piorunująca chmura strasznym ryknie głosem i spuści ciemności, grozę, 
ulewę i ogień!

„Do chóru z porykiem morza ozwie się ohydne wycie zawiści... 
Nieszczęsny sterniku! do jakiegoż brzegu w powrocie przybije twój 
korab’?

„A w cóż się twoja obróci chwała? Może twe imię, oplwane po- 
twarzą, zatrze się w pamięci ludzkiej? Lub może współzawodnik z fal 
uratowany za twoje czyny weźmie nagrodę?...

„Wszystko się spełni: szał gorączkowego pragnienia, który zwy- 
cięztwo łzą oblewa: radość, chwała, męczeństwo: podłe kajdany i pal
ma zwycięzka: wszystko to, przed c.zem wzdryga się człowiek i wszyst
ko, co uwielbia...

„Lecz dla twojej wiary czemże są okrutne ciosy wichru, piorunu 
i zdrady.? W górę myśl! Wybrańcze Boży! przebywaj morza i w do
mowe progi wstąp z nieśmiertelnćm imieniem....”

Tu poeta żywo obrazuje niesłychane wrażenie sprawione z po
wrotem Kolumba wiadomością o nowo odkrytej ziemi, o cudach, dzi
wach i skarbach w nićj znalezionych: wieść jak błyskawica rozchodzi 
się pomiędzy wszystkie narody i wszędzie podziw obudzą i zazdrość. 
Niestety! dni chwały wkrótce minęły, nadchodzą godziny czarnej nie
wdzięczności. Ten, który hiszpańskiej koronie tyle przyczynił blasku, 
w nagrodę otrzymuje wieniec cierniowy i sromotne kajdany. Lecz 
przyjdzie czas, kiedy wdzięczna ludzkość, wiekuistą chwałą, jak  należy, 
uczci jego imię, a uczyni to wtenczas, kiedy na nowym osiadłszy świe- 
cie, nowćj nabierze siły, nowśm życiem zakwitnie.

„Bo czyżby stworzył Bóg bez głębokiej myśli ten ląd tak  szeroki, 
jakby ze wszystkich innych złożony? rozsypałżeby po nim na niebie, 
ziemi i wodach cudowne wzory swych skarbów?

„Patrząc nań myślisz, że cię skrzydlata fantazya w przeszłość do 
pierwotnego poniosła Edenu; a on w przyszłych czasach, dla znużonej 
ludzkości, ostatnim  będzie Edenem.

„Tam szukać pójdą przytułku ludzie i prawa, społeczność i wiara, 
gdy poraź wtóry barbarzyństwo świat zaleje w zamęcie dzikićj ludu 
zemsty.

„Biada krainom zastarzałym  w fałszu i w występku! Biada lu
dom i monarchom, gdy Pan, co już groźno na nich patrzy, gromy swe 
rozpuści i rozsroży się w gniewie!

„Wtenczasto oni przez szerokie popłyną morza, z wołaniem
0 przystań i o schronienie, o pokój i ołtarze! a za przestępstwa odniósł
szy karanie, znajdą świat nowy, co ich przytuli z miłością.

Zaprawdę, żaden z hiszpańskich wieszczów takićin nie patrzy 
okiem na Amerykę i na jćj przyszłe przeznaczenia; w synowskićm tyl
ko sercu kreśli się tak idealnie obraz ukochanćj matki. W dodatku
1 to jeszcze wiedzmy, iż Baralt, umierając na ziemi hiszpańskiej w 50



roku życia, zapisał rzeczypospolitćj San Domingo cały swój bogaty 
i szacowny księgozbiór. Ostatnia myśl jego była jeszcze o Ameryce.

Juan Alberdi 
(ur. w 1814 r.).

W owych czasach, bezustannych w Ameryce bojów i wstrząśnień, 
już zewnętrznych już domowych, wszystko, co zwykliśmy pospolicie 
zwać inteligencyą, czynny brało udział w sprawach publicznych. 
Z bardzo małym wyjątkiem, każdy z ludzi uzdolnionych, oprócz walki 
orężnćj, szermierzy! słowem i piórem. Dziennikarstwo zatćm rozwi
nęło się na szeroką skalę: wszyscy najzdolniejsi pisarze, wszyscy ucze
ni i myśliciele rzucili się na tę  drogę dla krzewienia idei swoich w na
rodzie.

W szeregu najznakomitszych publicystów staje Alberdi. W yso
kie zdolności jego znalazły powszechne uznanie. Dlaczegóż równie 
sprawiedliwą nie okazała się opinia dla jego tendencyi? Bywa to 
zwykle w chwilach narodowego rozstroju i rozbudzonych namiętności, 
iż dyskusye nad sprawami publiczuemi, roztrząsanie teoryi społecz
nych, przybierają charakter walki stronnictw i przeradzają się w za
czepki i napaści osobiste. Nic więc nadzwyczajnego, iż wpośród na
gromadzonych w Argentynie pierwiastków do waśni stronniczych, czło
wiek szczerych przekonań, nieugiętego charakteru, gorący w polemice 
odpornćj i zaczepnćj, musiał sobie zyskać zaciętych napastników 
w przeciwnych obozach.

Syn bogatego kupca, Juan Alberdi, rozpoczął nauki w rodzinnćm 
mieście Tukuman, w szkole zatożonćj przez sławnego generała Belgra- 
no. Po śmierci ojca, oddany do Buenos-Ayres, z ukończeniem szkół, 
uczęszczał na kursa uniwersyteckie w wydziale nauk moralnych i poli
tycznych. Następnie przeszedł na prawo, gdzie miał sposobność słu 
chania wielce znakomitych profesorów amerykańskich i europejskich. 
Od najpierwszćj młodości z zapałem oddawał się nauce, wczytywał się 
w dzieła filozofów angielskich i niemieckich: Locke, Bacon, Lcibnitz, 
Bentham, dali mu pole do głębokich badań.

Pierwsze pismo, z jakićm wystąpił Alberdi, objawiło wielkie jego 
zdolności i sumienną pracę: był to Wstęp do filozofii prawa.

Niebawem młodzież w Buenos-Ayres utworzyła „Towarzystwo re
publikańskie.” Alberdi został wybranym do ułożenia m cm oryalu , 
przedstawiającego warunki konstytucyi najwłaściwszćj dla argentyń
skiego narodu.

Obdarzony umysłem żywym i giętkim, młody jurysta, obok tych 
prac surowych, potrafił niekiedy w odmienną formę myśli swoje przyo- 
dziewać. W czasopiśmie Moda wydawał 011 szkice obyczajowe, pełne 
trafnego dowcipu; ten sposób przemawiania był może jednym z naj
właściwszych i najskuteczniejszych dla umysłów publiczności. W owych 
czasach także wyszła zpod pióra jego: Kronika dram atyczna rcwolueyi

8 4  RZUT OKA



majowej 1810 roku. Oryginalny ten utwór więcćj zawiera w gruncie 
prawdy historycznćj, niżby wnosić można po fantastycznćj jego formie. 
Również żywym tryska dowcipem satyra p. t.: Olbrzymi m ak polny. 
W nićj autor śmiesznością obrzuca tych wszystkich, którym trwożliwa 
wyobraźnia w złudnćj ukazywała fantasmagoryi potęgę Rozasa, jako 
wszechmocną i kolosalną.

Aż oto chwila nadeszła, kiedy dyktatura Rozasa rozszalała się 
w krwawćm wyuzdaniu, i Alberdi, pospołu z najlepszą cząstką młodzi 
argentyńskiej, zmuszonym został w r. 1838 przejść na przeciwne po- 
brzeże La Platy, do Bandy oryentalnćj. I  odtąd się datuje wstąpienie 
jego w zawód życia publicznego.

Alberdi zajął zaraz wydatne stanowisko w dziennikarstwie. Tu 
działania jego ściągnęły nań jeden z najgłówniejszych zarzutów: popie
ra ł on wszelkiemi siłami interwencyą Francyi i Anglii. Dążność tako
wą podzielało z nim wielu z najzacniejszych jego współziomków. Szło 
im o oddanie największćj przysługi ludzkości: o obalenie najohydniej- 
szćj tyranii. Lecz byli i tacy, którzy program ten potępili; zdaniem 
ich, złą jest polityką przywoływanie obcych do współudziału w spra
wach domowych. Krokto zdradliwy, sprowadzić może zgubne następ
stwa, a z drugićj strony paraliżuje samoistną działalność narodu: w naj
lepszym razie daje rezultat bierny. Dalszy bieg wypadków spraw
dził w części to twierdzenie. Interwencyą zagraniczna w rzeczypospoli
tćj Argentyńskiej wzmocniła władzę Rozasa; dzięki wmieszaniu się 
obcych, tyran ten nizki i drapieżny stawiał się w świetle bohatćra, 
a całę sprawę zakończył haniebny trak ta t. Zarzut był więc w pewnćj 
mierze słusznym. Dodać wszakże należy, iż Alberdi działał w najlep- 
szćj intencyi; pam iętał o tćm, by nie narazić całości i niepodległości 
swego kraju i tylko po otrzymaniu gwarancyi, iż interweniujący nie 
naruszą w niczćm autonomii narodu, wszedł w to przymierze. Onto 
sprowadził porozumienie się Lavalla z Francuzami, on także pisał m a
nifesta i proklamacye, któremi wódz ten odzywał się do argentyńskie
go ludu.

Za ówczesnego pobytu jego w Montevideo wydano tam w jed n ć j 
księdze wszystkie poemata, jakie najlepsi z poetów nadesłali na kon
kurs 25 maja 1841 roku. Do tego wydania Alberdi napisał przedmo
wę wysoko cenioną, nacechowaną gruntownym poglądem na różne sta- 
<'ya i jakie przechodziło piśmiennictwo amerykańskie i wykazującą rolę, 
jak ą  odegrać jest powolanem w epoce dzisiejszćj. Charakterem obe- 
cnćj literatury łp.cińsko-amerykańskićj jest przedewszystkićm spiry- 
tuaiizm, myśl chrześciańska; m isyąjćj apostolstwo społeczno-cywiliza- 
cyjne; duch jćj proroczy, bo ożywiony głęboką wiarą w przyszłość Ame
ryki i świata; jest ona pełnym wyrazem nowego ustroju Ameryki, na* 
wet w formach języka, zrywającego zbyt często więzy składni: z głów- 
nćm baczeniem na doniosłość wyrażeń, styl jćj niepewny, ruchliwy, 
zmienny, jak  obyczaj i popędy społeczeństwa, które odzwierciedla. 
Chateaubriand, studyując literaturę  angielską w Stanach Zjednoczo
nych, zwracał na to uwagę, jak szybko język zmienia się pod obcćm
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niebem przez konieczność poddawania wyrażeń nowej kulturze, no
wemu przemysłowi, sztukom miejscowym, obyczajom wzrosłym na 
gruncie, prawom i zwyczajom stanowiącym odmienny ustrój społeczeń
stwa. Podobnemu przeobrażeniu, jakie przebywa język angielski na 
północy, uledz m usiał język hiszpański na południu Ameryki. Cha
rak ter i potrzeby narodowe na piśmiennictwie żywe wyciskają piętna; 
porywy myśli depczą częstokroć tradycjonalne prawa językowe, zapał 
dla idei pomija formę, gardzi sztuką dla sztuki. „Nie dla nas dzisiaj, 
mówi Alberdi, takie piśmiennictwo, którego najgłówniejszą zaletą 
kwiecistość słowa, dźwięczność rymów; nasza literatura  ma być córą 
doświadczenia i dziejów, jasną pochodnią na długą przyszłość; ona m u
si być filozoficzną, głęboką, musi pracowicie badać i analizować, a my- 
ślćć i mówić wszystko, czy prozą czy wierszem tak, aby ją  pojęły na
wet nieoświecone masy narodu. Poezya jest sztuką, to prawda, mówi 
dalćj; lecz zanim stanie się sztuką, wprzód jest natchnieniem. I ta k :  
Homer poprzedza Horacego, Dante pojawia się wprzód niż Boileau, 
Calderon pierwćj niż Martinez de la Rosa. Otóż u nas potrzeba 
w obecnćj chwili, aby poezya była natchnieniem a nie sztuką.”

W kilka lat później horyzont polityczny coraz bardzićj się za
chmurzał. Alberdi nie mógł już iść ręka w rękę z Lavallem; jedno
myślność w działaniach zniknęła; sprawa Rzeczypospolitćj została 
zwichniętą. Nie czuł się już Alberdi potrzebnym w Montevideo, 
i w roku 1843 popłynął do Europy, w towarzystwie przyjaciela swego 
poety Gutierrez.

W czasie morskićj podróży utworzyli oni obaj poemat w rodzaju 
Child Harolda, pod tytułem  Eden: była to nazwa okrętu na którym 
płynęli. Alberdi napisał ten utwór fantastyczną prozą, Gutierrez 
go zrymował.

Nasz wygnaniec przebiegł znaczną część Europy, badając wszę
dzie z wielką uwagą instytucye, zwyczaje i obyczaje Starego Świata.

W następnym roku wracał do Ameryki, a w drodze pisał znów 
poemat, nakształt fantastycznej podróży po morzach południowych. 
Pod lekką szatą ukrył autor poważne poglądy; występują tara sceny 
z życia rzeczywistego, myśli o przyszłych przeznaczeniach Ameryki. 
Utwór ten pod tytułem: Tobiasz, czyli wiezienie żaglowe był druko
wanym w Chili 1844 r., późnićj w Buenos-Ayres, a niedawno jeszcze 
w Madrycie. W tymże samym roku wydał księgę wspomnień z Włoch, 
pod tytułem: Dwadzieścia dni w Genui.

Nie mogąc wrócić do Argentyny, Alberdi wylądował w Chili, 
gdzie otrzym ał wkrótce stopień licencyata prawa i nauk politycznych, 
przedstawiając fakultetowi swoję tezę uniwersytecką wypracowaną 
z wielkim talentem  i gruntownością myśli: była to rozprawa o potrze
bie i celach kongresu amerykańskiego. Oddaje on wszelką spra
wiedliwość cnotom i zasługom Boliwara, oswobodziciela części konty
nentu południowego, i pierwszego promotora amerykańskiego kon
gresu. Lecz inne są dzisiaj pobudki i cele. Boliwar zwołał kongres



w Panam a przeciw Europie. Alberdi nie domaga się kongresu w ce
lach politycznych i wojennych. „Ameryka potrzebuje kongresów eko
nomicznych, handlowych, przemysłowych; nie dla odepchnięcia E uro
py, lecz dla zbliżenia jćj do siebie. Najpierwszą kwestyą, jaką  się 
zająć powinien kongres, jest usunięcie wszelkich powodów do wojen. 
Lecz gdyby na nieszczęście, wojny miały na długi czas jeszcze stano
wić charakterystyczny rys amerykańskiego życia, należy przynajmnićj 
starać się o nadanie im takićj formy, w którćj jak  najmnićj mogłyby 
szkodzić rozwojowi handlu, przemysłu i dobrobytu w nowych pań
stwach: potrzeba w pewnej mierze zneutralizować handel, zapewnić 
jego nietykalność wobec praw wojennych. Powodem do wojen w Ame
ryce nie mogą być ziemie. Obszarów gruntu ma ona aż nadto, i ta  zby
tnia rozległość jest właśnie przyczyną nieładu i zacofania, przez nie
możliwość zcentralizowania zarządu. Jak  chorobą Europy je s t brak 
ziemi, tak tu  jćj nadm iar.

Chili, najmniejsze z państw Ameryki, jest najbogatszem, najpo- 
tężniejszćm i najlepiej zarządzanem. Jeszcze od niego mniejsze pań- 
stw’o oryentalue Drugway ma siłę opierać się wielkiej rzeczypospolitćj 
argentyńskiej, pogrążonej w anarchii. Koniecznością jest przeto zalu
dnić te  pustki. Do osiągnięcia tego celu najskuteczniejszym środkiem 
jest kolonizacya. „Środek ten, mówi autor, budzi bolesne wspomnie
nie; a jednakże w jakikolwiek sposób używała go Europa w przeszłoś
ci, jemu to winniśmy bądź cobądź byt nasz i prawdopodobnie zawdzię
czać mu go będą w przyszłości miliony amerykańskich ludów. A więc 
nie wykluczajmy go z rzędu naszych czynników cywilizacyjnych i po
stępu. Postanówmy modyfikacye w jego wykonaniu, co do tego jesteś
my w naszem prawie, ale mu nie stawiajmy zapory, bo to może prze
chodzić moc naszą. Roztropność radzi wywołać to, coby się mogło stać 
wbrew naszej woli. Ludzkość potrzebuje przestrzeni, my mamy jćj do 
zbytku; mogliżbyśray bezkarnie jćj wzbraniać? Dalćj: inne ludy mają 
we własnćm łonie zarody swego rozwoju, Ameryka na nieszczęście mu
si je  brać z zewnątrz. Metropolia nie rzuciła w jej grunt nasion postę
pu, wszczepiła w nią zastój. Ludy wychowane w służebności kolonial- 
nćj, zdolne tylko do życia domowego, niedoświadczone w życiu publicz
nym, muszą dziś przechodzić wielką szkołę. Środkowe ludy potrzebu
ją  czekać na rozwój kolei żelaznych. Najwcześnićj dojrzewają i przy
chodzą do dobrobytu okolice nadmorskie, przez bezpośrednie zetknię
cie się ze światem i nowoczesnym postępem. Widzimy to up.: w Chili, 
gdzie Valparaiso powiększyło się w dwójnasób, podczas gdy Sant Jago 
zaledwo się podnosi, albo nad La Platą, gdzie środkowe miasta wylu
dniły się i podupadły, a Montevideo stało się stolicą państwa; w Bue 
nos-Ayres pełne okręta przybyszów zapełniają szczerby wybite kulami 
wojen domowych.’’

Oprócz tćj pracy wydawał Alberdi podręczniki urzędowe, broszu
ry i t. p. Przez czas kilkoletniego swego pobytu w Valparaiso pozy
skał sobie głośne imię, jako najlepszy z adwokatów, bronił spraw naj
ważniejszych i przyszedł do znacznego majątku.
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Z upadkiem Rozasa w 1852 r., rozpoczęła się nowa era działal
ności dla dotychczasowych wygnańców. Mąż takich zdolności i tak ie
go charakteru jak  Alberdi, nie mógł pozostać na stanowisku zaszczyt- 
nćm wprawdzie, korzystnem dla niego samego, lecz bezowocnćm dla 
rodzinnego kraju. Rozpoczął zaraz szereg publikacyi, w których zna
komicie spożytkował wielkie zasoby wiedzy i idei, jak ie  mu przyniosły 
jego podróże, długoletnie studya i rozmyślania, a niebawem tćż został 
powołanym do czynów na drodze dyplomatycznój, będąc mianowanym 
reprezentantem  rzeczypospolitćj argentyńskiej przy różnych obcych 
rządach.

Najprzód udał się do Waszyngtonu i wyjednał u rządu Stanów 
Zjednoczonych Ameryki północnćj uznanie integralności Argentyny. 
W roku 1855 przybył do Londynu, gdzie starania jego równie pomyśl
nym uwieńczone zostały skutkiem; toż samo uzyskał w Paryżu, w Rzy
mie i w Madrycie.

Kiedy po generale Urquiza w r. 1860 stanął p. Derqui na czele 
rządu Rzeczypospolitej, Alberdi został potwierdzonym w swojćj dy- 
plomatycznćj misyi przy dworach europejskich, i spełniał: ją  z ciąglćm 
powodzeniem do połowy 1862 roku.

Nietylko z czynności dyplomatycznych dał się Alberdi w Europie 
poznać i ocenić. I  pisma jego zaszczytny zyskały tam rozgłos. Uczo
ny margrabia de Brignolles złożył na posiedzeniu Instytutu H isto
rycznego w Paryżu zajmujące sprawozdanie o jednćj z późniejszych 
prac amerykańskiego prawa. Książka ta  wywołała sąd wielce po
chlebny! Napisana w r. 1852 pod" tytułem: Zasady do politycznej 
organizacyi zw iązku argentyńskiego, zawiera ona zupełny kurs p ra
wa publicznego amerykańskiego. Niemnićj w rodzinnym kraju auto
ra poznano się na wysokićj doniosłości dzieła, czego najwymowniej
szym dowodem jest dekret wydany przez Ministeryum Spraw Wewnę
trznych, stanowiący, iż ze względu na zbawienny wpływ, jaki na opi
nią publiczną wywierają pisma Alberdi’ego;’ chcąc zarazem jawnie 
uczcić bezinteresowne usługi obywatela gorliwego o dobro ogółu 
i zachęcić inne talenta do pracy na tćj drodze: najważniejsze z tych 
pism będzie drukować w starannćm  wydaniu, kosztem skarbu naro
dowego. W oddzielnym reskrypcie, wystosowanym do znakomitego 
publicysty, rząd argentyński wy łuszczą pobudki rzeczonego postano
wienia, tak  zaszczytne dla autora, tudzież wyraża przekonanie, iż ten
że zechce je  uważać za jedyną nagrodę, jaką rząd jest zdolnym uczcić 
wysokie jego zdolności i ważne dla ojczyzny usługi.

W pierwszym tomie dzieła, powyżej wymienionego, autor kreśli 
najprzód zupełny obraz konstytucyjnego położenia La Platy w r. 1852, 
a następnie studyuje głęboko i poważnie prawo konstytucyjne amery
kańskie i wchodzi w analityczne i krytyczne badanie wszystkich kon- 
stytucyi państw Nowego Świata. Za główne zadanie położył sobie 
autor wskazać rząd republikański, jak i dziś jest możebny, ażeby dojść 
do prawdziwćj republiki; usiłuje dowieść konieczność ustanowienia



rządu narodowego, nie wykluczając rządów prowincyoualnych, czyli, ob
staje za jednością rządową obok decentralizacyi adm inistracyjnej.

Dalej, zastanawia się nad drogami, któremi cywilizacyjny wpływ 
Europy może działanie swoje wywierać w nowych Republikach. Al
berdi gorąco nastaje na konieczność dania ludowi oświaty i nauki, 
lecz przedewszystkiem woła o kolonizacyą, dobrowolną nie sztuczną. 
Dla niego „rządzić, jestto  zaludniać.’’ Zdawałoby się, iż oświata jest 
najpierwszym warunkiem urobienia mas ludności do przyjęcia wyobra
żeń i zwyczajów postępowych; jednak autor wykazuje, iż zdanie to na
der logiczne, gdy idzie o zastosowanie go do wszelkich innych ludów, 
nie odpowiada bynajmniśj wyjątkowemu położeniu a ztąd i potrzebom 
Ameryki. Przy miejscowych warunkach byłoby to postanowieniem 
porządku na opak.

„Jak, w jakiej formie dojdzie w przyszłości na ziemię naszą ożyw
czy duch cywilizacyi europejskiej? Tak, jak  przychodził we wszyst
kich innych epokach. Europa przyniesie nam w swoich wychodźcach 
swego nowego ducha, swoje wdrożenie się do przemysłu, swoję cywi- 
lizacyą wprowadzoną w życie.

JCażdy Europejczyk wysiadujący na nasze pobrzeża przynosi 
nam więcćj cywilizacyi w swoim obyczaju, który wszczepia następnie 
w naszę ludność, aniżeli całe stosy ksiąg filozoficznych. Źle się poj
muje doskonałość którćj się nie widzi, nie dotyka. Człowiek praco
wity jest najsilnićj budującym katechizmem.”

„Chcemy zaszczepić i zaaklimatyzować w Ameryce swobodę an
gielską, kulturę francuzką, pracowitość Europy i Stanów Zjednoczo
nych? Przynieśmyż żyjące cząstki tych zalet w obyczajach mieszkań
ców tamtych krain i wkorzeńmy je  tutaj."’

„Chcemy, ażeby nawyknienie do porządku, karności i przemysłu 
wzięły przewagę w naszśj Ameryce? A więc napełnijmy ją  ludnością 
przesiąkniętą temi nawyknieniami. Te się z łatwością udzielają: obok 
europejskiego przemysłowca wuet się wyrobi przemysłowiec am erykań
ski. Roślina cywilizacyi nie rozkrzewia sig z nasienia, lecz tak  samo 
jak  krzew winny: ogrodnik wszczepia płonki.”

„Jedyny to środek, ażeby Ameryka, dziś pustynia dzika, stała się 
w końcu zamożnym lądem. Reprodukcya sama z siebie jest środkiem 
nazbyt powolnym. Jeżeli w krótkim czasie chcemy nasze państwo do 
wielkości doprowadzić, wnieśmy do niego z zewnątrz żywioły już wy
kształcone i przygotowane. Bez wielkiego zaludnienia nićma rozwoju 
kultury, nićm a żadnego postępu: wszystko jest małe. Narody o pół- 
milionie ludności mogą być narodami ze względu na obszar swego terry- 
toryum; lecz przez swą ludność będą tylko prowincyami, osadami, i ca
ły ich rozwój będzie nosił cechę prowincyonalną.”

„Szkoły elementarne, licea, uniwersytety, są same przez się sła- 
bemi dźwigniami postgpu bez wielkich przedsigwzigć produkcyjnych, 
które bywają tylko wytworem wielkich mas ludności.”

NA PIŚMIENNICTWO W AMERYCE POŁ. 89

Tom  IV. Październik 1879. 12



9 0 RZUT OKA

„Weź najgłówniejszy pierwiastek naszych mas ludowych, takiego 
roto, gaucho, eholo, przeprowadź go przez wszelkie przekształcenie ja 
kie może zdziałać najlepszy system nauczania: przez sto lat nie zrobisz 
z niego robotnika angielskiego, któryby pracował, konsumował, żył 
z godnością i w wygodach. Ten milion mieszkańców stanowiący 
w przecięciu ludność tych republik, postaw na stopie najlepszego jak 
być może wychowania, uczyń go tak oświeconym jak  np. kanton Ge
newski w Szwajcaryi, czy będziesz m iał państwo wielkie i kwitnące? 
Z pewnością nie; milion ludzi na terrytoryum, zdolnem pomieścić pięć
dziesiąt milionów, będzie zawsze tylko nędzną ludnością.”

Godzien uwagi pogląd autora na kwestyą religijną. „Jeżeli przy
wołujemy osadników z innych narodów, a nie zapewnimy im swobod
nego wykonywania swoich obrzędów, do jakiegokolwiekbądź należą one 
wyznania; będzie to z naszćj strony hipokryzyą liberalizmu. Ściągnąć 
ich do nas bez ich wiary, jestto odjąć im ten element, który ich czyni 
tćrn czćm są; zmusić ich aby żyli bez religii, wytworzyć z nich w koń
cu ateuszów. Jeżeli chcemy mieć ludność moralną, strzeżmy się roz- 
krzewiania ateizmu. Jeżeli chcemy widzieć rodziny, w których się roz
w ijają obyczaje i cnoty życia prywatnego, szanujmy ołtarz każdego 
wyznania.”

Rozdział o trak tatach  z obcemi mocarstwy, zbawienne zawiera 
myśli. Alberdi rozróżnia politykę, jaka przystoi Ameryce względem 
bratnich rzeczypospolitych od stosunków z Europą. Dyplomacya rzą
dów europejskich żadną miarą nie może być modłą dla polityki ame
rykańskiej. Nie może tu  być mowy o przymierzach zaczepnych i od
pornych, o kombinacyach równowagi militarnej i politycznój, o związ
kach domów i rodzin panujących i t. p. W tójto myśli Waszyngton, 
kończąc swój zawód publiczny, przekazał Stanom Zjednoczonym mądrą 
radę, aby nie zawierały nigdy przymierzy ani traktatów  politycznych 
z rządami Europy. Odsunąwszy zatćm na bok wszelki pozór polityki 
wojennćj, Ameryka powinna zawierać trak ta ty  z Europą, jedynie w wi
dokach handlowych, przemysłowych i cywilizacyjnych i' dla zapewnie
nia sobie z jej strony najściślejszej neutralności. W tym celu potrzeb
ne trak taty , nie z pewnemi narodami wyjątkowo, ale ze wszystkiemi: 
wtedy jedne będą tam ą dla zachcianek drugich. Wszystkie powinny 
otrzymać teżsam e gwarancye, poszanowanie wszelkich ich praw: pra
wa własności, wolności cywilnćj, bezpieczeństwa kupna i przewozu. 
T raktaty takie będą najpiękniejszą częścią konstytucyi, kluczem do 
rozwoju tych krajów, potrzebujących czerpać zewnątrz żywioły postę
pu. Ażeby utrwalić tę gałąź prawa publicznego, dodaje Alberdi, zawie
rajcie trak ta ty  na czas jak  najdłuższy: nie obawiajcie się zakuć w wię
zy porządku i kultury.

Drugi tom obejmuje po większćj części studya tycząco się ekono
mii politycznój, kredytu i skarbowości. Są tam ustępy tak ważne i m ą
dre, iż powinni się zastanawiać nad niemi wszyscy publicyści i mężo
wie stanu Ameryki łacińskićj.
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I zapewne dzieło to niezaprzeczonej wartości znalazłoby jedno
głośny poklask w całćj Argentynie, gdyby nie dotykało zbyt często 
nieszczęsnej waśni, jaka rozdwajała Buenos-Ayres z jednćj strony, z dru- 
gićj trzynaście prowincyi.. Wywołało ono gwałtowną, polemikę pomię
dzy dwoma stronnictwami. Alberdi podniósł rękawicę, gorąco bronił 
swoich przekonań, ścisłą argumentacyą pobijał przeciwników, pociski 
odpierał zręcznie a żywo; a w tej szermierce słowa nie obeszło się bez 
uszczypliwych epigramatów i osobistych docinków.

Niewolno jednakże przypuszczać, iżby poważny autor przekroczył 
granice godziwćj walki. Jest on owszem jawnym przeciwnikiem bru
talnej dyalektyki, jaka  się za jego czasów w prasie dziennikarskiej po
jaw iła i to bynajmniej nie w jego obozie. Wiadomo, iż podżegaczem 
wszelkich rozterek, przewrotów, wojen domowych a w nich przeraża
jących bezprawi i zbrodni w nowo organizujących się republikach, było 
stronnictwo demagogiczne. Jegoto koryfeusze, dobijając się pano
wania nad losami narodu, chwytali broń każdą bez względu na jćj go- 
dziwość: zdrada, sztylet morderczy lub zjadliwe, potwarcze pióro, wszy
stko przez nich było użyte dla dopięcia celu. Rozkiełznane dzienni
karstwo tćj szajki schłostał Alberdi w broszurze pod tytułem: Wspól- 
niclwo p rasy  w wojnach domowych Rzeczypospolitej Argentyńskiej. 
Zdziera on maskę z rzekomych rzeczników wolności, w dobitDych afo
ryzmach rzuca im w oczy obłudne ich dążenie.

„Niema dwu sprawiedliwości, powiada on, dwu legalności, dwu 
uczciwości w wykonywaniu prawa publicznego, jedna dla rządzących, 
druga dla rządzonych: nie!"

„Nie mogą być zwolennikami wolności tacy, którzy się dopuszcza
ją  swawoli prasy.

„Nie mogą wiernie wykonywać władzy tacy, którzy się przenie- 
wierzają swobodzie.

„Ci którzy przekraczają prawo będąc u dołu, nie poszanują go 
stanąwszy u góry.

„Zostając ministrami państwa nie będą szanować osób, rodziny, 
prywatnego życia— ci którzy takowe napastowali piórem, gdy byli sami 
prywatnymi.

„Będzież szanował życie przyszedłszy do rządów ten, który cześć 
zabija, dążąc do władzy?

„ len  który będąc bezbronnym, prawo drugiego znieważa, będzież 
je  szanował, mając bagnety na swoje rozkazy?

„kto  depcze opinią dążąc do celu, czyż stanąwszy u niego bę
dzie się jćj lękał:

„Wolność prasy ma dwu głównych wrogów: tyrana i oszczćrcę; 
a raczćj jednego tylko, gdyż oszczćrca nie jest czćm innem, jak  ty
ranem bez wojska.

„Cóż robi oszczćrca? Piórem swojem depcze prawo, wskazując 
samowolnie na infamią, co tylko sędziemu wolno w imieniu i na mocy
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prawa. Oszczćrca prowadzi na rusztowanie opinią człowieka bez sądu 
i processu. Nie toż samo czyni tyrania?

„Jakie dziennikarstwo, taki będzie rząd. Przestępstwa pióra są 
poprzednikami przestępstw czynu; pamflet- zwiastunem, bezprawie 
przednią strażą despotyzmu.

„W średnich wiekach mnich powiadał: Religia to ja ,  i za najlżejszą 
naganę jego czynów otrzymałbyś miano bezbożnika.

„Despotyczny Ludwik XIV wyrzekł: Państwo to ja ,  i kto go nie 
uwielbiał, poczytanym był za zdrajcę ojczyzny.

„Dziś demagog mówi: wolność to ja ;  niechże kto poważy się 
własnćm zdaniem osądzić jego pisma, ten będzie służalcem tyranii.

„A cóż będzie, gdy mu się władza w ręce dostanie? jak  przyjmie 
sąd o swoich rządach?...

„Dziś on deklamuje o wolności, bo tćm ściąga sobie zwolenników; 
lecz wiadomo iż w republikach zawsze pod sztandarem wolności ty
rani przywłaszczali sobie władzę, czyto orężem czy piórem. Chcesz 
doświadczyć ich dobrej wiary? postaw ich oko w oko z wolnością: oni 
ją  rozszarpią na sztuki.

„Czemże będzie z władzą w ręku pisarz, który ręce w błocie wala, 
drugich błotem obrzuca, obelgami zabija? Będzie się we krwi nurzał, 
zabijał toporem.

„Ta prasa brutalna sądzi, iż co uchodzi bezkarnie, nie jest prze
stępstwem: a więc i morderca, którego kara  nie dosięgnie, będzie uczci
wym człowiekiem.

„Prasa ta wyobraża sobie, iż grubiański epitet jest argumentem, 
obelga dowodem przekonywającym: im głośnićj krzyczy, tćm silnićj 
przekona.

„Zdaje się tćj prasie, iż może dziś być zgorszeniem społeczeństwa 
a ju tro  przemienić się w katedrę moralności publicznej; dziś może 
spisywać paszkwile a ju tro  prawa dla Rzeczypospolitćj, że można 
pisać językiem karczemnym i należeć do towarzystw literackich i na
ukowych” i t. d.

Jedną z ostatnich prac, jakie ogłosił Alberdi, było dziełko pod 
tytułem : O anarchii i  o głównych j ć j  przyczynach..

Przewodnią ideą wszystkich pism jego jest zaprowadzenie pożą
danej spójni pomiędzy władzą a wolnością, pomiędzy prawem a obo
wiązkiem, ugruntowanie polityki zarówno dalekiej od dwu krańco
wych ostateczności: od demagogii prowadzącćj do rozstroju i od za- 
stałości tamującćj wszelki rozwój. Wszystkie jego przekonania są 
szczćre; w jednym przeto kierunku dąży przez całe życie, a pracu
je piórem i czynem, li tylko dla sprawy cywilizacyi i dla dobra swe
go kraju.

{Dokończenie nastąpi).
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W KRÓLESTWIE POLSKIEM *).

P R Z E Z

C4 nłoniego Wrotnowskiego.

VIII.

Dawniejsze prawodawstwo austryackie ') przyjmowało za główną, 
podstawę podatkową ważenie buraków w samych fabrykach, zupełnie 
tak samo, jak  się to dotąd dzieje w Niemczech; dozwalało przecież 
obliczać ilość tego materyału surowego wedle norm prawnych, zasto
sowanych do siły przyrządów fabrycznych, bez sprawdzania rzeczywi
stej jego wagi. Istniały więc jednocześnie dwie przeciwne metody: 
jedna stosowana z urzędu, druga na żądanie fabryki; jedna oparta na 
wadze rzeczywistćj, druga na wadze fikcyjnćj buraków; i ostatecznie 
metoda pierwsza zupełnie została porzuconą 2), z widoczną szkodą 
budżetu państwowego. Jakoż za dawniejszego prawodawstwa, władze 
fiskalne w Austryi obliczyły były w roku 1864/5 przerób buraków na 
19,592,846 centnarów wiedeń., od których skarb państwa pobrał był 
akcyzy 8,055,830 guldenów; zwrócił był zaś w tymże roku podatku od 
cukru wywiezionego zagranicę tylko 401,522 guldenów; po wprowadze
niu zaś systematu opartego wyłącznie na normach prawnych, ten re
zultat finansowy zaczął ulegać stopniowemu pogorszaniu. W r. 1875/6 
fabryki w Austryi-Wggrzech przerobiły wedle tych norm 25,561,864 
centn. buraków; ileż przerobić musiały w rzeczywistości, kiedy wypro
wadzić mogły zagranicę więcćj cukru, niż wypadało wedle innych zno
wu norm z owćj ilości buraków? A chociaż sprowadzano z zagranicy tyl- 
2,096 centn. cukru, nie zabrakło przecież tego produktu na konsum- 
cyą wewnętrzną, mającą wynosić 148,800 ton po tysiąc kilogramów 
każda 3). W rezultacie przeto, skarb państwa zamiast dochodu z ak
cyzy od cukru, zmuszonym był jeszcze dopłacić fabrykom w r. 1875/6 
sumę 135,556 guldenów 4), czyli przy większym o półosma miliona

*) Pa trz  zeszyt za wrzesień r. b.
')  P raw o z r.  184 3.
a) Prawo z r. 1865 .
3; Obzor rozlicznych tis tem ... anneksa: tablioa VI. Dr. r .  Kaufmann, 

loc. cit. utr. 2 6.
*) Tamie, tai tablioa,
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centnarów przerobie buraków niż w r. 1864/5, stracił w stosunku do
chodu z tegoż roku przeszło dziesięć milionów guldenów. Powyższe 
cyfry wymowniejszemi są od wszelkich rozumowań i nauczają,, czćm są 
i do czego prowadzą normy w przedmiocie fabrykacyi cukru. Na brak 
zaś tych norm Austrya użalać się nie może, skoro ustanowiła dwa ty 
siące trzysta  pięćdziesiąt sześć norm dla obliczania siły roboczćj pras 
parowych i tyleż dla pras nieparowych ').

Jestto więc podatkowość bardzo skomplikowana i niepraktyczna; 
chociaż z przyczyny swćj wadliwości dla przemysłu cukrowniczego nie
szkodliwa, ilekroć on, jak  to miało miejsce w r. 1875/6 nie zapłaci po
datku ani jednego guldena, czyli inaczej, ilekroć całą ilość produkcyi 
opodatkowaniu ulegającą, wywiezie zagranicę, całą zaś resztę cukru, 
wedle norm już od podatku wolnego, spienięży na miejscowych targach 
i na miejscową konsumcyą.

Ta podatkowość 2) uległa zapewne częściowym przynajmnićj 
zmianom, skoro na rok 1879 zapowiadane były w Austryi nowe prze
pisy, o których spotykamy pobieżną wzmiankę w materyałach urzędo
wych, tylokrotnie przez nas powoływanych 3). Nie mając pod ręką 
tych nowych przepisów, nie jesteśmy w możności poddawać bliższemu 
ocenieniu systematu podatkowego, którego główna podstawa, normy 
dla obliczania buraków, przerabianych na cukier, jest także jedną 
z głównych podstaw podatkowości rossyjskiej. Na dwu bowiem głó
wnych podstawach opiera się prawodawstwo, urządzające pobór akcyzy 
od cukru w Imperyum 4): a) ilość buraków corocznie w każdćj fabryce 
przerabianych, obliczaną jest wedle norm, mających odpowiadać sile 
przerobu przyrządów fabrycznych dobywających sok surowy i wedle 
czasu trwania tego przerobu, czyli tak samo jak  w Austryi; b) przeciw
nie zaś, jednostką podatkową nie je s t 'centnar buraków, ale pud cukru 
nierafinowanego, sumę zaś tych jednostek determinują znowu normy 
wydajności tychże buraków 5).

