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Dt.fi. J
P R Z E G L Ą D

NAJNOWSZĆJ LITERATURY WŁOSKIEJ.

P R Z E Z

Juliana oAdolfa Święcickiego.

I.

Studya literackie.

M olm enti: Tpolito N ie vo (V enezia, 1869  r.); Im pressioni letterarie  (M ilano, 
18 75 r); N uovi impressioni letterarie  (T o rin o , 18 7 9 r .) ;  Carlo Goldoni (V e- 
nezia, 1 8 8 0  r .) .— E . Cam erini: P ro fili letterari (F irenze , 187 0  r . ) . —Luigi 
Capuana: I I  teatro italiano contemporaneo (P a lerm o , 187 2 r.); S tu d ii sulla le t-  
teratura  contemporanea (M ilano, 188 0 r .) .— F r . de Sanctis: Sa g g i critici 
(N eapoli, 1 8 7 4  r.); N uovi Sa g g i critic i (N eap o li, 187 9 r .) ;  Z ola  e ? Assom oir 
(M ilano, 18 79 r .) .— G. P o le tto : Amore e luce nella divina commedia (Padova, 
18 76 r . ) .— F . M artin i: H eine e Zendrin i (M ilano, 187 9 r . ) .— M agrini: Danton  
Francesco G razzin i (Im ola , 187 9  r . ) .— A r. L inaker: V odierno  realismo in  
poesia  (F irenze , 187 9 r . ) .— B artoli: Storia  della let lira tu ra  ita liana  (F irenze , 
18 7 9 r .  2 to m y ).— K antorow icz: S toria  della letteratura ita liana  (Z urigo , 
18 79 r .) . — G iovani de C astro: S toria  della poesia popolare milanese (M ilano, 
187 9 r .) .— C esare Cantu: I ta lia n i illu stri (M ilano, 18 79 r . ,  3 tom y); M onti e 
le ta  clit f u  sua  (M ilano, 187 9 r .) .— M . T ab arrin i: Gino C apponi (F irenze , 
1879  r . ) .— A ngelo de G ubernatis: Alessandro M anzoni (F iren ze , 1 8 7 9  r .) .—  
P . P ram polini: A leardo A leard i (F irenze, 18 78 r .) .— C orradino: P oeti con
temporanei (T o rin o , 18 7 9  r ) .— Carlo Sim iani: B ozze tti critic i (M ilano, 188 0  r.).

— D r. Sebast. Brigidi: Vita d i Giov. B a tt . N icco lin i (F irenze , 1879  r.) .

Wiadomo, że charakter wewnętrznego życia narodu, jego stosun
ków politycznych, religijnych i społecznych, odzwierciedla się i we 
współczesnych pomnikach umysłowych, które tym sposobem krystali
zuję niejako fizyognomią, duchowy danćj epoki. Kto tylko miał spo-
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sobność wniknąć cokolwiek głębićj w życie wewnętrzne, w organizm 
duchowy dzisiejszych społeczeństw europejskich, temu nietrudno dopa- 
trzść wspólności głównych rysów, charakteryzujących stan obecny cy
wilizowanego świata, podlegającego nowym prądom. Dążność do lek
ceważenia tego wszystkiego co się nie łączy ściśle z praktycznemi, 
materyalnemi celami życia i rozwinięcie spotęgowanej działalności 
w tych kierunkach, które do urzeczywistnienia celów powyższych pro
wadzić mogą; skoncentrowanie wszystkich sił żywotnych w sprawie 
dobrobytu materyalnego i połączonych z nim wygód, prowadzące do 
coraz nowszych wynalazków: jednem słowem zwrot realny przeważa 
we wszystkich kierunkach pracy umysłów ludzkich.

Bardzo naturalnie, następstwem takiego stanu rzeczy jest bujny 
rozkwit nauk przyrodzonych i ścisłych, tak mocno z rozwojem dobro
bytu materyalnego połączonych i, co za tćm idzie, odpowiednia reak- 
cya w literaturze i sztukach pięknych. Kealizm życiowy odzwiercie
dla się w poezyi, romansach, w sztuce dramatycznej i t. p., a że każdy 
kierunek ducha ludzkiego ma swych adeptów lub wrogów, ztąd wyni
ka walka idealistów z realistami.

Wiadomo powszechnie, jak poważne rozmiary przyjęła ta walka 
w literaturze francuzkićj, gdzie kierunek skrajnie realny wywalczył 
sobie szerokie koło zwolenników. W naszej pracy O literaturze hi
szpańskiej wykazaliśmy czytelnikom Biblioteki w swoim czasie l), że 
Hiszpania nawet jest dziś areną walki tych żywiołów i że taki oklas
kiwany Selles np. w dramacie Nudo gordiano i innych pracach sce
nicznych posuwa nagi realizm do krańca.

Literatura włoska nie stanowi pod tym względem wyjątku; rea
lizm i tu się krzewi, wywołując tak zwaną giovane lelleralura (młodą 
literaturę) i zaciętą walkę veristow z idealistami.

„Przyglądając się bacznie, bez uprzedzeń i podszeptu naszych in
dywidualnych namiętności, mówi jeden z krytyków włoskich, naturze 
wieku, w którym żyjemy i zuchwałym zdobyczom nauki współczesnej, 
czyż śmielibyśmy utrzymywać, że możliwe są dzisiaj hymny spokojne 
Manzoniego, skeptycyzm nawskroś subjektywny Leopardiego, ballady 
Pratiego i sielanki Aleardiego; jednćm słowem poezya dni ubiegłych? 
Nikt nie pogardza tą poezyą, która zdobyła czcść naszę jako wspania
ły pomnik wieku minionego; rozumiecie to dobrze minionego: lecz 
dzisiaj inne zwycięztwa wywalczyć trzeba, za innemi wodzami pójść 
należy.”

„Tymczasem nowe hasła wywołują straszliwy zamęt, mówi w in- 
nćm miejscu ten sam pisarz. Z jednćj strony umysły przerażone no- 
wemi ideami czepiają się konwulsyjnie (aggrappano convulsi), niby 
deszczki ocalenia, dawnych wyobrażeń; z drugićj strony nie pojmujące
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żadnych wędzideł {indocili di freno) mózgi obalają wszystko i negują. 
Nic się nie twierdzi jeszcze... nic!... Być może, iż twierdzenie 
istnieje tu i owdzie w indywidualnej świadomości uczonego, ale nie 
w sumieniu powszechnym, które tak jest zachwiane w swych przeko
naniach, że pokolenia młode, zanim jeszcze poznały nazwiska Buchne
rów, Darwinów, Straussów, mienią się być ateuszami, niedowiarkami 
i materyalistami. Nikt dziś nie twierdzi, wszyscy wątpią; jesteśmy 
w tak zwanćj fazie przejściowej” (siamo in uno dei cosi detti periodi 
di transizione, piu frequenti che non si creda nella storia dei po~ 
poli) ')•

Pragnąc zapoznać czytelników, choć pobieżnie, z najświeższym 
ruchem umysłowym we Włoszech, rozpoczynamy ten przegląd od hi- 
storyi literatury i od krytyki, poczćm przejdziemy do powieściopisar- 
stwa, liryki i dramatu, w przekonaniu, że przedmiotowy rozbiór ruchu 
umysłowego narodu, wywierającego niemały wpływ na doskonalenie 
się idei estetycznych, jest kwestyą bardzo żywotną danśj chwili i może 
wpłynąć korzystnie, jeśli nie na oświecenie, to przynajmniej na zre
flektowanie wielu umysłów i poza Alpami.

„Miłość i nadzieja, mówi Molmenti w swojćm „wspomnieniu”
o Hipolicie Nievo, stanowiły treść jego życia, któtkiego, lecz ozdobio
nego wieńcem cnót wszelkich, pełnego energii myśli i szlachetności 
serca. Był on powołany do wielkich przeznaczeń: miał ducha wrzą
cego najszlachetniejszemi uczuciami, a zahartowanego w niedoli i mi
łości. Jako pisarz, malował żywo i analizował trafnie serce ludzkie, 
a chociaż śmierć wczesna nie pozwoliła mu rozwinąć dostatecznie ca- 
łćj potęgi twórczego ducha, i to jednakże co zostawił wystarcza do je
go nieśmiertelności” (str. 14).

Hipolit Nievo urodził się w Padwie 1832 r. Pierwsze swoje 
prace poetyczne drukował w czasopiśmie: Alchimista Friulano, które
go jednym z główniejszych redaktorów był Ciconi, oraz wydał dramat 
p. t.: Galileo i kilka komedyjek. W r. 1856 ogłosił dwa romanse: 
Conte Pecoraio i Angelo di Bonta. Pierwszy z nich osnuty został na 
kanwie historycznćj ostatnich lat Rzplitćj weneckiśj, drugi zaś jest ro
dzajem psychologicznego studyum, w którćm Nievo maluje nadzwy
czaj wiernie obyczaje ludu. Spędziwszy ostatnie chwile życia w sze
regach Garibaldiego jako pułkownik, utonął w roku 1861 w morzu, 
w czasie rozbicia okrętu. Dopićro po śmierci Nieva wyszły bardzo 
udatne jego poezye p. t.: Le reminiscenze d’un anima, Le lucciole 
(Błyskotki), Amori garibaldini, odznaczające się nadzwyczajną pros
totą i szczerością uczucia. Do pośmiertnych poezyj tego pisarza na
leży jeszcze Ultimo Esilio (Ostatni wygnaniec), „jedna z najpiękniej
szych poezyj satyrycznych w literaturze włoskićj” i romans history
czny: Confessioni d'un Olluagenario, najznakomitsze dzieło Nieva.

')  Conrado C orradino: F oeti contem poranti, T o rin o , 18 7 9 r . ,  p . 12.



Przedstawił on w tćj pracy okres upadku rzeczypospolitćj weneckiej, 
oraz idee wolności głoszone przez rewolucyą francuzką, kładąc nacisk 
na trzy epizody pamiętne nowćj ery włoskićj: upadek oligarchii we- 
neckićj, oblężenie Genui i rewolucyą neapolitańską w r. 1820, a przy 
końcu II tomu nie zapomina tćż autor i o obronie Rzymu przez Gari- 
baldego. Gruntowna znajomość epoki, sąd sprawiedliwy o ludziach 
i sprawach tego czasu, psychologiczna prawda w odtworzeniu charak
terów romansu, a wreszcie artyzm szlachetny w zewnętrznćj szacie: 
oto zalety, które Hipolit Nievo uwydatnił w ostatnićj pracy.

To „wspomnienie” o Hip. Nievo przedrukował Molmenti zna
cznie skrócone w swoich Wraieniack literackich, które się doczekały 
dwu wydań. „Co za rozkoszny tomik, mówi o tćj książce jeden z fran- 
cuzkich krytyków. Ten mały zbiorek pisarzów włoskich, wybranych 
z takim artyzmem, będzie dla mnie antologią bardzo przyjemną. 
Molmenti wykazał w tćj pracy talent krytyczny i to uczucie, tę mi
łość piękna, która tworzy artystę.”

Nadzwyczaj sympatyczne to dziełko, obejmujące sylwetki 30 pi
sarzów, rozpoczął autor od Godfreda Mamelego, którego hymn patryo- 
tyczny był marsylianką włochów w 1848 roku. W 22 roku życia 
zginął Mameli od kuli francuzkićj, a pamięć młodzieńca tak jest dro
gą dla włochów, jak imię Kórnera dla niemców lub Petofiego dla ma- 
dżiarów. Utworów tego poety doskonałemi nazwać niemożna, lecz 
są one wiernśm zwierciadłem nadziei oraz szczytnych uniesień tćj 
epoki.

Takim samym bobaterem-poetą był Teobald Ciconi, walczący 
pod sztandarem narodowym w 1848 r. Pierwsze jego poezye, grze
szące sentymentalizmem sztucznym i konwencyonalnością były przy
jęte chłodno. Gdy jednak długie i poważne studya wzbogaciły umysł 
Ciconiego, a idea niepodległości kraju oddziaływała na niego bardzo 
żywo, wstąpiła muza tego poety na podnioślejsze tory. Poświęciwszy 
się dramatowi, napisał dwie tragedye: Speronella i Eleonora di Tole
do, a w r. 1858 wystawił w Udine komedyą: Le pecorelle sm arnie  
(Owieczki zbłąkane).

Po tych pierwszych próbach wystawił z powodzeniem: Troppo 
lardi (Zapóźno), /  Garibaldini, Le mosche blanche (Białe muchy), La 
rivincita (Odegrana), La statua di carne (Posąg z ciała).

Niespodziewana śmierć matki podkopała zdrowie Ciconiego, któ
ry w skutek tego wypadku popadł naprzód w melancholią nieuleczoną, • 
a ta  sprowadziła wreszcie i śmierć przedwczesną. W r. 1863, po wy
stawieniu ostatnićj jego komedyi: Lafiglia unica (Córka jedyna), przy- 
jętćj z ogromnym entuzyazmem, Ciconi wstąpił do grobu. Duch tego 
pisarza przebywał zawsze w sferach najszlachetniejszych, a jedyną 
nienawiścią jego była nienawiść niemców i wszystkiego co obce.

Ludwik Mercantini należy do tegoż samego cyklu poetów, dla 
których swoboda ziemi ojczystćj była hasłem całego życia. Wpośród 
powszechnego materyalizmu zachował w duszy do śmierci najgorętszy
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entuzyazm młodości. Miał więcśj serca niż geniusza; człowiek stoi 
w nim wyźćj od poety. Dzielność ducha nie opuszczała go nigdy, 
a na wygnaniu nawet robak zwątpienia daleki był od jego serca; pe
łen nadziei, wierzył zawsze w jaśniejszą przyszłość swój ziemi, i niby 
skromny Tyrteusz pisał swe pieśni pełne ognia, które wiodły współ
ziomków jego do zwycięztwa. W 1848 r. bohaterscy obrońcy Wene- 
cyi umierali z hymnem Mercantiniego na ustach; to też poezye tego 
poety żyć będą nie jako dzieła sztuki, lecz jako skarbnice wspomnień
0 niedolach i tryumfach włoskiego ludu.

Józef Torelli (Ciro d’Arco), serdeczny przyjaciel Maksyma Aze- 
glio, to charakter nawskroś uczciwy; to pisarz, który słuchał tylko 
głosu sumienia, miał wstręt do wszelkiej hipokryzyi i nazywał rzeczy 
po imieniu. Jak wszyscy ludzie prawi posiadał tę energią spokojną, 
która imponuje; żył na dworze czas jakiś, ale nie został dworakiem. 
Dał on sobą szlachetny przykład tśj demokracyi, która jest powsze
chną w kodeksach i dziennikach, lecz rzadką w sercach (str. 35). Je
go paesaggi przypominają Reisebilder Heinego. Mniśj są udatne 
szkice literackie (Profili) tego pisarza, lecz największą mają wartość 
'Wspomnienia polityczne (Ricordi politici), wydane po śmierci Torel- 
lego, a odznaczające się śmiałością sądu i trzeźwością przekonań.

Dalćj przedstawia Molmenti sylwetkę E. Cameriniego, o którym 
niżćj mówić będziemy; Biniego, zmarłego wcześnie poety melancholika, 
który „zacząwszy od zwątpienia o wszystkiem, skończył na rozpaczy” 
(str. 47); za nim idzie Tarchetti (f  1869), poeta, wykarmiony na Hei- 
nem i Leopardim, lecz oryginalny przytćm i bardzo płodny, w ciągu 
bowiem lat czterech napisał śiedm większych utworów (Paolina, Szla
chetne szaleństwo, Uislorya ideału, Opowiadania fantastyczno-humo- 
rystyczne i inne); Franciszek Dall’Ongaro, poeta i dramaturg, który 
pierwszy usiłował oswobodzić dramat włoski z więzów klasycyzmu
1 wprowadzał na scenę nie abstrakeye zimne, lecz ludzi umiejących 
czuć, kochać i cierpićć (str. 56). Jednakże prace dramatyczne tego 
pisarza (II Fornaretto, I'Ultimo barone, la Bianca Capello il Gugliel- 
mo Tell i inne) nie stoją na wysokości sztuki.

Józef Rovani „był jednym z pierwszych, którzy stworzyli silną 
reakcyą przeciwko starym tradycyom akademickim i skarlałemu epi- 
kureizmowi arkadyjskiemu.” Rozpoczął on działalność literacką od 
krytyki, zajmowat się liistoryą (Młodość J. Cezara) i napisał romans 
historyczny, malujący trzy generacye medyolańskie. Jestto najlepsze 
obok Confessioni Nieva dzieło, jakie się w literaturze włoskiej tego 
rodzaju ukazało po Manzonim. Pośmiertną pracą Bovaniego jest: Le 
tre arii (Trzy sztuki) studya krytyczne.

Po Tomaszu Locatellim, który całą swoję działalność zognisko
wał w Gazecie wcneclciij, Molmenti kreśli bardzo sympatyczną postać 
L aury (Beatrice Oliva) Mancini, zmarłćj w 1869 r. poetki, która .„po
święciła serce dla ogniska rodzinnego, a talent dla ojczyzny” (str. 73).
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Na sześć lat przed śmierci!} poetki, muza Laury zwracała się i ku na- 
szćj ziemi, stwarzając pieśni natchnione współczuciem i miłością... 
Juliusz Carcano pisał dramaty {Spartaco), nowelle, poezye i trzy ro
manse {Damiano, Angiola Maria i Gabrio e Camilla), a prace tego pi
sarza grzeszą „czułostkowością chorobliwą i ckliwą słodyczą, pozba
wioną prawdziwego uczucia. Carcano ma serce, lecz uderza ono spo
kojnie, wolno, monotonnie; pisarz ten żyje w świecie własnćj fantazyi, 
gdzie wszystko jest słodkie i przecudne. W utworach jego nie spot
kasz odwiecznego kontrastu dodatnich i ujemnych żywiołów... wszys
tko tam pachnie.... wodą różaną” (str. 114). Antoni Caccianiga, przez 
czas jakiś dziennikarz, późniśj urzędnik, następnie osiadły na wsi sa
motnik, jest pisarzem modnym we Włoszech. W utworach swoich 
Vita campestre (Życie wiejskie), Bozzetti economici (Szkice ekono

miczne), Dolce fa r  niente, II bacio delle contessa Savina sądzi spo
łeczeństwo swoje, nie odczuwając rządzących niem namiętności. Jest 
on zanadto moralistą, wygłaszającym zbyt często jeremiady nad upad
kiem kraju oraz nędzą czasów i ludzi; lecz zaletą jego jest pewna 
jasność myśli i pewien szczery zapał przekonań, nie pokrywanych ża
dną maską.

Jan Yerga, autor kilku romansów {Eoa, Storia di una capinera, 
Nedda, Eros) wprowadził pierwszy do literatury włoskićj ten rodzaj, 
który we Francyi rozpoczęty z Panią Bovari/ Flauberfa, spotęgo
wany został w Teresie Raquin Zoli. Verga posiada żywość, śmiałość, 
bystrość spostrzegawczą i upodobanie w potwornościach francuzkich pi- 
sarzów; lecz nie posiada ich sztuki odtwarzania życia wewnętrznego 
naszych czasów i nie umie tworzyć charakterów drgających prawdą 
i życiem własnem; zanadto roztrzela się on w szczegółach (str. 143).

Leopold Marenco, dramaturg, jest na wskroś idealistą. Oczom 
jego przedstawia się wszystko w jasnych barwach; wszystkie kreacye 
jego ducha są idealnie piękne (Celcstc, Marcelina, Adelasia)\ lecz świat 
tego pisarza niśma z rzeczywistością nic wspólnego. Marenco w złe 
nie wierzy, a jeżeli spostrzega je czasem, natychmiast sobie oczy dło
nią zakrywa. Dramaty jego, odznaczające się pięknością formy, grze
szą zupełnym brakiem walk namiętności, i dlatego, warunkom pra
wdziwego dramatu zadość nie czynią. Achiles Toreli, inny współczes
ny dramaturg, przewyższa Marenca umiejętnością rozwijania na sce
nie namiętności z taką prawdą psychologiczną, że widzowie zdają się 
mićć przed oczyma nie deski teatralne, lecz najdotykalniejszą rzeczy
wistość. Rozpoczął on zawód pisarski bardzo młodo: Onesti (Uczciwi), 
Verita (Prawda), Missione della donna (Powołanie kobiety) i jest obe
cnie jednym z najpopularniejszych pisarzów włoskich w dziale drama
tycznym.

Głośne imię na polu dramatopisarstwa historycznego, zdobył so
bie Józef Revere, przez jednych nad zasługę wynoszony, przez innych 
niesprawiedliwie krytykowany. Dramaty jego {Palleschi e g li Arabiali,
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Lorenzino de Medici, La Congiurą di Bedmar, Sampiero da Bastelica) 
warunków scenicznych nie posiadają.

Ludwik Settembrini, autor Historyi literatury włoskiej, jest po
dług Molmentiego, raczćj pełnym ognia i siły sympatycznym artys
tą, aniżeli krytykiem; a goniący za jaskrawością efektów poeta Boito 
(Mefisto fele, Re Orso) jest raczej dziwacznym niż oryginalnym, więcej 
kapryśnym niż nowym.

Najwięcćj miejsca poświęcił Molmenti zamykającemu książkę je
go T. D. Guerraziemu. Pisarz ten ur. 1804 w Liworno. W 22 roku 
życia, napisał pierwszy utwór Bataglia di Benevento, w którym z poza 
mnićj lub więcćj przezroczystej zasłony przebija gorący protest prze
ciwko wszelkiemu uciskowi. W 1831 roku był uwięziony we Florencyi 
za dążności rewolucyjne, a w 1834 r. wysłany na wygnanie na Elbę, 
gdzie napisał: Izabella Orsini i Assedio di Firenze (Oblężenie Floren
cyi). Powróciwszy do kraju, ogłosił dwie wyborne nowele: Veronica 
Cybo i Nuovi Tartufi. Po rewolucyi, skoro wprowadzony został do Tos
kanii rząd konstytucyjny, Guerrazi był wraz z Montanellim i Mazzo- 
nim wybrany deputatem do władzy, a po ustanowieniu republiki—jśj 
dyktatorem. Po upadku tego rządu, skazany został na całe życie na 
wygnanie. W czasie pobytu na Korsyce napisał: Beatrice Cenei, La 
Torre di Nonza, Fides i inne opowiadania mniejszój wagi. Uciekłszy 
z Korsyki do Genui, oddał się tu całkowicie literaturze, a owocem je
go pracy były romanse: II mement'homo, II buco nel muro (Dziura 
w murze), II Plularco italiano, Uassedio di Roma, Uasino (Osioł) 
i wiele innych.

Doczekawszy się jeszcze wyswobodzenia sw'ego kraju, wrócił do 
ojczyzny i umarł rażony apopleksyą w 1873 r. Wszystkie prace wy- 
szłe z pod pióra Guerraziego nie jednakową mają wartość, lecz wszy
stkie noszą na sobie piętno oryginalności, szczególnićj pod względem 
stylu, przepełnionego jużto nadzwyczajną śmiałością zwrotów, jużto po
godą klasyczną, już tćż nadmiarem hyperboli.

Powodzenie Wrażeń literackich w kraju i za granicą, skłoniło 
Molmentiego do ogłoszenia w roku zeszłym nowćj seryi szkiców p. t.: 
Nuovi impressioni lellerraie. Długi szereg pisarzów rozpoczyna Kaje
tan Trezza, poważny autor Lukrecyusza i K rytyki współczesnej, dwu 
dzieł krytycznych, które świadczą, że Trezza łączył w sobie powagę 
myśliciela z fantazyą poety, wszystkie warunki uczonego z właściwoś
ciami artysty—i źe pierś jego oddycha miłością prawdy i wiarą w po
stęp ludzki. Piotr Salvatico był poważnym historykiem sztuki, Kamil 
Boito trzyma berło krytyki estetycznej; Cezar Betteloni, to poeta nie
doli, którego odie canzoni, ballate e leggende oddychają melancholij
nym smutkiem, świadcząc o głębokim rozstroju ducha poety; Józef Cap- 
parozzo, kapłan-poeta, którego utwory zebrane przez jego uczniów, 
odznaczają się obok wytworności retorycznćj i przesadnćj prostoty, ja 
snością wyrażenia, czystością obrazów, delikatnością uczucia i analizy. 
Forma ich jest uroczysta i klasyczna. Nie mógł on zrozumićć wielkie
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go i wrzącego ruchu nowych idei, które zaczęły śród nowych pokoleń 
kiełkować, i złączony duchem z przeszłością, naśladownictwem obcćm 
pogardzał. Niekiedy czuć w jego piersiach rozdźwięk między człowie
kiem a kapłanem; widać, że drgnień swego serca okiełznać nie mógł, 
że kochał, ukrywając swoje uczucie i że łagodził porywy serdeczne na
dzieją przyszłego życia. Jasny umysł Caparozza najwymownićj się 
uwydatnił w Bajkach i Epigramatach, gdzie wyższa obserwacya łączy 
się z subtelnością a przejrzystą ironią. Antoni Peretti jest poetą na
tchnionym i narodowym. Ojczyzna i sztuka były dwoma zbratanemi 
ideałami jego życia. „W słowie „ojczyzna,” widział spółgłoski, sztuka 
miała z niemi połączyć samogłoski” (66). Utwory jego z jednćj stro
ny przemawiały do ducha, z drugiej budziły myśl narodową. Poemat 
Perettiego liryczny: I  Marchesi iflcrea , którego treścią oswobodzenie 
Italii, jest jednym z najpiękniejszych klejnotów współczesnćj poezyi 
włoskićj. Peretti umarł w 1858. r.

Mario Rapisardi był pierwszym w gronie młodych poetów dzisiej
szych, który wziął rozbrat z idealnością chorobliwą i głosił zdobycze 
nowćj myśli, kusząc się o rozwiązanie zagadek bytu. Rozpoczął on 
od wiary, przeszedł fazę wątpienia i skończył na zupełnym skeptycy- 
zmie. W Palingenesi kreśli historyą idei chrześciańskiej, w Ricordan- 
ze odtwarza wewnętrzne walki ducha a w II Lucifero uosabia myśl 
ludzką z całą jśj wielkością i nędzą; jest on jednocześnie rewolucyoni- 
stą, kochankiem, artystą, mówcą, erudytem i krytykiem; krytykiem 
nadewszystko. Lucifero jest poematem ateistycznym, jest satyrą we 
wspaniałćj, bogatćj szacie poezyi. Nie można się zgodzić z Rapisar- 
dim jako filozofem, trzeba w nim jednak uwielbiać poetę (str. 83).

Andrzćj Malfei położył wielkie zasługi jako tłómacz. W prze
kładach jego włosi nauczyli się kochać Byrona, Goethego, Schillera, 
Miltona i Moore’a.

Tomasz Gherardi dei Testa, toskańczyk, zajmował się czas jakiś 
adwokaturą we Florencyi, lecz wcześnie porzucił ten zawód dla literatury, 
do której miał szczególne upodobanie od lat dziecięcych. Działalność 
swoję w tym kierunku rozpoczął od satyry ludowćj, lecz dopićro napi
sanie komedyi (Una folie ambizione) wprowadziło talent jego na właś
ciwą drogę. Pierwszy ten utwór przyjęła krytyka chłostą a publicz
ność oklaskami. I nie zawiodła się na swoim sądzie. W ciągu roku 
napisał Gherardi trzy nowe komedye: Un momento di errore (Chwila 
błędu), Un viaggio per istruzionc (Podróż dla nauki), Vanita e Capric- 
cio (Próżność i kaprys). Były to sztuki wesołe, pełne prostoty i uczu
cia, w których autor maluje obrazy obyczajów z prawdą, finezyą i wdzię
kiem. W przeciwstawieństwie do istniejących przed nim dramatów 
konwulsyjnych i tragedyi z trąbami, bębnami i marszem tryumfalnym, 
utwory Gherardiego, wnoszące na scenę prawdę sytuacyi, naturalność 
charakterów, bogactwo i dowcip dyalogu a wreszcie zdrową wesołość, 
na wskroś młodzieńczą, były nowością arcy przyjemną (150). Powsze
chnie oklaskiwany, tworzył coraz nowe sztuki, jużto na tle społecz-
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nśm (Moda e la famiglia , Scimmie (Małpy), Vera blasone (Prawdziwy 
herb) Vita nuova; już też na politycznćin Coscienze elasliche (Su
mienia elastyczne), zajmując w dramatopisarstwie włoskióm wybitne 
stanowisko.

Skromniejszćj skali komedyopisarzem jest Gallina. Treść jego 
utworów pospolita, węzeł dramatyczny bardzo prosty, lecz malowidło 
obyczajów prawdziwe a sceny pełne ruchliwości i życia. Do lepszych 
jego komedyj należą: Le barufe in famegia i La fam egia in r ovina. 
Z wielkim talentem napisane są, również: Tuli in oampagna, Nissun va 
al monie, La chitara del papa. Są to wszystko utwory, któreby ludo- 
wemi nazwać można.

Rafael Giovagnoli, powieściopisarz historyczny (Spartaco, Opi
mia, Plautilla)-, Ferdynand Martini, dziennikarz i krytyk (Morale e il 
teatro); Ollindo Guerrini, poeta liryczny; Wiktor August Yecchi, po
wieściopisarz morski (Saggi storico-marinareschi, Bozzeti d i mare) 
i kilku innych mniejszćj wagi pisarzów uzupełniają książkę Molmentiego.