Czyli, jaśniej mówiąc, agenci skarbowi, na dwu podstawach za
równo fikcyjnych, formują corocznie rachunek dla każdej z osobna fa
bryki, a mianowicie: 1) przed rozpoczęciem kampanii determ inują, ile

■) O lzo r ..., str .  10 5.
!) Dr. v. Kaufmann, loc. c it., s t r .  7 9, tak określa systemat austryacki:  

Die P auschalirung der Itubengeuiichlsteuer nach der Lcistungsfd liigkc it der 
W erksuorrichtungen utid der Zeitdauer ilirer Verwendung.

3) Obzor... str .  144. W edle  obliczenia Kuc,parka: Z biór urządzeń , 
tom I, str .  2 97 .  „ P o d a te k  wedle normy wynosił dotąd w Austryi po trzy
dzieści centów o j  stu  funtowego cen tnara ,’’ czyli po dwanaśoio contów od pu
da; w praktyce jed n ak ,  rozłożony na całij ilość buraków, rzeczywiście p rzera 
bianych, nie przechodził dwu centów od centnara.

*) P r a w a  z dnia  25 lutego 18 4 8 ,  23 lis topada 18G3, 10 czerwca 
1 87 2 r.

5) Żuniat Komin. str. 3 i G.
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ona może przerobić buraków w ciągu doby ze względu na jój siłę, t. j. 
na liczbę, rodzaj i objętość przyrządów, dobywających z buraka sok su
rowy, na każdy bowiem przyrząd istnieje oddzielna norma prawna; 2) 
tak udeterminowaną ilość dziennego przerobu mnożą przez liczbę dni, 
czyli przez czas kampanii, ten zaś iloczyn wyobrażać ma ogólną sumę 
berkowców buraków, ulegających opodatkowaniu, z całej ilości tego 
m ateryału surowego, przerobionej przez fabrykę wciągu kampanii; 3) 
rzeczoną sumę mnożą znowu przez normę wydajności cukru oznaczoną 
w prawie, a jak  widzieliśmy, inną nietylko w każdym rejonie, ale także 
dla każdego rodzaju fabryk; i dopiero rezultat tego mnożenia, deter
minuje tę część produkcyi cukru, od którćj należy sie podatek, licząc 
od każdego puda.

Cała przeto przewyżka buraków przerabianych w ciągu 21 godzin, 
ponad normę nie wchodzi w rachunek, a cała ilość cukru, otrzyma
nego z tejże przewyżki buraków, ja k  niemniej wszelki plus  cukru otrzy
many z buraków w powyższy rachunek wprowadzonych, opodatkowa
nym nie jest. Słowem, przy formowaniu rachunku, tylko rubryka dru
ga, zaznaczająca czas trwania przerobu, wypełnianą jest prawdziwie, 
rubryki zaś pierwsza i trzecia są wyrazem fikcyi prawnćj, z rzeczywi
stością niezgodnej.

Widoczna tej metody wadliwość, niejednokrotnie w ciągu tego 
studyum podnoszona, wytwarzająca dla fabryk nierówność podatkową, 
została dokładnie zbadaną i podjętą przez statystów rossyjskich. Zapa
trując się przecież z punktu prawie wyłącznie fiskalnego, a przynaj
mniej nadając względom fiskalnym stanowisko nad względami ekono- 
micznemi zanadto dominujące, nie dostrzegli całej doniosłości złych 
następstw, jakie taż nierówność pociągnie za sobą dla przemysłu cu
krowniczego, a nawet dla ogólnćj ekonomii kraju i ostatecznie uznali, 
iż dotychczasowego systematu zastępować innym niema powodu.

Jakoż czytamy wprawdzie w urzędowych źródłach wzmianki: że 
podatkowość francuzka jest od innych logiczniejszą >), pruska zaś i bel
gijska racyonalniejszą od austryackiej i rossyjskiej 2), że te dwa ostatnie 
systemata akcyzy są wadliwszemi od innych 3); że chociaż każdy z nich 
ma swe dobre i swe złe strony 4), żaden przecież nie może się pochwa
lić, iżby prowadził do obliczania całej produkcyi fabrycznćj, lub okre
ślał prawdziwie przymioty cukru, tam gdzie one mają wpływ na wy
sokość akcyzy 5); że dogodności systematu podatkowego, istniejącego 
w Imperyuin (o którym niżej), nie mogą jeszcze przemawiać bezwarun
kowo na jego korzyść, zwłaszcza przy braku pewnych podstaw oblicza
nia rzeczywistej siły przerobu fabryk; owa bowiem wadliwość syste-

') Obzor... str. 182.
2) Tamie, str. 183.
3) Tamże, str. 18 9.
4) Tamże, str. 12 3.
°) Iz tlied o w a n ija ... str. 10 2.
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matu tkwi głównie w nierówności podatkowśj, przy normach nieunik- 
nionśj *); nie można zaś stanowczo wyrzec, do jakiego stopnia ścisłości 
da się doprowadzić rachunek, dopełniany wedle dotychczasowej me
tody, skoro normy opierają się dotąd na danych empirycznych i jest 
zupełnie udowodnionćm, iż one dostatecznemi nie są, gdyż znaleziono 
dopiero początek do wyrobienia w przyszłości norm prawidłowych i do
piero w przyszłości da się określić prostą i ścisłą formułę, determ inu
jącą siłę produkcyjną każdego przyrządu fabrycznego 2). Czytamy da- 
lćj, że przy szybldm wzroście fabrykacyi i wynalazków, jakie ona 
codziennie czyni i jakiem i nieustannie udoskonala i przyśpiesza robotę, 
owa nierówność podatkowa z każdym rokiem oddziaływa donioślćj 
i szkodliwićj na interesa ogólniejszego znaczenia. W skutek bowiem 
tych udoskonaleń, normy coraz bardzićj oddalają się od rzeczywistości, 
i kosztem dochodów państwowych wytwarzają coraz większe premia  
dla każdej z fa b ryk  urządzonych lepiej, lub rozporządzającej wigksze- 
m i kapitałam i niż inne fabryki* ). Dalćj, że bodźcem usiłowań, podejmo
wanych w celu skracania czasu przerobu, jest właśnie sama metoda 
obliczania podatku. Tylko bowiem pośpiech roboty uwalnia od tegoż 
podatku znaczną część produkcyi, co znowu cięży na fabrykach nie bę
dących w stanie czynić wydatków na zakup coraz nowych, a kosztow
nych przyrządów. Ten zaś wzgląd przeważa nad dogodnościami dotych
czasowego systematu 4); zwłaszcza, iż przy wysokićj skali podatkowśj, 
wszystkie wady systematu oddziaływają silniej, produkcya zatrzymuje 
się w swym rozwoju i ześrodkowywa się w wielkich zakładach fabrycz
nych. To wyrządza znowu szkodę każdemu przemysłowi, a jest jeszcze 
szkodliwszćm w”cukrownictwie, skoro ono ma ścisły związek z rolnic
twem krajowśm. Ześrodkowanie więc produkcyi cukru w kilkunastu ol 
brzymich fabrykach powstrzymuje rozwój samego gospodarstwa rolnego5).

Te zdania, zestawione tu  w dosłownym prawie przekładzie, ze 
zdrowemi poglądami ekonomicznemi zgodne, są niezaprzeczonym do
wodem rozumu stanu. Szkoda, wielka więc szkoda, iż ich wpływ przy 
ostatecznej decyzyi w przedmiocie wyboru, lub obmyślenia metody po
datkowej został zredukowanym do zera. Rzeczywiście bowiem nie do
znały one lepszego losu od wszelkich mrzonek i poglądów abstrakcyj
nych podnoszonych w tćj lub innćj książce, lecz nie zasługujących na 
to, iżby stosowanemi były w praktyce i stawały się podstawami prawo- 
dastwa krajowego; przebrzmiały więc nie pozostawiając żadnego po 
sobie śladu. „Nićma potrzeby szukać metody nowój,” pisze officyalny 
badacz systematów podatkowych, istniejących zagranicą, „dopóki spo-

') Obzor... str. 189.
2) Izsliedow anija ... str. 103.
3) Obzor... str. 189.
4) Tamże, str. 12 2.

, s)  Izslitdow anija ..- str. 102.
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życie cukru będzie w Ilossyi tak  matem, ja k  dotychczas, skoro oblicza
jąc  je  najszerzej, nie przewyższa ono 4 */2 funta, skarbowi zaś nie przy
nosi więcćj dochodu, nad siedm kopiejek z mieszkańca, a nawet nie 
może dać więcej przy dzisiejszych rozmiarach konsumcyi tego pro
duktu; dopóki wreszcie dochód otrzymywany z tego źródła przez skarb, 
będzie czynić jak  w roku 1875, 0 ,57% ' wszystkich dochodów budże
towych, a 1,05%  wszystkich podatków pośrednich, zwłaszcza, iż na
wet przy metodzie dotychczasowej, acz wadliwćj, dochód skarbo
wy z akcyzy od cukru, wzrósł był w ciągu la t dwunastu (1864— 
— 1857) o 468%  *).

Uwagi te rzeczywiście nie bez znaczenia, o ile interes fiskalny 
ma się wyłącznie na oku, bledną przecież przy względach zna
czenia ogólniejszego, wypowiedzianych tak dojrzale, a dla sztuki rzą
dzenia nierównie potrzebniejszych i ważniejszych. Sam nawet szybki 
wzrost dochodu skarbowego, dając pewność nieprzesadzonym projek
tom budżetowym, ułatw iał zadanie. Usuwając bowiem obawy co do 
obniżenia tego dochodu, dozwalał swobodniej szukać innego systematu 
podatkowości, niemającego ani tych wad, ani wynikłości dla interesu 
ogólnego tak bardzo szkodliwych, a tćm samem nie staw ał temu na 
przeszkodzie, iżby owe względy zaważyły na szali więcej i skuteczniej.

Oprócz bowiem owego wzrostu, będącego w gruncie rzeczy wyni- 
kłością samego rozwoju cukrownictwa, nie zaś bynajmniej wadliwego 
systematu podatkowego, a który jest najniewłaściwiej poczytywany 
za zasługę tegoż systematu; dobremi jego stronam i m ają być: prostota  
i taniość. Czytamy bowiem, że pobór akcyzy nie wymaga specyalnego,

l) Obzor-.. str .  190 .  P rogresyą dochodu skarbowego z akcyzy od cu
kru  (łącznie z opłatą patentową, nie czyniącą wszakże znacznej rubryki) wyka
zuje tabela, dołączona do pisma; R a zw itije ... str .  2 50 i 251  jak  następuje:

r. 1849 rub. 4 6 , 2 0 8  w r. 1864 rub. 4 5 9 , 5 9 3

ł» 1850 ił 1 38 , 74 7 łł 1865 ») 6 2 8 , 2 9 7

łł 1851 łł 13 8. 20 1 łł 1866 )» 4 9 6 , 3 4 7

u 1852 ?ł 2 3 4 , 6 2 3 łł 1867 1 , 3 3 4 , 0 2 9
1853 ł? 3 2 2 , 7 0 3 łi 1868 ł! 2 , 7 7 8 , 3 1 3

i* 1854 3 5 1 , 4 5 4 łł 1869 łł 1 , 8 85 ,5 69
łł 1855 łł , 4 3 4 , 7 0 2 łj 1870 1» 2 , 4 3 5 , 7 1 6
»ł 1856 »ł 3 5 9 , 6 8 7 łł 1871 łł 3 , 4 3 8 , 4 7 1
łł 1857 łł 4 5 0 , 1 1 2 łł 1872 łł 2 , 1 9 4 , 9 7 6
5) 1858 >ł 4 5 0 , 0 0 8 łł 1873 łł 3 , 8 2 9 , 3 6 5

Ił 1859 łł 5 6 0 , 3 9 0 łł 1874 !> 3 , 8 1 4 , 4 6 6

łł 1860 łł 3 8 2 , 6 2 9 »ł
i*

1875 łł 3 , 1 5 1 , 4 0 6

łł 1861 łł 6 3 0 , 3 5 7 1876 łł 4 , 9 2 6 , 8 4 4

łł 1862 ł> 5 4 2 , 5 8 2 łł 1877 łł 6,6 84 , 43  3
1863 łł 4 4 3 , 3 2 0 ł> 1878 1) 5 , 0 2 8 , 5 8 0

Tom  IV . Październik  1879. 13
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ciągłego nad fabrykacyą nadzoru, skutkiem czego koszta poborowe zni
żają się do możliwego minimum  ').

Tę zaś taniość mając głównie na oku i poświadczywszy: „iż z sy- 
stematów zagranicznych nic dla Rossyi zapożyczyć się nie daje,” tenże 
statysta osądził, iż podatkowość zaniknąć można w ramy skromniejsze, 
ani kwestyi ogólniejszego znaczenia, ani zadań stanu nieporuszające. 
A mianowicie powiada: „poprzestać na obmyśleniu takich zmian i ulepszeń 
w metodzie podatkowćj, któreby mogły do pewnego stopnia znieść jćj 
złe, zachowując jćj dobre strony i pozostać przy dzisiejszym systema- 
cie, dopóki przeistaczające się ciągle warunki czasu, gospodarstwa fi
nansowego i techniki, nie dozwolą zwrócić się do systematu innego, do
skonalszego i nowego *).”

Wyrazy: zm iany  i ulepszenia , przetłómaczone na język zrozumia
ły znaczą zaś: podwyższenie podatku za pomocą zwiększenia dotych
czasowych norm  i to podwyższenie ma być w istocie jedynym rezulta
tem projektowanćj reformy podatkowćj.

Nie jest 0110 myślą nową; od r. 1872 normy uległy już kilkakro
tnym zmianom, podnosząc za każdym razem koszta produkcyi c u k ru 3),

‘) Obzor... str.  189. Ż u rn a l IComissyi str .  6. Nie zaprzeczamy tćj 
taniości, mniemamy przecież, że ona w tym zwłaszcza przedmiocie stanowi d ru
go a nawet trzeoiorzędny przymiot sys tematu  podatkowego i w żadnym razie 
nie równoważy j eg o  złych dla interesu ogólnego następstw. Przyznawanie 
znowu prostoty,  czyli jasności zasad podatkowych, je s t  rzeczą zapatrywań i oso
bistego poglądu; sądzimy przeto, że wolno nam przeciwne wyrazić zdanie, 
usprawiedliwione tćm, cośmy już w tym  przedmiocie powiedzieli w ciągu tego 
studyum. W ybór i zastosowanie do każdego przypadku jednćj  z  tych norm, 
może być zadaniem łatwćm dla agentów skarbowych, nićmających interesu 
w mniejszych lub większych rezultatach cyfrowych rachunku; zadanie przecież 
przemysłu, zmuszonego obliczać swe koszta produkcyi na podstawie tylu i tak 
bardzo skomplikowanych norm, j e s t  przeciwnie bardzo trudnym; ścisłość zaś te 
go obliczenia warunkuje powodzenie fabryki. Kwestya zależy więc od przesą
dzenia, co ma stać na pierwszym planie: fabryki, czy łatwość poboru podatku 
do nich regulowanego.

2) Obzor... s t r .  191.
3)  Oto przykład z fabryki Hermanów: w kampaniach z lat 18 68/7 2 

obliczano, iż w 100 wiadrach objętości naczyń dyfuzyjnych, przerpbia się na 
dobę 5 berkowców buraków. Normy te powiększone były do 7 berkowoów 
na kampanie z lat 1872/5 ,  do IG berkowoów na kampanią 1876/7 r.

W  chwili gdy to piszemy, rzeoz jeszczo niezdcoydowana, w jak im  stosun
ku ie normy mają być na przyszłość powiększonemi; z wiadomości prywatnych 
obawiaćby się wypadało podwyższenia we dwójnasób. Każda przeto fabryka mu
siałaby płacić dwa razy więcćj podatku, skoro zdwajałaby się łiozba berkowców 
buraków, wprowadzanych do rachunku akcyzy. Stosunok zaś ilości buraków do 
tegoż rachunku niewprowadzanych, byłby tak samo ja k  dotąd  różnym w każdćj 
fabryce. Nic przestanie więo istnićó nierówność podatkowa, owa najgłówniejsza 
wada dzisiejszego systematu.
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niezależnie od drugiego czynnika rachunkowego, od samej skali podat
ku, także kilkakrotnie podwyższanej ').

Wczytując się tćż we wszystkie pisma rzeczonych statystów 
i pragnąc najtroskliwićj zbadać ich, że się tak  wyrazimy, psychiczny 
stosunek z przedmiotem, któremu tak  wiele poświęcili czasu i pracy, 
nie jesteśmy w możności innych wyprowadzić wniosków, ja k  te, iż 
co do norm, pozostawali oni pod wpływem ciągłego optycznego złu
dzenia. Ich zaś zapatrywaniom się na przemysł cukrowniczy towarzy
szył najwyższy, a zarazem bardzo nieoględny optymizm i tylko temu 
podwójnemu usposobieniu przypisać można, iż z całej doniosłości złych 
skutków utrzymanej przez nich podatkowości, potęgujących się jeszcze 
przez zamierzone podwyższenie norm, jasnej nie zdawali sobie sprawy.

Jakoż, nic nie da się właściwićj zaliczyć do rzędu złudzeń optycz
nych, jak właśnie owo mniemanie, że kiedyś, w przyszłości wynalezio- 
nemi będą takie normy na oznaczenie siły produkcyjnej przyrządów 
fabrycznych i wydajności cukru z miazgi buraczanej, któreby rezultat 
fabrykacyi wykazywały z całą ścisłością. Mogą one być nawet wyż- 
szemi od rzeczywistości, skoro zależą od zapatrywań ludzkich, ja k  wia
domo niezawsze jasnych i prawdziwych; ale temu nie zapobiegną, iżby 
jedne fabryki dobywały z owej miazgi sok prędzój i w większćj ilości, 
inne powolnićj i mniej. W szystkie fabryki mogłyby się znaleźć nawet 
w takiem położeniu, iż wyrabiałyby mniej cukru niż wykaże rachunek, 
oparty na normach; ale produkcya od tych norm większa czy mniejsza, 
zysk czy stra ta  na podatku, wypadnie zawsze niejednakowo, w każdej 
fabryce zawsze w stosunku innym i nic nie zdoła zapobiedz tej nierów
ności podatkowej, przy metodzie opartej na normach. Jestto pewnik,

*) Od roku 1871 wysokość akcyzy od każdego puda cukru surowego 
wykazywanego w rachunku agentów skarbowych, opartym na normach, ustano
wioną jes t  na 70 kopiejek. W  razie przecież, gdyby przecięciowy dochód skar
bowy z lat 187 5  i 18 7 6  z akcyzy i cła łącznie, nie był uozynił 5 milionów ru
bli, a z lat  1877  i 1878  6 ,5 0 0 ,0 0 0  rubli,  minister finansów był upoważnio
nym podnosić skalę akcyzy aż do 9 0 kopiejek od puda, poczynając od miesiąca 
sierpnia następującego po roku, w którym okazał się był niedobór. Rzeczy
wiście przeto fabryki cukru w Królestwie płaciły poprzednio w r.  1 8 6 9 /7 0  po 
50 kopiejek od puda. W  następnych zaś pięciu kampaniach ( 1 8 7 0 / 5  r . )  po 70 
kopiejek, a w ostatnich trzech ( 1 8 7 5 / 8  r . )  po 80 kopiejek.

Jednocześnie cło od puda cukru wwożonego z zagranioy lądem lub m o 
rdem, oznaczone w r. 187 3 po rubli 2 kop. 50 od cukru surowego, a o rubel 
więcćj od rafinady, ulegało coi ocznemu obniżeniu, mianowicie:

w r. 18 74 od cukru surowego 2 rub. 40  kop., od rafinady 3 rub . 40 kop .
18 7 5  » 2 „ 30 „ „ 3 „ 30 „

u 1 87 6 »  2 n 20 „  „  3 20 »  
n 187 7 »  2 „ 1 0  „ „ 3 1 0  „

» 1 8 7 8 » 2 n —  n » n
Obzor... str. 149; łla zw itije .,.. gtr. 250, kolumna 4 tabeli.
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tak  dalece widoczny, iż nawet dowodzonym być nie potrzebuje. Ta 
wigc wadliwość systematu podatkowego nie przestanie wytwarzać kon- 
Icurencyi pomiędzy fabrykami, inającćj na celu nie rzeczywisty postęp 
fabrykacyi, ale wyścigi o zdobycie jaknajwiększego na podatku premium 
i będącśj zawsze konkurencyą o sam pośpiech dobywania soku. Za
znaczyć jeszcze wypada, że optyczne złudzenie, o jakićm  mowa, sięga 
w przyszłość dość odległą; przez jak i zaś proces myślenia oddziałało na 
podalkowość projektowaną tylko na lat 6, tego już odgadnąć nie byli
śmy w możności.

Optymizm znowu, cechujący zapatrywania się statystów na cukro
wnictwo, jak  niemniśj na warunki istnienia i rozwoju tej gałęzi prze
mysłu, odbija się w tych na przedmiot poglądach:

1) jakoby na nićj ciążył przedewszystkiem zły stan rolnictwa 
krajowego, poprzestającego na bardzo miernych urodzajach buraków 
i niezasilającego roli pierwiastkami, z których rośliny czerpią swe po
żywienie; i

2) zbyt m ała liczba dostatecznie ukształconych techników, po
ciągająca za sobą nieumiarkowane z ich strony wymagania pod wzglę
dem uposażeń i techniczna niedokładność fabrykacyi tam, gdzie dyre
ktor odpowiedniego uzdolnienia fachowego niema ‘).

Inne zaś warunki, na których przecież głównie stoi cukrownictwo 
w Imperyum, poczytywane być musiały za tak  dalece drugorzędne 
i bez wpływu, skoro w urzędowem źródle czytać można zdanie nastę
pujące: ,Jz usunięciem tych dwu nieprzyjaznych okoliczności (zastoju 
roinictwa i braku techników), cukrownictwo wejdzie na drogę spokoj
niejszego i bardziej prawidłowego rozwoju, przy którym kryzysy 
w rodzaju tego, jaki był przypadł w r. 1876/7 staną się dlań mniój 
niebezpiecznemi, skoro przy obniżeniu cen cukru, jeszcze ten produkt 
znajdzie bardzo obszerny i stały  odbyt w kra ju  i zagranicą 2).

Zachodzi więc potrzeba zdanie to wziąć pod bliższy rozbiór. Po
trąca ono bowiem nietylko o ważną kwestyą rozwoju cukrownictwa 
i warunków samego istnienia tćj gałęzi przemysłu, ale zarazem
i o kwestyą ogólnćj konsumcyi cukru w Imperyum.

IX.

Zastój rolnictwa, będący niewątpliwie ujemną stroną w ogólnćj 
ekonomii Imperyum, a zarazem przeszkodą dla rozwoju narodowego bo
gactwa, nićma doniosłego wpływu na istnienie i przyszłe losy cukrownic
twa. Cukrownictwo powstało przy takich samych, a może przy jeszcze 
większych trudnościach, niż te,_ z któremi dziś walczy rolnictwo krajo
we; nie przeszkodziły one przecież, ani wzrostowi liczby fabryk, ani po
większeniu produkcyi cukru, ani rozwojowi przemysłu cukrowniczego

' )  H azw itije... str. 231 i 232,
2) Tamże, str. 2 32.
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Od samego bowiem początku swego istnienia obliczał się ten przemysł 
z rzeczywistością, brał w rachubę taki stan rolnictwa i jego produkcyi, 
jak i znajdował w kraju—a nawet nie mógł działać inaczćj. Jeżeli prze
to ogólny zastój gospodarstw rolnych słusznie zwraca myśl statystów ku 
owym trudnościom, tamującym wzrost najważniejszćj gałęzi bogactwa 
narodowego i wytwarza dla nich ważne w tym kierunku zadania pań
stwowe, niemożna przecież ztądwzprowadzać takiego jeszcze wniosku, iż
by stan rolnictwa stawał zarazem w poprzek na drodze rozwoju przemy
słu cukrowniczego lub zagrażał mu upadkiem. Chociaż bowiem nie 
ulega zaprzeczeniu, iż zwiększona produkcya buraków, a co ważniejsza 
uprawa takich gatunków tćj rośliny, któreby zawierały więcej słody
czy, będąca jednćm z następstw lepszćj kultury rolniczej, nie pozosta
łaby bez odpowiedniego a dodatniego na przemysł cukrowniczy wpły
wu; chociaż fabryki mogłyby wtedy zaopatrywać się w ów m ateryał su
rowy tańszym kosztem: niepodobna przecież ani lepszym jego przymio
tom, ani tćj taniości zbyt wielkiego przypisywać znaczenia lub sądzić, iż 
one równoważyłyby to zło, jakie dla fabryk pociąga za sobą wadliwy sy- 
stem at podatkowy.

Drugićj znowu trudności, mającej wynikać z braku dostatecznćj 
liczby uzdolnionych techników, nie dostrzegamy wcale. Każda fabryka 
łatwo znajduje i rzeczywiście każda ma odpowiedniego dyrektora. Cyfra 
zaś jego wynagrodzenia jest bez żadnego wpływu. W ydatek bowiem 
kilku tysięcy rubli rocznie, rozłożony na jednostki przerabianego ma- 
teryału surowego, obciąża koszta produkcyi w tak małym stosunku, iż 
nie może czynić znacznej różnicy. Nie wynosi bowiem kopiejki na cen
tnarze buraków, a ‘/ 10 kopiejki na funcie wyprodukowanego cukru.

Nie należy więc przyczyn rozwój przemysłu tamujących szukać 
tam, gdzie ich niema, a gdzie je dopatrzyło urzędowe źródło. Leżą one 
bowiem gdzieindziej, a głównie w metodzie i w wysokości opłat podat
kowych i celnych, wywierających na cukrownictwo, tak samo jak  na 
każdą inną gałąź krajowego przemysłu, wpływ do pewnego stopnia 
wyłączny, a w każdym razie najdonioślejszy i najpoważniejszy.

Jakoż, za pomocą podaikowości i  cel, każdy k r a j może uczynić 
co zechce z każdą gałęzią przem ysłu , ułatwić lub uniemożebnić jćj po
czątki, wpłynąć na jćj rozwój, zapewnić jćj dalsze istnienie, lub spro
wadzić jćj upadek. Liczne na to dowody przynosi historya podatko- 
wości każdego kraju, wykazując praktyczne i pozytywne rezultaty 
każdego systematu podatkowego i celnego, wprowadzanego w życie.
I)la objaśnienia i rozwinięcia powyższego pewnika, posługiwać się prze
to będziemy danemi statystycznemi, zapożyczanemi od przeszłości. Tyl
ko oglądanie się pa nią dozwoli wyciągać pożytek z doświadczenia m i
nionych pokoleń i tylko z pomocą historyi uniknąć można błędów, idą
cych w ślad za ideami abstrakcyjnemi, nierachującemi się z rzeczywis
tością, a zamiast budować gmach na podstawie pomysłów idealnych, czę
sto samowolnych, dać mu fundamenta trwalsze. Fenomena bowiem eko
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nomiczne, na które codziennie patrzymy, nie są. nigdy faktami przy- 
padkowemi, ale zawsze odbiciem zasad przez społeczeństwo przyję
tych i wprowadzonych w życie, a więc przedewszystkićm wynikłością. 
systematów prawnych, nadających kierunek działalności ekonomicznej 
każdego narodu.

H istorya akcyzy i ceł od cukru w Imperyum, tak jak  każda inna, 
daje się podzielić na pewne okresy. Pierwszy okres ogarnia epokę 
uprzedzającą zawiązek tej gałęzi przemysłu krajowego, kończy się więc 
między 1803 i 1809 rokiem '). Cło w tym okresie pobierane przez 
skarb od cukru zagranicznego, jest niewątpliwie cłem czysto fiskalnem. 
Ze stanowiska ekonomicznego wysokość opłat celnych zależy wyłącznie 
od tego, czy cukier ma być poczytywanym za przedmiot zbytkowy, czy 
też za artykuł pierwszych potrzeb, których taniość jest zawsze dla spo
łeczeństwa pożądaną. Nie znajdujemy nigdzie wzmianki, jak w owym 
okresie na to pytanie odpowiadano. Być może iż wówczas istniały pod 
tym względem różne zapatrywania, skoro i dziś dają się spotykać zdania 
wprost przeciwne 2). W każdym zaś razie przeważały widać względy 
fiskalne, skoro skarb pobierał cło wysokie, cukier zaś musiał być 
w handlu bardzo drogim, skoro w r. 1841, od którego zaczynają się 
dane statystyczne, cena białćj mączki hawańskiej wynosiła w Peters
burgu jeszcze 7 rubli i 82 kop. za pud, chociaż cukier już był znacznie 
stan ia ł w całej Europie, w stosunku do cen z XVIII wieku.

Przez cały bieg tego okresu i niezależnie od zapatrywań na kwe- 
styę taniości cukru, rząd miał w ręku środki uczynić z fabrykacyi miej
scowej co zechce, mianowicie zaś: 1) pociągnąć kapitały prywatne ku 
tćjże fabrykacyi i tym sposobem nadać działalności ekouomicznćj nowy 
kierunek i wytworzyć nową gałąź przemysłu krajowego; albo 2) rze
czone kapitały od tegoż kierunku stanowczo odwrócić. Do pierwszego 
celu prowadziło utrzymanie nadal wysokich ceł, bez obciążania akcyzą, 
fabrykacyi miejscowej; do drugiego znowu zuiesianie cła od cukru zagra
nicznego, lub jednoczesne obciążenie opłatam i w tejże wysokości cukru 
z produkcyi miejscowej. W takim bowiem razie nikomu nic byłoby na
wet przyszło na myśl zakładać w Rossy i fabryki cukru, skoro przy 
ówczesnych, niedość rozwiniętych sposobach fabrykacyi i małym pro-

1) Pierwsza fabryka cukru  z buraków, w r.  1803 w gubornii  Tulskićj  
założona, utrzymać się nio mogła. Założone przecież w r.  1809  fabryki (Mal- 
tzowa, hr. Bobrińskiego i inne), istnieją do dziś. Ii. v. Kaufmann, loc. cit. 
str.  5 8. ^

2) „Sacliar peresta ł  użc u nas b y t’ prodmetom roskoszy, a sdiełułsia 
predmetom narodnoj potrebnosti ,  pisze E. Andrejew, Izsliedow anija... str .  
102 i Ż u r n a i komisy!, str .  26.  Przceiwnio zaś inni członkowie uważali, żo 
„Sachar upotrebliae ts ia  srawnitelno zażytocznym kłasom naroda i sostawłiaet 
predmet roskoszy.” Tenżo Ż u rn a i, str .  2 7.
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cencie wydajności buraków, koszta produkcyi byłyby były zawsze wyż- 
szemi od cen płaconych za cukier zagraniczny *)

Ówcześni statyści zapragnęli dojść do celu pierwszego, za co im 
od społeczeństwa rossyjskiego niewątpliwe należy uznanie, a nawet 
nie poprzestając na premiach wynikających z cła, pierwszym nowo- 
wznoszonym fabrykom dawali ze skarbu państwa bezzwrotne zasiłki 
pieniężne 2). Epoka więc od powstania pierwszych fabryk do chwili 
opodatkowania fabrykacyi cukru (1809—1848 r.), może być nazwaną 
okresem drugim. Przez cały ten okres podatkowość rossyjska była 
konsekwentną, zgodną z celem do którego dążyła i dlatego otrzymała 
to co chciała. Krajowe fabryki cukru od wszelkiego podatku wolne, 
miały sobie zapewnione premia, przez pobór wysokich ceł od cukru 
zagranicznego, tylko zaś przy tych premiach mogły były stanąć do 
konkurencyi z fabrykami zagranicznemi. Te zaś cła, podtrzymując 
wysokie ceny handlowe cukru, stawały się zarazem silną zachętą do 
zakładania fabryk, zachętą nierównie skuteczniejszą od owych zasił
ków pieniężnych, czynionych przez skarb 3). Tćj konsekwencyi, tego

' )  B r .  v. Kaufman objaśnia wprawdzie, str. 57: die unermesslichen 
Ebenen  des Landes enthalten einen vielfach ausserst giinstigen Riibenboden; von 
der  tiirkischen bis zur sibirisoben Grenze dehnt  sich ein Productiongebiet aus, 
auf welcbem Riiben gedeiben, die oft sogar die deutschen um 2 — 4°/0 Polari-  
sationszucker iibertreffen.” T a  jednak szczodrość przyrody jeszcze nie byłaby 
się stała  zachętą do rozpoczynania na równych warunkach konkurencyi z zagra
nicą, skoro wówczas nieumiano jeszcze wyciągać z buraka tyle  cukru co dziś; 
udoskonalone przyrządy fabrykacyjne jeszcze bowiem wynalezione nie były.

2)  Pięćdziesiąt tysięcy rubli fabryce wznoszonśj w r .  1 8 0 3 ,  a bardzo 
znaczne ( seltr bedeutendej sumy fabrykom powstającym od r.  180 9 ,  poświadcza 
tenże dr. v. Kaufmann. str .  58.

3) Dr.  v. Kaufmann, loc. cit. str .  58 ,  poświadcza, że w r. 1 8 2 0  ist
niało w Rossyi zaledwie 38 fabryk, zatrudniających tylko 110 0  robotników, 
(t. j .  przecięciowo po 2 9 robotników każda).  W  chwili zaś opodatkowania 
fabrykacyi cukru (1 8 4 9  r . ) ,  było już 349  fabryk. T e  dane, od Tęgoborskie-  
go wzięte, podaje także źródło urzędowe ( R azw itije ... str. 2 3 7 ) ;  w r. zaś 1 8 7 7 /8  
było w Cesarstwie tylko 2 0 5  fabryk (K ra tk ij  Oczerk... str .  193) ,  więc o 144 
mnićj niż w r.  184 9 .  Od cukru zagranicznego skarb pobierał cło w następu- 
jącćj wysokości:

(1) latach 1824  5 i 6 przywóz cukru do Cesarstwa był dozwolonym 
tylko przez Odessę, cło od mączki po rub. 2 kop. 50,  od rafinady po kop. 7 5 
od puda.

b )  Od włącznie 182 7 do włącznie 1831  r . ,  przywóz cukru był dozwo
lonym wszelkiemi drogami, bez zmiany poprzedniej w y s o k o ś c i  cła.

o) Od włącznie 183 2 do włącznie 1841  r . ,  cło było pobieranćm po rub. 
3 kop. 15 od puda mączki wwożonego wszelkiemi drogami. Dla Odessy u trzy
mana wysokość 7 5 kop., od puda rafinady.



isp r il de suitę niema już pomiędzy poglądami późniejszych statystów, 
działających w okresie trzecim, ciągnącym się od r. 1849 do obecnćj 
chwili, a nawet przy badaniu celów podatkowości w tymże okresie po
przestawać wypada na samych tylko domysłach. Opodatkowanie zaś 
fabrykacyi cukru nie obala pewnika, który w tćm miejscu oceniamy, 
owszem, statyści kombinując akcyzę z cłem, są także wszechwładnymi 
panami każdego przemysłu i robią zeń co zechcą. A chociaż przy 
projektach budżetowych, wszędzie w tćj materyi grających ważną rolę, 
skala podatkowa może przekraczać granice umiarkowania, sama wyso
kość akcyzy nie sprowadzałaby przecież radykalnej zmiany w położeniu 
fabryk krajowych, jeżeli jednocześnie będą podnoszonemi cła. W ta 
kim bowiem razie konkurencya tych fabryk z zagranicznemi, jeszcze 
osłonięta systematem protekcyjnym, jeszcze pozostanie możliwą. Wy- 
sokość akcyzy i cła oddziała wprawdzie na ceny handlowe cukru spo
żywanego w kraju, że jednak taniość tego artykułu żywności wchodzi 
już w zakres ogólniejszych zadań państwowych, pozostawiamy ją więc 
na boku, a raczej pomówimy o niśj przy uwagach nad ogólną konsum- 
cyą cukru w Cesarstwie '). W tćm zaś miejscu idąc, jak  się rzekło

d) Od włącznie 184 1 do włącznie 1848  r., przywóz cukru lądem był 
znowu wzbronionym; mączkę dozwalano wprowadzać przez wszystkie porty, zsi 
opłatą cła po rub. 3 kop. 80 od puda; rafinadę tylko przez port  Odeski za ta 
kąż opłatą, ( D okiad ... z r. 187 1, str. 7 '2).

Byłto więc systeinat do pewnego stopnia prohibicyjny, a w każdym razie 
wysoce protekcyjny.

W edle  ceduł handlu petersburskiego, średnia cena bialćj bawańskićj 
mączki wynosiła:

w roku 1841 (tenże D okłud , str. 73), rs. 7 kop. 82 a bez cła rs. 4 k. 1 7 
„ 1842 n_ „ 7 „ 62 /2 ( 7 rudy „ 3 „ 8 2 */2
n 1843 „ » 7 11 75 kom isyi... „ 3 „ 95
» 1844 „ ,, 7 » 4 9 %  P riloźe-  „ 3 „ 6 3 %
» 1 8 4 5  „ n 8 n 3 1 '/2 n ija  k'osu- „ 4 „ 51 ' / 2
„ 1846 „ » 7 n 61 bomu m n ie -n 3 „ 81
„ 1847 n 11 7 n 61 niju  9  czle- „ 3 „ 81
„ 1848 „ „ 7 „ 9“V3/ 4 now, nr. 5. „ 4 „ 173/ (

Koszta zaś produkcyi puda cukru z buraków w fabrykach Cesarstwa, 
bez kosztu odstawy do Pe tersburga  rs.  4 kop. 7 1 ( też  P rilo ie n ija , nr.  1 5). 
Koszt odstawy puda oukru z poludniowo-zachodnidj Rossyi do Pe tersburga  rs.
1 kop. 9 5 ( tam że nr. 17).

Tylko więo dzięki clu, ceny petersburskie pokrywały koszta produkcyi 
cukru krajowego i dawaty nadto widoczną na fabrykacyi korzyść i tylko za po
mocą ówczesnego systematu celnego w llossyi,  rząd mógł dojść do wytworzenia 
Bię tej gałęzi przemysłu krajowego, czyli do oelu jaki  był sobio założył.

•) Oddziaływanie wysokości podatków na przomysl do opłaty pociąga
ny, najłatwićj zrozumićó można na przykładzie; bierzemy zaś przykłud niemo-
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drogą, domysłów, zatrzymamy się chwilę nad możliwemi celami statys
tów okresu trzeciego i nad środkami, za pomoc;], których te cele osią
gnąć zamierzali.