Podawszy w najkrótszem streszczeniu zawartość Wrażeń literac
kich tego pisarza, przyznajemy otwarcie, że dać ono może zaledwie 
słabe wyobrażenie o niepospolitym talencie Molmentiego, uderzającym 
na każdćj stronicy jego książek. Tyle tam bystrości krytycznej, tyle 
subtelnćj analizy, takie bogactwo erudycyi, taka bezstronność sądu, 
taki beznamiętny spokój w przedstawieniu najsprzeczniejszych kierun
ków i dążeń, a wreszcie taki wdzięk i poetyczność zewnętrznej szaty 
Wrażeń Molmentiego, że się ich nie czyta, lecz pochłania.

Nie tak korzystnie przedstawia się ostatnia praca Molmentiego 
p. t.: Carlo Goldoni (studyum), jakkolwiek jestto także bardzo intere
sująca książka. Autor scharakteryzował na wstępie życie wewnętrzne 
Italii, a w szczególności Wenecyi w XVIII w. Hypokryzya jest has
łem wszystkich. Szczególna mieszanina dewocyi i galanteryi, pedan
tyzmu i występku—oto stan moralny włochów tej epoki, uzewnętrznio
ny i w sztuce. Akademie zamienione zostały w teatry ćwiczeń reto
rycznych, pełnych śmieszności. W poezyi nikt nie szukał myśli, lecz 
frazesów; uczucie nie odgrywało żadnćj roli, gdyż serc zbrakło. Jestto 
najsmutniejsza karta w historyi literatury włoskićj. Nie było ani oj
czyzny, ani godności, ani uczuć (str. 5).

Na takićmto tle epoki występuje Karol Goldoni, słynny komedyo- 
pisarz, ur. w Wenecyi w roku 1707. Szczegóły o życiu tego pisarza 
czerpią historycy głównie z autobiografii (Memoires) Goldoniego, z hu
morem i prawdą skreślonćj. Zajęcia do jakich go rodzice skłaniali, 
nie licowały z upodobaniem młodego Karola do sceny, która taki mia
ła dlań urok, że będąc jeszcze niedorostkiem, opuścił szkołę i z prze- 
jezdnćm towarzystwem dramatycznćm wybrał się w podróż. Nauka 
medycyny a późnićj prawa, szła leniwo, gdyż umysł Goldoniego gubił 
się ustawicznie w rozmyślaniach nad przyszłością teatru narodowego, 
na którym wiochom zbywało. W tymto czasie powstały dwa pierw
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sze utwory komiczne poety: II buon padre i Cantatrice (Śpiewaczka). 
Dopićro po śmierci ojca wziął się szczerze do pracy i został adwoka
tem. Skłonność jednak do teatru nie opuszczała go nigdy; wyczeku
jąc na klientów napisał tragedyą liryczną Amalasunta. Następnie 
wystawił w Medyolanie poraź pierwszy sztukę komiczną: Gondolierę 
veneziano a potem w Wenecyi tragedyą: Belisario „pełną niedorzecz
ności, pozbawioną formy, treści i charakterów’’ (str. 29}. Za Belizari/u- 
szem poszły: Rosmunda, UAssemblea letteraria, Don Giomnni i Gri- 
selda, tak że wreszcie Goldoni porzucił zupełnie adwokaturę a oddał 
się wyłącznie teatrowi. Wkrótce potem połączył się węzłem małżeń
skim z osobą, która mu była do śmierci najdroższą i najwierniejszą to
warzyszką. Napisawszy jeszcze tragedyą Enrico re di Sicilia i Rinal- 
do di Montalbano tragikomedyą, porzucił niezgodny z naturą swojego 
talentu kierunek dramatyczny i wszedł na odpowiedniejsze dla siebie 
pole codziennćj rzeczywistości, którą z czasem miał tak po mistrzow
sku malować. Na scenie włoskićj panowały wówczas wyłącznie tak 
zwane komedye a braccia i a soggeto, w których poeta podawał tylko 
fabułę i wątek akcyi, podczas gdy aktorowi zostawiona została swobo
da dyalogu. Goldoni postanowił zreformować teatr przez wprowadze
nie na jego deski komedyi charakterów, a pierwszym krokiem w tym 
kierunku była sztuka Momolo Cortesun, przyjęta przez publikę nader 
życzliwie. Żeby jednak nie wprowadzać reformy zbyt obcesowo, napi
sał wkrótce, dla „ułagodzenia zwolenników dawnćj szkoły”: Le trenta- 
due disgrazie d'Arlecchino i La notte critica (Noc krytyczna), dwie 
komedye a soggello.

Tymczasem Goldoni został mianowany konsulem genueńskim 
w Wenecyi i na tóm stanowisku będąc, napisał trzy komedye charakte
rów: La Bancarolta e la Donna di garbo. Lecz gdy zajęcia dyploma
tyczne nie przypadły do smaku poecie, zrzekł się ich prędko i wrócił 
do zajęć adwokackich w Pizie. Na szczęście jednak poznawszy w Li
worno dyrektora trupy komicznćj, opuścił powtórnie adwokaturę, a idąc 
za popędem miłości dla sztuki, wyjechał do Wenecyi wraz z trupą, 
z którćj przewodnikiem zrobił układ, że wyłącznie dla niego poświęci 
swoję komedyopisarską działalność. Pierwsza komedya, jaką po tym 
układzie wystawił dyrektor Medebac na scenie S. Angelo, a mianowi
cie: Tognctlo bel/a grazia, przeszła bez wrażenia, lecz dwie następne 
Uomo prudente i Due gemelli veneziani (Bliźniacy), zapewniły Goldo
niemu zwycięztwo. Pierwszemi jednak utworami tego pisarza, pozba- 
wionemi przesady i fałszów życiowych, a płynącemi wprost z serca, by
ły dwie sztuki: Vedova scallra (Wdowa przebiegła) i Fula onorata, 
sponiewierane przez krytyków, a oklaskiwane gorąco przez publiczność. 
Ta zjadliwość krytyki i zawiść nędznych pismaków spotęgowały jeszcze 
twórczość Goldoniego, który tćż w ciągu roku wystawił szesnaście ko- 
medyj: U teatro comico, U caffe, L'Adulatore (Pochlebca), 1?Antiquario, 
U cavaliere di buon guslo, La moglie prudente (Żona roztropna), Uin- 
cognita (Nieznajoma), //  padre rivale di suo figlio i kilka innych.
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Taka nadmierna praca nabawiła poetę choroby, z którśj wyszedłszy, 
napisał w krótkim czasie: 11 padre di fam.igl.ia, VAvocato veneziano, La 
flglin obbedicnte (Córka posłuszna), La serva amorosa, Poeta fanatico 
i kilka innych. Rozstawszy się z Medebakiem, zawarł korzystniejszy 
układ z właścicielem teatru San Luca i wystawił zaraz na tej scenie 
trzy komedye: Sposa persiana, Ircana e Julfa i Ircana a Ispakan, do 
których fantastyczna historya Persyi dostarczyła mu wątku. Następ
nie po małej przerwie, spowodowanej powtórną, chorobą, wystawił dzie
sięć nowych komedyi, jak: L a  Villegiatura, La Donna forte , Terenzio, 
La Pcruviana i inne. Wezwany w r. 1756 przez infanta Filipa do 
Parmy, wystawił na teatrze książęcym trzy opery komiczne: La buona 
figlia, II festino i Viaggiatori ridicoli (Podróżnicy śmieszni), wszystkie 
z muzyką najlepszych kompozytorów. Po powrocie do Wenecyi, zna
lazł jeszcze niechętniej uprzedzonych nieprzyjaciół swoich, a w szcze
gólności partyą Gozziego, co znów podwoiło działalność poety, którćj 
owocem były komedye: Tasso, Vegoista, Rusteghi, La vedova spirito- 
sa i kilka innych. Odwiedziwszy Rzym, który zrobił na nim silne wra
żenie, po powrocie do Wenecyi wystawił: Gli innamorati (Zakochani), 
La casa nova i kilka innych. W tym czasie ofiarowano Goldoniemu 
urząd superintendenta widowisk królewskich w Paryżu w teatrze wło
skim. Przed wyjazdem (17G1) wystawił jeszcze kilka nowych komedyi, 
z których ostatnią była: Una delle ultime sere di carnevale (Jeden 
z ostatnich wieczorów karnawałowych), sztuka alegoryczna, będąca 
ostatniem pożegnaniem ojczyzny. Teatr trząsł się wtedy od oklasków, 
a okrzyki: Buon viaggio! (Szczęśliwej podróży!) Felice ritorno! (Szczę
śliwego powrotu!), tak wzruszyły Goldoniego, że płakał, jak dziecko. 
Dwie nowe sztuki, jakie wystawił w Paryżu: Amor paterno i La serva 
riconosccnte (Sługa wdzięczna), nie podobały się, ale zato Goldoni zdo
był sobie publiczność paryzką wystawieniem sztuki francuzkiej: Bour- 
ru bienfaisant (1771); Ludwik XVI dał poecie 6000 franków gratyfi- 
kacyi i 1200 fr. pensyi rocznej. W 80-tym roku życia złożył Goldoni 
pióro komedyopisarskie, a zabrał się do pisania Pamigini/ców po fran- 
cuzku. W dwa lata później wybuchła rewolucya i biedny starzec stra
ciwszy pensyą, znalazł się nagle wraz z żoną w okropnej nędzy, która 
tćż skróciła dni jego życia. Umarł 6 lutego 1793 r., a nazajutrz po jego 
śmierci—dziwna ironia losu—konwencya narodowa, przyznała Goldo
niemu całą pensyą, z której już tylko wdowa staruszka korzystać mia
ła. Tak żył „Molier włoski,” którego nąjmilszemi gwiazdami w życiu 
były: sztuka i Wenecya. Charakter Goldoniego szlachetny, lecz 
słaby. Miał on więcej skromności, niż dumy szlachetnej. O ile 
dzielnie walczył ze sztuką pełną maniery, o tyle brakło mu odwagi do 
walczenia z hypokryzyą wieku. Był on pokorny i uniżony wobec”mo
żnych, uprzejmy z niższeini, pochlebstw nie żądał, zazdrością się brzy
dził, a jakkolwiek żył czas jakiś na dworze, dworakiem z interesu nie 
został i honorem nigdy nie frymarczył, pomimo, że w owym czasie tyl-
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ko pochlebcy żyli wygodnie. Wpośród zepsucia powszechnego umiał 
być zawsze szlachetnym.

Z komedyi Goldoniego wieje filozofia zdrowego rozsądku, którą 
czerpał z ludu, przypatrując się jego zwyczajom, jego duchowi. Nikt 
nieumiał lepiej od niego wniknąć we wnętrze serca swych współziom
ków, to tćż w komedyach swoich odzwierciedlił ze świeżością nieśmier
telną całość życia weneckiego ludu. Wprawdzie napisawszy przeszło 
150 prac dramatycznych, nićmiał czasu i cierpliwości do ich należytego 
wykończenia; ale też z drugićj strony utwory jego mają zapewnioną 
nieśmiertelność, dzięki świeżości wrażeń, prawdzie uczucia i bystrości 
analitycznej, jednem słowem temu wszystkiemu, co w utworze scenicz
nym stanowi życie. Goldoni jest niższy od Molier’a pod względem 
głębokości pomysłów, piękności formy, a nadewszystko tego subtelnego 
dowcipu, który u komika weneckiego przechodzi nieraz w trywialność. 
Muza Molier’a, to margrabianka, piękna, wyperfumowana i elegancka; 
muza Goldoniego, to wieśniaczka powabna, o licach, jak  krew z mle
kiem. Pierwszy odznacza się uczuciem delikatnym, subtelnśm, a głę- 
bokiem; drugi prostem, szczerćm, lecz powierzchownem. Autor Tar- 
iuffća  posiada umysł wykształcony; sztuka Goldoniego nie jest wcale 
owocem studyów, a zasady jego ograniczały się do prostych obserwacyi 
zdrowego rozsądku. Francuz jest filozofem i artystą, włoch artystą 
tylko. Jeden rozmyśla i zastanawia się poważnie; drugi obserwuje wy
bornie i śmieje się. Goldoni nie był jednak fotografem tylko, jak chcą 
niektórzy, bo umiał nadawać kreacyom swoim życie i barwę, czego 
i niektórym postaciom Molierowskim brakuje. W każdym razie jest on 
twórcą nowożytnego teatru włoskiego.

Studyum Molmentiego o Goldonim, napisane z właściwym temu 
pisarzowi talentem i smakiem, czyta się wprawdzie bardzo przyjemnie, 
ale warunkom prawdziwie krytycznój pracy nie czyni zadość. Wszyst
kie sądy autora czytelnik in verba magistri przyjąć musi, gdyż Mol- 
menti nie poddał analizie żadućj z prac Goldoniego i nie przytoczył ani 
jednćj sceny, któraby taki, lub inny sąd krytyka usprawiedliwić mogła. 
Strona biograficzno-bibliograficzna tego studyum jest w stosunku do 
całości zaobszerna i tym sposobem na rozbiór gruntowniejszv, przy- 
najmnićj pierwszorzędnych komedyi „Menandra” włoskiego (bo i tak 
nazywają Goldoniego) miejsca niestało.

Z rozrzuconych po pismach peryodycznych artykułów E. Cameri- 
niego, powstała książka bardzo ciekawa p. t.: Profile literackie, zawie
rająca szereg studyów o najrozmaitszych pisarzach. „Artykuły te, mó
wi Roux '), są nietylko sympatyczne i rozumne; lecz oprócz tego zawie
rają mnóstwo wskazówek i anegdot literackich, z których historya sko
rzysta. Zarzucają mu wprawdzie, nie bez słuszności, optymizm zbyte-

’) H istoire de la  litterature contemporaine en Ita lie . P a ris , 1 8 7 4 , pag.
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czny, lecz wada ta jest po większej części pozorna. Zpoza grzeczności 
przegląda zawsze prawdziwa myśl autora, który tą, rozsądną taktyką 
chrześciańslcą zdobył sobie sympatyą powszechną, nie zdradziwszy in
teresów sztuki.”