Przemysł cukrowniczy w r. 1849 znajdował się już w zupełnym, 
normalnym rozwoju; wnosić przeto należy, że ówcześni statyści pra
gnęli przedewszystkiem zapewnić miejscowćj produkcyi cukru odbyt 
krajowy, a towar zagraniczny usunąć z targów, czyli doprowadzić 
Rossyą do tego stanu, iżby na przyszłość niepłaciła corocznie zna
cznych summ za cukier fabrykom zagranicznym. Jest to bowiem 
cechą dobrego gospodarstwa nie kupować u obcych tego, co się ma 
u siebie w domu; Każdy usiłuje iść za tą  regułą, państwo zaś polepsza 
tym środkiem stosunek między swym ogólnym wywozem i przywozem
i zatrzymuje w kraju znaczne kapitały, które inaczćj, wychodząc za
granicę, zwłaszcza za artykuły żywności, giną bezprodukcyjnie i co
rocznie kraj ubożą >). I z tego właśnie względu istnieją cła protek- 
cyjne, które w takiej wysokości ustanawiać trzeba, iżby mogły przywóz 
zagranicznych wyrobów rzeczywiście utrudnić, zachowując dla pro
dukcyi miejscowćj wszystkie targi krajowe. W r. 1848 zam ykają
cym okres 2-gi, Rossya sprowadziła była z zagranicy 1,717,950 pu
dów mączki i 98,332 pudów rafinady 2), nie schodząc zaś z obranej 
przez siebie drogi aż do r. 1872 do tego doszła rezultatu, że w r. 1873 
przy cle rs. 2 kop. 50 od puda, wprowadzono do Cesarstwa już tylko 
119,871 pudów mączki zagranicznej i 927 pudów rafinady 3). Z no- 
wemi wszakże, a odmiennemi poglądami statystów, Rossya zaczęła 
owoce swśj jeduostajnśj i konsekwentnśj polityki finansowśj tracić. 
Uznając za rzecz niepotrzebną odróżnianie dróg lądowych od dróg

żliwy, umyślnie posuwając się do absurdum , takie bowiem przykłady najlepićj 
uwydatniają prawdę. Gdyby więc akcyza podwyższoną została np. do rubla 
od funta cukru, podrożałby on natychmiast w takimże stosunku, ale fabryki 
jeszczeby mogły istnieć pod warunkiem odpowiedniego i jednoczesnego pod
wyższenia cła od cukru zagranicznego i zaprowadzenia takićj metody poboru 
akcyzy, k tóraby produkcyi krajowćj zapewniała równość podatkową. A  więc 
jedynie  konsumenci byliby dotknięci takićm podwyższeniem skali podatku; na 
przemysł oddziałałoby ono tylko pośrednio,  nie wywołując radykałnćj zmiany 
w jego podstawach, jeszcze bowiem konkurencya z zagranicą nie stawałaby się 
niemożliwą.

) O systemaoie protekcyjnym i jego  stosunku do teoryi wolnego 
handlu,  zamierzamy pomówić w jednym  z następnych rozdziałów.

2) D o kla d ... str.  7 2.
3) Od r.  1849  do włącznie r. 187 2  oło pobieranym było w następu

jącej wysokośoi.
a)  Od 1849  do włącznie 1853  r .  po rs. 3 kop. 80 od białćj mączki, 

po rs.  3 kop. 20 od mączki żóltśj,  lub czerwonźj; przywóz drogami Iądowemi 
wzbroniony. Przywóz rafinady dozwolony tylko przez Odessę.

b) Od r.  1854  do włącznie 1856  przywóz lądem dozwolony, oło od
Tom IV. Październ ik  1879. 14
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morskich, przyjęto zarazem metodę, wytłómaczyć się nie dającą, co
rocznego obniżania cła od cukru zagranicznego o 10 kopiejek ua pu
dzie, bez względu na jednoczesne ciągle podwyższanie akcyzy od cu
kru krajowego, przeprowadzane w sposób podwójny, a mianowicie: 
przez kilkakrotne w ciągu tych 6 lat powiększanie norm i zarazem 
samśj skali podatku. To tśż w r. 1875 zagranica wprowadziła zno
wu do Cesarstwa 1,428,440 pudów mączki i 5,611 pudów rafinady •)
i byłaby niewątpliwie zawładnęła rynkiem Petersburskim  z widoczną 
niekorzyścią przemysłu krajowego, gdyby agio na walucie zagranicz
nej nie było się podniosło do 160— 170% , a chwilami i wyżćj i gdyby 
nie nowy przepis względem pobierania wszystkich ceł w złocie. Ten 
przepis i to agio zastąpiły dla przemysłu cukrowniczego opiekę, ja -  
kiój mu nowa polityka finansowa udzielać zaprzestała.

Jeżeli przeto cukier zagraniczny jest znowu w niemożności czy
nienia konkurencyi cukrowi krajowemu, zawdzięczać to należy przy
czynom zewnętrznym, przypadkowym; ale jest zarazem rzeczą wi
doczną, iż dopóki istnieć będą owe nowe poglądy, ów cel statystów 
z r. 1848, nie jest już celem dzisiejszśj podatkowości, skoro przyjmo
wane przez nią środki ze swej natury muszą właśnie prowadzić do re
zultatu wprost przeciwnego.

Jakoż, rachunek dokładnie wykazuje, i i  przy dzisiejszych cenach 
cukru w Prusiech, Niemcy byłyby w możności przedawać ten produkt 
w Imperyum, po cenach handlowych, istniejących w Warszawie i w Pe
tersburgu; ceny te zaś mało przewyższają koszta produkcyi krajowej, 
lub przynoszą jej korzyść bardzo umiarkowaną "-). Już w innem

cukrów sprowadzanych morzem utrzymane w poprzedniej wysokości, cło od 
przywożonych lądem: rs. 2 od mączki, rs. 4 od rafinady.

C) Od włącznie 1857  do włącznie 1862  r. od mączki sprowadzanej lą 
dem  rs. 2, morzem rs. 3; od rafinady sprowadzanej mofzem rs. 5, lądem rs. 4.

d )  Od włącznie 186 3 do włącznie 18 72 r.  od mączki sprowadzanej 
morzem rs. 3, lądem rs. 2 k. 50; od rafinady morzem rs. 4 k. 50 ,  lądem rs. 4 
( tenżo D o k la d  str.  72).

e )  Od włącznie 1873  je s t  w zastosowaniu metoda nowa. Zniosła 
ona różnicę między drogami lądowemi i morzem, obniżając cło corooznie 
o 10 kop. na pudzie.
Cło pobierane było w r .  18 73 po rs. 2 k. 50 od mączki, po rs. 3 k. 50 od rafi.

1 87 4 łł 2 ii 40 ii 3 40 ł>
1 8 7 5 H *2 ii 30 iy 3 łł 30 ł»
1876 11 2 ii 20 ii 3 » 20 >»
1877 11 2 i> 10 ii 3 łł 10 yy
1878 łł 2 ii —

ii 3 łł —
(Ranoitije... str. 2 50)

*) lamie.

2) W  ohwili gdy te uwagi czynimy (maj 18 79 r.), centnar oelny nie
miecki kosztuje w Szczecinie 40 marek mączka, a 43 marek rafinada. 
Przy jm ując  te ocny za punkt wyjścia, łatwo obliczyó po ozemu rnożo byó prze-
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miejscu obliczyliśmy przeci§ciowe koszta produkcyi fabryk ukraiń-

dawany 24 funtowy kamień cukru niemieckiego w Warszawie i pud takiegoż 
cukru w Petersburgu.

I )  w  W arszaw ie.

Cena w Szczecin ie  za 100 funtow y  
centnar w. c. 43 i 40 ma r e k . . . .

F racht do W arszawy 1 m ar. 19 fen  
+  29 '/2 kop. od rafinady 1 mar. 4 fen ig  
+ 2 9 1 , kop. od centnara m ączki . .

F rach t wodą .........................................
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skich i podolskich na rs. 3 kop. 93 od puda cukru; co łącznie z frach
tem od fabryki do najbliższćj stacyi, a następnie drogą żelazną, do 
dworca i z tegoż dworca wozem do magazynów w Petersburgu, i z in- 
nemi kosztami przedaży, wynoszącym nąjmnićj kopiejek 90 od puda, 
czyni rs. 4 kop. 83 '). Cukier zaś sprowadzany morzem ze Szczecina 
mógłby być przedawanym w Petersburgu po rs. 5 kop. 1. Przy każ- 
dśm przeto podwyższeniu podatku ciążącego na produkcyi krajowćj, 
a  więc przy każdćm zwiększeniu jćj kosztów, mogłyby Niemcy prze- 
dawać cukier po cenach niepokrywających rzeczonych kosztów. Przyj
mujemy w tych obliczeniach rubel kredytowy al p a r i  z kurantem  
pruskim, mniemamy bowiem, że kurs dzisiejszy je s t tylko przejścio
wym i że przy swych jeszcze niewyczerpanych bogactwach naturalnych, 
Rossya wcześmćj lub późnićj będzie w możności dojść do zrównania 
swćj monety papierowćj z monetą metaliczną 2).

Przeto przy zamierzonem zwiększeniu kosztów produkcyi cu
kru przez nowo projektowane normy o obniżeniu jego cen, i powyż
szym rachunku i przy możliwości polepszenia się waluty rossyjskićj,
o wprowadzeniu tegoż produktu na targi zagraniczne niemoże być 
już mowy, i zdanie, w zakończeniu poprzedzającego rozdziału dosło
wnie przytoczone, zaliczyć należy do złudzeń optycznych, lub marzeń 
bardzo szkodliwych, ilekroć pod ich wrażeniem roztrząsają się syste- 
mata podatkowe. Nie zbadało też źródło urzędowe ani powodów 
kryzysu w r. 1876/7, o którym przecież wzmiankuje, ani fenomenu 
wyprowadzania cukru do krajów Zachodu, jakie po tymże kryzysie 
przypadkowo przypadło. Na ów kryzys złożyły się były jednocześnie:

W edle  powyższych obliczeń, ceny mączki sprowadzanej z Prus,  już się 
równoważą z oenami targowemi takie)źe mączki dawanemi obecnie w Pe ters
burgu i Warszawie. Cukier zagraniczny nie przychodzi więo do Imperyura  
tylko dlatego, iż agio na kurancie pruskim zapewnia znaczne premium dla 
produkcyi krajowćj. Jakimże sposobem z chwilą zrównania się waluty rossyj
skićj z kurantem pruskim, przemysł  krajowy mógłby podjąć konkurencyą z za
granicą, gdyby przy projektowanćm powiększeniu norin dziennego przerobu, 
czyli p ^ y  podwyższeniu akoyzy w dwójnasób (na  to bowiem ostatecznie wy- 
chodzi powiększenie norm), cło miało być utrzymane w dotychczasowćj wyso- 
kośoi po rs . 2 od puda i gdyby podatkowość nieozyniła różnicy między towarem 
przywożonym lądem, od wprowadzanego morzem?

')  Koszta odstawy cukru z południowo-zaohodnićj Eossyi do Pe ters
burga w r. 1863 (jeszcze wówczas częścią wozami), obliczane były na rs 1 
kop. 6 5, różne wydatki kop. 15, komisowe od przedaży i za dei credere kop. 15, 
razem rs. 1 kop. 9 5 od puda (Priloienija k osobomu mnieniju N r .  171 anneks 
do publikacyi: Trudy komissyi... z r. 1863).

2) Papierowe guldeny austryackio, jeszczo nio tak dawno stojąco ni- 
żćj 60 kopiejek, zrównały się przecież z guldenumi srebrnemi, a przy wię- 
kszyoh obrotach pieniężnych już zaczynają nad temi ostatuiemi mićć nawet 
przewagę.
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a) większy niż la t poprzednich urodzaj buraków i istnienie większćj 
liczby fabryk, w skutku czego ogólna produkcya cukru w samćm Ce
sarstwie, wyniosła była w r. 1876/7 prawie dwa razy tyle, co w roku 
poprzednim '); widocznie zaś nie podążyła za nią konsumcya krajowa.
b) zwiększenie kosztów produkcyi przez podwyższenie norm wydaj
ności i skali samego podatku 2) i c) konkurencya rozwinięta przez 
zagranicę; w ciągu bowiem dwu lat (1875 i 1876) wprowadzono do 
Cesarstwa o 300%  więcćj mączki i o 500%  więcćj rafinady, w sto* 
sunku do przywozu dwu lat poprzednich s). Przyczyn więc tego kry
zysu należy szukać wyłącznie w powiększeniu akcyzy przy jednoczes- 
nćm obniżeniu cła, zwłaszcza od transportów morzem, czyli w podat- 
kowości, mającćj na stosunki ekonomiczne wpływ tak dalece donio
sły, iż nawet dar Niebios nie mógł był przemysłowi obrócić się na 
pożytek.

Idące w ślad za tymże kryzysem obniżenie cen cukru do cyfr, za
ledwie pokrywających koszta produkcyi, a przez pewien czas nawet 
niższych od tychże kosztów, niebyłoby jeszcze ani zachęciło zagranicy 
do czynienia zakupów w Cesarstwie i w Królestwie, ani przemysłowi 
krajowemu otworzyło drogi do targów francuzkich, belgijskich i angiel
skich. Jeżeli bowiem za centnar mączki płaci się dziś w Szczecinie 40 
marek, a za 100 kilogramów we Francyi 68 franków (co licząc rubla al 
pari, odpowiada cenom około 2 rub. 40 kop. i 2 rub., za kamień 24 
funtowy), jakimże więc sposobem fabryki krajowe w stanie normalnym 
podejmowaćby mogły konkurencyą, nietylko w Prusiech lub we Francyi 
z tamtejszemi cukrami, ale nawet w tym ostatnim kraju, z cukrem nie
mieckim, mającym tani fracht morzem? Koszta przewozu cukru pol
skiego do portów bałtyckich, wynoszące jak widzieliśmy około 14 lub 
15 kop. od kamienia i cła zagraniczue, wytwarzają przecież wysokie

' )  W  r. 1 8 6 6 / 7  by ło  w C esars tw ie  fa b ry k  czynnych  2 6 3, w  r o k u  zaś 
poprzedn im  2 5 2 ,  w r .  1 8 6 6 / 7  o g ó ln a  p ro d u k cy a  cukru ,  w samćin C esars tw ie  wy
nosiła  4 , 2 7 1 , 4 2 6 ,  w roku  poprzedn im  2 , 2 8 7 , 6 3 5  pudów; ( R a z w i t i je .. s t r .  2 3 7 ) .  
W  ten  r a c h u n e k  nie wchodzi k ró le s tw o  po lsk ie ,  k tó r e  t ak że  w yprodukow ać  
miało w r .  1 8 7 6 / 7  1 0 0 , 0 0 0  p udów  więcćj , niż w ro k u  p oprzedn im  { tam ie  
s t r .  2 3 9).

) I  rzy 1 0 0  w iadrach  objętośc i  naczyń  dyffuzyjnycb z 7 berkow ców  
w r .  1 8 7 5 / 6  do 16 b e rkow ców  na d o b ę  w ro k u  n as tępnym ; z 13 kop ie jek  
w r .  1 8 7 5 /6  do 15 kop ie jek  w r o k u  n a s tę p n y m  od 1 0 0  fun to w eg o  c e n tn a ra  
bu raków , i 70  do 8 0  kop ie jek  od p u d a  cukru .

3)  w r. 18 7 3 przy  wiez. do R ossy i  mączki p u d . 1 1 S 8 7 1, rafi. pud .  92 7
3 4 1 7 9 6  „  9 2 3

1 4 2 8 4 4 0  „  5 6 1 1  
4 9 4 1 5 8  „  1157 

1 1 0 2  „  4 0 4  
6 1 8  „  33

1874
1875
1876

»11877 ,,
”  v

1878  „
ii

{ lla zw itije ... str. 2 5 0 ) .

11

11
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premium dla cukrów niemieckich, częściowo tylko kompensowane draw- 
bakiem, płaconym przy wywozie przez komory graniczne. Przemysł 
krajowy niemógłby przeto stać na równi z przemysłem zagrani
cznym, ta zaś równość jest jak  wiadomo żywotnym dla każdśj kon
kurencyi warunkiem. Podobna nierówność istnieje między cukrem 
rossyjskim i niemieckim, chociaż Petersburg je s t pod względem kosztów 
przewozu w lepszćm położeniu niż Warszawa, skoro one przy transpor
tach morskich wynoszą tyle od puda, ile nasza produkcya płaci od k a 
mienia. Wiadomo też najbliżej samym władzom skarbowym, iż po
przednio cukier pochodzenia krajowego nie wyszedł był ani razu za gra
nicę, chociaż agio na kurancie pruskim już od lat blizko 20 było ciągle 
wysokićm (od 120%  do 135%). I ono bowiem nie pokrywało jeszcze 
całego premium, wynikającego na korzyść fabryk niemieckich z tańszćj 
produkcyi i z tańszych kosztów odstawy. Musiało przeto coś takiego 
zajść na Zachodzie w latach 1876— 1878, co wytworzyło położenie anor
malne, a więc przemijające, a które przy agio  o 40—50%  droższśm 
niż poprzednio, dało przemysłowi w Cesarstwie i Królestwie w yjąt
kową sposobność zbycia części swej produkcyi we Francyi, w Belgii
i w Anglii. Wywóz bowiem zagranicę, rozpoczęty w 1876, wyniósł 
był w tymże roku 49(i,l00 pudów mączki i 3,362 pudów rafinady, 
wzrósł w roku następnym do 3,594,155 pudów mączki i 297,742 pudów 
rafinady, wreszcie w r. 1878 uczynił jeszcze 230,376 pudów mączki
i 70.692 pudów rafinady *). Pod urokiem tych cyfr, a zwłaszcza wy
wozu z r. 1877 statysta rossyjski nie poczytywał za rzecz potrzebną 
badać, co było rzeczywiście przyczyną owego niezwykłego fenomenu 
ekonomicznego i jak już zaznaczono, zapowiedział urbi t l  orbi, że cu
kry rossyjskie i polskie „znajdą bardzo obszerny, stu ły odbyt zagranicą.”

A przecież anormalność położenia i wyjątkowość przyczyny, k tó
ra  je  wytworzyła, dawały się wyczytać między liniami, już w samych 
urzędowych źródłach, wykazujących zmniejszony w r. 1876 w Niem
czech plon buraków o przeszło 15% , we Francyi zaś o połowę w sto
sunku do urodzajów roku poprzedzającego 2). I w istocie tylko nad
zwyczajny nieurodzaj buraków na Zachodzie w r. 1876 •’), w połączeniu 
z kursami wojennemi waluty rossyjskićj, wyjątkowo dozwolił przemy-

!) R a zw itije ... str. 2 51.
2) Weil le  tablicy  I ,  dołączonej  do  pisma Obzor ... f a b ry k i  w Niem czeoh 

przerobiły w kam pan i i  1 8 7  5 /6  8 3 .2 2  5 ,6 8 3 ,  w k am pan i i  zaś nas tępne j  ty l 
ko 7 1 , 0 5 3 , 7 4 5  cen tna rów  buraków  w. c.; p rodukcya  zaś cukru  z 7 , 1 6 0 , 9 6 4  
takichże c e n tn a ró w  w r o k u  187 5 /6  zeszła w kampunii nas tępnć j  do 5 ,8 2  4 ,0  7 7 
c e n tn a ró w .  W e d le  znowu tab l icy  V ( ta m ż e )  F ra n o y a  w y p ro d u k o w ała  cukru  
2 8 , 8 7 5 , 5 0 7  p udów  w r .  1 8 7 5 ,  a  ty lk o  1 4 , 5 0 0 , 0 0 0  pudów w ro k u  1 8 7 6 .

3) „ T o u t  le m onde  sait  quello  a <$tó la oam pagno  sucrifero do ce t te  pć-  
r ioda  p o u r  la  suc re r ie  indig&ne: les  f ldaux  du ciel,  8’a e h a rn a n t  su r  el le,  o n t  r<5- 
duit sa p ioduo t ion  d e  moitió .’’ D e  Sa in t  RiSmy, loc. c ii ,  s t r .  1 7 2  i 17 3.
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słowi Imperyum wyprowadzić za granicę znaczną ilość cukru zaraz 
w tymże, a zwłaszcza w roku następnym. Ten nieurodzaj oszczędził 
był tylko Austryą i Imperyum rossyjskie i tylko w tych dwu państwach 
produkcya cukru w r. 1876/7 przewyższyła takąż produkcyą z roku 
poprzedniego. Przeciwnie zaś w Belgii, Holandyi i Niemczech, pro
dukcya znacznemu uległa była zmniejszeniu, co oddziałać musiało i na 
ceny targów angielskich '); produkcya zaś we Francyi nie doszła poło
wy produkcyi normalnćj i nie wystarczyła nawet na potrzeby konso- 
macyi miejscowej 2).

Nastąpić więc m usiał niezwykły wzrost cen cukru na Zachodzie
i silne zapotrzebowanie łego produktu przez kraje niedotknięte klęską 
owego nieurodzaju. We Francyi np. przecięciowa cena mączki białśj 
z października 1876 r., franków 67 i centimów 70, podniosła się była 
w listopadzie t. r., do 95 franków za 100 kilogramów 3), czyli 11 fran
ków, 7 centimów za kamień, a 18 fr. 6 2 '/2 cent. za pud, co licząc frank 
po 40 kop., wynosiło mniej więcćj 5 rub. 66 kop. za kamień, a 7 rub. 
45 kop. za pud. Nic przeto dziwnego, że przy ówczesnych cenach 
w Warszawie po rs. 2 60 kop. do rubli 3 za kamień, Francya mogła się 
zaopatrywać w cukier polski i rossyjski, chociaż ponosiła jeszcze koszta 
przewozu i opłaty celne.

Zestawienie więc powyższych cyfr objaśnia, iż przez ów stały 
odbyt na cukier za granicą, zapowiadany w urzędowćm źródle, rozu
mieć nalepy tylko lata wyjątkowego nieurodzaju buraków na Zacho
dzie, schodzące się z wielkim upadkiem waluty rossyjskiśj; że przeto 
w latach urodzaju normalnego za granicą i poprawienia się tejże wa
luty, przemysł cukrowniczy w Imperyum nie może i niepowinien opie
rać swego rachunku na możliwości korzystania z obcych miejsc zbytu, 
gdyż rzeczywiście nićma on ani tej możliwości, ani tych debouchees, 
pomimo przeciwnego oświadczenia, otoczonego powagą przywiązaną 
do źródeł urzędowych.

')  P a t r z  p rzyp isek  w rozdzia le  w s tę p n y m  t e g o  s tu d y u m , w ykazujący  
p rodukcyą  c u k ru  w E u ro p ie  w c iągu cz te rech  k am pan i i  1 8 7 4 / 8  r . ,  wedle  ob l i 
czeń F .  O .  L ich tn .

2)  I)e  S a in t  R ź m y ,  loc.  ci t .  s t r .  1 7 ,  pośw iadcza,  iż k am p an ia  n o rm a ln a  
z r . 18 7 5 /6  we F ra n c y i ,  d o s ta rczy ła  4 4 9  milionów k i lo g ra m ó w  cukru ,  a n o r 
m a ln a  zaś z r . 1 8 7 6 / 7  ty lk o  2 30  milionów. Ż e  zaś miejscowa kon su m c y a  we 
F ra n c y i  wynosiła  w r .  18 72 2 4 4  milionów ( ta m ż e  s t r .  2 1 2 ) ,  a w r. 1 8 7 5  2 7 5  
m ilionów k i log ram ów  ( d r .  v. K a u fm a n n ,  loc. ci t.  s t r .  2 6 ) ,  n a ró d  f rancuzk i  m u 
siał p rze to  dokupić  c uk ru  i na  uzupe łn ien ie  sw ych w łasnych  po t rzeb  i na h a n 
d e l  z zagran icą ,  sk o ro  samćj rafinady wywozi corocznie  do in n y ch  kra jów  p rze 
szło 2 , 5 0 0 , 0 0 0  cen tn a ró w  m e try czn y ch  ( tam że ,  s t r .  53) .

8) D e  S a in t  R ć ra y ,  loc.  ci t .  s t r .  17 3.
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X.

Po przekonaniu się,- iż celem dzisiejszćj podatkowości nie jest 
bynajmniśj: 1) ani zapobieganie temu, iżby cukier zagraniczny do Im- 
peryuin wprowadzanym niebyt i przemysłowi krajowemu nie odebrał 
miejscowych debouchees\ 2) ani ułatwianie rozwoju tej gałęzi przemy
słu przez system protekcyjny w stosunkach z zagranicą, przez równość 
podatkową w stosunkach z produkcyą krajową '), przez umiarkowanie 
wreszcie samejże akcyzy, mogące zachęcić zasoby i oszczędności miej
scowe do zakładania nowych fabryk, zamiast ciągłego, jak  się dzieje 
zamykania tych, które się były po wznosiły pod wpływem poprzedniej 
polityki finansowćj; musimy, idąc zawsze drogą domysłów, przejść ko
lejno inne możliwe cele każdćj podatkowości i stawiać pytania: który 
z nich s ta ł się dziś zadaniem statystów? Gdy zaś rolnictwo jest naj- 
główniejszem bogactwem narodu, a zarazem najżywotniejszą dziedziną 
działalności ekonomicznej i najważniejszą gałęzią przemysłu krajowego 
w Cesarstwie i Królestwie, przeto przedewszystkićm przychodzi na myśl, 
azaliż podatkowość nie dąży właśnie do powiększenia produkcyi bura
ków, a więc do rozwoju kultury rolniczćj, przemysł zaś cukrowniczy 
na drugim pozostawia planie? Uprawa bowiem buraków nietylko 
produkcyi zbożowej żadnego nie przynosi uszczerbku, ale jćj właśnie 
pomaga v).

Na zastój rolnictwa i pożytek wynikający dla kraju z polepszenia 
kultury rolniczej, zapatrują się wprawdzie urzędowe źródła z widocz- 
nćm współczuciem, inogącćm powyższą myśl rzeczywiście nasuwać; 
spółczueie to nie wychodzi przecież z granic miłości czysto platonicznćj, 
skoro nie znalazło pozytywniejszego dla siebie wyrazu i bynajmnićj te 
mu nie zapobiega, iżby podatkowość zamiast wziąć pod opiekę fabryki 
mniejsze, gospodarczo-roluicze, nie czyniła ich położenia jeszcze 
trudniejszym. Jakoż w liczbie tylu fabryk już zwiniętych, najwięcćj 
jest właśnie gospodarczo-rolniczych, które, nie posiadając dość środ
ków pieniężnych do zaprowadzania coraz nowych przyrządów, doby
wających sok z buraka, jak można pospieszuićj, a więc płacąc podatek 
stosunkowo wyższy, niż fabryki wielkie, w kapitał zasobne, nie szczę-

1) J a k  należy  po jm ow ać znaczenie równości  poda tkow dj ,  uczy j e d n o  ze 
sprawozdań p rzeds taw ionych  w r .  1880  Ciału P ra w odaw czem u we F ra n cy i :  
„ii ne faut p as  o ub l ie r  qu il  n ’y a  de  p r o g r t s  se r ieux  q u e  oelui qu i  s’aocomplit  
sous le niveau des  c h a rg e s  co m m u n e s  e t  aucun per fd c t io n n em en t  ne  p o u r ra i t  
jus t i f ie r  une  indgali td  dans  1 imp3t.  Pa t rz :  M .  A m d,  loc. ci t.  tom I I ,  p r z y -  
pisek 4, na s t r .  12 9.

2)  „L a  cu lturo  de  Ia bo t tc rav e ,  a s so lem en t  prdcieux,  loin de  nuiro  il la 
production du  bić ,  l’avai t  favorisde e t  fourn issm t ainsi & p lusiours  d e  nos  dd- 
partements,  sans d o m m a g e  p o u r  n o tre  app rov is iom iem pn t  gdndra l ,  un  nouvel 
dldment de richesse.” Poświadcza M. A m d, loc. cii., t .  I I ,  str.  1 1 3 .
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dząc nakładu, ilekroć on fabrykacyą przyśpiesza, niebyły w możności 
ani swych kosztów produkcyi zmniejszyć, ani wytrzymać konkurencyi 
przy obniżaniu sig cen cukru produkowanego prędzej.

Stało sig więc z fabrykami gospodarczo-rolniczemi to, co się stać 
musi i z każdą inną, gałęzią, przemysłu, ilekroć albo wadliwa metoda 
wytwarza nierówność podatkową, albo wysokość ciężaru wychodzi z gra
nic umiarkowania. I nićma najmniejszej co do tego wątpliwości, iż 
przy dalszćm podwyższaniu norm, a więc przy potęgowaniu z tych sku t
ków podatkowości wadliwćj w zasadzie, stanie się wkrótce z wszystkie- 
mi mniejszemi fabrykami cukru to samo, co się już stało z gorzelniami 
mniejszemi, przedewszystkiem zaś z temi, które istniały poprzednio 
wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa rolnego i poprzestawały na prze
rabianiu kartofli, jakie ono corocznie wyprodukować zdołało. W szyst
kie mniejsze upadły z widoczną i powszechnie uznawaną szkodą kultury 
rolniczej; zostały zaś same gorzelnie wielkie, istne zakłady przemy
słowo fabryczne. Wszystkie mniejsze fabryki cukru upadną tak  samo 
w czasie niedługim i zam iast jak  obecnie 245 fabryk w Imperyum, 
utrzyma się na przyszłość zaledwie kilkadziesiąt.

Kultura więc rolnicza nie jest celem dzisiejszśj podatkowości, 
skoro zmiejszenie liczby fabryk pociągnąć musi za sobą zmiejszenie 
produkcyi buraków, do rozwoju tśjże kultury tak  dalece pomagającej.

Miałażby ta  podatkowość kierować się względami na ogólną eko
nomią kraju i oszczędzać cukrownictwo z uwagi na wywierany przez 
nie wpływ na inne gałęzie przemysłu? I na to pytanie niepodobna dać 
odpowiedzi twierdzącej. A jednak jest rzeczą widoczną, iż fabryki cu
kru  oddziaływają w sposób dodatni nietylko na kulturę rolniczą, ale 
wytwarzają zarazem liczne źródła zarobków dla ludności poszukującej 
pracy i jednocześnie ożywiają wiele innych gałęzi przemysłu, dając za
jęcie fabrykom maszyn, wytworów chemicznych i materyatów, bez k tó
rych fabrykacya cukru obejść się nie może, przemysłowi węglowemu 
dostarczającemu jćj opał, zapewniając wreszcie fracht drogom żela
znym '); skutkiem czego cukrownictwo staje się nowym żywiołem bo
gactwa narodowego wszędzie, gdzie istnieje i gdzie się rozwija. Staty
ści mogliby zaś tylko wtedy do powyższego dochodzić celu, gdyby po
przestawali na podatku bardzo umiarkowanym, a obciążającym pro
dukcyą równomiernie, oczekując wzrostu dochodów budżetowych od ro
zwoju tćj gałęzi przemysłu, od postępu kultury roluiczćj, mogącćj do
starczać buraków więcej, i od zwiększenia sig produkcyi i konsumcyi 
cukru, nie zaś od samego powiększania norm i skali podatku.

Czyżby dzisiejsza podatkowość troszczyła się głównie o polepsze
nie stosunku wywozu wyrobów krajowych, do przywozu towarów, które 
z zagranicy napływają do Imperyum? I to nie. Chcąc bowiem od
działywać w tym kierunku, wypadałoby zmniejszać podatki ciążące na

‘J M . Amd loco c ita to , tom  I I , 6tr. 1X4.  

Tom  IV . P aździern ik  1879. 15
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przemyśle krajowym, podnosząc jednocześnie cła od wyrobów wchodzą
cych z zagranicy.

Okazuje się więc, że ta podatkowość pozostaje pod wyłącznym 
wpływem projektów fiskalnych i właśnie dlatego nie sprowadzała do
tychczas takich dla skarbu rezultatów, jakie wedle jćj obliczeń zape- 
wnionemi być miały. Między budżetem państwowym a ekonomicznym 
stanem społeczeństwa i stopniem bogactwa narodowego istnieje bo
wiem ścisły związek; dochody budżetowe wzrastają z wielką łatwością 
tylko tam, gdzie wszystkie gałęzie przemysłu mają warunki ciągfego 
rozwoju. Ten więc rozwój każdćj z osobna działalności ekonomicznej 
powinienby dominować nad poglądami każdego statysty. Nietrzyma- 
jąca się tej zasady podatkowość, nietylko źle oddziaływa na dobrobyt 
krajowy, ale we własnych nawet projektach doznaje zawodu.

Do wszystkich zaś stron ujemnych dzisiejszej podatkowości, już 
wytkniętych w ciągu tego studyum, dołącza się jeszcze jej krótkotrw a- 
łość i zmienność. Chcąc zaś kapitały krajowe zwrócić ku tćj lub inućj 
gałęzi przemysłu, czyli dać impuls do zakładania fabryk nowych, nale
żałoby ustanawiać podatek zawsze na okres dłuższy, na la t przynaj- 
mniśj 10 i w ciągu tego okresu powstrzymać się od wszelkich zmian, 
tak  w podstawach jak i w skali nałożonego ciężaru. Niepodobna bo
wiem spodziewać się, iżby pod nieustanną groźbą podwyższania podat
ku, a więc powiększania kosztów produkcyi zakładano fabryki nowe, sko
ro pod tą grozą, nawet przybliżenie obliczyć się nieda, ani spodziewana 
cyfra dochodów fabryki, ani czas, w którym jej zakładowy kapitał bę
dzie mógł być zamortyzowanym czyli zwróconym.

Podatkowość w Imperyum zmieniała się dotąd co la t G, a więc 
w terminach na zamortyzowanie kapitału zakładowego widocznie za- 
krótkich; projektowane zaś normy mają trwać tylko lat 5, a pomimo 
to większość statystów jeszcze dopuszcza podwyższanie i tychże norm
i samej skali podatkowćj, nawet w ciągu tegoż terminu, byleby o każ
dćj zmianie fabryki były zawiadomione na rok przed jćj zaprowadze
niem ’).

Można więc być pewnym, że już nie powstanie żadna nowa fabry
ka, co stanie się znowu zaporą, a przynajmniej ważną przeszkodą do 
powiększenia konsumcyi cukru w Imperyum, o której mamy pomówić 
w rozdziale następującym.

(Dalszy ciąg naslapi).

' )  Ż u r n a l Kommissii, str. 27 i 28; w motywach tego wniosku czytamy: 
„P r i  nastojaszczem p o l o ż e m i  naszicli finansów i neobcliodimosti izyskania 

aredstw dla pokrytija razchodow, predstawliactsia licwozmożnym sticsniat’ w sioin 
otuoszen ii Prawitelstwo."
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H istorya literatury w spółczesnej u ludów słow iańskich , przez C ourr iere’a.

Wydawca paryzki Charpentier, przedsięwziął od la t pięciu ważną 
publikacyą: w osobnych toinach puszcza w świat streszczoną historyą, li
teratury  współczesnej w różnych krajach europejskich. Szereg ten 
rozpoczęła literatura w Anglii, za nią poszły literatury we Włoszech, 
w Rossyi, w Hiszpanii. Każdy dział powierzony był do wypracowania 
innemu autorowi. W działach angielskim, hiszpańskim i włoskim,
o których mówiliśmy w swoim czasie, uderzyła nas dążność realistycz
na, ale trudno było zaprzeczyć autorom znajomości przedmiotu: Odysse 
Barot, Amedeusz Roux i Gustaw Bubbard, korespondenci do przeglą
dów i dzienników, obznajmiają oddawna publiczność francuzką z bie
giem angielskićj, włoskićj i hiszpańskićj literatury. Co do rossyjskićj, 
opracowanej przez p. Courriere, pozostawiwszy jej ocenienie kompetent- 
niejszym od nas krytykom, poprzestajemy tylko na prostem doniesieniu.

Nowy tom pubiikacyi Charpentier’» pojawił się znów przed dwo
ma miesiącami; obejmuje H'Sluryą literatury współczesnej u ludów 
słowiańskich, autorem jćj tenże sarn p. Courriere, dziś członek komite
tu  słowiańskiego w Kijowie. Przedmowa jego datowana z Klewania 
na Wołyniu.

Obszerny tom złożony z 550 stronnic, podzielił autor na dwie 
części. Pierwsza poświęcona południowym Słowianom, ogarnia litera
tury: bułgarską, serbską, kroacką i słoweńską; druga ma na celu li
teratury  Słowian zachodnich: czeską, serbsko-łużycką, słowacką, B ia ło 
ruską i polską.

Ze względu na szczupłe ramy nasze, zmuszeni jesteśmy pominąć 
literatury pobratymczych nam plemion, a przystąpić odrazu do tćj, 
która nas przedewszystkićm obchodzi. Rzucimy tylko kilka pobieżnych 
uwag. Dlaczego, pytamy, p. Courriere nie poświęca osobnego ustępu 
literaturze dubrownickiśj, k tóra w XVII wieku przyświecała tak wiel
kim blaskiem? Zaliczając ją  do serbskiej, wspomina tylko nawiasem, 
że po klęsce na Kosowem Polu, literatura  narodowa schroniła się do 
Dal macy i i tam zakwitła w Dubrowniku. Ztądby wypadało, że litera
tu ra  dubrownicka m iała być dalszym ciągiem serbskićj; tymczasem 
rzecz się ma inaczćj: literatura dubrownicka czyli raguzańska, była 
ściśle miejscową, wypływa ona z geograficznego położenia i z catćj hi
storycznej przeszłości tych Słowian, którzy przybywszy zza K arpat
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w wieku VII, wyniszczyli Awarów w Dalmacyi i utworzyli osobne spo
łeczeństwo pod wpływem dawnych kolonistów łacińskich, a szczególniej 
pod wpływem cywiłizacyi włoskićj i katolickiego kościoła. To tćż li
teratu ra  raguzańska zachowała charakter całkiem odrębny od ludowćj 
serbskiój literatury. Najsłynniejszy przedstawiciel jćj Gundulicz, au
tor Osman idy, ledwie że znalazł krótką wzmiankę w obszerućm dziele 
p, Courriere.

Ocenienie poezyi ludu serbskiego, sprzeczne zupełnie z sądem 
Mickiewicza i innych najpoważniejszych krytyków, którzy ją tak wyso
ko podnieśli. „Poezya serbska, mówi p. Courriere (str. 87), zaleca się 
raczćj ilością niż jakością, jeszcze się nie pozbyła formy ludowćj, a ta  
pierwotna powłoka tamuje źródło jćj natchnień!!”

Mówiąc o ruchu literackim u Słoweńców, autor niechętnie patrzy 
na Kopitara. Ciekawa jego konkluzya o badaniach tego uczonego. „W pra
cach swoich, mówi on, Kopitar zarówno jak Dobrowski, pilnował tylko 
strony naukowej.” Pod piórem p. Courriere jestto  największy zarzut, 
gdyż cechuje wyłączenie się od ruchu fantastycznego.

Przejdźmy wreszcie do literatury polskiej, której autor poświęca 
blizko połowę tomu. Ze względu na język niepodobna było wyłą
czyć Polski z liczby narodów słowiańskich, a przecież tak pod względem 
ustroju społecznego, jak i formy rządu, widzi w nićj jakąś szczególną 
anomalią. Polska w oczach jego przedstawia się jako wyrodek wśród 
jedności plemiennćj Słowian. Pierwszym tego powodem „napaść Nor
mandów Lechów, którzy przed IX wiekiem opanowali brzegi Wisły 
i zaprowadzili w podbitym kraju swoję polityczną i społeczną organiza- 
cyą.” Ztąd wniosek, że szlachta normandzkiego pochodzenia zaciężyła 
tu  nad ludem i zwichnęła jego normalny rozwój, sparaliżowała w nim 
słowiańskość. Zapytalibyśmy autora, dlaczego najazd tychże Skandy- 
nawców na kraje naddnieprzańskie, najazd który nie jest hipotezą ale 
historycznym pewnikiem, nie odebrał im narodowości słowiańskićj? 
dlaczpgo tubylcy naddnieprzańscy przeważyli nad zaborcami, nadwi
ślańscy zaś utonęli w ich powodzi?

W dalszym ciągu rozumowania, autor zbija przecież sam siebie. 
Około XVII wieku pokazuje w Polsce sto tysięcy sejmującej szlachty 
(str. 339): aby sto tysięcy wystąpić mogło razem, potrzeba przypuścić 
co najmnićj półtora miliona ludności stanu rycerskiego. Tak było 
w rzeczy samćj *), a ta wielka liczba czyż nie świadczy wymownie, że 
rycerstwo polskie zasilało się bezustanku luiem  wiejskim? Autor 
mówiąc o napływie Lechów-Normandów, opiera się na znanych hipo
tezach Szajnochy (str. 459); ależ historyk nasz, gdy przypuszcza ten 
najazd, odnosi go do czasów bardzo odległych. Sam wreszcie fakt, że 
stan rycerski przyjął tradycyę o Piaście jako narodową, że się nią

*) Lelewel w roku 183 9 liczy do trzech milionów szlachty w gran i-  
oach daw nćj  Rzeczypospolitej: w tćj liczbie pomieścił zapewno milion uprzywi
l e jo w an eg o  mieszczaństwa.



szczycił i wylewał krew dla niej, świadczy jak  błędnie p. Courriere 
wyrokuje o stosunku szlachty naszćj do wieśniaczego ludu.

Drugim powodem odpadnięcia Polski od pnia słowiańskiego, był 
według autora Chrystyanizm zachodni. Kościół rzymski, wsparty ra
mieniem cesarzów niemieckich, wytępił, zdaniem jego, ostatnie szczątki 
organizacyi słowiańskiej, wprowadzając korporacye, kasty, słowem 
wszystkie naleciałości europejskiego feudalizmu. P. Courriere jest tu 
echem całćj szkoły, złożonćj z pp. Rambeau, Leger, szkoły którćj wy
padki nadały dziś wielkie znaczenie. Podług niój wszystko co odróż
nia Polskę od Serbów i Czarnogórców, jak silny wyrób indywidualizmu, 
osobiste dziedzictwo ziemi, są naleciałością zachodnią, rozszerzoną 
przez katolicyzm i wpływy niemieckie. A przecież sami wyznawcy tćj 
szkoły obstają silnie za aryjskićm pochodzeniem Słowian. Skoro mo
wa o pokrewieństwie, to przecież większym jego dowodem jedność 
w społecznym ustroju, niż samo zbliżenie lingwistyczne. Słowianie 
jako należący do szczepu aryjskiego, musieli mieć silny wyrób indywi
dualizmu, ze wszystkiemi jego następstwami. Przybyli oni do Europy 
jeśli nie z takim wyrobem kastowości, jaki objawi! się u braci ich, któ
rzy podbili Indye, to przynajmniej z instynktowym usposobieniem w tym 
kierunku. Stan dzisiejszy Serbów i Czarnogórców nie może być mo
dłą dla oznaczenia pierwotnego stanu Słowian, wiadomo bowiem, że te 
ludy zmieszane z hordami turańskich koczowników, zatraciły wśród 
nich pierwotne cechy własnćj cywilizacyi; oneto raczćj należą do wy
jątków, a nie Słowianie nadwiślańscy, których autor z całą szkołą swo
ją  ma za odrodków w społeczeństwie stowiańskiem.

Mylne w głównych zasadach sądy p. Courriere, niemniśj są 
mylneini w zastosowaniach szczegółowych. Cywilizacya zwana łacińską, 
nie była jak  widać tak przeciwną żywiołowi słowiańskiemu, skoro pod 
wpływem jej zrodziła się cywilizacya polska i krytyk, przy całej złćj 
woli, odmówić nie może blasku i wielkiej doniosłości. Śledzi on s ta 
ły, acz w pojęciu jego anormalny jej rozwój, od pierwszych wieków 
Chrześciaństwa; pokazuje ja k  obce duchowieństwo urządza szkoły na 
wzór zagranicznych, jak  obcy zakonnicy spisują kroniki język iem  Cy
cerona (str. 324). Sąd to nazbyt pochlebny dla kronikarzy naszych! 
la k  Gallus jak jego następcy pisali łaciną barbarzńską, nie różniąc 
się w tćm od współczesnych im annalistów francuzkich i niemieckich.

W XVI w. wprawdzie autor spostrzega postęp, ale zorza Zygmuntow- 
skiqj epoki wcale go nie olśniewa: widzi w Polsce słabą rewerberacyą 
zachodniej cywilizacyi. Rey według niego, to jakiś niedorosły Mon- 
taigne, samouk bez szkolnćj teoryi. Górnicki to czciciel arystokracyi 
bijący przed nią czołem. W Kochanowskich dziwi go nadzwyczajna 
płodność pióra, (une fśconditć extraordinaire); sądziłby kto że to ja 
kiś dawny Dumas albo Kraszewski! znać p. Courriere zbił na jedno, 
wszystkich trzech Kochanowskich, nie zna innych prócz Jana Czar
nolasu. Chwali gładki jego wiersz, ale odmawia mu wszelkiej ory
ginalności: „w trenach na śmierć Urszulki, mówi on, czasem tylko
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sucha erudycya ustępuje miejsca uczuciu i prostocie.” Szymowowicz 
znów trywialny i przesadzony, „niesłusznie Mickiewicz zowie go w pre- 
lekcyach poetą narodowym.” P iotr Skarga, to patryota fanatyk, no
wy Sawonarola: onto piórem i słowem przygotował fatalną unią 
brzeską.

Jeźli p. Courriere śledzi w rzeczy samój obecny bieg literatury  
naszej, jakże musi żałować, że D zieje Polski w Zarysie , pojawiły się 
tak  późno. Ileżby tam znalazł argumentów na poparcie założenia 
swego. Całą epokę złotego wieku naszćj literatury, byłby określił 
jednem orzeczeniem, iż takie panowanie jak  Zygmunta I „niemógto” 
wydać wielkich ludzi, a takie jak  Zygmunta Augusta „niedopuszczato” 
ich ukazania się w Polsce. Takim jest właśnie pogląd p. Courriere; 
jakże byłby szczęśliwy, gdyby mógł rzekomo potwierdzić zasady swo
je powagą uczonego krakowskiego.

Rządy Stanisława Augusta przypadły do myśli autorowi. Obok 
innych powodów, tryum f idei francuzkich na dworze, usposabia go 
dobrze dla króla, protektora literatury, miłośnika sztuk pięknych. 
Z upodobaniem maluje świetne czasy, kiedy Warszawa staje się odbi
ciem Wersalu, kiedy z pudrem i trefionemi perukami, z rogówkami 
pięknych pań, napływają z Paryża idee tilozoticzne, kiedy na pokojach 
królewskich przebiega z rąk do rąk  list W oltera lub pani Geoffrin. 
Razi go tylko widok zabłąkanych tu i owdzie kontuszowców z karabelą 
u pasa, wyrażających się łaciną średniowieczną! Ta sprzeczność dwu 
żywiołów sprowadziła wzajemną nienawiść, rywalizacyą dworu i pro- 
wincyi i staje się, według niego, głównym powodem konfederacyi B ar
skiej.

Zobaczmy jak  krytyk sadzi ówczesną literaturę: na czele zbu
dzonego ruchu stoi Trembecki; „napisał długi nudny poemat Zo
f i ó w k ę Biskup Krasicki, to gorący zwolennik filozofii francuzkićj 
XVlII-ego wieku. Faworyt Fryderyka II, znal Woltera w Sans 
Soucy, uległ zupełnie jego doktrynom, ale „mnićj głęboki od filozofa 
z Ferney, nie wywarł na wiek swoj żadnego wpływu.”

Z utworów Krasickiego, p. Courriere podnosi szczególniej My- 
szeidę i Monochomachią. Niezrównane jego bajki i satyry zbywa lek
ko, nie widzi w nich dowcipu, tylko ironią i sceptycyzm. Satyry Na
ruszewicza więcćj, jak  mówi, mają charakteru narodowego. Biskup 
smoleński, według autora, stanowi zupełną sprzeczność z biskupem 
warmińskim. Gdy ten ostatni zawołanym był dworakiem, (abbe de 
eour), tamten poważny, surowy, biczem satyry chłoszczący ospałość 
i swawolę, jak  nowy Juwenalis, postrachem był świetnego dworu. 
Obraz to fantastyczny: drukowane wiersze Naruszewicza w innćm po
kazują go świetle, cóż powiedzieć dopiero o cynicznych dystychach, 
przechowanych w tradycyi, któremi surowy  biskup ożywiał czwart
kowe obiady Stanisława Augusta? Jako historyk, Naruszewicz impo
nuje szczególniej autorowi; w jego szkole, zaleca kształcić sig wszyst
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kim dziejopisarzom polskim. Dwu rzewnych poetów ówczesnych: K ar
pińskiego i Kniaźnina odtrąca z lekceważeniem i pogardą.

Z równą pogardą zbywa prace sejmu czteroletniego. „Ogło
szenie konstytucyi 3 maja, najgorzej, ja k  mówi, przyjętćm było w k ra
ju.” Szkoła propagująca te zasady, ma dziś i u nas zwolenników, 
na czele ich stanął obecnie, wspomniony wyżćj p. Bobrzyński. Oto 
jego wyrazy: „wszystkie plany i przedsięwzięcia ówczesne, wychodzą 
tylko od szczupłego zastępu ludzi i upadają wszystkie, nie wyjmując 
konstytucyi 3 maja.” Takie to wyroki, p. Bobrzyński przedstawia 
jako swoją historyozofią! Pan Courriere uważa niemniej swe poglądy 
za wyniki badań historyozoficznych!

Czasy księztwa Warszawskiego określa autor w kilku pobież
nych rzutach pióra: ani słowa o radykalnćj zmianie stosunków spółe- 
cznych i ekonomicznych, przez wprowadzenie kodeksu Napoleona 
i usamowolnienie włościan. Autor nic o tćm nie wie, w ciekawym 
przypisie (str. 350) zarzucając panu Mazade, iż podaje do R em e de 
deux Mon des artykuły o Polsce z d rug ie j ręki, dowodzi że poddaństwo 
zniesionem było dopiero przez rozporządzenia ostatnich czasów.

W ierny przyjętemu systematowi, autor poniża wszelkie prace te 
go okresu, usiłuje zmniejszyć każdą prawdziwą zasługę. „Linde w sła
wnym swoim Słowniku spożytkował tylko filologiczne prace Czecha Do- 
browskiego; Jan Śniadecki, człowiek niesympatyczny, przesadzonym 
był purystą, pretensyonalnym mówcą i krytykiem. Poezya nie wycho
dzi z ciasnych formułek klasycyzmu.” Imię Woronicza ani ra z  nie 
wspomniane!

Romantyzm występuje wreszcie do walki z klasycyzmem. Autor 
w tryumfie nowych idei widzi tylko ujemną stronę: złowrogi wpływ 
germanizmu na polskie umysły. Posłuchajmy go: „Teorye filozoficzne 
Niemców, utwory Getego i Szyllera, otwierają poetom polskim nowe 
widnokręgi, wtajemniczają ich w fantastyczną poezyą średnich wieków. 
Oryginalność romantyków polskich ucierpiała na tem. Romanse i bal
lady, naśladowane z Getego lub Burgera, zalały potopem literaturę. 
W itwicki, Odyniec, Zan i Mickiewicz, najlepićj kopiowali ducha nie
mieckiego.” Ustęp ten nie potrzebuje komentarza. ,Radzibyśmy wie- 
dzićć, z którego poety Mickiewicz skopiował Parysa, Świtezianki, Sone
ty krym skie  i odę Do młodości.

Co chwila nowy chaos. „Średniowieczny świat europejski, mówi 
autor, z rycerstwem swojćm i organizacyą społeczną, nićmiał nic 
wspólnego z historycznemi tradycyami Polski.” I  zkądże taki rozbrat 
z Europą, jeżeli jak p. Courriere dowodził z początku, Polska od pier
wszych lat politycznego istnienia, odstąpiła od tradycyi ludów słowiań
skich, a rzuciła się całkiem w objęcia Tatynizrou i germańszczyzny?

Zobaczmy jeszcze jak autor pojmuje walkę romantyków z klasy
kami: „Zapał mlodćj generacyi dla średnich wieków niedługo potrwał; 
a  klasycy, którzy bronili tradycyi narodowych przeciwko nowćj szkole, 
przekouali sig wkrótce, że obawa ich była bezzasadną.” Szkoda, że
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autor nie wytłómaczył Iepićj, w imię jakichto tradycyi narodowych, 
występowali klasycy przeciwko romantykom? Czyżby troista jedność 
aleksandryjska, czyżby Apollo z muzami, Wenus z Kupidynem, nale- 
żćć miały do naszych domowych tradycyi?

„Romantycy polscy, mówi dalćj autor, otrząsnęli wreszcie roman
tyzm z obcych form i spoili go z życiem narodowćm...” Ta ewolucya 
nie zadawalnia przecież krytyka; „nowa szkoła idzie w ślad za dążnoś
cią dawnej szkoły, w przeszłości widzi tylko szlachtę, z małym wyjąt
kiem pozostaje arystokratyczną.” Przyznajmy jednak, że arystokra- 
tyczniejsza była dawna szkoła; ziemska szlacheckość nie wystarczała 
jćj, szukała bohaterów swoich na wyżynach Olympul

Tu następuje ldasyfikacya poetów: Brodziński, Malczeski, Za
leski i Goszczyński, mają być przedstawicielami geniuszu słowiańskie
go; Mickiewicz wyobraża polityczne aspiracye Polski. Nie pojmujemy 
dlaczego autor zaliczył Malczeskiego do słowiańskiej grupy; w rozbio
rze bowiem Maryi, dodaje, że wpływ Byrona, z którym poeta znał się 
w Wenecyi, oddziałał na niego widocznie. Co więcćj, zarzuca poecie 
wyszukiwanie efektów, przesadę w uczuciach i zupełny brak ludowego 
żywiołu w poetycznej powieści.

Bogdan Zaleski zato najbardziej słowiański ze wszystkich pol
skich poetów. „Ma nawet dążności panslawistyczne,” mówi krytyk, 
przyklaskiwał oburącz pracom Szafarzy/ca, Kollara i W uka Karadzi- 
cza. Charakter słowiański uderza szczególniej w jego pieśniach reli
gijnych, gdzie Chrystyanizm łączy się z pogańskieroi ideami.” Radzi- 
byśmy wiedzieć, co głęboko pobożny Bogdan powić na takie ocenienie? 
Nie wszystko jednak zachwyca krytyka w naszym niezrównanym śpie
waku ukraińskim; jego Diun/ci przedstawiają mu kozaków w fałszywśm 
świetle; w Duchu od stepu harmonijna forma wiersza, ledwie że pokry
wa przed nim wielkie ubóstwo treści; rapsody poetyczne nadzwyczaj 
słabe w jego oczach.

Goszczyński, zdaniem autora, przewyższa i Bogdana i śpiewaka 
Maryi. Rzecz dziwna, że mówiąc o poetach ukraińskich owego czasu, 
pominął całkiem Olizarowskiego. Poemat Zawerucha zasługiwał 
przecież na wzmiankę. Snać p. Courriere nie czytał znakomitych kry
tyków naszych: Aleksandra Tyszyńskiego i Michała Grabowskiego. 
Obaj estetycy znani mu zaledwie z imienia. Pierwszego zowie idealis
tą, co u niego ujemne ma znaczenie; Grabowskiego zaś, równie jak bis
kupa Hołowińskiego mieni autorem poezyi klerykalnych, dobrych dla 
kalendarza (str. 409).

Talinę poezyi przyznaje autor Mickiewiczowi; czyni to dla jakichś 
konwencyonainych względów, aby uniknąć zarzutu stronniczości. Wi
docznie zrozumieć go nie może, z czćm się zresztą nie tai. W ocenie
niu Dziadów przyznaje, że poeta wybornie opiewa miłosne szały, zresz
tą  dziwny, jak mówi, bezład panuje w fantastyczno-symbolicznym poe
macie; „sami tylko Polacy zrozumićć mogą jego piękność.” (Georges 
Saud przecież wybornie ją  zrozumiała).
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W allenrod surowiej jeszcze osądzony. „Pełno tu  wad, wyrokuje 
p. Courriere, jedna część nie trzyma się drugićj, wiele miejsc ciemnych, 
charaktery dalekie od prawdy.” Niektóre przecież ustępy znalazły 
uznanie, te zwłaszcza, w których Walenrod zdziera maskę i rzuca prze
kleństwo w oczy Niemcom.

Pan Tadeusz nie zachwycił także wymagającego krytyka. „Głó
wny bohatćr, mówi on, zam ałą gra rolę w poemacie. Węzeł dram a
tyczny epopei spoczywa na nienawiści dwu domów. Jest kilka typów 
udatnych, szczególnićj starych sług i szlachcica gotowego zawsze do 
burdy.”

Z równćtn lekceważeniem wspomina czteroletni kurs Mickiewicza 
w kolegium Francuzkiem, kurs pełny tak  genialnych rzutów myśli. 
„W lekcyach swoich, mówi p. Courriere, Mickiewicz pochwycił i oddał 
dosyć wiernie ogólne rysy charakteru słowiańskiego, lubo pogląd na 
całość fantastyczny. Poeta na pierwszćm miejscu stawia poezyą; 
w programie widać liczne przerwy. Zbyt pobłażliwem okiem, profesor 
patrzy na przeszłość kraju swego, osłania jćj plamy; co więcej, nie po
kazuje odrębnego charakteru literatury polskiej, oderwanej wcześnie 
od pierwotnego źródła; słowem daje zbyt wielką przewagę słabym poe
tom polskim, a zaniedbuje inne słowiańskie literatury. W tćj epoce 
upadł geniusz Mickiewicza.” Inaczćj pojmowali rzecz francuzcy słu 
chacze, skoro wizerunek wieszcza naszego umieścili w słynnym medalu 
obok dwu najsympatyczniejszych profesorów: Quineta i Micheleta.

Juliuszowi Słowackiemu poświęca krytyk długi i szczegółowy u- 
stęp. Tu przynajmniej wyznaje sam, że się posiłkował wybornym prze
kładem pana Gasztowtta. Ze wszystkich utworów poety, w pierw
szćm miejscu stawia Beniowskiego: i tu  przecie zarzuca brak oryginal
ności; „poemat, zdaniem jego, kreślony pod natchnieniem Aryosta 
i Byrona.” Inne utwory mniej udatne. „Słowacki nadużywa strasz
liwych i ponurych obrazów, mówi p. Courriere; pełno tu piorunów, tru 
pów i błyskawic. Pod pędzlem malarza, takie powtarzanie byłoby do
wodem jałowego talentu. Weźmy ostatnie utwory: Balladynę, Lilię 
Wenedę, Ojca Marka, Zloty sen Salomei, Króla ducha: wszędzie jedna 
i taż sama dekoracya, osoby tylko pozmieniane.”

Równie obszerny rozbiór: Irydyona  i Nieboskiej, powtórzony 
z rozprawy p. Klaczki. W kilku tylko uwagach, rzuconych mimocho
dem, autor gromi surowo pychę i egzaltacyą wieszcza, szydzi z jego 
platonizmu, zarzuca, że wskazuje ziomkom drogę biernćj ofiary, że 
apoteozuje kraj, że rozbudza w nim grzeszną pychę!

Garczyńskiemu odmawia wszelkićj oryginalności, widzi w nim 
ślepego naśladowcę Getego i Mickiewicza, za co profesor literatur sło
wiańskich zamieścił go w plejadzie wielkich poetów.

Od tćj plejady, błyszczącćj poza obrębem kraju, krytyk przecho
dzi w inną stronę: staje na ziemi polskićj. Tu widocznie zabrakło mu 
źródeł, powtarza więc pochwytane dorywczo sądy i tworzy najdziwacz
niejszy obraz, a raczćj trzy obrazy ujęte w jedną ramę: w pierwszym
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pokazuje literaturę, słabo kiełkującą pomiędzy 1830 a 1846 rokiem; 
w drugim jakiś ruch żywszy lecz chorobliwy; w trzecim dopiero umysły 
zbudzone z uśpienia, zwracające się na drogę „postępowego realizmu!’’ 

„Pierwszy obraz, mówi p. Courriere, nadzwyczaj bezbarwny. 
W prasie peryodycznej zjawia się: Muzeum domowe i P ielgrzym , dwa 
przeglądy bez żadnej wartości krytycznej ani literackiej. Później po
wstaje Biblioteka W arszawska. W tymże czasie grupa młodych poe
tów: Lenartowicz, Zmorski, Wolski i Żeligowski, występują z preten- 
syą do sztuki niepodległej. Ta cygania literacka zowie się sama Ce
chem głupców. W ykarmieni w ciężkiej atmosferze, poeci nie podnie
śli głowy nad poziom: dają społeczeństwu pokarm jakiego mu potrzeba.

Odyniec, przyjaciel Mickiewicza, tłómaczy Byrona, Moora, Szylle- 
ra i Burgera. W balladach jego panuje romantyzm niemiecki, w le
gendach i epopei Góra, odbija Chateaubriand. Groza idzie śladem 
szkoły ukraińskiej, lecz sprostać jćj nie może.

„Poezya w Galicyi odmienny ma charakter. Siemieński i Bor
kowski badają starosłowiańskie pomniki, szukają archaizmów, mają 
pretensyą utworzenia epopei przedchrześciańskićj. Magnuszewski 
w dramatach naśladuje W iktora Hugo; Wasilewski bierze za wzór 
W ertera  i Child-Harolda: Wincenty Pol góruje nad wszystkimi.”

Od poezyi przechodzi krytyk na pole powieściopisarstwa. „Ta 
forma literatury, mówi on, najlepiej odpowiadała gnuśnemu i apatycz
nemu społeczeństwu tych czasów. Powieść polska modeluje się na ro
mansach francuzkich: bohaterowie jćj czysto fantastyczni. Dwaj pier
wsi powieściopisarze: Korzeniowski i Kraszewski, mogli byli tchnąć ja - 
kieśkolwiek życie w ziomków, obudzić w nich miłość pracy i postępu. 
Jeśli Kraszewski czynił to niekiedy, Korzeniowski wcale nie myślał
o tem. Nie wyszedł on za obręb bagniska, w którem grzęźli współcze
śni: podawał im to, czego chcieli, co tłómaczy nam jego wziętość.”

W'yżćj nierównie stawia p. Courriere Kraszewskiego, podziwia je
go niezmordowane pióro, po iw nyw a go do Dumasa, przyznaje mu na
wet niejaką wyższość nad francuzkim romansopisarzem, szczególniej 
w kreśleniu charakterów; podnosi nadewszystko realistyczną nutę, jaką  
wprowadza do powieści, nutę zapowiadającą nowy zwrot w literaturze 
współczesnej. Obok tych zalet widzi przecież ujemną stronę. K ra
szewski nie dość jest realistą. Lubo nie patrzy na rzeczy przez różowy 
pryzmat, brak mu energii i odwagi; nie śmie rozczarować ziomków 
z błogiego stanu zadowolenia, z jakiem sądzą się sami. „W utworach 
z tej pierwszej epoki: Poicicści bez ty tu łu , Sfinksie i innych, stawia py
tania, lecz ich nie rozwiązuje. Jednostajnośeią stylu zbliża się do Ko
rzeniowskiego: brak mu zdolności dramatycznej.”

Tak p. Courriere określił działalność znakomitego powieściopisa- 
rza, w tych czasach apatyi powszechnej; ani wspomina o tćin że on 
właśnie zachęcił do czytania, nauczył, że tak powiemy czytać wielką 
część społeczeństwa naszego, obojętną na wszelki ruch umysłowy. Oce
nił dziś naród tę niezaprzeczoną zasługę, łącząc się w uczczeniu praco



PARYZKA. 1 2 3

wnika, który z niezmordowaną wytrwałością szedł po obranśj drodze 
w ciągu lat pięćdziesięciu.

W drugim obrazie literatury, po roku 1846, pochwały dla K ra
szewskiego spadają o jeden ton niżej. „W powieści, mówi krytyk, stoi 
on zawsze na czele. Płodność pióra i łatwość zawsze ta  sama, ale 
wady nieodłączne od tych zalet, zaczynają się pokazywać. Umiarko
wany realizm zostaje w stagnacyi. Co było wczoraj postępem, jest 
dzisiaj zacofaniem. Z obserwatora Kraszewski staje się drobiazgo
wym: jednym pokostem pociąga wszystkie swoje obrazy. Ogół zaczy
na spostrzegać, że sztukę zamienił w rzemiosło, że pióro stało się w je 
go ręku narzędziem spekulacyi. Wprawdzie podziwiać trzeba tę 
twórczą wyobraźnię, tę niesłychaną płodność; ale i do czegożto dopro
wadzi? z tych setek tomów, ileż na przyszłość pozostanie? Aby zapeł
nić jak  najwięcej stronnic, autor zatrzymuje się w drodze, okrąża wiel
kie kolo, wyprowadza na scenę całą kolligacyą wujów, ciotek i braci, 
cofa się do poprzednich pokoleń, jak  naprzykład w Interesach fa m ilij
nych.”

Widocznie krytyk nie czytał powieści; zresztą sam ty tu ł powi
nien był usprawiedliwić przed nim liczbę osób wyprowadzonych na wi
downią. Gdzie się rozstrzygają interesa familijne, tam być muszą wu
jowie i ciotki.

Równie bezzasadny sąd o Zygmuncie Kaczkowskim. Jako saty
ryk i myśliciel, postawiony on wyżćj od Kraszewskiego. „Jeśli nie 
mógł rozbudzić ze snu społeczeństwa, mówi p. C.. pracował przecież 
usilnie w tym kierunku.”

Ignacy Chodźko zaledwie że zasłużył na wzmiankę. Zacharya- 
siewicz za to, zwłaszcza w politycznych powieściach, wysoko odrazu po
stawiony; zapowiada bowiem zbliżający się realizm.

Poetom tego okresu odmawia krytyk twórczego natchnienia. 
„Lenartowicz słaby, brak mu oryginalności: w Lirence jego jest wszy
stko: i religia i egzaltacya i sielankowość, ale ton jej fałszywy i prze
sadny. Deotyma mniej przesadzona od Lenartowicza, ale poemata jćj 
zanadto fautastyczne. W dramacie jeszcze słabsza, iinprowizacye błysz
czą w jćj utworach.”

Zwrot Pola ku historycznój przeszłości, wywołuje ostrą naganę. 
W Wicie Stwoszu, Senatorskiej zgodzie, i Mohorcie, widzi krytyk nie
bezpieczny optymizm. Styl poety monotonny, brak mu kolorytu dra
matycznego. Syrokomla więcćj znalazł względów, ale i ten grzeszy 
optymizmem; jak Pol wynosił arystokracyą, tak on nadiniarę wynosi 
niższe warstwy społeczne.

Przejdźmy nakoniec do ostatniego obrazu. Tu rozszerzymy co
kolwiek nasze ramy; niechże W arszawa przejrzy się w tćm zwierciadle, 
w jakićm krytyk ukazał ją  dziś światu. Zwierciadło to zeszpeciło jćj 
rysy; nic w tćm dziwnego, złożone bowiem z mnóstwa drobnych odłam
ków niezgrabnie poklejonych. Obraz obejmuje szesnastoletni przeciąg 
czasu. Przez lat dziesięć, mur chiński oddziela Polskę od świata.



Umysły uległy rozmiękczeniu (les esprits ctaient en proie, d un ramo- 
lissement generał); literatura milczy, myśl przestaje pracować. S tru
na poetyczna zupełnie się zużyła. Kraszewski pisze romanse anody- 
noiee i karmi niemi czytelników. Chore społeczeństwo, aby zapomuieć 
rzeczywistości, rzuca się na powieść, czy to oryginalną, czy tłómaczoną. 
Kolumny dzienników i przeglądów, przepełnione niemi do syta. Wy
chodzą pisma wyłącznie im poświęcone: Tygodnik romansów , Tygodnik  
mód i powieścią Biblioteka ciekawych romansów  i t. p. Słowem przez 
lat dziesięć panuje zupełna obojętność dla wszelkich objawów życia, 
postępu i pracy, odrętwiałość w społeczeństwie, jałowa cisza na polu 
literatury.

Około roku 1872 pokazuje się reakcya w życiu intellektualnćm. 
Prąd realistyczny i pozytywistyczny, panujący w Anglii i w Niemczech, 
przedziera się do Polski. Teorye Moleschotta, Darwina, Hoeckla, Spen
cera, Baina, Littrego i innych, znajdują adeptów pomiędzy młodzieżą 
uniwersytecką. Tworzy się cała generacya nowych pisarzy. Obok 
dawnych przeglądów, które nie mogą wypełzać z trzęsawiska, ukazują 
się nowe: Przegląd tygodniowy, Niwa, podejmują sztandar wiedzy spo- 
łecznćj. Nauki przyrodnicze dotąd zaniedbane, zdobywają coraz to 
większą wziętość; aby je  rozpowszechnić, księgarze Orgelbrandt, Un- 
ger i redakcya Przeglądu Tygodniowego ogłaszają Encyklopedye. 
Następuje walka pomiędzy tradycyą, obskurantyzmem, zastatośeią, 
idealizmem z jednej strony, a życiem, miłością pracy i postępu, rea
lizmem ze strony drugićj. Zapał równy w obudwu obozach; kłótnia to 
raczćj o słowa niż o idee. Biją się o systemat, nie rozumiejąc go, lub 
dając mu błędne zastosowanie.

Poezya upada w tym ruchu realistycznym; skrzydła jćj tracą po
lot. Ogranicza się na drobnych urywkach. Lenartowicz i Ujejski pod
noszą niekiedy głos, echo zmarłćj na zawsze epoki. Co do młodych 
poetów, ci pragnęliby dostroić się do nowych idei, lecz im się nie udaje. 
Śpiewają na ton fałszywy: zasady ich nie dosyć jasne. Aspis dekla
muje, Gomulicki pisze wiele, wszakże ilość nie zastępuje jakości. Mi
ron najlepszy, ale zwątpienie a la Musset, wyszło już dzisiaj z mody. 
Sowińskiemu brak dążności lepićj określonćj, aby był dobrym poetą. 
Ordon i Ely pierwsi co do formy i bogactwa fantazyi, ale pojęcia ich 
zmącone. Słowem poezya w Polsce umiera na anemią.

Powieściopisarce dawniejsi nie chcą iść z nowym prądem. „Wady 
Kraszewskiego coraz się bardzićj uwydatniają. Czując własną niemoc 
i wyczerpanie, rzucił się na powieść historyczną. Nowa żyła odświe
żyła nieco jogo talent.” _ Po tym nieprzychylnym wstępie krytyk pod
nosi cały szereg powieści, z epoki dwu Sasów, daje Kraszewskiemu 
pierwszeństwo nad Dumasem, pod względem wierności historycznćj, 
w Macosze widzi najświetniejszy obraz Warszawy z czasów Stanisława 
Augusta.

Przystępujemy wreszcie do seryi powieści z epoki Piastów: tc 
znów sądzi surowo. „Oceniając, mówi on, olbrzymią pracę w zbadaniu

1 2 4  KRONIKA
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pierwotnych wieków, i zadziwiającą łatwość pióra, musimy wyznać, że 
autor nie sprostał założeniu swemu. Oprócz kilku scen dosyć udat- 
nych, opisy w ogólności blade, pośpiech widoczny; główne osoby wyglą
dają raczćj na maryonetki niż na bohaterów epopei. Talent Nestora 
powieściopisarzy polskich kłoni się widocznie do zmierzchu. Sąd o 
autorze tak szanowanym, wyda się może zbyt surowy, ale od wielkich 
talentów, mamy prawo wiele wymagać.”

Talent Zacbaryasiewicza po Wihloryi Reginie , w którćj stanął 
na szczycie, słabnie tćż w pojęciu krytyka. Pani Marennć, według 
niego, ma talent paradoksalny; w studyach swoich bierze za kryteryuin 
własne idee, a nie obserwacyą faktów. Na czele szkoły współczesnej 
stawia autor panią Elizę Orzeszkową, ale i tu widzi liczne usterki. Po
słuchajmy go tylko. „Pierwsze powieści: Cnotliwi, Dziennik Waclawy, 
dosyć słabe; widoczne zaniedbanie w szczegółach, tezy o kobietach 
nie zawsze przekonywają. P an Graba uchodzi za arcydzieło autorki, 
powieść ta  sprawiła silne wrażenie w prasie polskiej. Typy oddane 
z wielkim realizmem, wszakże są tu  i słabe strony. Jeśli mężczyzni 
nic nie warci, zato bohatćrki zbyt doskonałe. Eli Ma/cower należy do 
najlepszych utworów, nie ustępują mu Pompalińsey. W szerokich ra 
mach snują się tu  charakterystyczne typy, pełne życia, naszkicowane 
wytrawnem piórem.”

Przy pani Orzeszkowej, krytyk stawia autorkę znaną pod pseu- 
donymem Zbigniewa; mieni ją  biegłą malarką scen oderwanych, ale 
bohaterowie jej zbyt abstrakcyjni, humorystyka modelowana na wzór 
angielski. Marya Szeliga zanadto znów egzaltowana i fantastyczna. 
Gabryela zm arła niedawno, poglądała na życie ze strony zbyt scepty
cznej.

Powieści Jeża z życia współczesnego bardzo słabe w oczach kry
tyka; historyczne jak  Derslaw  i Król Olbracht, są raczćj kronikami; 
w serbskich tylko i bułgarskich nowellach dopatrzyć można głębokiśj 
znajomości Słowian naddunajskich.

Wśród powieściopisarzy galicyjskich, wymienia pan C. Lama, Ba
łuckiego, Łozińskiego, Trzeciaka, Sienkiewicza i Lubowskiego, podnosi 
ich dążność pozytywną. „Widać, dodaje w końcu, że ruch realistyczny 
dosyć rozwinięty w Polsce, że pisarze tćj szkoły patrzą w przyszłość 
kraju trzeźwićj i krytyczniej, niźli ich poprzednicy. Wiele im przecież 
pozostaje pracy, nim zdołają przekonać ogół, i otrząsnąć społeczeństwo 
z zastarzałych przesądów.”

Od powieści przechodzi autor do teatru. Cofa się wstecz aż do 
starodawnych misteryów, w kilku słabych zarysach pokazuje rozwój 
sceny za Stanisława Augusta, wymienia znanych dramaturgów naszych. 
W nowych czasach zatrzymuje się przy Słowackim, Korzeniowskim 
i Odyńcu. „Charaktery w dramatach Słowackiego, całkiem, jak  mówi 
sfałszowane: poeta ma temperament ognisty, sceniczne okowy zbyt mu 
ciężą.” Korzeniowski maluje słabo charaktery, brak mu zmysłu d ra
matycznego: oprócz Górali karpackich, wszystkie utwory chybione.



1 2 6 KRONIKA

Felicyta Odyńca to Policukt sparafrazowany. O Barbarze Radziw ił
łównie ani słowa; snać pisarz mieniący sig historykiem literatury, nie 
zna z tytułu nawet, tćj znakomitćj sztuki. Ani wzmianki o dramatach 
Małeckiego i Szajnochy. Olizarowskiego nie wspomina wcale, mimo że 
dram at jego Rognieda, uwieńczony był na konkursie krakowskim.

Rozbiór komedyi Fredry obszerny, lecz widocznie powtórzony 
z drugiśj a może trzecićj ręki. Krytyk nie czytał ich wcale; mamy na 
to dowód w przekręconym tytule Ślubów panieńskich na Mariage de 
demoiselles. Kto zna sztukę, wie że Śluby wzięte są tu  w znaczeniu 
votum a nie małżeństwa. Sprawozdanie z Zem sty o m ur graniczny , 
powtórzone żywcem z rozbioru p. Leger, zamieszczonego w Monde Slave. 
Ogólne uwagi nad F redrą zarówno pożyczone. „Aby zdać sobie spra
wę z tych utworów, mówi p. C., pamiętajmy że Fredro służył w armii 
Napoleońskiej, że przebywał długo w Paryżu, gdzie badał Moliera; ztąd 
sztuki jego mają czysto francuzki charakter?” ,,Fredro nie je s t pisa
rzem narodowym, w ścisłem znaczeniu słowa.” Takie samo ocenienie 
czytaliśmy przed kilku laty w Słowiańskim Świecie p. Lćger.

Po Fredrze i Korzeniowskim upadek ducha społecznego, jak mó
wi krytyk, pociąga za sobą stagnacyą w teatrze. Publiczność smakuje 
tylko w przekładach. Później Chęciński otwiera drogę do realizmu; 
w Szlachectwie duszy  przebija nowa dążność, ale Chęciński zanadto 
jest poetą i idealistą, aby mógł być dobrym psychologiem.

Prąd realistyczny powiał nakoniec, rozbudził umysły z uśpienia. 
„Pod tym ożywczym wpływem, mówi p. Courriere, występują nowi pi
sarze, malują życie z całą prawdą.” W Galicyi wymienia nasamprzód 
Narzymskiego „ten  zastary na swoję epokę, nie otrząsnął się z daw
nych tradycyi.” Bałucki w Emancypantkach  ośmiesza typy wyjątko
we, co odbiera interes komedyi. Lubowski w Nietoperzach pokazuje 
głęboką znajomość serc ludzkich, ale zaniedbuje stronę techniczną. 
Sarnecki w Febris Aurea  i w Zemście hrabiny, rozwinął wysoki talent. 
Zalewski głęboki obserwator zna sprężyny sceniczne; w komedyi D la  
postępu, przypomina Zięcia pana Poirier, zanadto tylko deklamuje
o nierówności stanów; w komedyi Przed ślubem naśladuje Starego mę
ża Korzeniowskiego. Pani Zofia Melerowa występuje silnie na rzecz 
kobićt.

D ram at, dodaje krytyk, słabićj rozwija się niż komedya: zawiele 
w nim liryzmu. Szujski należy do przesztćj generacyi: Jadw iga , 
Twardowski, Kopernik, Jerzy Lubomirski, to raczćj piękne poemata 
niż prawdziwe dramaty. Rienzi Asnyka ma niejakie zalety, ale postać 
głównego bohatćra nazbyt ukryta w cieniu. Rapacki zajmuje w d ra 
macie wyższe stanowisko: w Wicie Stwoszu są piękne sceny, za to Ko
pernik  grzeszy zbytnią deklamacyą. Okoński zbliża się do Aleksandra 
Dumasa. W konkluzyi, krytyk pochwala zwrot sztuki dramatycznej: 
„ tea tr  na dobrćj s taną ł drodze, niechże trwa na nićj i coraz głębićj 
bada rzeczywistość.”
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Osobny dział poświęcony historyi. Tu na wstępie spotykamy za
rzut, że polscy historycy zaniedbali nauki pomocnicze: geografią, etno
grafią, numizmatykę i t. d. Po wyliczeniu prac Lelewela, taki czyta
my o nim wyrok: ,,Trudno zaprzeczyć mu erudycyi, ale w dziełach jego 
pisanych suchćm piórem kompilatora, brak szerokich poglądów i filozo
ficznych spostrzeżeń.” Moraczewski znów błądził w tćm, że sam go
rący republikanin, przedstawił Polskę jako prawdziwą Rzeczpospolitą. 
Szajnocha w y is iy  od Lelewela. Prace Dzieduszyckiego: Skarga  i Zbi
gniew  Oleśnicki, są raczćj pamfłetami niż prawdziwą historyą. „Szuj
ski historyk, dram aturg i sekretarz akademii Krakowskiej, bada dzieje 
ze stanowiska filozoficznego, należy do szkoły Guizota. Dwa pierwsze 
tomy jego Historyi Tolski dosyć słabe, dwa drugie znacznie lepsze; 
Sludya i opowieści historyczne (1875) doskonałe pod względem filozo
ficznych poglądów.”

Z najżywszćm uznaniem krytyk wyszczególnia pisarzy, którzy 
zrehabilitowali najzupełniej pamięć króla Poniatowskiego: „Ojciec K a
linka w dziele: Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta , Gumplo- 
wicz w Korrespondencyi Stanisława A ugusta  z Branickim , Bronisław 
Zalewski w Korrespondencyi domowej Stanisława Augusta, przedsta
wili fakta w prawdziwem świetle.”