Camerini rozpoczyna dzieło swoje od historyografów i polityków 
(Mikołaj Machiavelli, Juliusz Michelet, Fr. Guizot, Raffael della Torre, 
Aureliusz Bianchi Giovini), przechodzi następnie do ziemiopisów (An
toni Bresciani) i reformatorów na polu religijnych studyów (Wincenty 
Gioberti); charakteryzuje greckiego naturalistę (Paweł Lioy) i amery
kańskiego metafizyka (R. W. Emerson) i wykazuje zasługi ttómaczów 
Arystotelesa (Bonghi i Ricci). W dalszym ciągu rozbiera stanowisko 
panegiryków i biografów (Fr. Arago, St. Canovai, Daw. Brewster, W. 
C. Henry, Waddington Kastus, Dom. Berti, Johnson, Macaulay); anali
zuje twórczość romansopisarzów angielskich (Troloppe, Bulwer, Dou
glas Jerrold) i nowelistów (Bersezio, Poe, Gerard de Nerwal); oraz pod
daje krytycznej analizie duchowe płody wielkich poetów świata (Milton 
e 1’Italia, Goethe e gli Amori, Wiktor Hugo, Heine).

Niektóre z powyższych artykułów pisane są gruntownie i kryty
cznie, inne z pośpiechem; ze wszystkich jednak przebija szlachetna nie
podległość myśli, niekłamany zapał uczucia i dbałość o elegancyą for
my. Camerini wydął jeszcze dwa tomy: Profilów literackich, których 
jednak nie znamy. Śmierć zaskoczyła dzielnego pisarza pośród gorącz- 
kowćj prący, a sława, która mu nigdy nie towarzyszyła za życia, od
dała mu dopićro honory swoje na mogile...

W podobnyż sposób, jak powyższa książka, powstała praca: O te
atrze współczesnym we Włoszech. Autor jej, Ludwik Capuana, podda
je we wstępie sądowi czytelników, czy dobrze zrobił, że artykuły luźne, 
drukowane w różnym czasie po dziennikach {La Nazione i Perseve- 
ranza), przedrukował razem w jednej książce. Naturalnie, prasa to 
Moloch, w którego wnętrzu ginie wszystko... bez wieści, a książka prze
chodzi do potomnych; ale to, co jest nawet dobre w dzienniku, nie za
wsze kwalifikuje się do książki. Felietony teatralne, pisane pod wra
żeniem chwili i po większej części dalekie od wszelkiej gruntowności, 
najmniej właśnie nadają się do przedruku, a z takich właśnie felieto
nów składa się książka Capuany. Owszem, powiedziałbym, że tego ro
dzaju książki przynoszą niekiedy więcej szkody, niż pożytku; rozpo
wszechniają bowiem i utrwalają o pewnych autorach sądy powierzcho
wne i doraźne, oparte w danćj chwili na jednćj tylko sztuce. Capuana 
wszakże jest pisarzem poważnym, a nadewszystko trzeźwym. Nie po
zwala on sobie żadnych iluzyi i patrzy na literaturę dramatyczną wło
ską bez najmniejszych uprzedzeń, bez okularów próżności narodowej. 
Otwarcie przedstawia swoim współziomkom opłakany stan teatru we 
Włoszech, wykazując, że nie ilość scenicznych elukubracyi, lecz jakość 
dzieł sztuki, stanowi literaturę dramatyczną. Rozbierając rozprawę 
Trevisaniego: O stanie literatury dramatycznej włoskiej w oslatniem
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dwudziestoleciu '), powiada bez ogródki, że „teatru my (włosi) nie po
siadamy właściwie, lecz tylko pisarzów i ich utwory” (str. 7). „Dopóki 
autorowie nasi, mówi cokolwiek dalej, biorąc się do pisania komedyi, 
nie będą pamiętali o tćm, żeby one były dziełami sztuki, dopóty wszel
kie ich wysiłki odrodzenia literatury dramatycznej okażą się zawsze 
bezskuteczne.”

W następnym artykule: Aulori et attori, Capuana przedstawia 
bardzo ciekawy obraz stosunków materyalnych świata aktorskiego do 
dramatopisarzów włoskich, ex re ogłoszenia prawa o własności litera
ckiej, które wywołało między aktorami straszną burzę. Byli oni zgor
szeni, że pisarze dramatyczni ośmielili się żądać odpowiedniejszego wy
nagrodzenia za swoje prace, kiedy jakaś np. setka franków powinnaby 
im wystarczać przy tym zaszczycie, że ich dzieła są przedstawiane. 
„Prawa autorskie, wołają aktorowie, to zupełny upadek sztuki. Beż 
towarzystw zginąć musi... Autorowie dramatyczni są względem nas 
niewdzięczni; my im nic nie zawdzięczamy, oni nam wszystko. W re
zultacie jeżeli już mamy płacić, to Augier’om, Sardou, Dumasom i t. d., 
a nie autorom naszym, których sztuki są bez wartości i jeżeli mają ja 
ką zasługę, to tę chyba jedynie, że... są włoskie” (str 16). „Sztuka 
dramatyczna, konkluduje Capuana, dopóty wśród nas nię zakwitnie, do
póki jćj kapłani nie będą mieli pewności dostatecznego wynagrodzenia, 
któreby ich zrobiło niezależnemi i pozwoliło oddać się sztuce całem ser
cem, obecnie bowiem los lcomedyopisarzów włoskich jest najnędzniejszy 
w Europie.”

Pierwsza połowa książki, o którćj mowa, składa się z felietonów, 
traktujących o pojedynczych utworach scenicznych włoskich pisarzów, 
druga zaś zawiera kilkanaście recenzyi o sztukach obcych, a tylko na 
scenie włoskićj przedstawianych (Leg idees d. M-me Aubray, Dumasa 
syna; Paul Forestier, Augier’a; Nos bon villageois, Sardou; Le lion 
amoureux, Ponsarda i inne). Są to wszystko krótkie artykuły, pisane 
z poczuciem artystycznem i znajomością przedmiotu.

Tenże sam autor wydał przed dwoma miesiącami pierwszą se- 
ryą swoich Sludyów o literaturze współczesnej. W przedmowie Capu
ana, idąc za de Sanctisem, taką daje swojg profesio fidei jako krytyk: 
„forma nie jest apryorystyczną , nie jest czćmś, coby istniało samo 
w sobie w różnicy od treści, jakby ozdoba, albo strój, albo dodatek do 
nićj: a więc z treści, działającćj w umyśle artysty powstają tak treść 
jak forma. Leczjeżeli treść piękna, poważna, pozostała w umyśle a r
tysty bezczynna, albo słaba lub zniszczona, jeżeli nie miała dostatecz
nej siły twórczćj i objawia się w formie niedołężna, fałszywa lub ska
żona, cóżby znaczyło opiewać jćj pochwały?... W tym wypadku treść 
może być ważna sama w sobie, lecz jako literatura i jako sztuka jest 
bez wartości. I przeciwnie, treść może być niemoralna, niedorzeczna,

' )  Delie condizioni ilella letteratura dratnmatica ita liana  nel ultim o  
ventennio, relazione storica . F ironzc, 1 8 6 7 .



fałszywa, lub próżna; lecz w pewnym czasie i w pewnych okolicznoś
ciach działała potężnie w mózgu artysty i stała się formą, którćj treść 
jest nieśmiertelna!...” To powiedziawszy, Capuana rozbiera dzieło os
tatnie Micheleta (Le Bunquel, papiers intimes) jednę z tych zwyczaj
nych utopii serca, tale łatwych dla charakteru, będącego mieszaniną 
jasnowidzenia i halucynacyi;” daje sylwetkę Teofila Gautier, poety, 
krytyka, romansopisarza francuzkiego, a nadewszystko człowieka; kre
śli działalność Leonarda Yigo, poety sycylijskiego, zmarłego w osta
tnich czasach i zbieracza pieśni ludowych. W dalszym ciągu analizu
je, dość płytko, utwory Zoli; daje wyborną charakterystykę Jana Pratie- 
go, Rapisardiego, Aleardiego i kilku innych poetów; poświęca kilka 
kartek historycznej pani Roland i kończy tę galeryą obrazków spra
wozdaniem ze Szkiców krytycznych Canellego.

W ogólności Studya Capuany pokazują pisarza wytrawnego, 
a w porównaniu ze znaną nam poprzednią pracą tego autora, stanowią 
postęp tak pod względem głębokości sądu, jak i formy.

Mamy przed sobą dwa grube tomy prac Franciszka de Sanctis, 
byłego ministra za Wiktora Emanuela, jednego z najpoważniejszych 
pisarzów włoskich w obecnej chwili. Są to Szkice krytyczne (w trze- 
ciśm wydaniu, str. 528) i Nowe szkice krytyczne (w drugićin wydaniu, 
str. 527). W obu tych pracach wykazał autor dowody niepospolitej 
erudycyi, tak w dziedzinie literatury ojczystćj jak i obcej, obok nieza- 
przeczonćj głębokości sądu krytycznego. Czegóż bowiem niśma w tych 
dwu tomach. " Gruntowna i z wielkim talentem napisana analiza dzieł 
dramatycznych Szyllera; sprawozdanie z Kursu literatury dramatycz
nej Saint-Marc Girardin’a; rozbiór Lukrecyi Ponsard’a; krytyka Pa
miętników historycznych i literackich Villemaina; paralela literacka 
między Schopenhauerem a Leopardim; recenzya Historyi liieratury 
włoskiej Cezara Cantu; ocena Historyi XIX wieku Gerwinusa; studya 
nad treścią Boskiej komedyi Danta i Uwagi krytyczne nad Wiktorem 
Hugq. W drugim tomie zastanawia się nad niektóremi postaciami 
z Boskiej komedyi; daje bardzo gruntowną i wyczerpującą charaktery
stykę Pariniego „pierwszego poety nowożytnej literatury włoskiśj;" 
wykłada o krytyce Petrarki; kreśli sylwetkę Maksyma d’Azeglio; oce
nia liryczno-epiczny świat Manzoniego; daje obszerne (359—407) i cie
kawe studyum nad Zolą; przedstawia działalność Thiers'a; wykazuje 
pierwiastki filozoficznego realizmu i analizuje liryki Leopardiego.

De Sanctis nie rozsiewa w krytykach swoich frazesów, lecz my
śli, umie postaciom swoim nadawać szczególną wypukłość i życie, 
a daleki jest zawsze zarówno od przesadzonych uwielbień jak i stron
nego poniżania. Walczy on ze wszystkićm co jest niepewne, chwiej
ne i mgliste, chociaż sprawiedliwość przyznać każe, iż niekiedy sam 
wpada w te wady, które u innych potępia. Każe on nienawidzićć sen
tymentalizmu, idealnych wybryków i marzeń nad nieskończonością, 
które obezsilają ducha; lecz sam pocichu wielbi idealizm, daje się uno
sić porywom swoich marzeń i lubi przebywać w świecie abstrakcyi.
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Wobec idei, wobec prostego faktu zatrzymuje się nieraz, wytwarza so- 
fizmaty, kręci się w kole niepotrzebnych subtelności, a przeszedłszy naj
rozmaitsze perypecye myślowe, rozprawia na kilku stronicach o tćm, 
co dałoby się powiedzieć w jednym okresie. Lecz kiedy umysłu swe
go nie rozprasza pośród drobiazgów, kiedy żadna myśl uboczna nie za
kłóca jego mózgu, widać na kartach jego książek rozum krytyka, 
umysł otwarty dla wszelkich wrażeń artystycznych, szlachetną śmia
łość poety i smak subtelnie wykształcony '). Żeby dać czytelnikom 
pojęcie dokładniejsze o charakterze krytyk de Sanctis’a, zatrzymamy 
się cokolwiek dłużćj nad jego rozprawą o Zoli (Zola i L Assomoir), wy
głoszoną w Neapolu 15 czerwca 1879 r. na posiedzeniu Towarzystwa 
filologicznego a obsypaną grzmotami oklasków. Wobec najróżnorod
niejszych sądów o autorze Nany, mniemam, że słówko krytyczne takie
go krytyka jak de Sanctis, wypowiedziane o utworze, które miało po
dobno 46 wydań, będzie i nader ciekawe i na czasie.

Zola jest malarzem zgnilizny paryzkiej, a opowiadanie jego (L'A s
somoir) to nie tylko historya Gervasyi, ale historya społeczna. Jeżeli 
chcecie mieć o tem pojęcie, patrzcie na Neapol. Alboż tam niema le
gowisk strasznych, w których wegetują społem ojcowie, dzieci, matki, 
bez powietrza, bez światła, wpośród wiekuistego brudu, łachmanami 
okryci, obszarpani, skrofuliczni i pogrążeni w anemii? Nikt z nas nie 
miał odwagi pójść tam i studyować tę nędzę; obrzydzenie trzyma nas 
zdała od nór takich. Otóż tę odwagę miał Zola w Paryżu; poszedł do 
nich, aby studyować proletaryat w najpodlejszych szynkach, w najohy
dniejszych domach. Zola przebywał lata w atmosferze tego świata 
zgniłego; patrzył na występek zblizka, czuł woń zgnilizny i nosa od 
uićj nie odwracał; słyszał wyrazy wstrętne i uszu sobie nie zatykał. 
Chodził tam z umysłem profesora anatomii, który ćwiertuje trupy ludz
kie dla szukania w nich wiedzy, z miłością ś. Franciszka Salezego, lub 
Alfonsa Casanowy, którzy przepędzili życie pośród łotrów, nazywając 
ich swemi braćmi. Zola powoduje się miłością wiedzy i sztuki, a mi
łość jest nieustraszona i wstręt zwycięża. Chodził tam z notesikiem 
w rękach, a zapisując wszystko, gromadził obszerny materyał, z któ
rego powstały słynne romanse. A więc jakież jest to społeczeństwo, 
przez Zolę z taką miłością studyowane; jakaż jest ta atmosfera, w po
śród którój żyje Gervasia? Społeczeństwo to niema już w piersiach 
podnioślejszych radości ducha ludzkiego, nićma błękitu niebios i zielo
ności pól wonnych: tam niema Boga ani natury. Gdybyż przynajmniej 
była ojczyzna! „Wszystko nam jedno, mówią, czy cesarz czyli król 
rządzi; nasze życie zawsze jednakie.” Żadeu z członków tego społe
czeństwa nie odczuł piękności kwiatów, żaden z nich nie wzniósł ku 
niebu swoich spojrzeń na skrzydłach myśli; żaden nie posiada naj
mniejszej świadomości zasad moralnych, ani poczucia godności osobi
stej. A czćmże są Bóg, natura, ojczyzna, moralność, honor? Ludz-

') M olm onti, N uoui Im pr. lett., s tr .  2 1.
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kością!... To wszystko robi człowieka człowiekiem. Cóż więc pozosta
ło tym ludziom?... Zwierzęcość sama. Nie mają woli, lecz apetyt. Nie 
posiadają inteligencyi, lecz instynkt; do robienia wyboru nie są zdolni, 
panować nad sobą nie potrafią i działają pod wpływem pobudek chwi
lowych, bezpośrednich, jak zwierzęta. Zapytacie może w tem miejscu, 
mówi de Sanctis, jaki cel opowiadania Zoli? Cel taki: Gervasia rzuco
na w tę atmosferę zginąć w nićj musi. Ja jednak nie jestem tak ab
solutny jak Zola, dodaje krytyk włoski. Nie wierzę we wszechmocność 
atmosfery. Dajcie mi dzielną osobistość a ona z tćm otoczeniem wal
czyć będzie. Zapewne; ależ Gerwazya niema przymiotów, lecz instynkty, 
a instynkt dopićro pod wpływem wychowania i dobrych przykładów, 
staje się własnością naszego ducha, drugą naturą i dopiero przekształ
cony w charakter, opierać się może otoczeniu. Ona musi, przechodząc 
od złego do złego, od upadku do upadku, skończyć na ostatecznćm 
upodleniu. Taka jest myśl autora. Zapytacie może czy to jest sztu
ka? Obalacie mi ludzkość, tworzycie atmosferę pozbawioną wszelkich 
ideałów i to ma być sztuka? Zobaczymy. Jeżeli rzecz przedstawiona 
ma być sztuką, musi mićć oddźwięk w naszym mózgu; rzeczy martwe 
nie mają dla nas interesu; żyją dla siebie nie dla nas, a sztuką my sa
mi jesteśmy. Jeśli rzecz robi na nas wrażenie, wywołuje w naszych 
piersiach sensacye, spostrzeżenia i emocye, a my odczuwamy nie tylko 
jćj życie, lecz w nićm i cząstkę naszego życia; taką jest forma idealna. 
Jakaż jest treść idealna? Wielkie uczucia ludzkie: Bóg, ojczyzna, na
tura, ludzkość, wolność, sprawiedliwość, piękność, wiedza, a pojęcia te 
są historyą ludzkości, rozwojem tego wszystkiego co nie jest w czło
wieku zwierzęciem.