W badaniach nad Słowiańszczyzną, Polska, zdaniem krytyka 
nadzwyczaj zacofana, powodem tego, że czerpała cywilizacyą z Zachodu. 
Podnosi 011 ważność Historyi prawodawslw słowiańskich  W. A. Macie
jowskiego, „słynnych w całym świecie europejskim." W wywodach 
uczonego, że praojcowie nasi wypędzeni z nad Elby przez Niemców, 
przybyli niegdyś nad Wisłę, widzi nową a ważną przyczynę odstępstwa 
narodu od idei słowiańskiej. Wspomina wreszcie krytyk szkołę slawis- 
tów wytworzoną w Paryżu, zarzuca jej parcyalność i naciąganie faktów. 
„Szkoła ta , jak  mówi, znalazła więcej zwolenników we Francyi aniżeli 
w Polsce, między innemi Henri M artin i Viquesnela. Owa teorya, 
zimno przyjęta przez akadem ią Krakowską, napotkała nawet przeciw
ników w jćj łonie.”

Zobaczmy teraz ocenienie krytyków polskich. Profesorowie T ar
nowski i Lewestam mistrzami są na tćm polu, obaj zalecają się wy
twornym stylem, „jakby wykształceni w szkole francuzkiej.” Lewestam 
zanadto powierzchowny, Tarnowski byłby wyższy, gdyby otrząsnął się 
z klerykalizmu. Chmielowski należy do młodej szkoły realistów, szko
da tylko, że suchy i abstrakcyjny. Pan Klaczko, znany w przeglądach 
francuzkich, liczy się do starej szkoły, która „na kolanach wystawia 
przeszłość i szkodzi tyle krajowi wstecznym swoim poglądem.”

W filozofii, Polska, mówi p. Courriere, nie wydała ani jednego 
oryginalnego myśliciela. „W pierwszćj połowie tego wieku Kremer, 
Libelt, Cieszkowski i Trentowski, wygrywają tylko fantazye na tem ata 
Ilegla, Szelinga i innych.” Szydzi z Heine Wrońskiego, przytaczając 
niedostępne mu tytuły jego prac filozoficznych. Na czele szkoły po
zytywnej stawia dziś doktorów Ochorowicza i Chmielowskiego.
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Z ekonomii politycznój wymienia tylko Tęgoborskiego. O tak 
wielkich reformatorach jak  Tyzenhaus, Brzostowski, Staszic, o profeso
rach tćj doniosłości jak Skarbek i Supiński, nic mu nie powiedzieli jego 
mentorowie, wcale tćż o nich nie wspomina.

Historya literatury polskićj kończy się rzutem oka na dzienni
karstwo. Pomijamy ocenienie prasy galicyjskiej i poznańskićj, powtó
rzymy tylko uwagi tyczące się Warszawy. „W Królestwie polskićm, 
mówi p. Courriere, generacya współczesna pracuje nad otrząśnięciem 
się ze starych tradycyi i z opieki klerykalnćj. W arszawa liczy pięć
dziesiąt siedm przeglądów i dzienników różnego rodzaju, między temi 
je s t sześć codziennych. P rasa polska żadnego nic przedstawia interesu. 
W ierna starym  tradycyom, ogląda się na europejskie wypadki, więcćj 
ją  zajmuje to co czyni Bismarck lub Dizraeli, niż rzeczywiste dobro 
kraju, ta k i  charakter Gazety W arszawskiej i Gazety to lsh ie j, dwu 
Kuryerów  i dwu dzienników niedawno założonych Wieku i Echa. Wiek 
uchodzi za najlepszy. Przeglądy więcćj zajmujące. Najważniejsze 
z nich: Biblioteka W arszawska, Alkeneum , P rzegląd  tygodniowy 
(Remie hebdomadaire) i Niwa. Biblioteka najstarsza ze wszystkich, 
założona w r. 1841 przez Woycickiego, oddala wielkie posługi w tój 
epoce bezpłodnćj: dziś utraciła swój urok. Część historyczna najlepiej 
w nićj opracowana; krytyka i bibliografia zajmują resztę miejsca. 
Atheneum  kiikokrctnie umarłe, powstało na nogi staraniem profesora 
Spaśowicza. Przegląd ten głównie historyczny i naukowy, ciężki i pe- 
dancki, z dążnością konserwatywną, stoi w pośrodku między idealiz
mem a realizmem: nićma przyczyny bytu. Ruch realistyczny, zbudzo
ny w Polsce przed kilku laty, zrodzi! dwa nowe organa: Przegląd Ty
godniowy i Niwę. Pierwszy pod dyrekcyą p. Wiślickiego, walczy 
z chwalebną energią przeciw starem u duchowi obskurantyzmu i klery
kalizmu. Liczy on wielu przeciwników. Oskarżony o nihilizm  odpo
wiada śmiało, że prawdziwymi nihilislami są ci, którzy nie umieją nic, 
nie robią nic i nie dają nic czynić drugim. Organ ten pozytywistyczny 
ogłosił przekład dzieł Milla, Spencera, Taina i innych, po cenie bajecz
nie tanićj. Nie mogę chwalić zarówno Niwy. Przy pierwszćm wystą
pieniu ogłosiła się organem nauki i postępu współczesnego; chwilę do
trzym ała słowa, dziś odbiegła od pierwotnego programu: sta ła  się kon
serwatywną.”

O innych publikacyach tygodniowych: Kłosach, Tygodniku Ilu s
trowanym, Tygodniku Powszechnym, kronice Rodzinnej, B luszczu  
ani wzmianki, jak  gdyby te czasopisma nie istniały.

W konkluzyi, w której autor wyjaśnia wzajemny stosunek ludów 
słowiańskich, zaczepia znów Bibliotekę Warszawską. Gorszy się tem, 
że korespondent jćj, nadmieniając przed kilku laty o wyjściu z druku 
jego dzieła o Literaturze ro ssy jsku j, wstrzymał się od obszernego roz
bioru i wyznał nieświadomość swoję w tym przedmiocie. Wyprowadza 
ztąd wniosek, że Biblioteka nie zna rossyjskićj literatury. Śmieszny to 
i niesprawiedliwy zarzut. Korespondent Biblioteki, nie w jćj, ale
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w własnśm imieniu wyznał z całą prostotą, że nie może wyrokować
o rzeczach których nie zna, pozwolił sobie tylko kilku uwag tyczących 
sig znanych mu ludowych pieśni mato-ruskich. Wyznanie to dziwnćm 
sig mogło wydawać p. Courriere, który z nachwytanych tu i owdzie 
strzgpków, u tkał całą historyą literatury u Słowian, nakrgcając rzecz 
do znanych tendencyi szkoły swojśj. Tendencye te określił jasno 
w przedmowie: „W  położeniu politycznćm, mówi on, w jakićm sig obe
cnie znajdujemy, powinniśmy kochać Słowian!” Dziwna naiwność w tćm 
wyznaniu.

Takiem samćm wyznaniem scharakteryzował swe prace o Słowia
nach p. Leger, gdy wyrzekł po klgskach Francyi: „W ypada nam stru 
gać strzały z drzewa, jakie mamy pod rgką! co znaczy: sprzymierzajmy 
sig z wrogami wrogów naszych.” Teorye pp. Leger i Courriere mogą 
znaleźć obrońców w polityce, ale ubolewać należy nad tćm, że istnieją 
we Francyi koła, kierujące opinią publiczną, które poruczają prace
o literaturach zagranicznych ludziom nieprzysposobionym naukowo do 
tak ważnego zadania, nieobeznanym nawet zjgzykiem ludów, o których 
literaturze tak  śmiało wyrokują.

(Dokończenie nastąpi).

GLOS PRASY NIEMIECKlfiJ

W SPRAW IE JUBILEUSZU J . I . KRASZEWSKIEGO.

Po ckliwej atmosferze, w jaką  wpiera nas jednostronny i lekko
myślny pogląd Arveda Barina, Courrier’a i im podobnych krytyków 
francuzkich na nasze piśmiennictwo, miło zaprawdg wychylić sig na 
przestwór rzetelnej pracy, sumiennych sprawozdań i wywodów— tam, 
gdzie każde otwarcie ust, zwłaszcza o pracach szerszego widnokręgu, 
poprzedzają rozległe studya. Mówimy o krytyce niemieckićj.

Z powodu uroczystości jubileuszowej, jedno z najpoważniejszych 
pism literaturze powszechnćj poświgconych: Magazin fu r  die Literatur 
des Auslandes, pod wrażeniem niedawno napisanćj przez Jubilata po
wieści Ada, podnosi głos w przedmiocie oczekiwanej uroczystości, w a r
tykule pod napisem: Jubileusz pięćdziesięcioletni (Ein fu n fz ig jd h rig es  
Jubildum).

A rtykuł ten nietylko dowodzi dojrzewającej stopniowo bezstron
ności pióra niemieckiego względem naszego piśmiennictwa (bezstronno
ści, którą, jak  w innćm miejscu okażemy, przejmować się poczyna 
i krytyka angielska); daje on przytćm rękojmią dobrćj wiary literac

Tom IV. Październ ik  1879. 17
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kiej autora, jaka niewątpliwie i przez publiczność niemiecką uznaną 
będzie. Mamy tu bowiem nie dogmatycznie wygłoszone hołdy dla Ju 
bilata, lecz wskazane dowodnie prawo i tytuł, uprawniający społecz
ność do ich złożenia, a pracownika do ich przyjęcia. Co do pewnych 
stron oceny powieśei Ada, możebyśmy zrobili pewne zastrzeżenia, 
a mianowicie co do upatrzonćj jakoby typowej pokrewności jćj z Dali- 
lą , co do sądu o postawie figury męzkićj, jakoby niedorównywającćj 
swojemu przeciw-typowi: bohaterce powieści i t. p. Lecz to do zada
nia w tćj chwili nie wchodzi.

Podajemy tedy czytelnikowi wydatniejsze miejsca, dotyczące 
ogólnćj charakterystyki. Autor artykułu (podpisany głoską G.) mówi 
na wstępie:

„Najwydatniejszym zjawiskiem w dziedzinie współczesnego piś
miennictwa polskiego, jest pięćdziesięcioletni jubileusz najznakomitsze
go pisarza polskiego J. I. Kraszewskiego.

„Obchód ten już sam przez się rzadki, wśród stosunków naszych 
nabiera jeszcze wyższego znaczenia, uważać bowiem go można za pier
wszy w kolei a może i jedyny na daleką przyszłość w świecie działal
ności literackićj. Naszym potęgom pióra nie przypadło dotąd w udzia
le zdobyć za życiagłośnego dziękczynienia wszechspołeczeństwa krajowe
go. Aczkolwiek nie zbywało im na uznaniu ze strony bliższego otocze
nia albo pewnćj liczby gorących wielbicieli, to przecież nie spotkało ich 
nigdy okrzykowe pozdrowienie ogółu; przeciwnie, zwykłą dolą wybra
nych bywało gorzkie odczarowanie i owa dręcząca samowiedza, że ich 
niezrozumiano, podług zasług nie oceniono. Dopiero po ich odejściu 
z widowni, wystąpiła potomność: z uznaniem, hymnami, wawrzynami. 
Wielkości literackie jeżeli uczestniczyły w walkach o myśl, to zawsze 
widziano je na pierwszćj linii bojowćj, a w zgiełku oręża bojownik nie 
będzie w stanie ocenić odwagi i talentów przeciwnika. Otóż pociesza- 
jącćm jestto  świadectwem postępu naszego, że rozliczne stronnictwa, 
choć może nie tak gorące, zawsze jednak bez przerwy walczące o swoje 
interesa, oto na chwilę składają broń z tą  pobudką, aby uczcić naj
godniejszego, najznakomitszego.

Tym uroczystującym bohatćrem dziś jest Kraszewski. Pięćdzie
siąt lat wytrwałej działalności literackićj na najrozmaitszych polach, 
twórczość zdająca się graniczyć z dziedziną mitu (gdybyśmy nie mieli 
tu  za sobą dowodów liczebnych), już same dostatecznie uprawniałyby 
krok hołdu ze strony ogółu, gdyby nawet ten człowiek już przeżył sie
bie. Ale męża, który po półwiekowćj pracy dziś jeszcze zachował taką 
czerstwość i nieustanność dążeń, zachował to samo pewne, niechwiejnc pió
ro; męża takiego współczesność podziwem zaszczycić musi, zdumieniem.

Tu autor artykułu wystawia cyfry, znane naszym czytelnikom, 
a następnie tale dopowiada:

„Możliwćm byłoby tu domniemanie, że podobna płodność, bezwąt- 
pienia granicząca z nadpłodnością, przypuszczalną jest tylko kosztem 
treści, że w dalszćm snowaniu pracy, jedynie sama rutyna popiera pisa



rza— i zapewnie byłby ten domysł sprawiedliwym, gdyby tego męża go
dziło sig mierzyć zwykłą skalą sił ludzkich. Że jednak podobna skala 
tym razem byłaby pogwałceniem prawdy, właśnie dowieść zamierzamy. 
Odkładając do przyszłości bliższą oceng naszego autora i zapewne wy
jątkowo ciekawe szczegóły obchodu jubileuszowego, dziś z powodzi no- 
wych zjawisk, jakićmi nas bez przerwy obdarza, przedstawimy czytel
nikom, bez wyboru, jeden z jego utworów, powieść p. t.: A d a , w tym 
celu, aby zdanie nasze nie wydało sig czczeni kadzidłem.”

W dalszym ciągu autor podaje główny wątek powieści i wcala 
trafną oceng tak samego jej faktu, ja k  i strong formalną zadania arty 
stycznego. Szczególniej uderza go mistrzowstwo psychologiczne. „Mi
łość samolubna, mówi autor artykułu, miłość zapalająca nie serce lecz 
głowę, uległa tu  takićj analizie, na jaką  tylko prawdziwy znawca duszy 
ludzkićj zdobyć sig może. Nie w pasmach refleksyi albo w wynurzeniu 
sig bohaterów, co byłoby najłatwiejszćm, lecz w nieustannem stykaniu 
sig z otoczeniem, autor nakreślił wzrost i znikanie uczucia i co rzadkićj, 
mistrzowskiej dowodzi zręczności— odmalował życie duszy w jedynie 
zewnętrznych jego zjawiskach....”

Pomijając resztg szczegółów oceny, przytaczamy kilka słów z za
kończenia:

....„Otóż ta  powieść jest utworem mgża, który już 550 tomów wy
sia ł na świat i wyznać nam przychodzi, że opowiadanie tchnie tu  taką 
świeżością, jakiejby niejednemu z utworów młodych życzyć należało; że 
tchnie zrozumieniem procesu uczuć, jakie tylko długoletnich studyów 
owocem być może i życzymy, tak uroczystującemu Jubilatowi, jak  i so
bie samym, aby na długo jeszcze tg młodość serca zachował...”
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P an Damazy, komedya Blizińskiego.— M ąt od b ttdy , komedya Blizińskiego.

Jednćm ze znamion najnowszego rozwoju literatury je s t współ
rzędne z ilościowym wzrostem produkcyi, zmniejszanie się przymiotu 
trwałości utworów piękna. Twórczość beletrystyczna, która skupiała 
się dawnej w sferach, cieszących się przywilejem wyższćj umyslowćj 
kultury, i opierając się na kilku wybitniejszych osobistościach—dzisiaj 
szerokićm korytem płynie po całym niemal obszarze społecznym, 
a  w niezliczonych odnogach dociera do każdego zakątka, gdzie tylko 
życie umysłowe, choćby najwęższym sączy się strumieniem. Zdemo
kratyzowanie piśmiennictwa, będące cechą epoki współczesnćj, z łą
czyło ruch literacki silnie i bezpośrednio ze wszystldemi bieżącemi po
trzebam i i prądami, nadało wielu jego gałęziom wyraźniejsze cechy 
bieżącości, wprowadziło w dziedzinę piękna cały hałaśliwy gwar inte
resów społecznych i materyalnych, wywołało niebywałe rozwielmożnie- 
nie się idei utylitaryzmu.

Wynikiem tego jest we współczesnćj literaturze ogromna prze
waga pierwiastków czasowych, miejscowych a nawet okolicznościowych 
nad żywiołami trwalszćj wartości ogólno ludzkiej, albo tćź narodowo- 
rasowćj w szerszćm znaczeniu tego pojęcia. Tam zwłaszcza, gdzie 
z powodu „potężnego apetytu tłumów,” twórczość literacka częściowo 
zbrata się ze spekulacyą; gdzie potrzeba nienasycona wywołuje gorącz
kową produkcyą, i podnieca energią współzawodniczą: powodzenie lub 
użyteczność chwilowa stają się jedynćm bożyszczem autorów, którzy 
zbierając skwapliwie doczesne odsetki od kapitałów swego talentu, nie
wiele dbają o wypłatę tćj wdzięczności, jaka  wielkim twórcom dostaje 
się czasem dopiero za grobem.

W skutek tego widzimy często, że autorowie w dawnym czasie 
cieszący się wziętością niepospolitą, wstrząsający silnie umysły jednego 
pokolenia, umierają jeszcze za życia; że płody ich szybko ulegają but-



wieniu, którego nieznają dzieła wielkiej poezyi, kryjące nieśmiertelną 
treść prawdy i piękno, nawet pod powłoką archeologicznej pleśni.

W takich okolicznościach, jednym z najmilszych obowiązków kro
nikarza artystycznego, ogarniającego myślą szersze potrzeby i hory- 
zouty sztuki, jest właściwe zaznaczenie wartości duchowćj dramatu, 
który wedle słów poety posiada „wewnętrzną siłę urągania” ze zmien
ności ludzkich opinii, który tętni życiem tój świeżej, czerstwej młodoś
ci, jaka niewielu wybranych dzieł sztuki jest tylko udziałem. Utworem 
tym jest wspomniana pobieżnie w zeszlorocznem przedstawieniu koine- 
dya Blizińskiego: Pan Damazy, która wreszcie zajęła należne sobie 
stanowisko na deskach głównćj polskićj sceny, powiększając liczbę 
trwałych nabytków naszego repertuaru.

Od pierwszój chwili ukazania się jej na widowni scenicznćj, je 
dnomyślny głos krytyki wyróżnił ten utwór autora Kawalera marco
wego wśród całej plejady naszych współczesnych komedyi obycza
jowych i tendencyjnych, które pomimo mniejszego lub większego na
tężenia talentu autorów, nie zdołały przeżyć dtuższej chwili, zyskując 
tylko mniejszy lub większy stopień scenicznego powodzenia.

Cały ten komedyopisarski dobytek miał bardzo ważną zasługę, 
gdyż podtrzymując swojski i oryginalny żywioł w repertuarze, słu 
żył za dowód, że przy stopniowym w tym kierunku rozwoju, scena 
nasza mogłaby na wzór francuzkićj stać się organem jednej potężnćj 
gałęzi samodzielnego literackiego ruchu i zawstydzić nawet scenę nie
miecką, na której żywioł rodzimy niemoże wytrzymać konkurencyi 
z napływem nowości francuzkich.

Ukazanie się takiego utworu ja k  Pan D am azy, jest zapowie
dzią, że przy sprzyjających warunkach rozwoju dla talentów dram a- 
to-pisarskich, scena nasza, stając do konkurencyi z iunemi literatu
rami, może, w pewnym kierunku przynajmniej, wykazać zdobycze opie
rające się dłuźćj ruchowym falom czasowych gustów i literackich kie
runków spółczesnych.

Rzecz jasna, że w naszych warunkach literackiego rozwoju, nie- 
moźe się odbić w dziedzinie dramatycznćj i scenicznćj, wiele prądów 
i kierunków myśli spótecznćj, które wedle słów poety krążą g łę
boko w łonie spotecznćm, jak rzeka podziemna w swych tajemnych 
niewidzialnych cieśninach.

Tendencyjność artystyczna w kierunku idei tętniących jako ciepła 
krew duchowa po wewnętrznych arteryach społecznych, niemoże na obli
cze literatury wypłynąć wspaniałą purpurą jawnego natchnienia, ale co 
najwyżćj lekkim tylko wykwita rumieńcem, aby nierazić oczu tych, co 
chcieliby widzieć na obliczu ducha naszego tylko bladość upiora. Takim po
godnym, zdrowym rumieńcem literatury naszej jest Pan D amazy , które
go trwalsza wartość polega na głęboko odczutym, czysto swojskim cha
rakterze, na przedstawieniu typów i właściwości związanych z trwałemi 
warunkami życia obyczajowego warstwy spółecznćj, która skupiała w so
bie i skupia jeszcze naczelny górujący charakter życia narodu.

PRZEGL4D TEATRALNY. 1 3 3



Wiadomo, że ocena stopnia wartości dzieł literatury pięknej 
je s t jednćm z najtrudniejszych zadań estetyki z powodu niemożno
ści prawie wynalezienia dość ścisłćj skali dla wyznaczenia mniej
szego lub większego bogactwa przymiotów estetycznych, któreby drogą, 
porównawczą, pozwalały postawić dany utwór na właściwćm miejscu 
w estetycznćj hierarchii.

W edług teoryi estetycznych Taine’a, który z niezupełnie pomyśl
nym rezultatem usiłował nadać ścisłość metodyczną filozofii piękna 
budowanćj na coraz to różnych metafizycznych podwalinach—skalą war
tości estetycznćj, je s t mniejsza lub większa wartość czasowa cech za
sadniczych, jakie artysta uwydatnia w dziele sztuki za pomocą skupie
nia czyli tak  nazwanćj zbieżności efektów (convergeance des effets), 
którćj doskonałość zależy od stopnia talentu.

Nie wdając się w tćj chwili w krytykę tćj teoryi, mało uwzglę
dniającej psychologiczne zagadki twórczości w dziedzinie sztuki, zazna
czamy tylko, że ułożona przez Taine’a skala wartości czasowćj owych 
cech zasadniczych, orzeka istotnie o mniejszym lub większym stopniu 
trwałości utworów piękna, stosownie do żywiołów, które znajdują w nich 
swe artystyczne odbicie. Skala ta postępuje od cech ogólnie ludzkich do 
właściwych danćj wielkiej rasie ludów, od tych ostatnich do cech ogólnie 
narodowych, w następnych stopniach do cech związanych z pewną wiel
ką epoką dziejową, a mniejszym lub większym okresem życia społeczne
go a nakońcu z przelotnym interesem bieżącćj chwili. Na najwyższych 
podziałkach tej skali mieszczą się tedy arcydzieła ogólne ludzkie (Szeks
pira, Gothego, Moliera) potćm idą arcydzieła ogólnie narodowe (Ho
mer, Mickiewicz, Psalmy hebrajskie) arcydzieła epokowe (Dante); na
stępnie arcydzieła wyrażające pewien dłuższy okres duchowego zwrotu 
(Byron, Musset, Hugo, Słowacki, Krasiński) a nareszcie różne kategorye 
utworów żywićj związanych z życiem duchowćm mnićj lub więcćj trw a
łych momentów rozwoju duchowego i cywilizacyjnego, skończywszy na 
przelotnćj karykaturze lub okolicznościowćj humoresce.

Skala ta  z zastosowaniem różnego stopnia talentu twórczego 
i ważności tem atu, w dziełach zwłaszcza nienależących wyjątkowo do 
najwyższych kategoryi (podług mnie) może być użytecznie stosowaną 
do oceny ważnego przymiotu dzieł takich, którym bezpośredni wyrok 
estetycznego poczucia przyznał zalety wybitnie przenoszące poziom śre- 
dnićj mierności.

Najnowszy utwór Blizińskiego wart, podług mnie, tego aby w ar
tość jego mierzyć sprawdzianem głębszćj filozoficznćj krytyki a nie 
tuzinkowym łokciem dorywczego widzimisię i dyletanckiego szko- 
larstwa, jakie w naszćj zdawkowćj dziennikarskiej krytyczce rozwiel- 
możniło się butnie i arogancko. Oczywiście, sama sfera obyczajo- 
wćj komedyi, w którćj zamyka się działalność Blizińskiego, z natury 
rzeczy niepozwala mu tworzyć typów stojących wybitnie na szczyto
wych punktach zajętych przez wymienione wyżćj arcydzieła; jednakże 
analityczny rozbiór składowych części jego utworu przekona nas,
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że w wymienionej powyźćj skali należy ten utwór na wcale pokaźnćj 
umieścić wyżynie.

Obejmując całość budowy tej komedyi widzimy przedewszystkićm, 
że stanowi ona artystyczną sumg charakterystyki realno-psychologicz- 
nćj. Estetyczne poczucie, bgdące pierwszą wskazówką charakteru da
nego utworu zaznacza, że naczelne wrażenie tćj komedyi polega na łu- 
dzącćj prawdzie i ruchu kreślonych przez autora postaci, obok których 
wszelkie inne składowe czgści komedyi przedstawiają się w stopniu 
podrzędnym.

Używając więc term inu trochę szkolarskiego powiemy, że Pan 
Damazy je s t komedyą charakterów, czyli że należy do tych utworów 
dramatycznych, w których przedstawienie typowćj i psychologicznej 
strony obranego tematu, ukazanie motywów ludzkiego działania, góru
je  nad przedstawieniem faktycznćj zewnętrznej strony działania; w k tó 
rych ruch dramatyczny je s t wewnętrznym, płynącym z wykazanych do
bitnie premis psychicznych, a nie zewnętrznym sytuacyjnym, czyli bę
dącym mniej lub więcćj dowolną kombinacyą faktów i zawikłań intry- 
gowych, pochwytanych w przelotnćm spojrzeniu na komedyą ludzkiego 
życia, dla przelotnćj często uciechy i zabawnego konceptu.

Oczywiście tylko komedyą z przewagą żywiołu typowo-charakte- 
rowego może mićć wartość, jako artystyczne skupienie w kształtach 
sztuki głębszej logiki jego życia ipraw idłow ości rozwoju jego stosun
ków. Pod tym względem w nowszej literaturze drainatycznćj, zauwa
żyliśmy dwa typy kompozycyi: w pierwszym dane obserwacye t. j. ży
wioły charakterowe składają się wedle naturalnćj głębszej logiki praw 
życia, z którćj autor dopićro a posteriori wyprowadza artystyczne efek- 
ta; w drugim zaś te żywioły, chwytane w formie często zewnętrznćj, 
układają się i zestawiają dowolnie, stosownie do efektów i pomysłów 
intrygowych, a sztuczna mechanika teatralna i jćj sprężyny zastępują 
często samorzutny bieg charakterów.

W naszej dram aturgii przedstawicielem wybitnym drugiego typu 
je s t p. Zalewski, który zręczność sceneryi i umiejętność wydobycia efek
tu  posiada w daleko wyższym stopniu, aniżeli samodzielną obserwacyą 
i dar "psychologicznego pogłgbiania postaci, a poczęści także w tym 
kierunku tworzą mniej zręczni formą i efektem, ale oryginalniej na 
różny sposób w charakterystyce, Bałucki, Lubowski i Sarnecki. Do 
pierwszego typu zbliżył się znakomicie Narzymski w Pozytywnych, 
a w całćj czystości osiągnął go Blizióski w Panu Damazym.

Dla oceny przymiotów komedyi, godnych za ją ć  stanowisko w tćj 
grupie, doskonałym podług mnie sprawdzianem jest przedłużenie linii 
kompozycyi poza ram y dram atu , to je s t sprawdzenie, czy charaktery 
i stosunki i namiętności mogły powstać w tych stosunkach, jak je  m a
luje autor i mogły tak się ułożyć, jak  on je  przedstawia?

Stosując ten środek krytyczny, przekonamy się łatwo i dowodnie, 
czy komedyą jest obrazem głębszćj życiowej prawdy, nawet w jćj wew
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nętrznych logicznych wiązaniach, czy tćź pstrą lub sztuczną lepianką 
cząstek prawdy, spojonych bardzićj mechanicznie niż wewnętrznie.

Mało który z utworów dramatycznych wytrzymuje tg próbg kry
tyczną tak  zupełnie i bezwzglgdnie jak  Ran Damazy; mało który sta 
nowi tak ą  pełną, zamknigtą całostkę życiowćj prawdy, ujętej w arty
styczne ramy. Bliziński je s t przedewszystkiem doskonałym obserwa
torem, a podstawą jego kompozycyi są wrażenia żywe i odebrane 
z natury. Jest on realistą i tworzy tak samo jak  malarz, który każdą 
cząstkg obrazu studyuje z modelu, z martwćj lub żywćj natury. Ztąd 
tćź i jego figury i wszystkie ich wzajemne między sobą stosunki są naj
zupełniej naturalne i logiczne i nie mogą się rozwijać w inny sposób, 
aniżeli je  poeta przedstawił. Poznajemy je  nietylko w chwili rozwoju 
komedyi, ale spoglądamy wstecz w ich życie; widzimy że spotkały się ze 
sobą w sposób taki a nie inny, sprowadzone koniecznością logiki życia, 
a nie igraszką dowolnego trafu. Autor nie wyrywa ich z całego 
splotu stosunków i spraw ich życia, ukazuje tylko pewien jego moment, 
jedno ogniwo łańcucha, który wstecz i naprzód snuje się logicznie. 
W gronie familijnćm osobistości komedyi, dostrzegamy widome nici 
ich stosunków w przeszłości, rozumiemy dlaczego prawy szlachcic pan 
Damazy, dawnićj znając charakter swej pani Żegociny, kobićty ambit- 
nćj i chciwćj, odwodził od małżeństwa z nią swego brata; dlaczego na
stępnie długoletnia niezgoda panowała między braćmi, podtrzymywana 
wpływem przebiegłćj kobićty na słabego męża; rozumiemy dlaczego 
taż pani Żegocina nienawidzi poczciwego szlachcica: dlaczego z dwu 
bratanków swoich faworyzuje ladaco Seweryna, a krzywdzi Antoniego, 
który przypominał swego ojca, co śm iał zawrzćć mezalians wbrew woli 
rodziny.

Stosunki rodzinne autor zaznacza delikatnie w związku z prze
szłością, wykazując cały ich przyczynowy związek, a w ciągu komedyi 
snując wszystko konsekwentnie z charakterowego wnętrza. Utwór je 
go jest jakoby jednym tylko rozdziałem wielkićj powieści życia, która 
snuła się przed nim w naturalnym ciągu. Postaciom jego komedyi 
przypatrujem y się jako osobom żywym, a nie jako produktom sztuki: 
taka w nich pełnia i rozmaitość znamion.

Tytułowy bohater sztuki pan Damazy, z pierwszego pozoru podo
bny niby do przeciętnego typu, poczciwie krewkiego zamaszystego szla
chcica; ale w rzeczy samćj autor ukazał w nim tyle rysów odrębnych, 
tyle chwyconych żywcem cech charakterystycznych, że patrzymy nań 
jak  na postać rodzajową, nietylko podobną do znanych figur swojskich, ale 
indywidualnie odrębną i różną od nich. Tłem jego: temperament san- 
gwiniczny, zapalny, z którego płynie prostoduszna, sympatyczna otw ar
tość i w stręt do wszelkićj sztucznćj komedyi źyciowćj lub chytrego ma
tactwa, skojarzony jednak ze zdrowym, praktycznym rozsądkiem. Ru- 
basznośe i stw ardniała w życiu wiejskićm prostota obyczaju, jest ze
wnętrzną pokrywą duszy, w gruncie bardzo szlachetnćj, w którćj, pod
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względem moralnym, głęboko rozwinęło się poczucie sprawiedliwości, 
posunięte nawet do niepraktycznej przesady.

Autor umiał ukazać nam we wnętrzu duchowóm tśj postaci, bar
dzo ciekawą walkę tego poczucia z egoistyczną żądzą materyalnych 
zysków. Pan Damazy lubi pieniądze, jest sobie „mocidzieju” człowiek 
praktyczny, a gdy się przekonał, że mu się po bracie należy spadek, 
który chciała sobie zagarnąć pani bratowa, obruszył się energicznie na 
takie „szaleństwo” i radby by wziął wszystko, wszystko co mu się p ra 
wnie należy. Byłoby to i śprawiedliwem i rozumnem, gdyż m ajątek 
w jego rękach byłby użyteczniejszym, niż w posiadaniu samolubnej 
i chytrej kobiśty; ale już w pewnćj chwili pan Damazy z dobrego serca 
ustępuje cząstkę praw swoich, a następnie zrzeka się ich jeszcze więcej 
i oddaje spadek przyszłemu zięciowi tak, aby sam się nie tknął „ani 
grosza” m ajątku swego brata nieboszczyka. Ta przesada bezintereso
wności, ani rozsądna, ani praktyczna, jest nietylko wynikiem zbyt deli
katnego poczucia sprawiedliwości, ale potrochu także przesadzonym 
strachem opinii publicznśj, bojaźnią babskich języków, które szarpać 
go będą za „wdowią krzywdę.” Pod tym względem pan Damazy jest 
prawdziwym i typowym szlachcicem naszym, drażliwym wielce na to, 
,,co ludzie mogą powiedzieć?” Jestto słabość, jak iśj nierzadko ulegają 
nasze charaktery szlachetne, ale nieumiejące oprzeć się dość silnie na 
samodzielnćj inicyatywie, oglądające się lękliwie na gwary ludzkich 
zawiści, któremi gardzą ludzie energiczni i rozumni. Jako szlachcic 
bene nalus , chociaż niezbyt obficie possessionalus, pan Damazy umiś 
cenić godność własną, ale niema on fantazyi rozhukanej dawnych 
karmazynów, nićma, gdyż gorzkie doświadczenie nowszych czasów wy
leczyło go z dziedzicznego grzechu pychy krajowej. Jako ojciec jest ni
by bardzo surowym i poważnym dla sw6j kochanej jedynaczki, uro
czej szczebiotki Heli; mustruje, fuka i gniewa się na nią, ale kocha ją  
głęboko a prosto, pragnie szczęścia jej materyalnego i moralnego 
szczęścia i ani na chwilę niechce swej woli narzucać despotycznie p ra
gnieniom jćj dziewiczego serca.

Nie jestto samolubny tyran domowy, krzykliwy despota w rodza
ju  znanych i do zbytku idealizowanych w literaturze naszej typów, ale 
dobry, poczciwy papa nowszego stylu, dbający serdecznie o dobro 
i szczęście swój kochanej jedynaczki. Pod szorstką powłoką bije tam 
serce szlachetne i kochające, a chociaż pan Damazy chciałby kojarzyć 
małżeństwo przez układy rodzinne, jednakże jedno słowo „kocham,” 
powiedziane nieśmiało przez jego m alutką Helę, burzy te wszystkie 
plany do szczętu. Bardzo wiernym i delikatnie schwytanym z natury, 
je s t pewien rys prozaicznej praktyczności, bardzo właściwy pracowni
kom gleby, którzy nieustannie m ają do czynienia z realnemi zagadnie
niami życia.

W utworach pisarzy, nieodznaczających ąię bystrym darem obser- 
wacyi, często nasi „mości dobrodzieju” wiejscy ziemianie posiadają zbyt 
wiele czułostkowości lub sentymentalizmu, deklamują o pięknościach
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przyrody; tymczasem pan Damazy pod tym względem je s t to  człowiek 
„mocidzieju” praktyczny, nie lubi słowików „co drą się napróżno i spać 
w noey nie dają,” nie lubi eleganckiego parku, bo ten zysku i korzyści 
żadnej nie przynosi, na poezyi się nie zna i wszystko sądzi ,,pogospo- 
darsku.” Niema on zapleśniałych przesądów, nie przecenia zbytnio 
herbowego splendoru, nie puszy się karm azyńską godnością, ale ma 
także pewną dozę fantazyi szlacheckićj: czuje swą godność i umie sobie 
nakazać estymę. Co go najbardzićj sympatycznym czyni, to ów pogo
dny, szlachetny spokój, wiara w poczciwość, oparta na poczuciu własnej 
prawości, szlachetne oburzenie na wszelką podłość i matactwo, a wresz
cie ów pogodny, szorstki i dosadny humor, ta  mieszanina jowialności 
i powagi, nadająca mu wybitnie swojski charakter. Ten humor, 
a zwłaszcza jego oryginalne przejawy, to żywcem z natury czerpane bo
gactwo szczegółów, odróżniają wybitnie pana Damazego od pokrewnych 
mu typów i figur tego samego rodzaju, składają się na figurę żywą 
i pełną, k tóra przemawia do nas nieprzezwyciężonym urokiem prawdy 
i sympatycznćj swojskości.

Odwrotną postacią jest rejent Bajdalski, matacz, egoista i intry
gant będący wyborną odmianą znanego w literaturze naszej typu pale- 
stran ta. Jest on chodzącą sprzecznością pomiędzy słowem i czynem. 
Na ustach ma zawsze jakoś ładnie brzmiący frazes o „sercowości,” bez
interesowności, poświęceniu a w gruncie rzeczy ma tylko własne ko
rzyści na widoku i jako prawnik wyznaje obosieczną doktrynę, że mię
dzy prawem a słusznością nićma żadnej różnicy. Pan Bajdalski niejest 
podobnym do swego krewniaka Milczka w Zemście, gdyż lubi dużo 
rozprawiać w duchu zasad idealnych i humanitarnych i ma na pogo
towiu zawsze dobrze ułożony frazes, trafiający do słabości lub przeko
nania ludzi, których wyzyskać chce dla swych widoków. Chytry i prze
biegły, strawiwszy całe życie w konszachtach, interesach i matactwach 
przyzwyczaił się rachować ze słowami, a że brak mu bystrości sprytu, 
oraz inteligencyi, przeto nic dziwnego, że myśl jego wypoczywa co 
chwila, w owćm charakterystycznśm e... e... które sprawia, że jego 
mowa czyni wrażenie ciągłego potykania się. Charakter ten przed
stawia się pod względem moralnym w kształtach przeciętnćj życiowćj 
lichoty. W nieustannćj dreptaninie koło interesów i interesików, za
trac ił rejent poczucie godności, nauczył się mydlić ludziom oczy, grze
cznie się kłaniać, tumanić gładkiemi słowy, a wreszcie z wesołym 
uśmieszkiem i dobrą miną połykać upokorzenia.

Nader umiejętnie autor nadał rejentowi odcień lekkiego komizmu 
i  charakterystyczną jego stronę wycieniował starannie we wszystkich 
szczegółach, niewpadając jednak w zbyt rodzajową drobiazgowość, tak 
że postać ta  dorasta niemal do godności typu, streszcza w sobie pewien 
rodzaj charakterów wyrastających na gruncie życiowo prawniczego ma
tactwa. Nic dziwnego, że dla takiego papy ja k  rejent, nie jest ze 
zbyt wielką estymą syn jego Genio, dzielny chłopak, streszczający 
w sobie pewne rysy typowe obecnego pokolenia młodzieży. Genio



rzeźki, umysłowo trzeźwy i pogodny, należy do inteligentnej młodzieży, 
k tórą wytworzyła głównie epoka siedmiolecia działalności b. szkoły 
głównćj. Smutne doświadczenie niedawnćj przeszłości, zwrot ku po
jęciom utylitarnym, oraz praktycznym celom społecznego życia, będące 
reakcyą po szlachetnych a wybujałych pragnieniach społecznego poe
tycznego idealizmu, uczyniły go zwolennikiem prądów filozoficznych, 
które przyciągnęły ku sobie najżywsze umysły nowszego pokolenia. 
Genio jest młodzieńcem tśj szkoły i literatem , a o ile się domyślać 
można, nienależy do skrajnych przedstawicieli swego obozu. Jego 
dzielna, pełna rzeźkości natura, ukazuje się w komedyi na tle stosun
ków potocznych, wolna od szowinistycznej przesady, młodzieńczo oddy
chająca pełnią życia. Gienio jestto  sobie wyborny koleżka, k tó ryż  ca
łą  satysfakcyą porzuca szpargały i gwar miejski, aby odetchnąć na 
łonie przyrody i duchem utonąć w głębiach czarnych oczu wiejskiej 
dziewicy. Realista w słowach i teoryach, jest potrosze idealistąw czynie, 
i wbrew zasadom swego lichego papy nie myśli sercem frymarczyć, 
uważając że miłość kobiety jest także skarbem, którego „ze stanowi
ska pozytywnego” lekceważyć nienależy. Wobec ojca zachowuje on 
pewien odcień poufałości, wolnćj jednak od obrażającćj impertynencyi, 
a na komiczne indyczenie się pana rejenta przybierającego ton zwierz- 
chuiczy, odpowiada z chłodnym spokojem, w którym lekka ironia m iar
kuje się poczuciem obowiązkowego uszanowania. Kreśląc tę figurę 
autor okazał się wolnym od wszelkich stronniczych poglądów, kote- 
ryjnych uprzedzeń, um iał być trzeźwym obserwatorem i uchwycił zbio
rowe rysy dodatnie dzisiejszego pokolenia młodzieży. Genio jest po
stacią niezmiernie sympatyczną, ożywioną tętnem niepodrobionego ży
cia młodości, nakreśloną niezmiernie ciepło, barwnie i z humorem.