Idealizując życie rzeczy, mamy formę idealną; a widząc w tćm 
życiu wszystkie uczucia ludzkie, mamy ideałność, treść idealną. Prze
szedłszy do Zoli, widzimy w nim świat martwy, zwierzęcy, z którym 
dusza ludzka nićma nic wspólnego. Niemasz tam ani formy idealnśj, 
ani treści, ani wewnętrznych motywów idealnych, ani nawet form a r
tystycznych prostoty, elegancyi lub ducha. Kiedy artysta w tćm co 
przedstawia znajduje sprzeczność z owym ideałem form; kiedy zamiast 
prostoty spotyka cynizm, zamiast elegancyi rubaszność; przeciwieństwo 
tego co znalazł z tem co odczuwa, sprowadza ten nieunikniony objaw, 
który jest śmiechem; nie ten śmiech niesmaczny, upatrujący sprzecz
ność tam, gdzie jćj niema, lecz uśmiech ducha, który ją  odczuwa i wy
rzuca nazewnątrz w jednćm słowie, w jednym dowcipie, któremu 
śmiech towarzyszy. Takie jest źródło karykatury, ironii, sarkazmu, 
humorystyki.

Otóż w opowiadaniu Zoli nietylko tych trzech form brakuje, lecz 
istnieją ich przeciwieństwa. Wytworność staje się pospolitością, pro
stota—cynizmem, duch—głupotą. A jeżeli to wszystko nie jest sztu
ką, zapytacie dalćj, czyja wina: Zoli, czy przedmiotu? L'Assomoir wy
wołał liczne protesty, lecz jeszcze liczniejsze oklaski. A gdzie pisarze 
i publiczność są wspólnikami złego, tam istnieje zgnilizna i upadek.

Tom U. Czerwiec 1880. 49



Otrząśnijmy się jednak z wrażeń dzisiejszych i spojrzyjmy na Zolę 
w historyi świata. Żyjemy w czasach przejściowych i mówimy wszys
cy: sztuka jest w stanie przesilenia. Czćmże jest ta nowa sztuka? Na
turą, która się domaga swego stanowiska, zwierzęcością, która pragnie 
szerszego współudziału. Myśl przedystylowana i wycieńczona chce 
się odświeżyć i odmłodzić w czystych falach natury, odnaleźć w niój 
swą siłę i swoję młodość. Już nie chce być niedołężną myślą Hamle
ta, w którym był nadmiar człowieka, a brak zwierzęcia; to też restau- 
racyi ciała ludzkiego towarzyszy ta sztuka zapłodniona siłami natu- 
ralnemi i zwierzęcemi.

Zwierzęcość jest poezyą młodzieńczych wieków. Achiles, to naj
dziksze i najstraszniejsze zwierzę, jakie tylko fantazya poety stworzyć 
mogła. Niema rodziny, ojczyzny, pobożności—serce z żelaza. Piekło 
dantejskie jest najpotężniejszym malowidłem zwierzęcości ludzkićj. 
Największa ponęta aryostowego poematu leży w tych zwierzętach nie
okiełznanych, które się nazywają kawalerami, a którym towarzyszy 
już tylko półuśmiech poety, niby woń epoki oświeceńszśj. Sztuka te
dy dąży zawsze do uzmysłowienia, do ucieleśnienia swych ideałów. 
A ideały abstrakcyjne i mistyczne, bezsilne i suchotnicze nie znajdują 
już echa w Europie starej, która szuka krwi nowćj i pragnie powrotu 
swój młodości. Chcemy odmłodzić człowieka, przerobić ciała, szuka
my żądnie sił naszych naturalnych i zwierzęcych. Jestto zwierzęcość 
w przeciwstawieństwie do wygórowanego humanizmu! Jestto gimna
styka!... Zola zresztą nie jest twórcą nowćj sztuki ani nawet jej zwia
stunem. Jest on zjawiskiem, albo jeśli wolicie, symptomatem. Jestto 
zwyczajne następstwo każdego upadku a nie początek nowśj budowy. 
Zwiastuni są jako droga mleczna; zostawiają ślad promienisty, w któ
rym późniejsi odkryją gwiazdy. Zola nie jest zwiastunem nowego, ale 
grabarzem starego. Nowe są tylko formy jego płodów, oblekające za
wartość trupią.
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Ciekawa byłaby zaiste bibliografia powszechna studyów o Dan
tem, jakie się od XIII wieku na widowni świata ukazały! Zdawałoby 
się, że uczeni wypowiedzieli już o tym poecie ostatnie słowo; że gdy do 
każdego wiersza Boskiej komedyi istnieją tysiące najgruntowniejszych 
komentarzów, byłoby prawdziwem niepodobieństwem powiedzićć o tym 
utworze coś nowego. A jednak biedni ludziska ustawiczne robią wy
siłki, żeby z wyciśniętćj nawskroś cytryny, wydobyć jeszcze choć kro
plę soku1... Ueto mózgów wyschło nad Homerem, ileto sił umysło
wych pochłonęła Szekspiromania, ileżto elaboratów bezcelowych za
wdzięcza istnienie swoje kochankowi nieśmiertelnemu Beatryczy. Jak 
tu nie pisać o takich „drogowskazach ludzkości,” o takich „płomiennych 
łunach cywilizacyi narodów,” o takich „podwalinach wieków”? Jak tu 
znów pisać a niepowiedzieć nic nowego? Trudna to sprawa po setkach 
tysięcy tomów, napisanych w tym przedmiocie z możliwie wyczerpującą 
gruntownością; ale któżby się tam lękał tycli trudności!... Albożto



nie można przejść ze sfery faktów i logiki, w sferę halucynacyi i mrzo
nek? Alboż kto ograniczyć zdoła sferg hypotez i wniosków? Wielkaż 
historya, że w uczonych zaciekaniach swoich, głęboki krytyk przypi
sze poecie takie idee, dążenia i konsekwencye, jakie mu nigdy przez 
mózg nie przeszły; że myśli najjaśniejsze, najprostsze podciągnie pod 
metafizyczne formułki wylęgłe we wlasuym mózgu, byleby tylko „prze
żuwającemu talentowi” swemu dostarczyć strawy!

Tej chorobliwej manii przeżuwania ustawicznie jednych przed
miotów, szczególniej niemcy ulegają, a wyssawszy aż do głupstwa kla
syków, pastwią się obecnie nad Dantem i Szekspirem (naturalnie Szy- 
lera i Goethego biorę za nawias, jako swojskich). Do wypowiedzenia 
powyższych uwag, skłania mig praca prof. G. Poletto p. t.: Miłość 
i Światło w Boskiej komedyi. Czego chciał ten mąż szanowuy i jaki 
ma być rezultat jego mglistćj pracy? Odgadnąć trudno.

„Zastanawiając się uważnie, mówi p. Poletto, nad ostatecznym 
celem pomysłów Danta i ich wewnętrznym znaczeniem, spostrzegani 
zupełną i doskonałą ich syntezę w miłości i świetle (!).

Wykrywszy cud ten, autor przebiega czyściec, piekło i niebo, 
szukając dowodów na poparcie swej tezy, a wreszcie kończy arcy-nu
dną wędrówkę podziękowaniem czytelnikowi za towarzystwo (bardzo 
słusznie) i tego rodzaju postulatem: „O ile bardzićj przyznaję niekom- 
petencyą swoję w przeprowadzeniu tak doniosłego tematu, o tyle go- 
ręcćj pragnę, żeby studya dantejskie dobroczynne, a pełne życia, kwi
tły coraz lepiej w świetle wiary i piękna, w miłości prawdy, w nauko- 
wćj i obywatelskiej wielkości naszego kraju” (str. 76).

Że nieśmiertelny autor Księgi pieśni i Obrazów z podróży jest 
bardzo trudny do tłómaczenia, .wie o tćm każdy, kto się doktadnićj 
wtajemniczył w subtelności jego utworów, stanowiące indywidualną 
tizyognomią Heinego. To tćż nic dziwnego, że pomiędzy przekładami 
utworów tego poety więcej jest niefortunnych niż dobrych. Prawie 
w tym samym czasie, kiedy p. Kraushar przysłużył sig naszemu spo
łeczeństwu tłómaczeniem liryk Heinego, we Włoszech dokona! takiśj 
samćj pracy Zendrini. Na nieszczęście tłómacz zadaniu swemu nie 
sprostał, jak świadczy o tem broszurka p. Feliksa Martiniego p. t.: 
Heine i Zendrini ze złowróżbną dewizą na czele: D u sublimc nu ridi
cule il n y  a qu'un pas... Jakoż p. Martini, zestawiając skrupulatnie 
przekład z oryginałem, dochodzi do przekonania, że włosi, którzyby, 
nie znając języka niemieckiego, chcieli się zapoznać z Heinem, zapo- 
mocą przekładu Zendriniego nie będą mogli powiedzićć, że go poznali 
intus et in cule.
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Powiedzieliśmy na wstępie, że literatura odzwierciedla w sobie 
duchową fizyognomią narodu w danćj epoce. Powszechny przed pię
ciu wiekami upadek moralności we wszystkich warstwach spoleczeń-
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stwa włoskiego dał początek literaturze humorystyczno-satyrycznej 
(burlesca), szczycącćj się niektórymi wysoko utalentowanymi przedsta
wicielami swoimi i posiadającej w samym narodzie szerokie koło bar
dzo gorących zwolenników. Umysły żartobliwe i sarkastyczne już od 
wieku XIV szukały pola dla popisywania się z żartem lub dwuznaczni- 
kiem w sferze zwyczajów i obyczajów licznego w owych wiekach ducho
wieństwa. W wieku XV, a mianowicie za czasów Sacchettiego (frotto- 
le) i Giovanniego (pecorone) wzmaga się literatura tego rodzaju; w XVI 
zaś wieku zdaje się lekceważyć wszelkie względy moralne i estetyczne, 
co nie przeszkadzało ówczesnym pojęciom podnosić reprezentantów 
tego kierunku do godności klasyków włoskich *).

Najgłośniejszym przedstawicielem tćj poezyi był w XVI wieku 
Berni (1490— 1536 r.), postać w swoim rodzaju wielce charakterysty
czna i ciekawa, autor „poprawki” (rifacimento) Rolanda Bojardowe- 
go. Był on właściwie pierwszym i prawdziwym wynalazcą, mistrzem 
i rodzicem stylu eon bur la, zwanego odtąd stile Bernesco. Drobnemi 
utworami swemi Berni założył szkołę i stworzył gałąź poezyi włos- 
kićj, z którą historyk literatury poważnie rachować się musi. Jestto 
poezya wesoła, żartobliwa (giocosa), jużto satyryczna już szydercza, 
a nawet wyłącznie parodyi poświęcona. Bawiła ona włochów przez 
dwa wieki zgórą, przyczyniając się do upodlenia smaku i skażenia 
m yśli2).

Powyższe objaśnienia uważaliśmy za konieczne dla dania czytel
nikom kanwy, na którćj uwydatni się lepićj postać Grazziniego, zbyt 
obcesowo wprowadzona, w rozprawie p. t.: D 'Anion Francesco Graz- 
zini, zwany U Lasca. Poeta ten (ur. 1503 f  1583 r.) pisał bardzo 
wiele wierszem i prozą, lecz miał szczególne upodobanie alla poesia 
giocosa, w którćj współzawodniczył nawet z Bernim. Ten ostatni 
wybierał do utworów swoich przedmioty nowe, oryginalne, łotrowskie 
(furbeschi); Grazzini zaś dziwaczne, suche, kapryśne. Berni, wróg 
niewoli, otwarcie żąda swobody; Lasca, stosując się do czasów, nie 
pragnie jćj zgoła, a przynajmniej udaje, że nie pragnie. Pier
wszy, kapłan i sceptyk, wszystko w żart obraca: moralność, religią, 
Boga nawet; drugi świecki i wierzący szanuje Kościół, religią i moral
ność. Tamten przedstawia życie światowe i szpetne uciechy rzym
skie; ten społeczeństwo florenckie opieszałe, lekkomyślne, korzące się 
pod jarzmem tyranii, nie dbające o wolność i ojczyzuę i żądne tylko... 
fa r  nicntel.. Berni przykładał wiele pracy do swoich capitoli i sonel-

' )  D r. R uth: Geschichte der italienischen poesie. Lcipzig 184 7 r., 
t. I I ,  s tr . 6 9 5.

2) L . E tiennc: IJistoire de la litterature italienne. 1’aris , 1 8 75 r., 
s tr .  2 3 0 .



li, Grazzini pisał bez wielkiego zachodu, jak się zdarzyło, quasi slans 
pede in uno. Berni miał zawsze przed oczyma pojęcie sztuki; Grazzi- 
niemu chodziło głównie o wyrazy. Tamten umiał jednoczyć idee naj- 
odrębniejsze i tym sposobem śmiech wywoływał; Grazzini przechodził 
od pojęcia do pojęcia, jakgdyby filozoficznem rozumowaniem. Pier
wszy szukał jedynie w każdśj rzeczy humorystycznej strony; drugi, 
usiłując być moralnym, wpada w sentencyonalizm. Obaj odznaczali 
się stylem żywym, prostym, swobodnym, używając języka, mieszkań
com Florencyi właściwego. Bądźcobądź z pomiędzy poetów żartobli
wych owego czasu, po Bernim Grazzini jest najoryginalniejszy, naj
czystszy i najuczciwszy; i gdy większśj części poezyi tćj epoki nie mo
żna czytać bez wstrętu, Lasca bezwstydem niegrzeszy.