Jego moralną antytezą jest Seweryn, daleki powinowaty pana Da- 
mazego a pupilek ukochany jego bratowej. Jestto  zimny, wyrachowany 
materyalista życiowy, który przy obłudnej i despotycznej cioci nauczył 
się fałszem i przewrotnością dochodzić do majątku, będącego jedynym 
celem jego marzeń. Pochlebiając i kaptujac względy swej opiekunki 
i protektorki, nawykł do komedyi fałszu, i moralnie zepsuł się jak  każ
dy charakter przechodzący szkołę poniżenia.

W jego płaskiej duszy miłość, chociaż nam iętna i paląca staje się 
raczćj krewką żądzą niż szlachetnćm uczuciem, skupiającćm w sobie 
najpiękniejszą poezyą młodości; kochając Mańkę sierotę, wychowanicę 
swej ciotki, jednocześnie dla widoków posagowych konkuruje o rękę 
Helenki córki pana Damazego, a biedną dziewczynę cierpiącą z powodu 
jego zdrady, łudzi mamiącemi obietnicami. Chciałby się z jedną oże
nić dla pieniędzy, a z drugą jednocześnie prowadzić związek pokątny. 
Moralne jego poczucie dotyla jest stępione, że niepojmuje podłości po
dobnych zamiarów. Jest on widocznie z życia studyowanym charakte
rem, w którym poziome instynkta i zimne sobkostwo zwarzyły szla
chetne popędy serca i poplamiły trochę sumienie. Postać to nędzna 
raczćj nic podła, przedstawiająca przeciętną miarę ludzkiej lichoty.
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Równie znakomitą, pełną i wszechstronną jest charakterystyka 
postaci kobiecych, które odskakują wybitnie od szablonowych mane
kinów i komunałów, płodzonych tak obficie przez wielu naszych belle- 

' trystów minorum gentium.
Najwybitnićj między niemi rysuje się pani Żegocina, bratowa 

pana Damazego, niepocieszona niby wdowa, czychająca na wydziedzi
czenie prawych sukcessorów męża i zagrabienie całego po nim m a
jątku . Jestto egoistka grająca obłudną komedyą poświęcenia i ofiary, 
kobieta fałszywa, chytra, przebiegła i energiczna.

Poślubiła chorego, dogorywającego starca, aby po nim zagarnąć 
m ajątek i umiała go tak opanować, że zerwał dawniejsze stosunki z całą 
rodziną, która znając jej charakter, nieżyczyła sobie mocno tego związ
ku. Ostra, despotyczna w domu, prawdziwa hic mulier, umie ona je
dnak przywdziać maskę udanćj słodyczy i pozować na nieszczęśliwą, 
krzywdzoną i opuszczoną od ludzi sierotę. Pragnąc nieprawnie za
garnąć cały m ajątek po mężu ze szkodą pana Damazego, nieczyni 
tego jednak z osobistej chciwości, ale raczćj chce wyposażyć ulubio
nego gagatka Sewerynka, dla którego czuje istotnie pewną słabość. 
Chytra, przebiegła komedyjantka, fałszywa i obłudna, niejest ona je
dnak z gruntu złą i przewrotną, i niezupełnie egoistyczne ma pobudki 
działania. Zupełnem jej przeciwieństwem jest jćj siostra, potulna, 
słodka i uczynna pani Tykalska, żyjąca niby na łaskawym chlebie. 
Jestto  jedna z tych postaci opromienionych światłem łagodności i sło
dyczy, które pojawiają się wcale często w życiu naszych wiejskich 
dworków. Oddana cichćj domowćj pracy, wspominająca z rozrze
wnieniem swego zmarłego męża Tobunia, który widocznie był godnym 
jćj poczciwcem, ta sympatyczna staruszka myśli tylko aby uszczęśliwić 
lube dzieciuchy i oddać młodym kochającym się parom skromny ma- 
jąteczek. Postać to kreślona rysami łączącemi zarazem realną praw
dę, i pewną poetyczną naiwność; jest ona zabawną zarazem i roz
rzewniającą, należy do najszczęśliwszych typów charakterystycznych 
tego rodzaju.

Bardzo sympatyczną jest także Helenka, córka pana Damazego, 
k tóra chociaż należy do znanćj kategoryi młodych naiwnych niewi
niątek, jednakże jest postacią żywą, studyowaną z natury a nie sza
blonowym scenicznym komunalikiem. Helena nie jest gąską wiejską 
dawnego stylu; trochę co prawda jest nieśmiałą, przy nieznajomym 
mężczyznie pierzcha ja k  spłoszona sarenka, ale bardzo szybko na- 
bićra rezonu i śmiałości w sprawach sercowych. Jćj szczebiot pełny 
naturalności jest zarazem lekkim, swobodnym i wolnym od wielkićj 
afektacyi, sentymentalizmu i wyszukanćj kokieteryi a uczucie dla pa
na Antoniego młodego kuzynka pani Żegociny, skreślił autor rysami 
pełnemi prostoty i niepodrobionćj szczerości.

Lękliwa Hela kocha tego zacnego i miłego chłopca, pozwala 
sobie mówić o miłości, ale przed panem Damazym wstydzi się odrazu 
przyznać do tego, bo chociaż ,,to tacio, ale zawsze mężczyzna.”
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Oryginalniejszą jeszcze, choć niezupełnie szczęśliwie wyzyskaną 
postacią jest Mańka sierota, będąca na opiece u pani Żegocinćj, dziew
czyna przygnębiona dolą sierocą i macoszćm obejściem. Namiętna 
i ognista, zapłonęła ona miłością do Seweryna, który pragnąc ożenić 
się dla m ajątku, chce ją  wykierować na metresę. Romans ten krewki, 
prowadzony ukradkiem, niema jednak na sobie piętna moralnego 
brudu, chociaż Mańka nieumie nadać sobie szacunku i poddaje się z ra 
zu zbyt łatwo kuszącym podszeptom zdradnćj miłości. Autor bar
dzo trafnie zaznaczył w tym charakterze wewnętrzną moralną prze
mianę pod wpływem prób i cierpień zranionego uczucia. Z dziew
czyny zahukanej, a skrytej, lgnącćj zbyt łatwo do Seweryna i pozwa- 
lającćj na zbytnią poufałość, Mańka przemienia się powoli na kobietę 
czującą swoję godność, a jćj szlachetna dusza oburza się na nikczem
ne propozycye moralnie lichego kochanka. Miłość zrodzoną z krew- 
kićj żądzy, zastępuje zwolna w jej duszy pogarda, gdy serce jćj bo
leśnie zostało zranionćm wiarołomstwem ukochanego, a pod wpły
wem tych zawodów upokorzenia Mańka wpada w apatię chwilową, 
z którćj leczy ją  Genio balsamem serdecznego współczucia.

Z prawdziwem poczuciem psychicznćj prawdy, Bliziński niespie- 
szy się z uwieńczeniem pragnień serca młodego pozytywisty, którego 
urzekło czarowne spojrzenie czarnookiej wiejskiej Rusałki. Rana 
Mańki w skutek zdrady Seweryna jest nadto świeżą, aby tak rychło 
mogła się zabliźnić pod wpływem nowego uczucia, dla tego tćż przy 
końcu komedyi widzimy tylko ukazaną możliwość odległą skojarzenia 
się tych dwu serc szlachetnych.

Przejrzeliśmy bliżej całą galeryą figur stworzonych przez autora, 
gdyż stanowi ona główny rdzeń wartości jego pięknego utworu, godne- 
gozaiste  ty tu łu  komedyi charakterów. We współczesnćj literaturze 
dramatycznej trudno zaprawdę znaleźć sztukę, któraby pod tym wzglę
dem mogła się śmiało mierzyć z Panem U am azym . Z naszych no
wszych komedyi tylko Fozylywni Narzymskiego, mogą się poszczycić 
kilku postaciami, wykończonemi z równą psychologiczną precyzyą. 
Żywioł charakterowy stanowi nietylko podwalinę sztuki, ale i ce
m ent wiążący doskonale wszystkie części jej budowy. Cała akcya 
i wszystkie jćj pojedyncze doby wysnuwają się z tych danych psychicz
nych z logiką nieprzepartćj konsekwencyi. Pod tym względem Bliziński 
także uniknął kardynalnego błędu wielu współczesnych pisarzy i s ta 
ną ł na gruncie prawdziwie racyonalnćj metody tworzenia. Jestto  bo
wiem jednym z zasadniczych błędów współczesnćj literatury belletrys- 
tycznćj, przeciwko któremu słusznie walczy dzisiejsza szkoła realisty
czna, że często sztukę identyfikuje ze sztucznością , że zamiast w a r
tystycznych kompozycyach dawać odbicie głębszćj logiki życia w jćj 
naturalnym biegu, plącze tylko i wikła zewnętrzną nić wypadków 
w sposób często dowolny i chimeryczny. Heżto dzisiejszych powieści 
lub dramatów jes t produkcyą takiego sztucznego kombinowania tak 
zwanćj „bajk i,”obleczonćj w kształty banalnej lub przybliżonćj charak
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terystyki. Zwłaszcza w dramatycznej literaturze francuzkićj ten kunszt 
mechaniki scenicznej doszedł obecnie do swego zenitu czy absurdu, 
tak, że jćj najzręczniejsi mistrze prześcigają się wzajemnie w budowa
niu najbardzićj zawitych i wyszukanych kombinacyi, zamieniając często 
ruch sceniczny figur na grę sprężynami kierowanych maryonetek.

Sposób prowadzenia akcyi w komedyi Blizińskiego, jest najzupsł- 
nićj odmiennym, gdyż autor będąc prawdziwym a zdrowym realistą., 
ukazuje nam głębszą logikę życia, nieuciekając się do wysilonych 
apriorystycznych kombinacyi. Cały bieg wydarzeń jego komedyi snu
je się prosto i spokojnie z naturalnych stosunków i uczuć, jakie zacho
dzą pomiędzy wszystkiemi działającemu figurami, a akcya z charakte
rystyką kojarzy się. spoiwem najzupełnićj jednolitćm i spływa w har
monijną całość. Głównym wątkiem sztuki są sprawy, układy i in
tryżki familijne, płynące z sukcesyjnych stosunków, w których wystę
pują na jaw wszystkie namiętnostki, urazy, niechęci wytworzone przez 
poprzednie stosunki przed zaczęciem akcyi sztuki. Komedya nie jest 
sama w sobie sztuczną oderwaną kombinacyą, ale przedstawia zetknię
cie się w chwili ważnej i stanowczej różnych stosunków, które się uro
biły przez długie lata. Widzimy więc tutaj, jak  grająca komedyą 
obłudy Żegocina witając, po śmierci męża, jego brata, sta ra  się otuma
nić go udaną dobrocią i wmówić, że na mocy fikcyjnego zapisu męża 
ma prawo do całego m ajątku. Pan Damazy, łatwowierny, daje się 
uwieść z początku gładkim słówkom pana rejenta, pełnomocnika p ra 
wnego Żegociny, i nie domyśla się, jak ie  ma prawa do m ajątku. Aby 
jednak faworytowi Sewerynkowi zapewnić bezsporne posiadanie m ająt
ku, sprytna kobićta układa jego małżeństwo z Helą, na które się godzi 
pan Damazy. Ale miłość paraliżuje te familijne konszachty, gdyż H e
la zakochana w Antonim, nie chce slyszćć nawet o związku z Sewery
nem, którego zaloty przyjmuje z odpychającym stanowczo chłodem, 
a Mańka tymczasem rozpaczając, z powodu zmienności Seweryna, mi
mowolnie zdradza przed regentem swój romans z chytrym paniczem. 
Chytry pan Bajdalski czydia na majątek pani Żegociny i pragnąłby 
otrzymać go razem z ręką ciepłej wdówki, więc wyjawia tajemnicę tego 
stosunku panu Damazemu, który oburza się całą mocą swej poczciwoś
ci, widząc przewrotność Sewerynka. Pani Żegocina dowiedziawszy się 
także o tajonym romansie, wybucha gniewem i wypędza z domu Mań
kę, którą w krytycznćj chwili osłania Genio swą interwencyą. Pow sta
je  ztąd wielka kłótn ia pomiędzy panem Dairiazym a bratową, wszystkie 
stosunki rodzinne naprężają się, sytuacya wikła się naturalnie i konse
kwentnie, ale autor rozcina ją  zręcznym a jednak prawdziwym mane
wrem, używając do tego, w cieniu stojącćj przez cały ciąg sztuki, pani 
Tykalskiej, która okazuje panu Damazemu własnoręczny zapis na swą 
korzyść, uczyniony przez nieboszczyka i świadczący wymownie, że 
praw a naturalnego spadkobiercy niesą obciążone żadną inną powin
nością.



Odkrycie to rozcina zawiłość komedyi, stawiając Damazemu ja 
sno jego prawa przed oczyma. On zostaje panem sytuacyi, on dyktuje 
warunki, ale zamiast skorzystać z tego co mu się słusznie należy, czyni 
zbytnie i ślamazarne ustępstwa, oddaje pani Żegocinie jednę połowę 
majątku z warunkiem spłacenia legatu Tykalskiej, a zięciowi swej cór
ki daje drugą połowę, wyposażając z tego Mańkę, którą zabiera ze so
bą do domu. Tak więc nieporozumienia rodzinne kończą się zgodą, 
z racyi którćj główny motor intrygi pan rejent, musi rejterować, zdą
żywszy jednak, niby w imię bezinteresowności, przemówić na korzyść 
sieroty t. j. Mańki, w której widzi przyszłą swą synowę.

Z tego krótkiego streszczenia widzimy, jak w całym toku akcyi 
komedyjnej biorą udział naturalny wszystkie osoby komedyi, z których 
każda gra odpowiednią sobie rolę, niebędąc zbyteczną przystawką. 
Chociaż ze stanowiska zewnętrznćj architektoniki niektóre części tego 
w ątku prowadzone są trochę za rozwlekle, a sztuka przez to nierośnie 
stopniowo w dramatycznym interesie; jednakże łatwo można przeba
czyć autorowi ten błąd formalny dla wrażenia ciągłćj, niezachwianej, 
nieskażonej niczćm prawdy i naturalności w rozwoju uczuć i stosunków 
komedyi. Słuchając jćj, zapominamy o fikcyi autorskiej, przenosimy 
się w świat, utworzony z całym urokiem bezpośredniego złudzenia, któ
re ani na chwilę się nierozwiewa.

Widzieliśmy z charakterystyki sztuki, jak ie  stosunki i żywioły 
wprowadza do niej autor i to nam pozwoli z wszelką łatwością oznaczyć 
ów stopień trwałości jćj, o którym wspominaliśmy wyżej. Mamy tu 
obraz wewnętrznego życia naszego wiejskiego dworu i charaktery uro
bione w jego warunkach, ujęte treściwie w swej zarodczej istocie. 
Dopóki tylko kwitnąć będzie sielska prostota życia ziemian naszych, 
dopóty takie postacie jak pan Damazy, Hela i Tykalska powstawać bę
dą w jego błogim patryarchalnym spokoju. Dopóki tylko istnićć będą 
obecne stosunki familijne i dzisiejsze podstawy prawa spadkowego, do
póty tacy rejentowie i panie Żegociny będą prowadzić swe konszachty
i intryżki. Widzimy więc, że cała treść stosunków i charakterów, cho
ciaż w niektórych szczegółach związana z współczesnością, przedstawia 
głębszy żywioł trwałości i odzwierciedla w sobie pewne znamiona i bar
dziej zasadnicze życia sfery społecznćj, która z natury swojej przecho
wuje najtrwalej wiele sympatycznych rysów narodowego charakteru. 
Dlatego też niepopełnimy bynajmniej przesady, jeżeli przyznając Panu  
Damazemu  wartość trw ałą swojskićj komedyi obyczajowej, a staw ia
jąc go tuż obok Ślubów Panieńskich  Fredry, uznamy obie komedye za 
dokumenta artystyczne, przedstawiające wewnętrzne życie wiejskiego 
dworku obecnego wieku. Ponieważ zaś dzisiejsze stosunki tej sfery 
społecznćj w jej najszlachetniejszych objawach, przedstawiają skojarze
nie się harmonijne dawnych patryarchalnych żywiołów z nowszemi po
jęciami, modyfikującemi dawny rygor stosunków rodzinnych; ponieważ 
podstawy układania się tych stosunków ze względu na prawa regulują
ce przechodzenie własności z pokolenia na pokolenie, o ile sądzić moż
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na, mają za sobą żywotną siłę trwałości: więc możemy mićć nadzieję, 
że komedyą Blizińskiego na długo zachowa swą żywotność i nieprędko 
zejdzie do rzędu pomników literacko-historycznych, świadczących
o niepowrotnej przeszłości. Artystyczna plastyka, pełna łudzącćj re- 
alnćj żywotności, wykończenie ujmujące szlachetną prostotą, wolna od 
przesady i maniery, nareszcie swojski, sympatyczny charakter, wszyst
ko to razem sprawia, że Pan Damazy jako polska komedyą obyczajo
wa, jeżeli nie należy do pierwszorzędnych pereł twórczości naszćj, to 
jednak tuż po nich zajmuje miejsce bardzo zaszczytne w literackim 
skarbcu i stanowi cenny i trw ały jego zabytek. Więcćj takich utwo
rów a współczesna komedyą zyska w dziejach literatury naszćj praw 
dziwie piękną i ważną kartę.

Druga jednoaktowa komedyą Blizińskiego, Mąi od biedy, jest 
właściwie mówiąc małym a wdzięczuym rodzajowym obrazkiem a ra 
czej studyum wprost z natury odmalowanćm z prawdą tonu i kolo
rytu, stanowiącą tak ważny przymiot tegoż autora. Widzimy tu m a
ły dramacik małżeński pod folwarcznym dachem. Mąż poczciwy eko
nom, dobry, prostoduszny chłopak pracuje jak  wół, aby tylko dogo
dzić swej żonie grytnaśnej i pamiętającćj o dawnych tonach swych 
rodziców, którzy owemi czasy należeli do lepszego towarzystwa w je- 
dnćm z miast powiatowych. Pani ekonomowa, którćj pańskie fumy 
niewywietrzały z głowy, zamiast pracować jak poczciwa gospodyni, 
połyka kryminalne romanse i miłem okiem spogląda na pana Mie
czysława, kuzynka dziedziców, który tymczasem kopie dołki pod eko
nomem i pragnąłby go wyrugować z posady, aby potćm usadowić się 
na bezpłatnój dzierżawie. Zacni staruszkowie państwo Poczciwscy, 
podmówieni przez chytrego intryganta, zjeżdżają niby na śledztwo 
mające wykryć malwersacye Szymalskiego, ale ze srogich zwierzchni
ków zamieniają się rychło na poczciwych opiekunów. Widząc do
mowe kłopoty i akuratność poczciwego Szymalsia, godzą powaśnio- 
nych i wprowadzają harmonią do pożycia niedobranego stadła i ob
darzają prawami poczciwego oficyalistę.

Treść obrazka prosta i niewyszukana, jest podsłuchaną żywcem 
z natury, cichą sprawą wiejskiego domowego życia, a wszystkie posta
cie to fotografie żywych typów schwytane na gorącym uczynku, wy
kończone z flamandzką dokładnością. Sympatyczni staruszkowie, 
którzy się kochają niby para gołąbków a przekomarzają się nieustan
nie, posiadają ten urok jowialnego komizmu, który jest zabawnym za
razem i rzewnym. Sztuka ta  jest skromną ale wierną i prawdziwą 
fotografią życia, sprawia wrażenie łudzącćj natury ale niegrzeszy 
bynajmniej przesadą naturalizmu. W porównaniu z szerokim zakrojem 
Pana D amazego, obrazek ten je s t robotą drobną i zacieśnioną w szczu
płych ramach, jednakże sprawia bardzo miłe wrażenie wdziękiem bar
wy i prawdą rysunku.

( Dalszy ciąg nastąpi).
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TRZECIA

W Y S T A W A  R O L N I C Z A
W  S Z A W L A C H .

PRZEZ

Zygmunta Glogera.

Po dwu wystawach, które miały miejsce w r. 1875 i 1876, odby
ła  się w połowie września roku bieżącego trzecia wystawa rolnicza 
w Szawlach.

Z programu wystawy (drukowanego także w Szawlach) widzimy, 
że wystawy te odbywają się na zasadzie rozporządzenia m inistra dóbr 
państwowych, wydanego w r. 1875, celem podniesienia hodowli bydła 
i rozwoju wogóle wiejskiego gospodarstwa.

Wystawcami mogą być przedewszystkićm mieszkańcy gubernii 
Kowieńskiej, lecz także i sąsiednich. Machiny rolnicze przyjmują się 
zewsząd. Wystawami zarządza sta ła  dyrekcya, tudzież komitet z oby
wateli miejscowych wybrany.

Przedmioty dzielą się na 5 oddziałów a 12 grup. Oddział 1-szy 
obejmuje zwierzęta domowe, t. j.: bydło, konie, owce, świnie, ptastwo 
domowe, rybołówstwo i pszczolnictwo. Zwierzęta mogą być nietylko 
urodzone w kraju, ale także sprowadzone w młodym wieku z zagranicy
1 wychowane przez wystawców.

Oddział 2-gi obejmuje nasiona i rośliny, a mianowicie: zboża, ro
śliny okopowe, pastewne, przemysłowe, drzewa owocowe i leśne. Wy
stawiający zboże, powinni miść z każdego z gatunków wystawionych po
2 korce na sprzedaż, lub złożyć świadectwo dwu sąsiadów, że obsiewa
ją  niemnićj nad jednę dziesięcinę (dwa morgi).

Oddział 3-ci obejmuje wszelkie domowe przetwory i produkta, 
więc: przędzę, len, wełnę, nabiał, wędliny, tkaniny, skóry, smarowidła, 
tłuszcze, mąkę, kaszę, napoje, nawozy sztuczne i minerały.

Oddział 4-ty obejmuje mechanikę i budownictwo, t. j. machiny, 
narzędzia, modele i plany.

Oddział 5-ty przeznaczony jest dla rachunkowości rolniczśj.
Wogóle program zwraca uwagę zarówno na większe jak  na wło

ściańskie gospodarstwa.
Pomimo to wystawa tegoroczna m iała charakter prawie wyłącz

nie, że tak powiemy, obywatelski i jako taka powiodła się, ale za to pod 
względem mniejszych gospodarstw świeciła w wielu działach pustkami, 
a więc prawie w połowie nie dopięła celu. Dział koni i bydła był
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liczny i piękny, owiec ubogi, trzody chlewnćj nieliczny ale wyborowy, 
drobiu było zaledwie kilkanaście sztuk, zboża było dosyć skąpo, owo
ców i warzywa dużo i w pięknych okazach; dziat przemysłu był dość 
bogaty i ciekawy, lubo w niektórych kierunkach bardzo niekompletny: 
wiele np. było maszyn fabrycznych, a nic nie przedstawili miejscowi 
ślusarze, kowale, bednarze i stolarze. Z pomiędzy rolników, biorących 
udział na wystawie, zasługuje przedewszystkićm na wymienienie dzia
łalność pana Paw ła Puzyny z Wielkich Gruż, p. Jana Grużewskiego 
z Kurszan, książąt Ogińskich, p. Bądzyńskiego, Kontowta, Podberez- 
kiego, Konstantego Skirm unta, państwa Pezomskich, hr. Zubowa i kil
ku innych. Żałujemy, że obok książąt Ogińskich i hr. Zubowa nie 
możemy tu  wymienić innych największych posiadaczy w gubernii Ko
wieńskiej, których widocznie wystawy szawelskie nie obchodzą, bo 
udziału w tych krajowych uroczystościach pługa i pracy brać nie chcą.

Nagrody główniejsze otrzymali: p. Adamowicz ztoty medal za 
karego ogiera rasy arabskićj; p. Bolesław Sakiel potwierdzenie da
wniejszego złotego medalu za ogiera złocisto-gniadego rasy arabsko- 
polskićj; p. Dominik Poraziński srebrny medal za ogiera bułanka; 
p. Sakiel srebrny medal za klacz siwą i p. Konstanty Skirm unt srebrny 
medal za ogiera gniadego. W grupie koni roboczych przyznano księ
ciu Michałowi Ogińskiemu złoty medal za dwa ogiery: gniadego i buła- 
nego żmujdzkiej rasy; hr. Zubowowi srebrny medal za siwą klacz 
i ogiera rasy perszerońskićj; p. Konstantemu Parczewskiemu z Jakubo
wa, pod Połągą, srebrny medal za krzyżowanego ogiera z ojca persze- 
rona i matki żmujdzkićj rasy; p. Nowickiemu srebrny medal za ogiera 
żmujdzkiego czystćj krwi; p. Czarnockiemu z gubernii Wileńskićj me
dal srebrny za klaczkę dwuletnią rasy perszerońskićj; księciu Bohda
nowi Ogińskiemu medal srebrny za ogiera żmujdzkiego. Za konie po
jazdowe otrzymali: p. Michał Obakiewicz złoty medal za ogiera jasno- 
siwego i p. Antoni Komorowski z Kurlandyi za parę ogierów trzyle
tnich; ks. Bohdan Ogiński medal srebrny za ogiera rasy angielskićj 
i za karego trzechletniego ogierka rysaka; ksiądz Bilewicz medal sre
brny za klacz ze źrebięciem. Za konie włościańskie, których było 
bardzo niewiele, przyznano sześć nagród pieniężnych: Gryniusowi, 
Butkiewiczowi, Retnajtisowi, Sztikunasowi, Bilewiczowi i Czabińskie- 
mu, razem w sumie rs. 80.

Puhar srebrny, ofiarowany wystawie szawelskiej przez obywateli 
powiatu Nowo-Aleksandrowskiego (w gubernii Kowieńskićj), otrzymał 
p. Józef Komar za bydło rasy szwyckićj; p. Konstanty Komar medal 
złoty za bydło rasy algauskićj; p. W ładysław Kerbedź potwierdzenie 
medalu złotego za bydło rasy algauskićj; p. Izydor Romer z Cytowiau 
medal złoty za bydło rasy airszyrskićj; p. Paweł Kończą medal złoty 
za buhaja rasy szwyckićj; p. Amtoni Komorowski wielki srebrny medal 
za mlćczną krowę czystćj krwi anglerskićj; p. Władysław Kerbedź me
dal srebrny za cielęta rasy algauskićj; lir. Zubow medal srebrny za 
buhaja czystćj krwi algauskićj; p. Paweł Kończą wielki medal srebrny
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za krowę krzyżowaną szwycko-holenderską i jałówkę czystćj krwi 
szwyc; p. Jan Komorowski medal srebrny za buhaja czystćj krwi an- 
glerskićj; p. Naryszkin medal srebrny za dwie jałówki czystćj krwi an- 
glerskićj; p. Leon Komorowski medal srebrny za jałówkę rasy angler- 
skiej; p. Józef Montwiłło medal srebrny za buhaja rasy algauskićj; 
hr. Zubow medal srebrny za dwie krowy czystćj krwi anglerskićj; 
p. Paweł Puzyna medal srebrny za oborę rasy algauskićj; hr. Wojciech 
Zyberg-Plater medal srebrny za bydło rasy algauskićj.

Za owce otrzymali: hr. Zubow medal srebrny za owce rasy miesza- 
nćj soudthown; ks. Bohdan Ogiński m ed a l‘ srebrny za owce rasy oks- 
fordzkićj; p. Antoni Komorowski medal bronzowy i p. Sakiel list po
chwalny.

Za trzodę chlewną rasy jorkszyrskiej państwo Michał i Helena 
Podberescy medal zloty; hr. Zubow medal złoty za rasę berkszyrską; 
p. Naryszkin potwierdzenie dawniejszego złotego medalu; p. Hrynie
wicz medal srebrny.

Wr dziale pszczolnictwa otrzymał medal srebrny ksiądz Telesfor 
Rubin, proboszcz z pow. Rosieńskiego, za ule ramowe galicyjskie ze 
ścianami słomianemi, tudzież list pochwalny za centrafugę do oddzie
lania miodu z plastrów i machinkę do robienia ułów. Sobecki, pasiecz
nik h. Zubowa, otrzymał rs. 25 i list pochwalny za umiejętne i troskli
we prowadzenie pasieki.

W oddziale roślin otrzymali: p. Mieczysław Kontowt z Szowkowa 
medal srebrny za kolekcyą zbóż; p. Peżarski z Białolesia medal sre
brny za owies amerykański i kalifornijski, jęczmień sześciorzędowy, 
siemię lniane i groch zielony; p. Bądzyński z Szyłosad, medal srebrny 
za jęczmień, pszenicę, żyto i groch; p. Paweł Puzyna medal srebrny za 
rośliny pastewne i okopowe; ogród pomologiczny warszawski medal zło
ty za kolekcyą: gruszek, jabłek  i śliwek; bracia B ardet z Warszawy, me
dal złoty za szczepy, drzewka klombowe i owoce; p. W ładysław Ł a
wrynowicz medal srebrny za pszenicę; pani Kazimiera Janczewska 
z Blinstrukiszek, za kolekcyą: gruszek, jab łek  i śliwek medal srebrny; 
p. Wincenty Mątwiłło medal srebrny za owoce i drzewka owocowe.

W dziale przemysłu otrzymali: p. Talheim medal złoty za sm aro
widła do kół; p. Marcinkowski medal srebrny za masę papierową 
z drzewa; p. Rymkiewicz z Warszawy, za mąkę ze swego młyna paro
wego medal srebrny; p. Jałowiecki medal srebrny za masło; hr. Zubow 
medal srebrny za mąkę; p. Piłsudzki medal srebrny za drożdże i te r 
pentynę; p. Róża Kościałkowska z Wysokiego-dworu medal srebrny za 
płótno i przędzę w wyższym gatunku; ks. Bohdan Ogiński medal sre
brny za sukno i kort; pani Wanda Komorowska medal srebrny za dy
wan; p. Paulina Silicka medal srebrny za 6 sztuk półwełnianćj tkan i
ny; p. Karol Kołodziński medal srebrny za wyroby powroźniczo-szmu- 
klerskie z konopi (sznury, zaprzęgi, pasy); p. Anna Borewiczowa medal 
srebrny za kort z kręconych nitek; Maryanna Leontyewna medal sre
brny za chustkę wełnianą; p. Koziczowa medal srebrny za dwie sztuki



czerkasu; Marya Kowzanowa medal srebrny za dwa dywany półwełnia- 
ne; p. Eabcewiczowa medal srebrny za obrus na suknie; Marya Pio
trowska medal srebrny za Czerkas; pani Julia Girdwojniowa (m atka 
znakomitego przyrodnika) medal srebrny za dywany obrazowe; Ale
ksandra Budkiewiczowa medal srebrny za tkaninę na piernaty i ma
terace.

Fabryka Lilpopa i Raua z Warszawy, otrzymała medal złoty za 
żniwiarkę, sikawkę i kilka nowszych machin rolniczych; takież medale 
przyznano fabryce machin w Kownie p. Rekosza, zwanćj „Minerwa” za 
młocarnie, pługi i arfki, tudzież fabryce libawskićj „Phonix." Pan 
Muszyński z Warszawy, za narzędzia i machiny rolnicze otrzymał wiel
ki srebrny medal; p. Szyling z Poniewieża, medal srebrny za ulepszo
ną, młockarnię; rygski skład Grohmana Vandyka medal srebrny za 
machiny zagraniczne; Zigler z Rygi medal srebrny także za machiny 
zagraniczne; p. Jan  Grużewski z Kurszan, medal srebrny za aparat 
własnego pomysłu, do wywożenia nieczystości płynnych na komposty 
i za ulepszony walec; p. Madeis medal srebrny za drobniejsze narzę
dzia, mające zastosowanie w rolnictwie; p. Ciechanowiecki medal sre
brny za ulepszoną kolej przenośną; p. Michał Podbereski medal złoty 
z a  koła z fabryki" „Helena;’’ p. Dominik Poraziński medal srebrny za 
model domu z kawałków drzewa, zamiast cegły (w rodzaju pruskiego 
muru).

Komuż na wspomnienie Żmujdzi nie przyjdzie na myśl rasa koni 
żmujdzkich. Mają one wiele przymiotów i należą w Europie do najle
pszych koni roboczych. Niepospolita siła muskułów i zachowanie tćj 
dzielności przy najgrubszćj paszy, oto główne zalety rasy żmujdzkićj. 
Dzisiejszy powiat Telszewski i Rosieński, t. j. Żmujdź południowo-za
chodnia, są właściwćm gniazdem rasy żmujdzkićj. Ztądto handlarze 
zagraniczni wykupują corocznie dość znaczną ilość koni i wyprowadza
ją  do Prus, a nawet Paryża, gdzie wśród koni dorożkarskich, książę 
Michał Ogiński odkrył pewien procent czystćj krwi żmujdzinów. Nie
stety, najmnićj koni żmujdzkich idzie do innych gubernii naszego k ra 
ju. Celem podtrzymania rasy żmujdzkićj, ma miejsce corocznie na 
Ś-ty Jan  w Rosieniach, wystawa, wyłącznie dla tych koni przeznaczo
na; odbywają się próby siły pociągowćj i rozdawane bywają nagrody, 
a włościanie w wystawach tych biorą przeważny udział. Książęta: Mi
chał i Bohdan Ogińscy, wielcy miłośnicy rasy żmujdzkićj, nie poprze
stając na tćm, zamierzają zawiązać towarzystwo opieki nad tą  rasą, jćj 
podniesieniem i upowszechnieniem w kraju. Myśl zacna, prawdziwie 
obywatelska! Towarzystwo będzie zakupywało ogiery wyborowo i dla 
użytku włościan i obywateli umieszczało je  w różnych okolicach. Jak 
słyszeliśmy, wielu obywateli ofiarowało już bezpłatne utrzymanie tych 
koni, w zamiarze przysłużenia się tćm dla dobra swoich okolic.

Na tegorocznćj wystawie w Szawlach, w liczbie 67 przedstawio
nych koni, dominowała rasa arabsko-polska, żmujdzka i perszerońska, 
konie wierzchowe, pojazdowe i robocze. Wyścigowców angielskich
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prawie nie było—i tćmlepićj. Krępe żmujdziny i dzielne, o zaokrąglo
nych kształtach araby milszy sprawiały widok. Było co zaprządz do 
p ługa i do kolasy, popisać się z werwą i ogniem, coto w czerstwą, nie- 
zcudzoziemczałą duszę wlewa ów zapał szlachetny, który ludzie staro
dawni męztwem serca nazywali.

Szkoda tylko, że w czynności wystawców i ekspertów czuć było 
potrochu jakiś pośpiech, niesystematyczność, niedokładność, zamiesza
nie. Członków komitetu było multum , pracowników daleko mniej. 
Dobrych chęci do zbytku, wytrwałości cokolwiek zamało. Darujcie mi 
te uwagi, panowie, ale nie dyktuje ini onych złośliwość, lecz może zbyt 
namiętna żądza dobra ogólnego. Bezstronność każe mi tu  pogdćrać. 
Widziałem np. drukowane tablice dla wystawców i ekspertów do szcze
gółowego opisu zwierząt, przedstawionych i ocenianych. Ścisła taka 
kontrola z kilku względów byłaby pożyteczna, ale że pisaniny przed
stawiała dosyć, więc zaniechano jćj. A teraz drugi, acz drobny szcze
gół. Pan Zawadzki z Koźliszek (gub. Suwalska), przedstawił ze swo- 
jćj fabryki dwojakie smarowidło: jedno w skrzynce, drugie w barył
kach. Skrzynkę podczas ekspertyzy otworzono, ale baryłek, prawdo
podobnie dlatego, że się trudniej odmykały, otwierać zaniechano.

Księgi rachunkowości gospodarczćj dostarczył w naturze p. Ale
ksander Bądzyński z Szyłosad; była także rachunkowość Strzeleckiego 
i mnóstwo regestrów drukowanych z Warszawy. Przykład p. Bądzyń- 
skiego, nie wchodząc w bliższą ocenę jego rachunkowości, radzilibyśmy 
jak  najgoręcej zalecić. Administracya bowiem majątkowa jest rzeczą 
nader wysokiej doniosłości. Najlepszy rolnik nie nastarczy lichemu 
administratorowi, a u nas daleko więcćj jest dobrych rolników, niż do
brych administratorów.

Do rzeczy mających bliższy z nauką związek, należał przedstawio
ny przez p. Wawrzyńca Iwińskiego zielnik ekonomii szawelskićj, projekt 
ogrodu botanicznego, tudzież grzyby lasów żinujdzkich. Te dwie ostat
nie prace poznaliśmy już w roku zeszłym na wystawie retowskićj.

Nie potrzeba dowodzić, że do rzeczy niezmiernie pożądanych, na
leżałyby drukowane rozprawki rolników, gdyby ci w rozmaitych kwe- 
styach i przedmiotach rolniczych, opracowawszy to lub owo specyalnie, 
prace te swoje ku dobru ogólnemu na wystawach produkowali. Tak 
w roku zeszłym w Retowie, p. Aleksander Jelski, obywatel gubernii 
mińskićj, dał pod ocenę i otrzym ał srebrny medal za rozprawę: O w pły
wie cywilizacyi na uczucie litości nad, zwierzętami. Tak obecnie 
w Szawlach spotkaliśmy się z pracą p. Jana  Grużewskiego z Kurszan, 
wydaną świćżo w Wilnie p. n. Kilka słów o Kaniance koniczynowej. 
Nie chodzi tu nam w ogóle ani o dzieła, ani o lawinę erudycyi, ani
o ozdobną okładkę i błyszczący papier, ale chodzi o treściwe i jasne 
sprawozdania z własnych doświadczeń, z naukowych wycieczek i o rze
czy tym podobne.

Zauważyliśmy, że p. Jan Grużewski z Kurszan, młody jeszcze 
pracownik, rozwija energiczną i umiejętną działalność w rozmaitych 
gałęziach rolnictwa i pragnie na tćm polu poważnie i zacnie, prawdzi-



1 5 0 T R Z E C IA  W Y S T A W A  R O L N IC Z A

wie po obywatelsku służyć swojemu krajowi. Kanianka koniczynowa 
jest już zagranicą oddawna znaną niszczycielką koniczyny i lucerny, 
z którą rolnicy tam tejsi toczą zawziętą walkę. Autor przytacza rezul
taty  ciekawych doświadczeń p. C. Jensen’a, dyrektora stacyi do bada
nia nasion przy uniwersytecie w Kiel. Jeszcze w r. 1875 kanianka 
nie była wcale znaną na polach żmujdzkich. Dopićro mroźna zima 
w roku powyższym, zniszczywszy do szczętu koniczynę, zmusiła rolni
ków do zakupowania nasienia w składach, które sprowadzały koniczynę 
z zagranicy. Tym sposobem przez Warszawę w r. 1877, dostała się 
kanianka do Kurszan i w następnym roku po pierwszym pokosie po
częła nielitościwie dławić koniczynę. Kanianka koniczynowa (Cuscula 
Trifolii Babinglon) jest pasożytem, ma nasienie podobne do nasienia 
koniczyny, tylko mniejsze, zachowujące własność kiełkowania od 4 do 
6 lat. Przy dobrych warunkach poczyna kiełkować po 4 —6 dniach; 
przykryta ziemią traci własność kiełkowania. Podczas kiełkowania 
najprzód rozwija się korzonek; zadaniem jego nie je s t zagłębiać się 
w ziemię, by ztam tąd czerpać pokarmy dla rośliny, albo być jej podsta
wą: organ ten nie spełnia takiej funkcyi. Następnie poczyna z ziarn-' 
ka" rosnąć łodyga kanianki bez liści, podobna do nitki wężykowatćj 
z końcem haczykowatym, który szuka stosownćj rośliny do obwinięcia 
się koło niej. I tak najprzód kosztem ziarnka, a następnie umierają
cego korzonka rośnie łodyga kanianki. Jeżeli nie znajdzie ona wła
ściwej sobie rośliny, której kosztem żyć może dalćj, to spożywa sama 
siebie i umiera. Jeżeli zaś spotka łodygę koniczyny, lucerny, lub inną 
pożyteczną dla siebie, to obwija się koło niej i rozrasta szybko, wysy
łając liczne gałązki do sąsiednich krzaków i tak rozpościera szparko 
swoje zgubne panowanie.

W miejscach, w których dotyka się opanowanej rośliny, tworzą się 
tak zwane kauslovie, czyli organa ssące, któremi wpija się kanianka 
do wnętrza swój ofiary i czerpie dla siebie jćj soki, wskutek czego ro
ślina opanowana zwolna umiera. Engelmann rozróżnia siedmdziesiąt 
siedm gatunków kanianki. Zwana koniczynową może rosnąć na ko
niczynie, lucernie, wice, cąbrze, wrzosie, janowcu i kartoflach” według 
H oberlandta. Oczyszczenie nasienia koniczyny z kanianki przez pod- 
siewanie jest rzeczą bardzo trudną i niepraktyczną. Zwykle więc, gdy 
w kilka tygodni po pierwszym pokosie koniczyny kanianka się uwidocz
ni, wtedy jest pora najlepsza do niszczenia tego pasożytu. Sposobów 
na to jest wiele. Nobbe radzi zasypywać miejsca zanieczyszczone na 
2—3 cali grubo, zwykłą sieczką, spryskiwać sieczkę pctroleuin i zapa
lać. Dobrze je s t także miejsca takie zlewać kwasem siarczanym roz
cieńczonym wodą. Najpraktyczniejszym atoli sposobem, podług p. Gru- 
żewskiego je s t skopanie miejsca gdzie pokazał się wrogi pasożyt i spa
lenie roślin nękanych przez kaniankę. Należy przytćm pamiętać, że 
najmniejsza gałązka kanianki, choć odosobniona od łodygi swojćj, je 
żeli trafi na roślinę przyjazną, przyjmuje się i rozrasta. P. Grużewski 
w dużej skrzyni z ziemią przedstawił koniczynę rosnącą z zabijającym



ją  pasożytem, przeciwko któremu, celem wyniszczenia wydane są już 
dawno w Niemczech przepisy policyjne.

Nadmieniłem powyżćj, że sadownictwo przedstawiło się na wysta
wie szawelskiej imponująco. Palm a pierwszeństwa należała się ogro
dowi pomologicznemu z Warszawy i ogrodowi państwa Janczewskich 
z Blinstrubiszek w powiecie Rosieńskim. Przy owocach warszawskich, 
obok wielkiej fotografii ogrodu pomologicznego, leżało wychodzące pod 
redakcyą p. Jankowskiego, starszego ogrodnika w tym ogrodzie, nader 
pożądane dla pomologów i wiele nadziei rokujące czasopismo: Ogrod
nik polski, któremu należy się szczere poparcie od naszego społeczeń
stwa. Przy owocach znów państwa Janczewskich dostrzegliśmy bro
szurę p. n.: W yniki doświadczeń z sadu blinstrubiskiego na Żm ujdzi, 
ogłoszone przez Edwarda Janczewskiego, Kraków, 1879 r.

Pan Edward Janczewski, żmujdzin, młody ale już znany z a 
szczytnie zagranicą, uczony badacz życia roślin, profesor uniwersytetu 
Krakowskiego, spostrzeżenia swoje zbierał w rodzinnym ogrodzie, 
z którego pyszne owoce przedstawiła matka jego, pani Kazimiera J a n 
czewska. Nie możemy tu powstrzymać się od krótkiego sprawozdania 
z pracy nader ważnćj dla naszych miłośników sadownictwa

Pobudowanie kolei żelaznych, powiada autor, a ztąd ożywienie 
handlu owocami z Północą, gdzie ich uprawa niemożliwa, stanowi rze
czywistą epokę w sadownictwie żmujdzkićm. Gubernia Kowieńska 
je s t prawie ostatnim cyplem północno-wschodnim, gdzie jeszcze przy 
niewielkiem staraniu mieć można dobre owoce stołowe. To też dzisiaj 
niejeden ogród tamtejszy przynosi dochód kilkuset lub tysiąca rubli, co 
się równa średniej folwarczynie.

Dalej autor, mówiąc o ogrodach miejscowych, podnosi zasługę 
ś. p. Kletego Burby, który przed trzydziestą przeszło laty w Belwede
rze (pow. Kowieński) założył i pielęgnował znakomity sad, a sprowa
dzał zrazy do szczepienia, nawet z Angers. O ogrodach p. Monkiewi
cza, w powiecie Szawelskim, znajdujemy tylko wzmiankę, ponieważ 
p. Janczewski nie zwiedzał ich osobiście. Autor, ze względów klima
tycznych, niema nadziei, aby Żmujdź mogła kiedykolwiek z korzyścią 
produkować wino lub brzoskwinie, zato gorąco zachęca do gruszek, ja 
błek, śliwek i wisien. W ęgierka zwykła lub włoska rzadko dojrzewa na 
Żmujdzi, nie wszystkie też jabłka i gruszki zimowe wykształcają się 
należycie i zimę wytrzymują. Można jednak pomimo to dojść do zna- 
cznćj rozmaitości smacznych gatunków, sadząc drzewa w miejscach za
cisznych i w szpalerze, który działanie św iatła i ciepła tak znaczniepotę- 
guje. W r. 1864 i 1877 wszystkie gruszki późniejsze na Żmujdzi nie doj
rzały; sapieżanki zawsze pękają i dostają czarnych plam, pochodzących 
od zarażenia grzybkiem fum ago. Autor zaleca obrywanie części za
wiązków u drzew posiadających nadm ierną płodność, dowodzi, że są 
gatunki, które mogą być u nas nawet smaczniejsze, niż we Francyi, 
np. jab łka oliwne, które w cieplejszym klimacie własności nalewania 
nie posiadają, doradza nie hodować drzew zbyt wielkich, stare wcześnie
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wycinać, bo skąpo i zdrobniały a mnićj smaczny owoc rodzą; wyra
ża nadzieję zaaklimatyzowania wielu gatunków zagranicznych, które 
w pierwszćm pokoleniu zbyt jeszcze czułe są na nasze mrozy. Do ga
tunków w ten sposób dawnićj zaaklimatyzowanych, należy topka dre- 
wnobarwna, urbanistka, bera gubo i gołąbek. Pracę swoję uczony 
autor skreślił głównie dla wystawy szawelskićj, żeby zdobycze do
świadczenia swego zakomunikować ziomkom. Sapieżankę, która w na
szych warunkach klimatycznych, tylko ujemnemi odznacza się przy
miotami, radzi wyniszczyć w sadach żmujdzkich, natomiast zaleca 
plantacyą jab łek  zimowych, jako najkorzystniejszych w handlu owoco
wym i doradza w sadach, położonych w pobliżu stacyi kolejowych, na 
gruncie umiarkowanie lekkim, hodowlę śliwek, które tak  drogo w P e
tersburgu się płacą, a powyżej gub. Kowieńskiój już nie dojrzewają. 
Najszlachetniejszym jednak z owoców, którego konsumcya je s t do pe
wnego stopnia m iarą cywilizacyi kraju, jest niezawodnie gruszka, k tó 
rćj uprawa w gubernii Kowieńskiej nieuzasadnioną wzbudzała nieu
fność, k tórą tćż p. Janczewski pragnie zwalczyć.

Dalej au tor przechodzi rozmaite gatunki grusz, jak  np.: 1) Ja- 
kubówka; 2) Bera Gubo letnia, znana w tamtych stronach tylko 
w ogrodzie Blinstrubiskim i Belwederskim, dokąd dostała się przed 
30-tu laty z Angers; 3) B onkreta  Wiliamsa, z powodu czułości na 
mrozy, niezalecająca się do hodowli na większą skalę; 4) Szara dobra; 
5) Winiówka saska, gatunek zdawna na Żmujdzi, Litwie i w Polsce 
uprawiany; 6) Bergamota jesienna  oddawna znana na Żmujdzi; 
7) Bera biała, czuła na mrozy; 8) Topka drewnobarwna; 9) Urbanist
ka; 10) Bera królewska, czuła na mrozy; 11) Dobra malinianka\ 
12) B ergam ota Hertricłia; 13) Duanna zimowa; 14) Cierniówka zi
mowa. Jabłonie: 1) Oliwne białe, oliwka, papierówka, gatunek zna
ny oddawna na Żmujdzi; 2) Oliwne zielone czyli szare; 3) Poziomko
we, Księżniczka, dawno znane na Żmujdzi i zalecające się do rozpo
wszechnienia; 4) Śmietankowe, gatunek lokalny żmujdzki, wyśmienity; 
5) Aporta; 6) Gołąbek czerwony; 7) Reneta Piela; 8) Kalwila gd a ń 
ska. Śliwy: 1) Irańska wczesna; 2) Mirabelka złota  wyborna na kon
fitury i kompoty; 3) Morelówka żółta; 4) Pańska żółta; 5) Renkloda  
zielona; 6) W aszyngton, jedna z największych śliwek; 7) Złocianka  
(sukno złote, drap d’or); 8) Cesarzowa; 9) Mirabelka późna; 10) Wę
gierka włoska; 11) Renkloda fioletowa; 12) Kropla złota, jedna 
z najlepszych śliwek, ale rzadko na Zinujdzi dojrzewająca.

Praca pana Edwarda Janczewskiego (którćj ocenę podał we 
wrześniowych zeszytach Ogrodnik, polski), jako sprawozdanie z w ła
snych doświadczeń, jest u nas pierwszą w swoim rodzaju, a dla północ
nego sadownictwa bardzo ważną, serdecznie tćż ją  zanicmeńskim 
zwłaszcza miłośnikom ogrodów polecamy.

Jeżew o, d. 19 września 1879 r.
Zygm unt Gloger.



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

Histoire de la litterature contemporaine chez les Slaves par 
G. Courriere, membre du Comite slave du Kief. Paris, 1879.

Pod powyższym tytułem  wyszła świeżo w Paryżu interesująca 
nas bliżej książka p. Courriere’a, mająca zapoznać Francyą, a tem sa- 
mćm i Europę całą z obecnym stanem literatury wszystkich słowiań
skich narodów. Jak  się autor wywiązał z zadania tak wrażnego, zoba
czymy.

Ponieważ p. Courriere wydał już przedtćm oddzielnie Historyą  
literatury rosyjskiej, przeto dla odwrócenia od siebie wszelkich podej
rzeń o solidaryzowanie się z wywodami historycznemi Duchińskiego, 
M artina, Viquesnela i innych, oświadcza kategorycznie w przedmowie 
do swćj pracy, że nie jest bynajmniej uczniem wzmiankowanych pisa- 
rzów, ale owszem stanowisku ich dziejopisarskiemu względem Rossyi 
zupełnie się przeciwstawia. Następnie autor wylicza wszystkie szcze
py słowiańskie, wykazuje bardzo blizkie ich pokrewieństwo językowe 
i przedstawia tablice statystyczne całej Słowiańszczyzny, ułożone po
dług religii, języka i t. p. Rozdzieliwszy wreszcie całą swą pracę na 
dwie części, w pierwszej z nich daje obraz literatury Słowian południo
wych, w drugiej zachodnich.

Zanim podamy w najzwięźlejszem skróceniu treść studyów p. 
C ourrierea nad współczesną litera turą  Słowian, wypada nam dla 
uproszczenia rzeczy nadmienić, że autor trzym ając się ściśle metody 
historycznej, przedstawia intelektualną działalność Słowiańszczyzny na 
kanwie dziejowego jej życia, tak , że objawy umysłowego ruchu w da
nym kraju przeplatane są nieustannie politycznemi wypadkami. 
Wprawdzie nie zawsze p. Courriere mógł, a jeszcze rzadziej chciał być 
wiernym tłómaczem uczuć, wywołanych potęgą takiego lub innego 
dziejowego kataklizmu, a skrystalizowanych \v literackiej puścinie 
Słowian. Mając prawdopodobnie na względzie organiczną jednolitość 
swego szkicowego obrazu, autor wbrew tytułowi książki, opowiada za
równo dzieje Słowiańszczyzny, jak i literatury  każdego pojedyńczego 
szczepu od najdawniejszych czasów. Ponieważ opowiadanie to o dale- 
kićj przeszłości jest powtórzeniem najelementarniejszych szczegółów,

*) Co do literatu ry  naszćj, podajem y wyżćj rozb iór obecnego dzieła 
w Kronice P aryzkiej, niniejszy zaś rozbiór zamieszczamy, jak o  sprawozdanie 
pracy p. C o u rriiW a co do innych lite ra tu r słowiańskich. P . l i .

Tom  IV . Październik  1879. 2 0
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znanych przeciętnemu czytelnikowi polskiemu z pierwszego lepszego 
szkolnego podręcznika, przeto nie zatrzymując się nad niein wcale, po
wtórzymy z książki p. Courrierea to tylko, co się odnosi do obecnego 
stanu literatury wszechsłowiańskiego świata.

Bulgarowie nie mają tradycyi naukowych. Wiekowemi zapasa
mi z półksiężycem i duchowieństwem greckićm wyczerpani, upadli od 
dawna zarówno politycznie jak  umysłowo, tak, że dzielny ten niegdyś 
naród jest obecnie w obskurantyzmie swoim cierpliwy, pokorny i ule
gły. Rozwojowi literatury tego ludu przeszkadza między innemi nie- 
ukształtowany ostatecznie język bułgarski, który jeszcze na refor
m atora oczekuje. Do najlepszych pisarzy w drugiej połowie tego 
wieku należą: Rakowski, autor Podróżnego górala  (rodzaj hajdamac- 
kićj epopei ze sceną w Bałkanach), założyciel pisma literackiego Ju
trzenka  bułgarska  i dziennika politycznego Łabędź D unaju, gorący 
patryota, uczony pisarz broszur politycznych jak: Głos Bulgaryi, Kwe- 
stya religijno-bulgarska  i t. d., a wreszcie autor dzieł historycznych, 
w których wyobraźnia i patryotyzm przemagają nad krytyką. Slawei- 
kow, najpopularniejszy z pisarzów bułgarskich, autodydaktyk, uprawia
jący poezyą, historyą, geografią, filozofią i dziennikarstwo; autor utwo
rów poetycznych: Śmesna Rytka  (Bukiet różnobarwny) i Basnenilc 
{Bajki), natchnionych głębokiśm uczuciem patryotyzmu, które szcze
gólnie zapewniło im powodzenie śród młodzieży. Karawelow, twórca 
Pamiętników , zawierających interesujące szczegóły o życiu bułgarskiego 
ludu. Do poetów najmłodszej generacyi należą: Popowicz, Czintulow 
i Wazów. L itera tu ra  bułgarska posiada także kilka utworów dram a
tycznych. Drumew napisał dram at Iwanko\ Wojnikow jest autorem 
kilku dramatów jak: Księżniczka Raina , Księżna. Wclesława i t. d., 
oraz i komedyi: Niepojęta cywilizacya. Z romansów zasługuje tylko na 
uwagę Nieszczęśliwa rodzina , Drumewa. Na czele historyków stoi 
profesor Charkowskiego uniwersytetu Drynow, który wydał: IPtsloryą 
pierwszych wieków Bulgaryi, B izancyum  i Słowianie południowi w X  
wieku, a wreszcie Historyą kościoła bułgarskiego. W dziele swćtn
0  Półwyspie B a łka ń sk im , w epoce przedhistorycznej usiłuje dowieść, że 
Trakowie pierwotni byli przodkami Bułgarów. W ostatnich latach 
Bulgarowie dali dowody energii duchowej, dobrze wróżącćj w przysz
łości. W r. 1872, w samej epardiii Philippolis było już” 305 szkółek 
elementarnych i 10 szkół drugorzędnych, z personelem 356 profesorów
1 12400 uczniów, oraz przeszło 20 szkół żeńskich z 2265 uczennic. 
Najbogatsi Bulgarowie kształcą się w Paryżu, Wiedniu, Niemczech 
i Rossyi. Przed wojną obecną posiadała Bulgarya 14 dzienników. 
W Konstantynopolu wychodziły: N apredak (Postęp), Isloczne Wreme 
(Czas wschodni), Den (Dzień), Wek ( Wiek), Czitahszle (D ziennik li
teracki); w Bukareszcie: Sztandar  dziennik emigracyjny, Wiedza, wy
borny dziennik literacki; oprócz tego zaś jeden dziennik rolniczy i je 
den pedagogiczny. W Braiłowie rezyduje Towarzystwo literackie buł
garskie, wydające pam iętniki, w których przyjmują współpracownictwo
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najlepsi pisarze. Towarzystwo to, stojące na czele ruchu umysłowego, 
zostało założone, dzięki subsydyum najbogatszych kupców bułgarskich 
zagranicą. Oprócz tego m iała Bulgarya trzy dzienniki urzędowe: Du- 
naw  (Dunaj) w Ruszczuku, Adria w Adrianopolu i Solune (w Salonice), 
a wreszcie jeden dziennik literacki wychodzący w Wiedniu: Odrodze
nie; w końcu wspomnićć należy o zbiorach pieśni ludowych, z których 
najpierwszy (1842) zawdzięcza Bulgarya Bogojewowi.

Umysłowe odrodzenie Serbii nastąpiło prawie bezpośrednio po 
zmartwychwstaniu politycznem, a największe zasługi na niwie rozwoju 
języka i literatury serbskiej położył Wuk Karadzicz (1787— 1864) wy
daniem Przysłów serbskich (Srpske narodne poslowice), Powiastek 
ludowych (Sprske narodne prepowielke), Gramatyki serbskiej (Sprski 
necznik), a nadewszystko słownika serbsko-niemiecko-łacińskiego. 
Dawidowicz był jednym z główniejszych założycieli dziennikarstwa 
serbskiego (1814— 1820), a Swelicz, Muszycki i Szafarzyli założyli 
w Peszcie (1825) Sprska Mulica, która miała swój organ Lelopis, re 
dagowany przez Magarasewicza. Od chwili kiedy Milutynowicz, Swe- 
ticz i Popowicz, rozwinęli działalność literacką, w poezyi serbskićj 
spotykamy dwa wyraźne prądy. Jedni poezyą ludową naśladują, d ru 
dzy mają dubrownickich klasyków przed oczyma. Milutynowicz, jeden 
z najgłówniejszych reprezentantów szkoły ludowej, był kolejno paste
rzem, studentem w Lipsku, pisarzem, kapłanem , kupcem hajduckim, 
ogrodnikiem i profesorem; dwa razy był więziony, a raz skazany na 
śmierć (1840). Jego poemat narodowy Serbianka miał wielkie powo
dzenie; książę Miłosz obdarował poetę 250 talaram i, a młodzież serb
ska wieńcem laurowym. Zostawszy następnie sekretarzem ministra 
oświecenia publicznego i historyografem Serbii, Milutynowicz wydał: 
Piosenki Czarnogóry i Hercegowiny, Historyą Czarnogóry i flistoryą  
Serbii, którą autor dzięki swej szczerości, ściągnął na siebie niełaskę 
księcia Miłosza i skazany został na wygnanie. Powróciwszy do Serbii 
po abdykacyi księcia Michała, był zmuszony powtórnie kraj opuścić, po- 
czćm um arł biedny i opuszczony, a przyjacielezłożylisięnajego pogrzeb. 
Sweticz wydał zbiór poezyi oryginalnych p. t. Piesme izworne [l$55y, Po
powicz takiż zbiorek p. t. Macz i pero; Subboticz napisał epopeą p. t. Ste- 
pan Deczansky. Ten ostatni, profesor prawa rzymskiego w uniwersytecie 
Peszteńskim, przyjąwszy udział w kongresie etnograficznym w Moskwie 
(1867), ściągnął na siebie prześladowania rządu węgierskiego. Radi- 
czewicz, jeden z najpopularniejszych poetów, w utworach swoich: Kolo 
serbe, Dicwoika nu studentzu  celuje pięknością formy, fantazyą i uczu
ciem. Do młodszćj generacyi pisarzow należą: Michaiłowicz (Smilie 
i Wojewodine)-, Gruicz, autor poematu religijno-historycznego: Święty 
Sawa Nemanicz (.1861); Nenadowicz, którego Slavianka przettómaczo- 
na została na język francuzki. Jestto jeden z najuczeńszych mężów 
w Serbii. Skończywszy studya naukowe w Heidelbergu i w Paryżu, 
został sekretarzem ministra oświecenia. Wreszcie wspomnićć tu na
leży jednego z lepszych poetów Serbii współczesnej, Kużundicza, autora
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Pieśni palryotyeznych (A ber dar prw ijek). W  ogólności poezya serb
ska zaleca się ilością raczćj niż jakością; nie pozbyła się ona jeszcze 
formy ludowćj, k tóra bardzo szkodzi charakterowi jćj natchnienia. 
Romans rozwija się także bardzo słabo; wspomnićć tu  można zaledwie 
Atanackowicza, adwokata serbskiego w Węgrzech (D arak Srbianki), 
Subbolicza, autora romansu historycznego Dabrac, oraz Ignatowicza, 
także romanso-pisarza historycznego.

L iteratura dramatyczna serbska datuje swój rozwój od założenia 
teatru  w Nowym Sadzie. Sztuki Milutinowicza mają większą wartość 
w czytaniu niż na scenie, i dopiero Popowicz, posiadający głęboką zna
jomość sceny, posunął naprzód tea tr  serbski. Jego dramaty: Svetislaw 
i Milewa, Miłosz Obylicz oraz komedye: Kłamca, Zła  kobieta, Rom ans 
bez romansu  i t. d., były grane z wielkićm powodzeniem w teatrze no
wym w Belgradzie.

Najlepszym jednak dramaturgiem jest Subboticz, który dwa razy 
odniósł zwycięztwo na konkursach. Do cenniejszych sztuk jego należą: 
Książę. W ładysław, JS'emania, Krzyż i  Korona , Zwonimir. Na pierw- 
szem przedstawieniu tej ostatniej sztuki rozentuzyazmowana publicz
ność ofiarowała autorowi wieniec laurowy. Najpopularniejszym kome- 
dyopisarzem jes t Triszkowicz, którego komedye jak: Pół wody i pó ł wi
na , List miłosny i inne, powszechnie się podobają. Arcydziełem Bana 
jest Meirima, jeden z najlepszych dramatów serbskich. Dodać tu wre
szcie potrzeba, że wszyscy dramatopisarze serbscy czerpią treść do 
swych utworów w dziejach ojczystych. Studya historyczne ożywiło zna
cznie „Towarzystwo literackie serbskie,” założone przez Popowicza, 
Stoicza, Szafarzyka i Brandkowicza. Ma ono od r. 1847 swój organ 
Glaśnik, zawierający bogate m ateryały historyczne i literackie. Jowa- 
nowicz, Pawłowicz, Bogisicz, Wasilewicz, Kosticz i Milaczewicz: oto 
najświeższe nazwiska zasłużone na niwie dziejopisarstwa serbskiego. 
Daniczicz i Nowakowicz zrobili wiele dla lingwistyki serbskiej. Dzien
nikarstwo je s t więcćj rozwinięte u Serbów austryackich, prowadzących 
nieustanną polemikę z Węgrami. Organem Omladiny jest d z ie n n ik i -  
stawa , wychodzący w Nowym Sadzie; Posoriszte zajmuje się głównie 
teatrem ; Jawor jest pismem literackićm. Belgrad posiada przegląd 
Otadibana (Ojczyzna). W Wiedniu wychodzą dwa dzienniki illustro- 
wane serbskie: Zora  (Jutrzenka) i Srbadia. W Nowym Sadzie wycho- 
dzi Biblioteka dla kobiet (Biblioteka za żeński swet) wydawana przez 
Nawakowicza. Belgrad posiada szkołę wyższą czyli akademią, zało
żoną przez Anastasiewicza, najbogatszego człowieka w Serbii; kraj ten 
liczy 470 szkół elementarnych męzkich i 47 żeńskich, dziewięć progi- 
mnazyów i gimnazyów, ośm szkół średnich, jednę najwyższą i sześć szkół 
specyalnych w Belgradzie. W r. 1874 było we wszystkich szkołach 
25,000 uczniów czyli jeden uczeń na 53 mieszkańców.

W Bośnii i Hercogowinie trudno dopatrzeć śladów jakiejkolwiek 
kultury, a cóż dopiero zabytków literackich. Duchowieństwo katolic
kie Bośnii ogłasza corocznie w Peszcie, po łacinie, rocznik statystyczny
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i historyczny p. t.: Schematismus almae 'provinciae Bosniae , a jestto 
jedyne dzieło, które zawiera wskazówki autentyczne dotyczące ludności 
tej prowincyi, naturalnie katolickiej. Z wyjątkiem składu biblii Towa
rzystwa londyńskiego, nićma tu ani jednej księgarni, a dzienniki są 
surowo zabronione. W Serajewie jest jeden dziennik rządowy Dośna, 
a drukarnia w tćm mieście odbija tylko postanowienia rządowe. Sło
wianie obrządku greckiego założyli swoim kosztem sześć szkół żeń
skich i czterdzieści siedm męzkich, a przed kilku laty dwie angielki 
otworzyły w Serajewie instytut nauczycielek. W Mostarze jest jedna 
drukarn ia katolicka biskupa W raliewicza, który wydaje książki poboż
ne i kalendarze.

Czarnogóra była aż do ostatnich czasów pogrążona w najzupeł
niejszej ciemnocie, pomimo że panująca tu  od dwu wieków rodzina Ne- 
goszów odznacza się we wszystkich swoich członkach niepospolitemi za
letami: wszyscy oni z jednakową zręcznością władają piórem jak  szpa
dą. Panujący dziś książę Mikołaj jest także poetą. Odbywszy studya 
w szkole wojskowćj w Paryżu, kikakrotnie zwiedził Europę i dobrze wła
da językami: serbskim, francuzkim, włoskim, niemieckim i rossyjskim. 
Odziedziczywszy po przodkach dar poetyczny, napisał wiele pieśni lirycz
nych i politycznych. W r. 1869 założył szkołę teologiczną w Cetynii, oraz 
szkołę dla kobiet. W r. 1870 wysłał jedenastu młodych ludzi do Piossyi 
dla dokończenia edukacyi. W tym samym roku otworzył 24 szkół 
nowych, których tym sposobem liczono w r. 1871 trzydzieści ośm, gdzie 
odbierało wykształcenie 2.000 chłopców i 108 dziewczyn. W r. 1872 
założył książę szkołę rolniczą, w którćj dwunastu pensyonarzy utrzy
mywał swoim kosztem. Jedynym organem politycznym Czarnogóry 
je s t dziennik rządowy G/as Crnogorca redagowany przez Popowicza.

L iteratura  kroacka dopiero w drugićj połowie XVII wieku za
częła dawać znaki życia, lecz właściwy jej rozwój datuje od roku 1830. 
Odrodzenie to umysłowe zawdzięcza Kroacya przyjęciu języka serbskie
go, który wydobywając ją  z izolacyi, w jakiej gwoli miejscowemu nie- 
rozwiniętemu narzeczu zostawała, powołał Kroatów do wspóluości idei 
wraz z Serbami i Dalmacyą, posiadającemibogatezabytki literatury kla- 
sycznćj. Doktor Gay, działając prawdopodobnie w myśl politycznych 
tendencyi księcia Meternicha, z entuzyazmem rzucił się na pole naro- 
dowo-politycznćj propagandy, mającćj bronić Kroatów przeciwko pre- 
tensyom despotycznym Węgrów, którzy usiłowali zastąpić łacinę swo
im językiem w stosunkach politycznych obu krajów. Gay wprowadził 
nowy alfabet czeski, stosując go do nowego języka literackiego, jaki 
kroaci przyjęli i ztąd to pochodzi, że ci ostatni, posiadając wspólny ję 
zyk z Serbami, swemi braćmi, używają alfabetu łacińskiego. Następ
nie założył Gay dziennik polityczny Nowinę hrwache z dodatkiem lite
rackim l)a n ica , który przez czas długi skupiał w sobie działalność 
najlepszych pisarzy kroackich. Kiedy po bitwie pod Solferino, język 
kroacki staje się językiem narodowym sejmu, wówczas odważny pa- 
tryota biskup Strossinayer udzielił ruchowi południowo słowiańskiemu
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nowy impuls, używając znacznych funduszów na szerzenie oświaty 
i drukowanie książek pożytecznych. W r. 1860 ofiarował rządowi su
mę 120,000 florenów na założenie w Zagrzebiu akademii i uniwersy
tetu. W ielką uroczystością był dla Słowian południowych dzień otwar
cia akademii (1867), którćj protektorem mianowany został Strossma- 
yer, prezesem uczony historyk kanonik Kaczki, a sekretarzem serb Da- 
niczycz. Uniwersytet został otwarty dopiero wr r. 1874. Dzięki powyż
szym okolicznościom, literatura kroacka stanęła na czele południowo- 
słowiańskich literatur. Do zdolniejszych poetów obecnćj chwili należą: 
Preradowicz, Szenoa, Tomicz, Medicz i inni. Najznakomitszym roman- 
sopisarzem jes t Szenoa, najlepszemi dramatopisarzami: Demeter, Bo- 
howicz i Arnold. Na niwie studyów historyczno-filologicznych, Kroacya 
w pośród swoich pobratymców prym trzyma. Dziennik kroacki Obzor, 
Pomorau i Nowinę reprezentują zaborcze dążności narodowego stronni
ctwa i prowadzą nieustanną polemikę z dziennikami serbskiemi. Głów
nym organem literackim jest dziennik illustrowany Wienan, reda
gowany przez Szenoa, Raicz wydaje Humoristies/ci listy, a uczony Ja- 
gier redaguje w Berlinie: Archiv f i ir  slavische philologie. L iteratura  
kroacka posiada liczne zbiory poezyi ludowej, lecz żaden z nich nie jest 
zupełny. Pieśni kroackie są o wiele niższe od serbskich.

Język sławoński, który Niemcy nazywają pogardliwie pienstbo- 
tensprache, został podniesiony do godności języka literackiego przez 
mnicha Wadnika. Założenie przez Napoleona królestwa iliryjskiego, 
rozbudziło w mieszkańcach Sławonii poczucie narodow'e, a język s ła 
woński zajął miejsce niemieckiego w szkołach. K opitar napisał gra
matykę sławońską, a pierwszym poetą ludowym jest Preszern, zajmu
jący wybitne stanowisko, jako liryk, pomiędzy poetami południowo-sło- 
wiańskimi. W jego pieśniach dźwięczy nuta rzewnego smutku. Od 
roku 1848, kiedy Bleiweiss stanął na czele ruchu narodowego, a słyn
ny Miklosicz i M aiar rozwinęli swoję działalność naukową, literatura 
sławońska wstąpiła w nową fazę i ma już dzisiaj wielu poetów. To
man w swoich Glasi domorodni opiewa zjednoczenie Sławian. Wesel 
Koseski, oprócz tłómaczeń Szyllera, Goethego, Manzoniego i Puszkina, 
zostawił poematy liryczne i epiczne, odznaczające się bogactwem fan- 
tazyi i prawdziwie gorącym patryotyzmem. O statnie jego poezye 
barwy politycznej, wyrobiły mu śród spółbraci wpływowe stano
wisko. Teatr sławoński jest jeszcze bardzo ubogi w sztuki orygi
nalne, tak, że zaledwie możnaby przytoczyć kilka dramatów: W ilhara, 
Forstera i H ribara. Niwę romansopisarską uprawiają: Milawaszicz 
i Jurezicz, którego najlepsze prace: Doktor Zober i Kwiat i Ogród. 
Jako historycy godni wspomnienia: Tunczer i 1’awicz. S tarania Blei- 
weissa i otaczających go patryotów uwieńczone zostały nareszcie po
myślnym skutkiem. W r. 1860 założona została Słoweńska Matioa, 
którćj pierwszym prezesem był Toman. Towarzystwo to liczy już dzi
siaj 2,000 członków, płacących rocznie po florenie i wydaje co rok po 
sześć tomów. Od r. 1869 ma swój organ Lelopis, zawierający artyku
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ły  historyczne, etnograficzne, romanse i poezye. Od r. 1867 istnieje 
w Lublanie Towarzystwo dramatyczne, liczące obecnie 300 członków, 
k tóre założyło szkołę deklamacyi i śpiewu i ma swój organ Słoweńska  
Talia. Inne stowarzyszenie Narodne Szola  przychodzi z pomocą szko
łom elementarnym, zaopatrując je  w potrzebne podręczniki. Jest 
tu także klub patryotyczny Narodna Citalnica i polityczny Trdniawa , 
oraz stowarzyszenie wydające książki ludowe. Lubiana ma dwa gim- 
nazya, a K raina 248 szkół początkowych, które w r. 1868 kształciły 
32,315 uczniów. Sławonia ma dwa dzienniki niemieckie: Laybacher 
Zeitung, organ rządowy i Tagesblatt, oraz sześć dzienników politycz
nych, z których ważniejsze: Nowiec, Słoweński naród  i Socza. Oprócz 
tego są 4 dzienniki rolnicze, 2 pedagogiczne, 2 religijne i 3 przeglądy 
literackie. Ponieważ Sławonia nie była nigdy niepodległą i w skutek 
tego nie mogła rozwinąć życia narodowego; przeto i poezya ludowa 
przedstawia się tu dość ubogo. Najlepszy zbiór wydał Stańko Wraz 
(1839 r.).

L iteratura  czeska przedstawia bujniejszy rozkwit dopiero w pier
wszej połowie bieżącego stulecia, kiedy spotęgowane uczucie narodowe 
stworzyło plejadę poetów z Kollarem i Czelakowskim na przodzie. 
Kolar unieśm iertelnił się poematem Sławy D cera, w którym od po
czątku do końca panuje głębokie uczucie narodowo-słowiańskie. Poe
ta nad losem współbraci łzy wylewa i przeklina tych wszystkich, któ
rzy ojczyznę jego na grób zamienili. Czelakowski jest niższy od Kollara 
natchnieniem, lecz oparty na poezyi ludowej, wywiera na młodzież 
wpływ silniejszy. Słynne jego pieśni celują niezmierną muzykalnością 
słowa i nawskroś ludowym charakterem . W ydał on: Ohlas p isn i ru- 
skych  i Ohlas (echa) p isn i czeskych , a wreszcie poemat: Roże stolista , 
gdzie opiewa szczęście rodzinne. Wocel (f 1871 r.) wydał zbiór pieśni 
historycznych, poemat Mecz a Kalich zaczerpnięty z wojen husyckich
i Labyrynt Sławy; lecz utworom tego pisarza brak natchnienia. Nie
zmiernie popularnym poetą był Ruben, a D eklam awanki jego, pisane 
w tonie ironicznym i pełne werwy powszechnie się podobały.

Na czele poetów młodszej generacji stoi Czech, odznaczający się 
zadziwiającćm bogactwem fantazyi (Marzenia), Goli jest myślicielem 
bez uczucia, a Wrehlicki w poemacie Z  hlubine (Z  głębokości), złożył 
dowody niepospolitego talentu. Z poetek zasługują na wzmiankę: Ro- 
żiczkowa, Sazarska i Eliza Krasnohorska. W teatrze czeskim przema- 
ga obecnie dram at historyczny, jak: Wacław IV, Swalopluk i inne F ry 
cza, Śm ierć Ż y ik i  Kolara, Zawisz Haleka, Otokar Wlczka, Swatoplulc 
E rdżabeka. Palmę pierwszeństwa w komedyi trzyma Bozdiech.

Równolegle z poezyą rozwijał się i romans czeski, którego pier
wszym przedstawicielem w tćj epoce jest Tyl, zwany ulubieńcem (Mila- 
czek) narodu, autor Ostatniego Czecha. Hwiezda wprowadził romans 
historyczny Szarlatan, a Choclioluszek ( f  1864 r.) wsławił się na tćm 
polu: Córka Oltokara, IJołe Kossowskie, Dwie Królowe, Dwór króla 
Wacława i t. d. Pisarz ten potęgą fantazyi, płodnością i sposobem
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traktowania dziejów, przypomina Dumasa ojca. Jerzy Kolan Dyabet, 
w habicie, Czarownica prag ska  i w. i.; Wlczek: Po północy, Złoto 
w ogniu i w. i.; Pfleger: Życie stracone, D w aj uczeni i w. i.; Sabina
i Neczasck, należą do lepszych powieści pisarzów współczesnych. Naj
znakomitszą dziś romansopisarką czeską jest Karolina Swietla, gorąca 
patryotka, demokratka, walcząca z zapałem w obronie emancypacyi 
kobićt. Z upodobaniem opisuje ona życie wewnętrzne klas średnich
i niższych (P ierw szy Czech, Rom ans w iejski, Świat i t. d.). Neruda 
wreszcie jest pisarzem humorystycznym i felietonistą.