We Florencyi, szczególnie w XV wieku obchodzono uroczyście 
publiczne widowiska karnawałowe, w czasie których liczne maskara
dy, przedstawiające poetów, rycerzów błędnych, aniołów, błaznów 
i t. p. przebiegały miasto, śpiewając odpowiednie ludowe pieśni zwane 
carnasciali (zapustowe). Otóż w poezyi takiej celował Grazzini, ma
jący z tego powodu wielką popularność. Jest on również autorem 350 
sonetów najrozmaitszśj treści i wartości, trzech poematów heroiczno- 
komicznych: Gigantea, Nanea, Guerro de Mostri i trzech zbiorków 
nowelli zatytułowanych Cene, z których każdy zawierał 10 powiastek. 
Jako nowelista zajął nawet dość wybitne stanowisko. Starał się on 
przedewszystkićm zmuszać do śmiechu, chociaż często żartami zbyt 
dzikiemi krwawił serce. Niemiał zamiaru z nowelli swoich tworzyć 
dzieł sztuki, lecz tylko dostarczyć przyjaciołom rozrywki mi łój, a na- 
dewszystko dyalekt toskański wznieść na wyżyny języka. Grazzini 
był także i komedyopisarzem.

W XV w’ieku włosi mieli dosyć komedyi gorszych i lepszych, 
lecz im zbywało zupełnie na komedyi prawdziwie narodowej, która 
z powodu braku życia narodowego i dzięki tradycyom klasycyzmu roz
winąć się tutaj nie mogła. Włochy były wówczas rozczłonkowane 
i zgnębione; rozmaite ludy w skład ich wchodzące, nie mogły się po
chwalić ani dobremi obyczajami, ani instytucyami, a Florencja, usiłu
jąca niby za Wawrzyńca Medyceusza być Wło-;h ogniskiem, myślała 
tylko o rozkoszach życia i zabawie: wolność znikła, a zgnilizna powsze
chną się stała. Komedyopisarze, przestrzegając ściśle reguł Arysto
telesowych, mieli ustawicznie przed oczyma utwory Menandra, Plauta 
i Terencyusza.

Gdy charakterystyczną cechą tej epoki była zmysłowość, ko- 
medye tedy im brudniejsze, tem większe miały powodzenie. Doga
dzając smakowi tłumu, autorowie wprowadzali na scenę cudzołóztwo 
wyśmiewali księży, przedstawiali synów życzących śmierci ojcom, a bo
haterami komedyi byli: mnisi, rozpustnicy, faktorzy, gachowie lub nie
wolnicy bezczelni. Taki stan rzeczy wywołał szlachetne usiłowania 
reformy, którą rozpoczął w XVI wieku Gelli, a podnosił również
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i Grazzini. Ten ostatni, w przedmowie do jednaj ze sztuk swoich, 
utrzymuje, że komedya „powinna być wesoła, kapryśna, dowcipna, 
śmieszna, piękna i dobrze grana” i rzeczywiście komedye tego pisarza 
(Gelosia, Spiritala, Stregn , Sibiłla i inne) są „wesołe,” „kapryśne” 
i „zabawne,” ale też i nic więcćj. Lasca ani wznieść się na stanowi
sko sztuki, ani z pęt klasycznych wyjść nie umiał; czuł on potrzebę 
zreformowania sceny, lecz do wysokości zadania tego nie dorósł. To 
tćż komedye Grazziniego mają tylko wielkie znaczenie pod względem 
formy, są one prawdziwemi tesli di lingua. Studyuin Pr. Magrinie- 

'go jest interesujące i poważne, zrobilibyśmy mu tylko ten zarzut, że 
nie uwzględnił dostatecznie tła historycznego, na którćm Lasca wy
stępuje.

Materyalizm, mówi Artur Linaker (Realizm dzisiejszy w poezyi) 
z ksiąg filozofów i z katedr przechodzi w serce człowieka, robiąc go 
egoistą; w organizm tłumów, budząc w nich gwałtowną żądzę bo
gactw; w dusze artystów i poetów, sprowadzając ich twórczość na dro
gę... realizmu. Człowiek jest człowiekiem i wszystko co ludzkie 
nie może mu być obcćm. Wrażenia, idee, uczucia i namiętności, my
śli i fantazye, rzeczy widzialne i sfera wierzeń, miłość tego co istnieje, 
oraz pragnienie rzeczy przyszłych; świat pojęć określonych i nieokre
ślonych: wszystko to jest ludzkie, i, jako przedmiot sztuki, jest realne, 
prawdziwe. Ztąd tćż Rafael niemniejszym jest realistą od Meissonie- 
ra, jeżeli przez prawdę i realizm pojmujemy to, co jest faktem w na
turze ludzkićj i co być może przedmiotem sztuki. Lecz, rozumuje da- 
lćj Linaker, poeci nowi nie nazywają się realistami lecz werystami. 
Co należy rozumićć przez ten wyraz nowy verista?... Jeżeli to co 
prawdziwe (vero) utożsamia się z rzeczywistćm (renie)-, w takim razie 
co rozumiemy przez wyraz realne?... W obszernćm znaczeniu „realne” 
przeciwstawia się „idealnemu”; to co jest faktem, temu co jest możebne 
lub co się spostrzega w idei, jak np. doskonalenie się nasze. W zna
czeniu ciaśniejszćm „realne” bierze się przez niektórych za zmysłowe, za 
cielesne, za rozkosze zmysłów; a wr takim razie przeciwstawia się ono 
rzeczom bezcielesnym, nadzmysłowym jak uczciwość, sprawiedliwość 
i wszystkie prawdy wogólności, które nie podpadają pod zmysły.

Ograniczać „prawdziwe” do tego ostatniego znaczenia jest to za
przeczać prawdzie, która obejmuje wszystko co jest i co być może, 
wszystkie potrzeby i wszystkie siły natury ludzkiej, z wyjątkiem tego 
tylko, co leży w granicach absurdu i sprzeczności. Zdawałoby się te
dy, że'tracąc z przed oczu istotę rzeczy, sprzeczamy się o wyrazy, 
w skutek czego w dziedzinie sztuki realista przeciwstawia się ideali
ście i jeden nie chce mićć z drugim nic wspólnego. Zkąd ten roz- 
dźwięk? Zanim odpowiemy, zobaczmy naprzód jak sobie postępuje 
w sztuce realista? Przekonawszy się, że we wszechświecie nie wszys
tko jest bez zarzutu, że stron ujemnych w nim nie brak, ogarnia wła



śnie sarnę tylko niedoskonałość jego i takową w przesadnych rysach 
czytelnikom lub widzom, popisowi gwoli, przedstawia. Uczucie np. 
jest doskonałością; namiętność zaś, będąc, przypuśćmy, stanem pato
logicznym ducha ludzkiego, jest niedoskonałością. Realista bierze 
namiętność, potęguje ją  do przesady, w jej świetle ukazuje różne 
zjawiska i przedmioty, zarażając obłędem niedoświadczonych czytel
ników'. T • 1

Określiwszy w ten sposób stanow isko realizm u, p. L in ak er p rze 
biega, cokolwiek zapowierzchownie, najrozm aitszych poetów europej
skich współczesnych, zaznaczając tak ie  obrazy i myśli w ich utw orach, 
k tó re  się pod sform ułow ane przez niego definicye podciągnąć dadzą. 
Je s t w tś j rozpraw ie dużo zdrowych myśli, nie b rak  wszakże i poglądów 
zbyt jednostronnych.

W ostatnich czasach ukazało się we Włoszech kilka dzieł śre
dnich rozmiarów, obejmujących całokształt literatury włoskiej, lecz 
wszystkie te prace poważnej krytyki nie wytrzymują, pomimo, że ich 
autorowie należą do najznakomitszych pisarzów tego kraju. Settem- 
briniego: Lekcye literatury włoskiej, owoc trzydziestoletnich studyów 
i rozmyślań, napisane zostały na przełomie dwu peryodów literackich, 
kiedy przekonania i sądy nie nabrały jeszcze spokoju i bezstronności. 
Autor pisząc swe dzieło, nie pozbył się jeszcze licznych przesądów, 
a już ulegać zaczął wpływowi nowych idei, wskutek czego przy natu- 
ralnćj żywości wrażeń, tracił równowagę sądu i na objektywne, a głęb
sze traktowanie przedmiotu zdobyć się nie mógł. To tćż bardzo często 
zdania jego o pisarzach tak wyglądają, jakby je autor bezkrytycznie na 
chybił trafił wygłaszał. Jeżeli jednak Settembrini krytykiem nie był, 
to w każdym wierszu jego pracy czuć artystę, pełnego ognia i siły.

Nie lepiej wywiązał się z zadania swego znany nam już De Sanc
tis, który pomimo niepospolitej nauki i talentu krytycznego, stworzył 
dzieło o Historyi literatury włoskiej, bardzo słabe. Widocznie trafną 
jest uwaga prof. Gubernatisa, który twierdzi, że De Sanctis zawsze jest 
niższym od siebie, ile razy przychodzi mu opracowywać przedmiot, któ
rego granic jednym rzutem oka objąć nie zdoła. Jego Historya, 
przedstawiająca się, jako szereg artykułów, nicią organicznego związku 
nie powiązanych, jest kompilacyą pełną braków i poglądów nieumoty- 
wowanych, a powierzchownych.

Cezar Cantu wreszcie, głośny autor znanej społeczeństwu nasze
mu: Historyi powszechnej i bardzo wielu innych dzieł historycznych 
i literackich, wydał we Florencyi jednotomową Historyą literatury 
wloskttj, którą krytyka miejscowa bardzo surowo przyjęła, twierdząc, 
że „autor nićmiał dość jasnego pojęcia o tćm, co pisał.” Cezar Cantu 
to duch samotny i znękany w ciągłych zapasach ze współczesnymi; to 
deklamator, piorunujący przeciw pedantom i literatom, przeciw obsku
rantyzmowi i zgniliznie wieku; to malkontent, przez nikogo nie rozu
miany i stawiający się poza społeczeństwem, którego atmosferą oddy
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cha. Przy takim stanie duszy, przy podobnym rozdrażnieniu wewnętrz
nym i niechęci autora, dzieło jego o literaturze włoskićj musiało wyjść 
z pod pióra mocno spaczone!...

Po takich niefortunnych próbach, ukazanie się: Dziejom literatu
ry włoskiej Bartolego Adolfa, jest dla włochów faktem literackim bar
dzo doniosłym. Dotąd wyszły dopiero dwa tomy tćj pracy, która o ile 
można sądzić z tego początku, bardzo się świetnie zapowiada. Tom I, 
zatytułowany: Car atteri fondamentali della letteratura mediemle, skła
da się z jedenastu rozdziałów, a mianowicie: kroniki, historye wierszo
wane i śpiewy historyczne, le Moralisationes, legendy, liryka religijna, 
dramaturgia religijna, encyklopedye, poezya golijardiea, fubtiaux  i ro
mans o lisie, romans o róży, poezya prowansalska. W II tomie, noszą
cym tytuł: La poesia italiana nel periodo delle origini, spotykamy na
stępujące rozdziały: wpływy prowansalskie, wpływy francuzkie i pier
wsze próby dyalektyczne włoskie, poezye dyalektyczne religijne i mo
ralne w północnych Włoszech,* poezye dyalektyczne żartobliwe i miło
sne w północnych Włoszech, poezye dyalektyczne obywatelskie i poli
tyczne w północnych Włoszech, szkoła poetyczna sycylijsko-prowansal- 
ska, liryka religijna w Umbryi, dramaturgia religijna, poezya miłosna 
w Toskanii, poezya żartobliwa i satyryczna w Toskanii, Toskania i Bo
lonia, poezye alegoryczno-moralne. Oprócz tego jest jeszcze na końcu 
tomu dość obszerny dodatek (Appendici), złożony z ośmiu różnych 
utworów tćj epoki, przytoczonych w całości. Niepodobna w ciasnych 
ramach przeglądu streszczać tej ze wszech miar ciekawćj pracy, zamy
kającej już w dwu pierwszych tomach materyał iście olbrzymi; przed- 
wczesnćm byłoby także wygłaszanie dziś sądu o dziele, którego prawdo
podobnie część piąta wyszła dotąd z druku; nie możemy wszakże pow
strzymać się od zaznaczenia, że: Historya Bartolego jest dziełem źró- 
dłowćm, opartem na samodzielnych i widocznie gruntownych studyach; 
że autor jćj, czerpiący rzecz swą z mnóstwa najpoważniejszych źródeł 
włoskich, francuzkich, angielskich, niemieckich i łacińskich, jest czło
wiekiem rozległćj wiedzy i że wreszcie objektywne traktowanie przed
miotu, charakterystyka wewnętrzna rozbieranych utworów, umiejętne 
porządkowanie treści, i jasny wykład i piękny język, nie wiele pozosta
wiają do życzenia. Po wyjściu całego dzieła, nie omieszkamy zapoznać 
z niem bliżej czytelników. Tom III p. t.: La prosa nel periodo delle 
origini, jest już pod prasą.

Od dzieła Bartolego, do Historyi literatury Kantorowicza skok 
olbrzymi. Zaintrygowany polsko-żydowskićm nazwiskiem autora spro
wadziłem świeżo wyszłą w Zurichu książeczkę jego (compendietto, 
stronnic 96), widocznie dla szkół przeznaczoną i przekonałem się, że 
mam przed sobą lichą kompilacyą, ułożoną podług Scherra (!) i Maf- 
feiego, a doprowadzoną bibliograficznie mnićj więcćj do drugićj połowy 
XIX wieku. Zaletą książki jest jej cena (2 marki).