Dziejopisarstwo czeskie ma znakomitego przedstawiciela w Pa- 
lackim (Diejiny narodu czeskeho) a uczniowie jego: Tomek Histo- 
rya  A u stry i i Czech, Historya Uniwersytetu w Pradze, Uislorya Ja
na R ussa i  miasta Pragi, oraz Erben Regesta diplomatica, jakkolwiek 
niedorastają mistrza, są przecież bardzo poważnymi historykami. Gin- 
deli napisał kilka prac historycznych wielkiśj wartości: R udo lf I I
i wiek jego , Historya wojny 3 0  letniej, która to praca wyrobiła auto
rowi powagę europejską. Wreszcie zasługują na wzmiankę: Ton- 
ner, Tieftrunk; k. Treczek Historya narodu Bułgarskiego  i t. d.. 
Wspomnieć tu  wreszcie należy o pomnikowem wydawniciwie Słownik 
Nauczny, który jest olbrzymią encyklopedyą historyczno-geografi
czną i redagowaną przez najpierwszych pisarzów czeskich pod kie
runkiem Riegera i Małego. Dzieło to, wychodząc przez lat kilka urosło 
w r. 1872 do 10 tomów, które uzupełniają obecnie suplementami. 
Encyklopedyą ta  jest niezbędna dla każdego, kto historya i literatu
rę Słowian studyować pragnie. W Czechach wychodzi 31 dzienni
ków politycznych, 21 literackich, 4 satyryczne, 44 specyalne. Po- 
krok  i Pozor są organami staro czechów; Czech jest gazetą ultramon- 
tańską. Poseł reprezentuje stronnictwo umiarkowane. Partya m ło
dych Czechów ma bardzo popularny organ Narodni Listy. Pisma 
literackie są o wiele lepsze od dzienników. Na czele stoi O sveta, 
redagowane z talentem przez Wlezka. Czasopis organ pragskiego 
muzeum zajmuje się przeważnie filologią. Humoristicke listy  od czasu 
ja k  przeszły na stronę Staro-Czechów chylą się ku upadkowi i mają 
niebezpiecznego rywala w dzienniku satyrycznym Pałeczek. Pismo 
illustrowane Swetozor, które zastąpiło dawne Kwcty zaleca się pię
knością 'rysunków i doborem artykułów, wyłącznie Słowianom po
święconych. Godne są także wspomnienia Hesmir nauki przyrodnicze
i Listy F i l o l o g i c k e  a Pedagogicke. Płeć nadobna ma trzy dzienniki: 
Żenske L isty, organ .stowarzyszenia pracy kobiet, redagowany przez
E . Krasnohorslcą; Żeńska Bibliotkeka i Z enski Swiet. Narodni bi- 
bliotheka ogłasza prace pierwszorzędnych pisarzów czeskich XIX w. 
po 10 krajcarów za tom. Alałice lidu i Oswela lidu  wydają tanie 
książki dla ludu i zajmują się jego sprawami. Diwadelni Biblioteka 
ogłasza sztuki sceniczne. Oprócz tego i miasta prowincyonalne ma
ją  swoje dzienniki. W Czechach istnieje 464 stowarzyszeń wszel
kiego rodzaju, z których 71 literackich. Uniwersytet w Pradze u tra-
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cił wprawdzie dawną wielkość, miał jednak w r. 1872 uczniów 1,755, 
z których 583 niemców. W tym samym roku Czechy z Morawią
i Szlązkiem miały 7 szkół wyższych specyalnych z 9,642 uczniów; 
21 szkół normalnych, z których wyszło w tymże roku 938 nauczy
cieli i 103 nauczycielki, a wreszcie 6,489 szkół początkowych, ksz ta ł
cących 1,014,858 uczniów płci obojej.

Morawia ma dwu poetów: Furćh i Klacel, profesor filozofii w Brnie, 
Boczek i Dudik wydali Ilistoryą Morawii. Prowincya ta  posiada 
od r. 1869 swoję Maticę, którćj organem Czasopis. Główne dzien
niki polityczne są: Morawska Orlice, Morawan\ dziennik satyrycz
ny Wosa. O literaturze Serbów Łużyckich  nie wiele powiedzieć moż
na równie jak  i o Słowakach, którzy posiadają poetów: Palkowicza, 
Tablica i Chałupkę. Liryczne poezye tego ostatniego są najbardzićj 
cenione. Oprócz powyższych, Parnas Słowaków reprezentują obecnie: 
Zaborski, Palarik  i Kuzmani; Kalinczak jest tu najlepszym romanso- 
pisarzem a w teatrze króluje Palarik Incognito, Pojednanie i t. d. 
Z dzienników wymienić należy: Narodne Nowiny \ Hlasnik; dziennik 
literacki Orel, illustrowany Obzor; Satyryczny Rarach  i pedagogicz
ny Prialel L udu.

Dzisiejsi mało-ruscy poeci nie zasługują na wzmiankę a z dzien
ników wymienić można: Prawdę organ stronnictwa narodowego i anti- 
ruskiego; Słowo, gazetę Swięto-Jurców, polemizującą nieustannie 
z dziennikami polskiemi; llu ska ja  R ada , poświęcona je s t sprawom lu
du, podobnie jak i Nauka.

Na końcu swego dzieła umieścił autor Conclusion. Zastanawia
jąc się głębiej nad tak zwanym panslawizmem i kwestyą wchodnią, 
przychodzi do następujących rezultatów: 1) Że panslawizm rozważany 
z najwszechstronniejszego stanowiska jest tylko czczćin widmem, 
manekinem przez Niemców i Węgrów dla zdyskredytowania Słowian 
wytworzonym, lub co najwięcej: ma znaczenie d^une question oiseuse 
pour les slavophiles russes conlemporains-, że urzeczywistnienie je 
go je s t pod każdym względem absolutnie niemożliwie i że dzień ten, 
w którym Europa zachodnia pozna Słowian, będzie ostatnią chwilą 
jego życia, bo tylko Cignorance e s tla  mere des prejuges. 2) Że po
dział Słowian na narody jest faktem dokonanym, historycznie uświę
conym i żadna siła ludzka pracy dziewięciu wieków nie zniszczy. 
3) Ze idea słowiańska jako związek moralny i naukowy Słowian jest 
potrzebna dla nich do ocalenia narodowości każdego szczepu i cią- 
głćj walki z germanizmem. 4) Że dyplomacya europejska nie mo
że dłużćj lekceważyć dążenia Słowian do wolności, gdyż dopóki wszel
kie kombinacye polityczne, kongresy i trak ta ty  będą bez współudzia
łu  Słowian dokonywane, kwestyą wschodnia nigdy nie zostanie roz
strzygnięta, gdyż właśnie kwestyą wschodnia je s t przedewszystkiem 
kwestyą słowiańską. 5) Że gdyby nawet panslawizm polityczny był 
możliwy, to właśnie jedynćm nań lekarstwem jest obdarzenie Słowian 
wolnością, do którćj posiadają wszelkie prawa. 6) Że trak ta t Ber

Tom  IV . Październ ik  1879. 21



liński jest tylko do niczego nie prowadzącym półśrodkiem i 7) że 
prawdziwą Francyi polityką powinna być obrona Słowian, których 
oswobodzenie może być dla nićj pożyteczne.

Załatwiwszy się ze wszystkiemi narodami siowiańskiemi, uboż- 
szemi w literackie pomniki, p. Courriere poświęca drugą prawie po
łowę swćj pracy Polsce, którćj dzieje opowiada aż... od Lecha. W ar
tość tćj właśnie części dzieła francuzkiego krytyka rozebrał dzisiej
szy kronikarz paryski.

Zamknąwszy w szczupłych ramach jednego tomu tak olbrzymi 
m ateryał, p. Courriere z natury rzeczy ograniczyć się musiał na przed
stawieniu bibliograficznych przeważnie wiadomości, nie zawsze dość 
dokładnych a gdzieniegdzie tylko krytycznemi uwagami opatrzonych. 
Czesi zrobili już autorowi sprawiedliwy zarzut w tym względzie, 
a i my go co do naszej literatury podnosimy. Wykazywanie w tćm 
miejscu popełnionych przez autora błędów byłoby najzupełniej bez
celowe, gdyż Francuzi, dla których książka p. Courriere’a przezna
czona, sprawozdania naszego czytać nie będą, czytelnicy zaś Biblioteki 
spotkaćby się musieli ze szczegółami dokładnie sobie znanemi.

J. A. Święcicki.
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Rocznik Zarządu A k a d e m ii U m iejętności w  K rakow ie , za  rok  
1878 , o k tó reg o  w yjściu  d on osiliśm y pop rzedn io , zaw iera:

Ważniejsze uchwały i korespondencye urzędowe, a mianowi
cie adres kondolencyjny, sprawę wyborów, stosunki z władzami i za
kładam i naukowemi, sprawę m ajątku i funduszów; stan Akademii, 
jćj zarząd, poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, bióro i wy
kaz stałych komisy i akademickich.

Wykaz stanu i użycie funduszów Akademii.
Wykaz dotychczasowych stosunków jćj z zakładami naukowemi.
Dary złożone Akademii w r. 1878.
Zagajenie posiedzenia publicznego Akademii przez hr. Alfreda 

Potockiego.
Głos dr. Majera, Prezesa Akademii na dorocznćm posiedzeniu 

publicznóm 1879 r.
Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademi od dnia okresowego 

r. 1878, przez sekretarza generalnego.
Dzieła wydane przez Akademią, tudzież pozostałe w jćj składzie 

po b. Tow. Nauk. w Krak.
Z faktów działu pierwszego wspomnieć nam najprzód wypada

o wyborach na dostojników ciała naukowego.



Zgromadzenie pod przewodnictwem Dr. I. Zielonackiego w dniu 
9 listopada, 22 głosami, czyli jednomyślnie wybrało na prezesa Aka
demii, dr. I. Majera, który i dotychczas tg godność piastował.

Na członka czynnego zakrajowego wybrano do wydziału I. dr. 
W acława Stulca (z Wyszehradu w Pradze); na członka czynnego za
granicznego: dr. W atrosława Jagica, prof. filol. i lingwistyki słowiańskiej 
w Berlinie; na członków korespondentów: ks. kanonika Polkowskiego; 
dr. W ładysława Wisłockiego; do wydziału II. na członka czynnego 
krajowego: dr. Ksawerego Liskiego, ks. W aleryana Kalinkę, dr. F ran
ciszka Piekosińskiego, na członka czynnego, krajowego; dr. Francisz
ka Raudę (profesora Uniwersytetu w Pradze); dr. Franciszka Romera 
(profesora uniwersytetu w Peszcie). Na korespondentów: dr. Michała 
Bobrzyńskiego; Nepomucena Sadowskiego. Na dyrektora wydziału I, 
w skutek śmierci Lucyana Siemieńskiego, wybrano d-ra Karola E stre j- 
chera; dla wydziału II, d-ra Udalryka Heyzmanna. Na wiceprezesa 
zarządu Akademii, wybranym też został dr. Ludwik Tejchmann.

Najwyższe zatwierdzenie wyboru d-ra Majera na prezesa Akade
mii, nastąpiło postanowieniem z dnia 22 grudnia 1878 r.

Z działu „o stosunkach z władzami” ze względów bliżśj nas ob
chodzących, bo literackich, podnosimy ustęp z odpowiedzi Akademii 
na odezwę wydziału krajowego, dotyczącą archiwów krajowych. W od
powiedzi tej Akademia żywo podnosi głos przeciw rutynie b iurokraty
cznej, domagając się wykorzenienia zbutwiałych form w stylu, tak  co 
do wyrazów samych jak  i składni. Na stronicy 13 czytamy: „Nowy 
projekt (od wydziału krajowego wychodzący) jest stylistycznym prze
robieniem wszystkich paragrafów projektu Akademii; nie sądzi jednak 
Akademia, aby to stylistyczne przerobienie wypadło szczęśliwie (pod 
względem języka), gdyż polega głównie na (niewłaściwej) zmianie 
składni czynnśj na bierną, która się z duchem języka polskiego nie 
zgadza; na zatrzymaniu nazw łacińskich” i t. p.

Zwracamy też uwagę czytelników na zdanie sprawy „komitetu 
celem udzielenia opinii co do przedmiotów dekoracyjnych w gmachu 
sejmowym we Lwowie.” Do komitetu wspomnianego powołanymi zo
stali członkowie Akademii: Łepkowski, Luszczkiewicz, Szujski i Pie- 
kosiński, a zpoza grona Akademii: dr- Maryan Sokołowski. W „zda
niu sprawy” znajdujemy nadzwyczaj ciekawy rozbiór projektu komi- 
syi lwowskićj, tegoż przedmiotu dotyczący. W rozbiorze tym mamy 
ocenę poddawanych przez komisyą lwowską następujących ornam enta- 
cyi: grupy na szczycie attyki, figur na attyce, grup na dole po obu 
stronach wejścia, dwu posągów w klatce schodowćj, biustów w sali sej- 
mowćj. Nad tą  szlachetną polemiką— jeśli to nie będzie nadużycie 
wyrazu—dlatego zatrzymać chcielibyśmy czytelnika, że spotka on tam 
mnogie i potężne motywa z dziejów, sztuki i etnografii.

a) następnie Akademia, rozpisuje na nowo konkurs (z terminem 
do końca marca 1880 r., nagroda 347 złr.) na „najlepszy wynalazek, 
lub dzieło ogłoszone drukiem lub w manuskrypcie nadesłane, w przed-
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miocie leczenia chorób epidemicznych, lub zaraźliwych u ludzi lub 
zwierząt.”

b) przypomina nadto konkurs z fundacyi imienia Sam. Bog. * 
Lindego. Przysądza nagrody:

a) Zygmuntowi Jaroszewskiemu na dzieło p. t.: Gospodarstwo 
narodowe.

b) Maryanowi Dubieckiemu za pracę p. t.: Kuda/c, twierdza 
kresowa.

Ponawia zadanie konkursowe (z r. 1876) „Obliczyć tablice biegu 
planety Juno (termin do 15 stycznia 1881 r.).

Ogłasza nowe zadanie: „Wyczerpujące wypracowanie sposobów 
wyznaczania biegu ciał niebieskich” (termin: ostatni dzień lipca 1882).

Obie prace powinny być napisane w języku polskim. Nagroda 
za pierwsze jak  i za drugie w razie uznania za najlepsze, 500 złr.

Uwieńczeniem tego dzieła jest głos d -ra  Józefa Majera, w któ
rym dostojny prezes wspomina o poczynionych na rzecz Akademii ofia
rach prywatnych, o poniesionych przez nią dotkliwych stratach przez 
zgon K. Rokitanskiego, Karola W ittego, prof. Piotra Burzyńskiego. 
Następnie sekretarz generalny (dr. J. Szujski) przedstawia sprawozda
nie z ruchu naukowego Akademii od dnia okresowego, r. 1878. Tu, 
pomiędzy innemi, sprawozdawca, wyliczając prace dokonane w wy
dziale historycznym i filologicznym, robi uwagę: „Dla ożywienia ru 
chu pod tym względem, dla utrzym ania obu ognisk na wysokości na
ukowej życia chwili byłoby w wysokim stopniu pożąda nem, aby roz
prawy do innych pism przeznaczone, w streszczeniach podnoszących 
realne zdobycze naukowe (z pominięciem szerszego ich roztoczenia, 
przeznaczonego dla większój publiczności) zjawiło się naprzód w pis
mach i na posiedzeniach wydziałów, przez co owym pismom żadna 
niedziałaby się szkoda; koncentracya zaś taka życia naukowego nie 
mało przyczyniałaby pożytku naszym pismom, ale i sprawie w ogó
le... Krótkie takie streszczenia znalazłyby zawsze miejsce w roz
prawach naszych, a przyczyniłyby się nie pomału do podniesienia 
ich wartości.” Liczny poczet badań w ubiegłym okresie dokona
nych przez Akademią, zamyka wzmianka o dalszćm prowadzeniu p ra 
cy nad &łowni/ciem staropolskim , przy wzmocnionym obecnie zakresie, 
który znakomicie rozszerzył się przez udzielenie zabytków dotąd nie
znanych i przez odpis kazań XV wieku ks. Paterka. Dostarczono tćź 
w dalszym ciągu zbiorów prowincyonalizmów z różnych okolic Polski.
W  ostatnich czterech kartach (str. 175 do końca), mówca dotyka s tru 
ny patosowćj, którą, dla braku miejsca, z prawdziwym żalem pominąć 
musimy. Szczególnićj zakonczenie Zdania spraw y , słusznie pocho
dem tryumfalnym mówcy nazwaćby można.

F. J.
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Rozprawy i sprawozdania z p osiedzeii w yd zia łu  h isto ry czn o -fi-  
lozoficznego  A kadem ii U m ieję tn ośc i w  K rak ow ie. T om  X , p o 
św ięco n y  przez A k ad em ię  pam ięci p ię ć d z ie s ięc io le tn ieg o  ju b ile 

uszu  prac litera ck ich  J. I. K raszew sk iego .

1. Dr. Izydora Szaraniewicza: Patryarchat wschodni wobec ko
ścioła ruskiego i Rzeczypospolitej polskiej (dokończenie).

2. Polonica. Materyaly do dziejów Polski w pismach rossyj- 
skich  (1700—1862 r.), zebrane przez Antoniego J. (praca uwieńczona 
przez Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu). W obecnym to 
mie p. Antoni J. podaje tu tylko część swojej pracy, „jakby tom 1-szy, 
pewną całość stanowiący” (wyrazy autora), a resztę w przyszłości 
opracować przyrzeka; przytćm dalszy ciąg i tćj części podanym będzie 
dopiero w następnym (XI-ym) tomie Rozpraw  i Sprawozdań. Zazna
czywszy ważność jużto materyatów surowych, jużto opracowań historyi 
naszej dotyczących, w piśmiennictwie rossyjskiem, jako to np. Iłowaj- 
skiego: Dzieje sejmu grodzieńskiego z  r. 1793; Sołowiewa: O upadku  
Polski; Moroszkina: Opowiadanie dziejów Jezuitów w Rossyi, autor 
sprawozdanie swoje przedstawia w dwu połowach: pierwsza obejmuje 
przegląd prac, dotyczących Polski od początku XVIII wieku do ro 
ku 1862, ze szczegółowem streszczeniem i właściwą oceną ważniej
szych; druga połowa obejmuje spis biograficzny: traktatów  nauko
wych i surowych materyałów, mających na względzie dzieje Polski do 
XVIII stulecia, t. j. wiek XVI i XVII.

W obecnym tedy dziale p. Antoni J. podaje streszczenie i ocenę 
prac, dotyczących XVIII wieku dziejów Rzeczypospolitej, a mianowicie 
Sołowiewa: Dzieje upadku Polski (isloria padienia Po!szy)\ Kostoma- 
rowa: Ostatnie lata Rzeczypospolitej; Szczebalskiego: Kwcslya Księz- 
twa Kurońskiego, za panowania Piotra III  ( Woproś o Kurlandskom  
Gercogstwie) i tegoż autora dwa pomniejsze traktaty .

3. Dr. Stanisława Lukasa: Rozbiór po-Długoszowejczęści kroni
ki Bernarda Wapowskiego.

We wstępie autor zwraca iwagę czytelników na ten fakt, że od 
pewnego czasu „niezbyt dawnego, historyografia na nowe weszła tory. 
Uznając zasługę takich mężów, jak Czacki i Lelewel, w dziedzinie kry
tycyzmu dziejopisarskiego, mężów, „jakich nigdy niemieliśmy zawiele,” 
autor usprawiedliwia owoczesny brak analizy zwrotem umysłowości 
w inne kierunki, a mianowicie: rozbudzonemi żywo widokami, rozkwi
tem naszćj poezyi, romantyzmem w życiu zarówno jak w literaturze; 
była to, jak mówi, doba, w której wołano tworzyć, niżeli poprawiać; 
budować, niźli burzyć; stawiać, niżeli rozbierać; doba filozofowania nad 
przeszłością narodu, doba poglądów historiozoficznych przeróżnej ja- 
kości i natury. Za podawcę hasła prawdziwego krytycyzmu uznaje
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Bielowskiego. Długo osamotniony, kierunek ten zyskał z kolei licz
nych pracowników, a przytćm powiew krytyczny od Zachodu przyłożył 
się zwolna do jego utrwalenia w badaniach naszćj przeszłości.

Po wstępie tym mamy żywot Wapowskiego, a następnie: Rozbiór 
po-Dlugoszowej części jeg o  kroniki.

Ponieważ zaś z porównania trzech głównych źródeł kronikar
skich po Długoszu, a mianowicie: Kroniki Miechowity, D ecyusza  i Wa
powskiego , okazuje się, że w opisie dziejów dalszych YVapowski do 
r. 1506 szedt za Miechowitą, odtąd zaś aż do r. 1516 za Decyuszem
i dopićro od tego czasu jest oryginalnym; przeto dr. Lukas pracę swoję 
rozkłada na trzy działy. Pierwszy dział zamierza poświęcić porówna
niu Wapowskiego z Miechowitą, drugi wykazaniu jego stosunku do 
Decyusza, w trzecim wreszcie: rozbiorowi i ocenie jego wiadomości 
oryginalnych.

Mamy tedy z kolei: Żywot i pisma Miechowity, gdzie są i wiado
mości zupełnie nowe, a potem: porównanie kroniki jego i Miechowity. 
Tu autor podaje jaskrawe próbki, wskazujące, jak Wapowski nieraz 
rozszerzał, rozwadniał. Tak np. w Opisie oblężenia miasta Jaicy 
przez Turków w r. 1 5 0 2  i porażki, ja k ą  im zadali W ęgrzy , z dwu 
czy trzech wierszy Miechowity, wytworzył on sześć okresów. Dalszą 
charakterystykę Kroniki Wapowskiego i jego stosunek do Miechowi
ty ma być podanym przez dr. Lukasa w następnym (XI) tomie R oz
praw.

4. Święci Cyryl i Metody przez ks. Tadeusza Gromnickiego.
Studyum swoje o pierwszych apostołach słowiańskich autor roz

poczyna od przeglądu źródeł do życia Ś. Cyryla i Metodego; a naprzód 
dotyka źródeł owoczesnych (jakoto: Listu Adryana 11 do Rościsława , 
Światopelka i Kociela; Listów Jana VUI, B u lli  i t. p.), poddając je kry
tyce. Następują „źródła blizkoczesne” (do wieku XI). Nakoniec roz
biera źródła trzecićj grupy, t. j. takie, które powstały później, jak  
w wieku XI, a które, przy poprzednich, mogą mićć m ałą tylko w ar
tość: tu  należą i legendy.

Żywot i apostolska działalność obu świętych, zajmuje drugą po
łowę tego sumieuuego traktatu . Autor dla wprowadzenia czytelnika 
we wnętrze wieku Cyryla i Metodego, uznał za stosowne podać żywe 
teksta ducha tćj epoki. Takim jest np. przypowieść opowiedziana 
Chaganowi Chazarów. F. J.

M arya Malczeskiego przed areop agiein  k ry ty k a  frąn cu zk iego .

Z powodu najnowszego przekładu Maryi na język niemiecki (któ
rego ocenę zamieściła Biblioteka W arszawska  w styczniu r. b.), świat 
piśmienniczy francuzki otrzymuje ciekawy wzorek (dość zwyczajny
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w tamecznej krytyce) sądu ociemniałych o barwie. W jednym z czer
wcowych zeszytów: Remie Polilique et Lilteraire p. Arvede Barine, 
pod skromniutkim tytułem: Ruch literacki zagranicą , jednym zama
chem pióra załatwia sig z Literaturą Madziarów i z poematem Maryi, 
który podług niego „dziś zdaje się nam  nieszkodliwym romantyzmem.” 
Otóż u nas, leżących geograficznie pod szerokością rutyny, u nas, gdzie ty l
ko o rzeczach poznanych  przez nas, przestudyowanych, wolno występo
wać z charakterystykami lub oceną utworów zagranicznych, rzeczy idą 
nieco opornićj. Sądzisz może, czytelniku, że p. Arvede Barine, choćby 
dla miernej przyzwoitości, trzyma w futerale ów przywilej charaktery
zowania bez poznania? bynajmniej: Przerzuciwszy kilka stronnic z an
tologii węgierskiej A. Hajdego i z przekładu PetofPego (przez Ład. Neu- 
gebauera), nasz krytyk orzeka, że: „z te mi dwoma łomami w ręku można 
sobie wytworzyć przybliżone pojęcie o poezyi (madziarskiej), którą nie
wielu Francuzów jest w stanie czytać w oryginale.” Jakież tedy poję
cie wytworzył sobie o niej nasz krytyk? Oto zawnioskował on wspa
niałomyślnie, że lud madziarski pochodzeniem swojćm, szczepem, dzie
jam i, tak  dalece różni się od sąsiadów („poezya wschodnia odeuropejskićj 
różna, bardzo różna” mawiał F. S. Dmochowski), że czytelnik spodzie
wałby się spotkać u niego literaturę z zupełnie oryginalnym charakte
rem, a tymczasem tak nie jest.” A to jakim sposobem? zapytać gotów 
czytelnik zpod naszćj szerokości. A oto takim sposobem, że Petofi 
nawołuje wiosnę, aby przybyła co rychlej, a naniosła kwiatów do 
ubarwienia mogiły poległych bohatćrów. Otóż w tćm odezwaniu się 
do wiosny, krytyk nasz słyszy wyraźnie głos nie oryginalnego na
tchnienia, lecz głos jakiegoś tam poety znad Renu lub Sprei (1). Ale 
zato parafrazowana przez Petofii’ego przedpotopowa bajka o Psie
i  wilku zachwyciła p. Arveda Bariua; o! i jak  zachwyciła!— Po tak  
krótkićm a szczęśliwćin scharakteryzowaniu, krytyk uderzając się 
w piersi, przyznaje się jeszcze do tego, że go Petofi zadaleko wywabił! 
Petofi m'a enlrainć un pcu loin... „Nie zamyślałem oceniać jego ta 
lentu, lecz (czyż tylko?) określić właściwy charakter poezyi madziar
skiej (miły Boże, jaka skromniutka synteza po tak  rozległych stu- 
dyach!)” Marsz Rakoczego  krytyk nazywa bladą i dosyć banalną Mar- 
sylianką!

Z tych kilku zarysików biegłości indukcyjnej krytyka naszego, 
który i nas nieco zadaleko wywabił, czytelnik z góry już obliczyć mo
że, jak to ma wyglądać Marya wobec areopagu. My, w artykule „Ma
rya  przez A. Maiczeskiego,” oczekiwalibyśmy właśnie Maryi, obrazów, 
uczuć, wielkich dźwigni, sprężyn, kolorytów i tym podobnych rze
czy. Ale gdzietam: potowa artykułu odchodzi na draperye, na wy
cieczki „o bezprzykładnym stopniu tyranii, do jakiego posunąć się mo
że ortodoksya literacka, o spóźnionćj (i naturalnie niezasłużonćj) apo
teozie biednego poety.-’ Dalćj następuje to, co sig robi dla miłej 
kwestyi odwierszowego, t. j. nędznie sklejony obraz pochodu zdarzeń, 
zakończony zamordowaniem Maryi i dwoma wierszami, już z samego
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poematu zaczerpanemi: „Takto, mówi dalej Malczeski (dalej? ależ je 
szcze ani pół wyrazu nie mówił dotychczas), Wacław traci bezpowro
tnie cześć dla ludzkości: cnotę i szczęście.”

A gdzież Marya? zapyta czytelnik.— Zaginęła gdzieś w cytatach 
z Saint Beuve a, w traktaciku o przesyłkach syllogistycznych, o wy- 
rocznćj konieczności zestarzenia się wszystkich rzeczy tego świata,
o niepodobieństwie podniesienia hołdu dla Maryi do dyapazonu p. Zip- 
pera '), zgoła wszystko, oprócz tego, o co dopomina się w końcu nawet 
p. Arvede Barine (a i my także): le sens commun obowiązujący wszyst
kich, nie wyłączając i sprawozdawców Ruchu literatur// zagranicz
nej. Główny wdzięk (mówi krytyk w zakończeniu) Maryi tkwi bez 
wątpienia w formie, gdyż czytając ten poemat w przekładzie, nawet 
dostatecznym... trudno podzielać ów zapał polaków, jaki dotąd podług 
słów tłomacza, utrzymuje się dotąd od pół wieku... „Tenże p. Zipper 
uprzedza czytelnika, że Maryi po pierwszćm przeczytaniu ocenić nie 
można, i że trzeba wracać do niej kilkakrotnie (okrutny, nieubłagany 
p. Zipper!). W tćm tu właśnie leży cały sęk (mówi p. Arvede Barine), 
kiedy się przeczyta do końca Maryą, niema się już chęci rozpoczynać 
jćj na nowo.” Zgoda! i poco? skoro można napisać recenzyą utworu, 
przeczytawszy go mniej ni i  jeden  raz, jak  to było z Petofim i innemi 
zjawiskami Ruchu Literatury zagranicznej.

Jużto my nigdy ciosać nie będziemy piedestału dla koryfeuszów 
na kopyto szanownego krytyka i „tyrad// Malczeskiego usprawiedli
wiające bohatera w imie boleści,” bądźeobądź na zawsze pieściw- 
szemi dla nas zostaną, nad humoreski w tym rodzaju: un quart d ’heure, 
avant, sa mort, il elait encore d !a cie (na kwadrans przed śmiercią 
żył jeszcze). P. Arvede Barine z całą odwagą cywilną przyznaje się, 
że w Europie istnieje z tuzin piśmiennictw należących do nielicznych 
grup ludności, które byłyby straconemi dla reszty świata, gdyby nie 
Niemcy. Ale cóż zyska dostojna publiczność francuzka, tak chciwie 
dziś wsiąkająca w życie wszelkie poważne pierwiastki z zewnątrz i tak 
zwycięzko assymilować je  umiejąca, co zyska na tego rodzaju kisielach 
po dziesiątćj wodzie, jak  sprawozdanie o poecie polskim, zaczerpane 
z przedmowy tlómacza i to pobieżnie przerzuconej?

F  J.

') T tomacz M aryi.
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Październik , 1879 r .— W ydział historyczny Towarzystwa Przy
jaciół Nauk w Poznaniu odbył swe posiedzenia dnia 15 b. m. w gm a
chu Towarzystwa. Wysłuchauo odczytu p. t. Historyografia auslrya- 
cka najnowszych czasów.

—  Biblioteka Umiejętności Prawnych , zeszyt 22 i 23 wyszedł 
z druku i zawiera: 1) Nasze czasopisma praw ne , przez A. R. 2) P rze
pisy tyczące się egzekucyi podatków w Królestwie polskie/n, przez A. 
Purfańskiego. 3) Śluby cywilne w historycznym rozwoju , przez dr. 
Edwarda R ittnera. 4) Statystyka porównawcza Królestwa polskiego
i innych krajów  europejskich , przez G. Simonenko, rozebrał R. B. 5) 
Przegląd bibliograficzny, przez A. R.

—  Nowy dziennik autografowany, na wzór zagranicznych tak 
zwanych korespondencyi, zaczął wychodzić w Wiedniu pod redakcyą 
p. G. Smolskiego; nazwa jego: Korespondeneya wiedeńska. Pierwsza 
ta  w języku polskim autografowana korespondeneya wydawana będzie 
trzy razy tygodniowo.

— Nakładem księgarni Konrada Prószyńskiego wyszło wydanie 
jubileuszowe dla ludu, dziełka J. I. Kraszewskiego p. t. O pracy. Jest 
to jakby króciutka ekonomia polityczna, zastosowana do poziomu umy
słowego ludzi mało wykształconych. Cena gr. 15. Świeżo w handlu 
ksiggarslcim ukazała się książka p. t. Krasicki, życie i dzieła , karta  
z dziejów XVIII  wieku. Pracy tćj autorem jes t J. I. Kraszewski.

—  Wiek oznajmia, że księgarnia K. Łukaszewicza we Lwowie, 
zamierzyła wydawać Roczniki szlachty krajow ej wraz z kalendarzem, 
pod redakcyą Jerzego lir. Dunina Borkowskiego. Będzie to zatem wy
dawnictwo peryodyczne, pojawiające się corocznie przed Nowym Ro
kiem. Pierwszy tom, który ma wyjść w roku przyszłym, zawierać bę
dzie najzupełniejszy, o ile być może, wykaz rodzin szlacheckich polskich, 
oparty na podstawie genealogii historycznćj, a doprowadzony do osta- 
tnićj chwili. Następne roczniki oprócz uzupełnień, ze względu na ob
szerny rozmiar przedmiotu niezbędnych, pomieszczą obraz tych zmian, 
jak ie  w ciągu roku zajdą w stosunkach rodów, własności i t. p. Nadto

Tom IV. Październ ik  1879. 22
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zawierać będą genealogi;], domów panujących, oraz wizerunki zasłużo
nych w kraju ludzi. Chcąc zaś uczynić Roczniki jak  nąjdokładniej- 
szemi co do nazwisk, liczby rodów szlacheckich i ich genealogii, które 
bezpłatnie drukowane będą, uprasza p. Łukaszewicz wszystkich sprzy
jających temu wydawnictwu, o nadsyłanie mu wykazu żyjących człon
ków rodziny: kto chce, ażeby genealogia jego rodu znalazła pomiesz
czenie w tomie I, powinien wykazy nadesłać do redakcyi wydawnictwa 
najpóźnićj do dnia 1 maja 1880 roku.

— Kazimierz Raszewski dokonał świeżo przekładu tragedyi 
Pawła Heysego: Elfryda.

— W Marosz Vasarhely na Węgrzech odbył się zjazd Towa
rzystwa historycznego węgierskiego pod przewodnictwem biskupa 
Ipoly’ego. Przy tćj sposobności przystąpiono poraź pierwszy do zba
dania archiwum hrabiów Telekich, liczącego samych listów historycz
nej treści z ubiegłych wieków, 29,600 sztuk, oprócz wielkićj ilości do
kumentów odnoszących się do historyi Siedmiogrodu, Węgier i Polski. 
Archiwum to było'dotychczas nieprzystępne.

— W handlu księgarskim ukazało się świeżo studyum literac
kie p. Juliana Adolfa Święcickiego p. t. N ajznakom itsi komedyopisarze 
hiszpańscy. Praca ta, jak  prawie wszystko co w tym roku wycho
dzi, poświęconą została J. I. Kraszewskiemu.

— Nowe pismo peryodyczne poświęcone modom, z uwzględnie
niem części literackiej p. t. Salon paryzki, zacznie wychodzić od dnia
1 października r. b. Wydawcą jest p. Głodziński, nauczyciel kroju.

—  Inżynieryi i budownictwa nr. 18 wyszedłz druku i zawiera: Sło
wo w sprawie kanalizacyi i  wodociągów miasta W arszawy. Wstęp 
p. W. Czarbińskiego, część I p. Al. Bobrownickiego. Projekt oszczęd
n e j stodoły, p. Adama Dzennowskiego, Wiadomości pobieżne, Ruch  
przem ysłu  i t. d.

—  W czasopiśmie rossyjskićm R iżsk ij Wiestnik, rozpoczęto prze
kład  powieści J. I. Kraszewskiego p. t. Grzechy hetmańskie. W ory
ginale wychodzi ona obecnie w Kłosach.

—  W Nowym Sączu w Galicyi wydana została książka p. t. 
Goethe's Hermann und Dorothca, und Herr Thadddeus, oder der letz- 
te E intritt in LHhauen von Mickiewicz. Einc Parallele mil Beigabc 
von mehreren ubersetzten Ausziigcn aus dem letzteren Gedichle. Au
torem jest p. Aleksander Pechnik. Zamierza on ogłosić dokonany 
przez siebie przekład niemiecki całego P ana Tadeusza.

— \ P eter bur g sk ije  Wiedomosti, w jednym z ostatnich swych 
numerów podają bardzo obszerny opis życia i działalności J . I. K ra
szewskiego. A rtykuł ten uznający olbrzymią i wyjątkową pracę, oraz 
talent Jubilata, napisany jest przez p. Meridianowa.

—  Wiedeński nakładzca Waldheim wydał temi dniami w wytwor- 
nćm wydaniu powieść J. I. Kraszewskiego: Twardowski, w tłómaczeniu  
niemieckićm.



— Gazeta W arszawska  rozpoczęła druk nowej powieści J. I. K ra 
szewskiego p. t. Ciche Wody.

— W Nr. 51 Gazety Polskiej, pisma wychodzącego w Ame
ryce w Chicago, pomieszczony jest obszerny nekrolog ś. p. K. W ł. Wóy- 
cickiego.

— W  przedostatnim numerze Tygodnika IIlustrowanego  roz
poczęty został druk ciekawego studyum znanćj powieściopisarki pani 
W aleryi M arrene (Morzkowskiej), pod tytułem  Kwestya żydowska 
w powieści społecznej.

— Dnia 17 b. m. i r. otw artą została w Petersburgu na placu Ka
zańskim pod Nr. 7 księgarnia polska pod firmą I Unger. Poświęcenia 
dopełnił ks. p ra ła t Julian Sobolewski w asystencyi kanonika Zabłoc
kiego.

— W iedeńska Neue IUuslrirte Zeilung, w jednym z ostatnich 
swych numerów b. m. pomieściła na czele portre t J. I. Kraszewskiego, 
wraz z życiorysem nader pochlebnie napisanym. Zaliczonym w nim zo
sta ł Kraszewski do najgenialniejszych autorów nowych czasów.

—  P rzegląd  słow iański, pisze Gazeta Lwowska, wychodzić bę
dzie istotnie w Krakowie pod redakcyą p. Juliusza Mien, francuza, 
osiadłego w naszym kraju, przyjaciela i znawcy literatury  polskiej, 
znanego tłómacza kilku najpiękniejszych utworów Słowackiego i K ra 
sińskiego. Przegląd ten nosić będzie tytuł: R e w ę  des litteratures  
slaves, a jak  się dowiadujemy z nadesłanego nam prospektu, wycho
dzić ma dwa razy na miesiąc, w objętości od dwóch do trzech ar
kuszy. Revue des litteratures slaves zawierać będzie artykuły ory
ginalne. życiorysy, powieści, rozbiory, sprawozdania z najznakom it
szych dzieł literatur słowiańskich a nadto echa ze świata społecznego
i politycznego Słowian. Skoro na to liczba abonentów pozwoli, do
dawany będzie co kw artał do pisma jeden tom przekładu najcelniej
szych dzieł literatur słowiańskich. Będzie to rodzaj systematycznej 
zbiorowćj publikacyi, która zasłuży sobie na nazwę biblioteki słowiań
skiej. Revue des litteratures slaves będzie wcale tanią, przedpłata 
bowiem wynosi 8 ztr. Już obecnie zamawiać można to pismo, uda
jąc się listownie wprost do jego redaktora i wydawcy, p. Juliusza 
Mien w Krakowie.

— Pomnik Palackiego odsłoniony został w Rożnowie morawskim. 
Z Czech na obchód ten zjechało dosyć gości, pomiędzy niemi dr. Rie- 
ger. Przemawiał ksiądz katolicki Przibyl.

— P rzegląd angielski dwutygodniowy (Fourtnightyrewiew) za
wiera zaszczytną pośmiertną wzmiankę o autorze Klechd K. Wł. W óy- 
cickim.

—  Dwa nowe historyczne obrazy, mniejszych rozmiarów wykoń
czył temi dniami Jan Matejko: jeden z nich przedstawia Władysława Ło
kietka, zrywającego układy w Brześciu Kujawskim z Krzyżakami; 
drugi, Spór m ałżeński Leszka Czarnego z  Gryfuią. Obrazy te zaraz
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nabyte zostały. Prócz tego na wystawie urządzającej się obecnie 
w Sukiennicach umieszczone będą Portrety dzieci Matejki.

Na wystawie sztuk pięknych monachijskićj, artysta nasz Czachur- 
ski otrzymał drugą nagrodę.

— Rzeźbiarz Abel Perier, francuz, zamieszkały we Lwowie, wy
konał z białego m armuru popiersie Aleksandra Fredry  (ojca) w sędzi
wym jego wieku. Popiersie to jest własnością syna poety. W kościele 
w Rudkach, m ajątku Fredry, stanął już dawnićj, d łuta tego samego a r
tysty grobowiec z czarnego marmuru.

— Pomnik Teodora Kornera, a właściwie popiersie tego znako
mitego poety, zostało wzniesione w tych czasach w Wobbeliu w Me- 
klemburskićm, właśnie w miejscu, gdzie przed siedmdziesięciu laty 
śpiewak niemiecki znalazł śmierć bohatćrską.

t
Dnia 28 września r. b. zm arł A r t u r  P o p ł a w s k i , zasłużony 
nauczyciel nauk fizyczno-matematycznych w tutejszych szkołach pu
blicznych. Zmarły był wzorowym pedagogiem i wydał kilka podręcz

ników szkolnych. Był on również tłumaczem- Szkiców z życia zwie
rzęcego, Lewesa.

Redakcya Biblioteki Warszaivskiej.

Za redaktora odpowiedzialnego dr. Karol Jurkiewicz.

Wydawca Józef Berger.