Jestto literatura (ludowa), mówi Jan de Castro (Historya w poe- 
zyi ludowej medyolańskiej), która powstaje i żyje wśród ludu proste
go, ma swobodę listków latających za powiewem wietrzyka, a je
dnoczy się chętnie ze śpiewem i muzyką, przebiegając drogi i pla
ce. Wypadek nadaje jej życie i zaletami obdarza; lubi tłumy, bądź- 
to kiedy się gromadzą w świątyniach na modlitwę, bądź też gdy się 
zbierają w grona wesołe i przyjemne; jest częścią istotną uroczystości 
publicznych i bez nićj wesołość uczty kuleje. Bywa melancholijna lub 
wesoła, poważna i lekka, chwalcza i potępiająca; zna wszystkie rodza
je, wszystkie tony i wszystkie miary, lecz po chwilowćm powodzeniu 
przepada w niepamięć. Przez czas jakiś jest uciechą wielkich i ma
łych, władców i poddanych, szlachty i mieszczan; jćj utwory błąkają 
się wszędzie w pewnej dobie, przez echa tylko powtarzane, gdyż pa
mięć pogardza niemi, jako bezużytecznym ciężarem. Jeżeli które 
śród tćj wędrówki nie zginęły, leżą pokryte pyłem i zaniedbane w bi
bliotekach. Będąc wyrazem danej chwili, zwracają uwagę współcze
snych, rzadko do potomności przechodząc; stają się więc zczasem bi
bliograficzną tylko rzadkością, trudem i nagrodą cierpliwych poszuki
wań historyków, erudytów i zbieraczów starożytności. Nagrodą—bo 
są one żywym obrazem przemian, którym w kolei wieków ulegał język 
i przechowywają pamięć wypadków, zwyczajów i opowieści narodo
wych. Te dziarskie lub patetyczne piosenki, te kwiatki poezyi ukry
tej, która często bez rymu i wiersza obchodzić się musi; te dyalogi ry
mowane, w których odpowiedź bywa niekiedy tak gwałtowna i wrząca; 
te szmaty wierszowane kroniki obywatelskiej i wieśniaczej; owe pieśni 
miłosne lub hymny kościelne służyły dla tylu pokoleń za pokarm, że 
niepodobna ich odczytywać, nie pomyślawszy o usługach, jakie one od
dały i o ideach, jakie rozbudzać męgty w umysłach przodków naszych. 
To tćż mają one, niezależnie od swojćj wartości literackićj, inne zna
czenie. Mogą być pozornie liche i bezbarwne, a przecież bywają do
kumentami dla dziejów, przychodzą w pomoc etnografii i pomagają do 
poznania człowieka.

Określiwszy w ten sposób stanowisko i ważność pieśni ludowych, 
de Castro poddaje gruntownej analizie zabytki literatury ludowej me- 
dyolańskićj z czasów pierwotnych, wskazując z niezaprzeczoną bystro
ścią krytyczną na te wszystkie szczegóły, które mogą rzucić mnićj lub 
więcćj jasne światło jużto na wydarzenia historyczne, już tćż na 
kształtowanie się stopniowe języka włoskiego, albo wreszcie zacieranie 
się lub powstawanie pewmych stron etycznych ducha narodu i t. p. 
Jestto praca ze wszech miar poważna i ściśle naukowa. Autor su
miennie korzysta z pomocy poprzedników swoich i rozporządza mate- 
ryatem bardzo bogatym, wykazując w całćm dziele zarówno wielką 
miłość dla przedmiotu jak i umiejętne nim owładnięcie. Naszym ba
daczom literatury ludowćj możemy śmiało polecić książkę Jana de Ca. 
stro, jako przewodnik w tego rodzaju studyach nad przeszłością.
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Mówiliśmy wyżśj, że Cezar Cantu, przejęty pewną nieufnością 
dla młodszych pokoleń, wykarmionych nowemi ideami, traci równo
wagę ducha, ilekroć przychodzi mu oceniać utwory najświeższe. Nie 
tając przed sobą i przed ludźmi tego zwątpienia, oświadcza wyraźnie 
(Sławni Włosi), że „wobec powszechnśj obecnie dążności do pogardza
nia i czernienia na przemiany, do wyszydzania wszelkiej powagi 
i traktowania z ironią wszelkiej szlachetności, z rozkoszą zwraca wzrok 
swój ku minionym czasom, w których namiętność i zawiść posiadały 
mniśj władzy.” Żeby więc stracić z przed oczu teraźniejszość, Cantu 
zagłębił myśl swoję w przeszłości, z której ku nauce swego społeczeń
stwa, odgrzebuje żyjące przed wieki postacie włochów, aureolą sławy 
nieśmiertelnej opromienionych. Tym sposobem powstało olbrzymie 
jego dzieło: Ilaliani illustri (w trzech tomach, in 4-to majori, po 700 
stronnic każdy), które już w roku zeszłym doczekało się trzeciej 
edycyi.

W I-szym tomie, ozdobionym wizerunkiem Torkwata Tassa, spo
tykamy biografie Danta; Cycerona; słynnego podróżnika Marco Polo; 
Krzysztofa Kolumba; Alberta Radicati, który w czasie walki Wiktora 
Amadeusza z papieżem, występuje namiętnie przeciwko Klemenso
wi XI (w początkach XVIII w.). Dalej idą życiorysy: Juliusza Ceza* 
ra; Pasquale lJaoliego, korsykańskiego generała (f 1807 r.), który 
w przekonaniu Fryderyka pruskiego był pierwszym wodzem w Euro
pie (str. 278); Napoleona; głośnego astrologa Cecco d’Ascoli (1322 r.); 
słynnego demagoga Cola di Rienzo (f  1354); Owidyusza; nieśmiertel
nego autora Jerozolimy Wyzwolonej; Grzegorza VII, papieża, o któ
rym zwycięzca z pod Austerlitz miał powiedzićć: „gdybym nie był N a
poleonem, chciałbym być Grzegorzem VII (str. 469); Gabryela Mala- 
cridy, apostoła Brezylijskiego w XVIII wieku; Roinagnoriego, prawni
ka, matematyka, filozofa i publicysty (f 1812); Wiktoryi Colonny, 
słynnej poetki XVI wieku; a wreszcie Renaty, księźnćj ferrarskićj 
(f  1575 r.).

Na czele II tomu figuruje osławiony i w naszym kraju Caglio
stro, po nim idzie biografia Pliniusza; dalćj kreśli autor życiorys poety 
Montiego, o którym za chwilę szerzćj mówić będziemy; słynnego 
astronoma Barnaby Oriauiego, którego Napoleon I niezmiernie wysoko 
cenił; Hipolita Pindemontego, poety (f  1828 r.); Tomasza Campanelli, 
filozofa, astrologa i polityka ( f  1639 r.); Palearia, nieszczęśliwego poe
ty, filozofa, literata i męczennika wiary (f 1570 r.). Dalej przedsta
wia Cantu koleje burzliwego życia Bernarda Ochina, heretyka (f 1564 
roku), który, wygnany z ojczyzny, schronił się był do Polski za Zy
gmunta Augusta i tu w kazaniach swoich mieni się być apostołem, 
więcćj cierpiącym za wiarę od Chrystusa (str. 304). Tu także, 
dla przypodobania się Zygmuntowi, dowodził w jednym ze swoich 
Trzydziestu dyalogów, że mąż, posiadający żonę niepłodną, może za- 
wrzćć nowe związki małżeńskie, bez rozwodzenia się z pierwszą. 
W dalszym ciągu spotykamy w tym tomie biografią Muratoriego, hi
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storyka i twórcę poetyki (w XVII w.); Tiraboschiego, autora Historyi 
literatury włoskiej, bardzo surowo ocenionego; Piotra Pawła Vergeria, 
będącego, podług Cantu, „jedynym przykładem człowieka, który świe
tne stanowisko prałata rzymskiego, godność nuncyusza, mitrę bisku
pią i widoki purpury zamienił na niedolę wygnańca” (str. 392). Był 
to dostojnik kościoła katolickiego zarażony Juteranizmem. Podobnie 
jak Ocliino, szukał on szczęścia i w liberalnćj Polsce za ostatniego 
z Jagiellonów, gdzie starał się szerzyć reformacyą, podtrzymywany 
przez Radziwiłła i popularyzować pisma protestanckie.

Nie obcy jest również naszym dziejom bohatćr następnej biogra
fii, Jan Morone, kardynał, który w r. 1542 był nuncyuszem papiezkim 
w Polsce (str. 409). S. Karol i Fryderyk Boromeusze; kardynał Albe- 
roni; Elżbieta parmeńska i kilka innych podrzędniejszych nazwisk 
uzupełniają tom drugi.

Tom ostatni rozpoczyna Cantu Listami Tomasza Grossiego, przy
jaciela Manzoniego. Byłto jeden z główniejszych reprezentantów ro
mantyzmu we Włoszech, autor: lldegondy, Lombardów na wojnie 
krzyżowej i innych romansów wierszowanych. Za Grossim idzie pi
sarz religijny Celio Curione (f  1569 r.); po nim Piotr Vermiglio, mę
czennik ( j  1562 r.); dalćj Jakób Sadoleto, kardynał i prawa ręka pa
pieża Pawła III (f 1547 r.); Piotr Carnesecchi, słynny heretyk; Piotr 
Giannone, zapaśnik wszechwładztwa królów, „założyciel filozofii histo
ryi” (str. 198) w XVIII wieku. Bardzo ciekawa i wzruszająca do głę
bi jest biografia Henryka Tazzolego, kapłana, profesora w seminaryum 
w Mantui, który, za usiłowania rewolucyjne przeciw austryakom, po
niósł wraz z kilku towarzyszami śmierć męczeńską (1851 r.). Z kolei 
zapoznaje nas autor z Ludwikiem Castelvetro, dobrym pisarzem i kry
tykiem XVI wieku; z Antonim Rosminim, filozofem współczesnym, 
publicystą; dobrym kapłanem i równie dobrym liberałem oraz ze słyn
nym Giordano Bruno, spalonym w 1600 r. męczennikiem nauki. Gdy in- 
kwizycya postanowiła ut quam dementissime et citra sanguinis effu
sionem puniretur, Bruno skazany został na spalenie. Usłyszawszy 
wyrok zawołał: „Wy go z większą trwogą wygłaszacie, niż ja go przyj
muję” (Avete piu paurii voi nel proferirla che io nel riceverla). Gdy 
mu podano krucyfiks, nie chciał go ucałować, powtarzając te słowa 
Plotina: „Robię najwyższe usiłowanie, żeby to co jest boskiego we 
mnie, zjednoczyć z tćm, co jest boskiego we wszechświecie.” Stałość 
jego, mówi Cantu, podtrzymywały zapewne te słowa, które kiedyś sam 
napisał: U morir in un secolo fa  vivo in tutti gli altri. Samotny i na
miętny Bruno mieszał zarówno w stylu swoim, jak w myślach szczyt- 
ność z trywialnością, hymny z obelgami. Umysł błędny, paradoksal
ny. wielki i dziwaczny, piękny, melanciioliczny, wrzący jak Wezuwiusz 
ojczysty, czcząc filozofią jak religią, zwalczając szkołę, którą jednoczył 
z Kościołem; nie wiedział dobrze, czego chciał, brakło mu poczucia 
rzeczywistości, które każe poświęcać formy dla treści i nie umiał ukry
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wać lub miarkować własnych sądów, chociażby walczyły ze wszech
światem (str. 371).

Józef Parini, satyryk (ur. 1720 r.), autor poematu Giorno (Dzień), 
będącego malowidłem ironicznćm próżniaczego życia arystokracyi me- 
dyolańskićj; Ruggero Boseowich, jezuita, przyrodnik uczony i poeta 
XVIII wieku; Jan Trissin, autor poematu: Italia oswobodzona od Go
tów i Sofonisby, tragedyi (f 1550 r.); Maksym d’Azeglio, współczesny 
autór romansu: Liga lombardzha i Wspomnień, przepełnionych pa- 
tryotycznemi uczuciami; nieśmiertelny Galileusz; wielki fizyk Aleksan
der Yolta; a wreszcie głośnćj sławy religijno-polityczny demagog włos
ki Sawonarola, spalony jako heretyk w r. 1498—oto zawartość III to
mu „Sławnych włochów.”

Cezar Cantu usiłował w dziele tem wykazać, że człowiek jest 
nietylko cyfrą w obrachowaniach statystycznych, liczbą w batalionie, 
kamieniem w budynku państwa; lecz również istotą realną, czynną, 
wolną, że ma prawo być szanowanym, że jest zdolny do odkryć, kom- 
binacyi, walk, odwagi, ofiar i zasług; i że historya, w skutek tego, 
w najszlachetniejszćm jćj znaczeniu, jest studyowaniem człowieka, wy
padków jego życia, zastosowań praktycznych jego idei albo ich zejścia 
na marne, a wreszcie rozwoju myśli, złożonej w człowieku przez 
Opatrzność. Pomimo pedantycznćj oschłości w sposobie przeprowa
dzenia tych założeń, pomimo zbyt pobłażliwego niekiedy stanowiska, 
dla swoich bohaterów; pomimo, że Cantu, będąc z natury swego talen
tu historykiem, przy zetknięciu z poetami, ze światem ideałów i fan- 
tazyi—mocno kuleje; możemy jednak Słynnych włochów gorąco pole
cić czytelnikom jako dzieło bardzo ciekawe, zajmujące i pożyteczne.

Też same zalety i wady posiada najświeższa praca Cezara Cantu: 
Monti i wiek jego. Autor jest tu wyłącznie historykiem. Opowiada 
szczegółowo dzieje rzeczypospolitćj cisalpińskiej, poświęca wiele miej
sca Napoleonowi i jego królestwu włoskiemu, przytacza in extenso 
obszerne listy, rzucające światło na ówczesną epokę i jej działaczów, 
jednćm słowem gromadzi w swćj książce to wszystko, co tylko być 
mogło w pośrednim lub bezpośrednim związku z osobą Montiego i ko
lejami jego życia. Wprawdzie takie tło historyczne, niezbędne za
wsze w tego rodzaju studyach nad pisarzami, jest wyjątkowo nieuni
knione przy analizie działalności Montiego, który, pod wpływem ze
wnętrznych okoliczności, giął się jak trzcina wątła, co chwila zmienia
jąc bogów, przekonania i barwę; ale tćż z drugićj strony poety nie mo
żna oceniać jak polityka i męża stanu. Cantu wykazuje skrupulatnie 
wszystkie te przyczyny, które dany utwór Montiego wywołały; ale ża
dnego z utworów ze stanowiska sztuki nie ocenia, jak gdyby estety- 
cznćj ich strony dotykać nie chciał lub nie umiał. Autor podaje np. 
że Bassvillana jestto poemat napisany ku czci Bassvill’ea, sekretarza 
poselstwa francuzkiego w Neapolu, który, przybywszy do Rzymu dla 
rozbudzenia patryotyzmu, poniósł śmierć z ręki wzburzonego ludu; 
przytacza Cantu w kilku wierszach treść tego poematu, zaliczając go
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do lepszych prac poety (migliore e piu duratura)', nie dość na tćm, 
gwoli prawdzie historycznej, ogłasza list Montiego o genezie poematu, 
przedstawiający duszę poety w najujemniejszćm świetle (d’ineseusabilr 
bassezza str. 18); samćj Bassvillany jednak nie rozbiera wcale, pomi
mo że Monti zawdzięczał temu utworowi olbrzymi rozgłos. W tój sa- 
mój nieświadomości pozostać musi czytelnik odnośnie do prac drama
tycznych Montiego, które zaledwie z tytułów przytoczone, analizie 
bliższćj nie uległy.

Z drugićj wszakże strony, przyznać potrzeba, że Cantu spożytko
wawszy nieznane dotąd materyały, przedstawił Montiego jako osobis
tość dziejową, w najwyraźniejszem świetle, nie tając takich nawet 
szczegółów, które o elastycznym charakterze poety i nicości jego mo- 
ralnćj smutne dają świadectwo. Wogóle książka, o którśj mowa, bę
dąca wybornym przyczynkiem do charakterystyki społeczeństwa włos
kiego w epoce napoleońskich tryumfów, jest dziełem ze wszech miar 
zasługującym na przeczytanie.

Z epoką jeszcze bliższą dni naszych zapoznaje nas Tabarini 
w pracy swej p. t.: Gino Capponi, jego wiek, studya i przyjaciele. 
Jestto biografia w najściślejszym znaczeniu tego słowa. Autor, za
cząwszy od genealogii Capponich, ród których XIII-go wieku sięga, 
prowadzi bohatera swego od kołyski (1792 r.) aż do grobu (1876 r.), 
nieopuszcząjąc osoby jego ani na chwilę. Opisuje tedy szczegółowo 
dziecięce lata i sieroctwo Capponiego, w czasie emigracyi ojca do Wie
dnia; pierwotne wychowanie chłopca; studya młodzieńca nad klasycy
zmem i nowożytnemi językami; ożenienie w 19 rojtu życia w sposób 
nic wspólnego z romantyzmem niemający, bo poprostu podług wska
zówki i woli ojca; wczesną śmierć rńłodćj żony, która zostawiła Cappo- 
niemu dwie córeczki; podróż jego kilkoletnią po Włoszech, Francyi, An
glii, Niemczech, Szwajcaryi; studya naukowe w tych krajach i znajomo
ści z najwydatniejszeini osobami tego czasu; a wreszcie powrót do ojczy
zny, szczegóły domowego życia i praca Capponiego dla dobra kraju na 
niwie obywatelskiej, politycznćj i literackiej, która przyprawiła tego 
zacnego męża o ślepotę.

Capponi zdobył sobie miłość współziomków przedewszystkiem, 
jako patryota, najzacniejszy obywatel i hojny mecenas literatury. Jako 
pisarz, umiłował dzieje ojczyste, którym się poświęcał do ostatnich 
chwil życia. Pod względem przekonań religijnych, należał do tćj szko
ły, którćj Manzoni był poetą, Tomasseo pisarzem polemicznym, Rosmi- 
ni i Gioberti filozofami, a Balbo, Troja i Capponi historykami. Ten 
ostatni napisał nawet: Uistoryą Kościoła. Najważniejszym jednak dzie
łem Capponiego, które wydał pod koniec żyeia i nad którćm pracował 
przeszło lat dwadzieścia, była: >Storia delta Republica di Firenze do
prowadzona do r. 1530. Praca ta, jakkolwiek najrozmaicićj oceniana, 
stawia Capponiego niewątpliwie w rzędzie poważnych historyków. Nie
małą położył Capponi zasługę stworzeniem pisma naukowego Antolo
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gia, które od r. 1821 zaczęto wychodzić we Florencyi, pod bezpośre
dnim kierunkiem Vieusseux’a. Pismo to stało się ogniskiem ruchu 
umysłowego w Toskanii, oddziaływającćm na całe Włochy. W nićm 
się jednoczyły najróżnorodniejsze kierunki umysłowe, lecz wszyscy ich 
przedstawiciele mieli przed sobą jeden cel wspólny: dobro publiczne. 
Duszą tego organu był Capponi, który pod każdym względem dawał 
swym ziomkom przykład działania liberalnego bez zarozumiałości, głę
bokiej wiedzy bez popisu, usiłowań najróżnorodniejszych, lecz poważ
nych zawsze i za awanturniczemi ideami nie goniących (str. 369).

Rozstając się z książką Tabariniego, napisaną popularnie 
i z wdziękiem, przytoczę nawiasowo wyjątek z listu Tomassea do Cap- 
poniego o Mickiewiczu, którego Tomasseo poznał w Paryżu. „Gdybyś 
poznał Mickiewicza, podobałby ci się. Skromny, szczery, mówiący 
pięknie i z uczuciem. Odczuwa kraj nasz, religią, piękność; nie udaje 
ani wad, jak to czynić zwykli wielcy ludzie, ani zalet, jak to pospolicie 
robią maluczcy. Poznać Mickiewicza w Paryżu, jestto znalćźć różę... 
na Syberyi” (str. 223).

39 4  PRZEGLĄD

Do bardzo licznych studyów o Manzonim przybyło Włochom je 
szcze jedno i to wyszłe zpod pióra znakomitego pisarza, bo jest nim 
niewątpliwie Angelo de Gubernatis. Książka jego p. t.: Aleksander 
Manzoni (studyum biograficzne), powstała z odczytów, wygłoszonych 
przez autora w r. 1878 w Taylorian Institution, w Oxfordzie, zawiera 
dziewiętnaście rozdziałów, z których pięć poświęcił Gubernatis wycho
waniu Manzoniego, w innych zaś zajmuje się prawie wyłącznie oceną 
jego utworów.

Manzoni ur. się r. 1785 w Medyolanie. Wcześnie bardzo okazał 
nadzwyczajne zamiłowanie do poezyi i łatwość wierszowania, a ulubio
nym jego mistrzem był wtedy Parini, którego II giorno umiał na pa
mięć. Wiadomo, że Monti z katedry swojćj w Padwie występował bar
dzo śmiało z ideami liberalnemi i mówił głośno o miłości Dantego dla 
ojczyzny i wolności. Wrażenia z tćj szkoły wyniesione, uwydatniły się 
jasno w pierwszym utworze Manzoniego, jaki nas doszedł, t. j. w poe
macie o czterech pieśniach, zatytułowanym: II triunfo della liberia.

Piętnastoletni poeta przedstawił się tutaj jak młode orlę, które 
próbuje sił swoich w pierwszym locie i chociaż odczuwa potęgę skrzy
deł, nie zna jeszcze drogi. W dziewiętnastym roku życia, będąc stu
dentem, zakochał się w 30-letnićj wenecyance, która wielbicielowi swe
mu na gorące oświadczenia miłości, odpowiedziała zachętą macierzyń
ską... do nauki. Owocem nienormalnego stanu ducha po tćj odmowie 
były: Sermoni giovanili, pełne siły wiersze, z odcieniem humorystycz- 
no-satyrycznym. Wkrótce potćm napisał Manzoni wiersz p. t.: In mor
te dell' Imbonali, ku uczczeniu zmarłego przyjaciela matki, wiersz pe
łen prawdziwego ognia, oryginalności i potęgi. Przeniósłszy się do 
Paryża, Manzoni wszedł w stosunki przyjaźni z Cabanisem, a szczegól
nie z Faurielem, a pobyt jego w tćm mieście i studya nad literaturą



francuzką, nie pozostały na nim bez wpływu. Niektórzy twierdzą, że 
miłość, którą wkrótce bymen miał uświęcić, natchnęła Manzoniego do 
napisania poemaciku: I'Urania, który pomimo pewnych zalet, jest utwo
rem zimnym i wymuszonym (str. 114). Małżeństwo poety z szesnasto
letnią Henryką Blondel, protestantką, odbyło się w Medyolanie w roku 
1808; przez następne lat dziesięć twórczość duchowa Manzoniego była 
w uśpieniu, poetę bowiem owładnęła idea fissa stania się poetą i apo- 
logistą religii katolickiej. Oprócz kilku Hymnów świętych i kanzon 
politycznych, w guście klasycznym, nic więcej w tym okresie nie napi
sał. Inni Sacri, napisane pod zachętą spowiednika Tossi, są obmyślo
ne raczćj, niż odczute. Nie wyszły one z serca pod wpływem wiary go
rącej, lecz z głowy pod przymusem rozumu, zniewolonego do takich 
ćwiczeń literackich radami, zachętą i przepisami spowiednika. Poeta 
uległ; widoczne jest jednak, żeto posłuszeństwo było dlań ciężarem (str. 
137). Gdzie tylko w tych Hymnach chciał być szczytnym, jest ciemnym 
jedynie. Wogóle zresztą utwory te są dobre dla artysty, który chce 
wierzyć, lecz nie dla ludu, który wierzy.

Tam jednak, gdzie poeta rozstaje się z dogmatami, a uderza tylko 
w struny miłości chrześciańskiej, którą czuł już silnie, zanim się w ręce 
spowiednika dostał, owćj miłości, która jest podstawą, źródłem i ele
mentem kaźdśj religii, tam słowa jego pieśni są proste, naturalne, wy
mowne. Za hymnami poszły dalej: Osservationi sopra la morale cat- 
toliea, którą to pracę naznaczył Manzoniemu spowiednik Tossi za po
kutę. Tymczasem w r. 1818, Manzoni, ku wielkićj boleści swojćj, był 
zmuszony sprzedać ojcowiznę (Caleolto), która była dla niego skarbni
cą wspomnień, a kłopoty życiowe skierowały muzę jego do dramatu. 
To tćż w pierwszćj tragedyi tego poety p. t.: Conte di Carmagnola, 
spotykamy przeważnie ducha, myśli, zwątpienia i walki wewnętrzne 
autora, troskliwego o swoje imię, chwiejnego w1 czynie, wrzącego w po
mysłach, pobożnego, delikatnego, kochającego ojczyznę i rodzinę. 
W następnej tragedyi: Adelchi, indywidualne uczucia autora przejawia
ją się już w mniejszym stopniu, a w dalszych jego pracach gwiazdą po
ety jest jedność kraju pod każdym względem, a w szczególności i języ
kowa. Kwestya języka nie jest nowa we Włoszech, powstała ona je
dnocześnie z literaturą; Manzoni wszakże ma tę zasługę, że ją  ze sta
nowiska narodowego zaczął traktować z tą samą powagą, z jaką odno
sili się do nićj w XIII i XV wieku pierwszy poeta Italii Dante i pier
wszy jej prozaik Machiavelli. Jedność była hasłem Manzouiego. Twier
dził on, że należało pisać popularnie... dla wszystkich, mówić jednym 
językiem, mieć jednę wiarę religijną i polityczną, bez czego ani harmo
nii narodowćj, ani prawdziwćj wielkości włoskićj być nie mogło. Ogni
skiem jedności językowćj miała być podług niego Florencya, a jedności 
religijnćj kościół katolicki. Ze względu zaś na poczucie harmonii po- 
wszechnćj, odczuwał podniosłe stanowisko poezyi, obejmującćj w sobie 
wszystko, co tylko odczuć, lub pomyśleć można. Rzeczywistość była
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dla niego podstawą, idealność koroną każdej budowy poetycznej; to też 
prace jego, oparte na ziemi, mogły sięgnąć z łatwością aż w niebo.

Burzliwe okoliczności polityczne, wśród których żył Manzoni wy
wołały piękny utwór tego poety: Odę z 1821 ?•., poświęconą pamięci 
Teodora Kernera, poety i żołnierza w walce o niepodległość Germanii, 
zabitego w bitwie pod Lipskiem. Nie jestto tylko hymn wojenny W ło
chów, lecz odezwa do wszystkich narodów cywilizowanych. Pomimo 
wyjątkowego nastroju ducha poety, z ust jego nie wyszło ani jedno sło
wo nienawiści, zemsty lub namiętności poziomćj; daleką jest również od 
niego wszelka chełpliwość lub szalone uniesienie gniewu; owszem, 
w całej odzie rozlane jest tylko spokojne umiarkowanie dumy męzkićj. 
Gdy Napoleon umarł 5 maja 1821 r., Manzoni uświęcił pamięć dnia 
tego pięknym utworem lirycznym Cinque Maggio, tłómaczonym na ję 
zyk niemiecki przez Goethego i naśladowanym przez Lamartine’a.

Najgłośniejszym wszakże utworem Manzoniego jest romans Pro- 
messi sposi, napisany z zaniedbaniem wszelkich zasad tego rodzaju lite
ratury. Zbywa temu dziełu na odpowiednióm ustosunkowaniu części do 
całokształtu, na owćm crescendo powabów, które w każdym romansie 
spotkaćbyśmy chcieli. Akcya główna jest niedość ważna, a przynaj
mniej przedstawia się taką, rozważana sama w sobie, a nip w pojęciach 
społecznych autora, który za pośrednictwem wypadku drobnego i wy
jątkowego chciał przedstawić odwieczną walkę pomiędzy ciemiężyciela- 
mi i uciśnionemi, panami i służbą, magnatami i ludem, grupując oko
ło tej walki niektóre poważne kwestye społeczne: jak zdrowia publicz
nego, prawodawstwa karnego, o nieszczęściach które sprowadza wojna,
0 duchowieństwie i t. p. Romans Manzoniego sam przez się, ze sta
nowiska inwencyi mówi mało; wielkich i silnych namiętności nie- 
masz w nim ani śladu; czytelnik nie został zaciekawiony i zdziwiony 
żadną nowością; lecz to jest właśnie szczególne, że w tym jedynym ro
mansie mniej się szuka tego co bawi, to jest elementu romantycznego, 
niż innych rzeczy; a jeszcze oryginalniejszą jest ta okoliczność, że au
tor, pozbywszy się prawie tego elementu, który w innych romansach 
tak za niezbędny uchodzi, znalazł poza nim tyle materyi pociągającej
1 żywój (str. 234). W Boskiej komedyi nie przedmiot nas porywa, lecz 
sposób w jaki autor obmyśla go, odczuwa i traktuje: toż samo i o Pro- 
messi sposi powiedzieć można: w pierwszym szukamy poezyi Dantego, 
ducha i umysłu Dantego; w drugim poezyi Manzoniego, ducha i umy
słu Manzoniego, oraz sposobu jakim potrafi jednoczyć rzeczywistość 
z idealnością. Kto czyta Narzeczonych jako zwykłą książkę, miernie 
tylko zająć się nią może; lecz kto szuka w nich tego, co autor chciał 
przedstawić, nie zawiedzie się nigdy i musi podziwiać twórcę, który 
środkami tak skromnemi umiał potężne efekty wywoływać. Skoncen
trowanie, rozdzielenie i wyczerpanie jakgdyby całego siebie w jednćm 
głównćm dziele, jest największą chwałą Manzoniego i głównym, jak 
gdyby tajemniczym urokiem Narzeczonych, który sprawia, że utwór
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ten miał we Włoszech, a ma i obecnie, niepraktykowaną popularność 
i wywołał licznych naśladowców.

Współczesny Manzoniemu i pod wielu względami pokrewny mu 
duchem, był Aleardo Aleardi, jeden z bardzićj utalentowanych poetów 
włoskich, którego śmierć w r. 187S odbiła się bolesnśm echem w ser
cach jego ziomków i wywołała między innemi broszurę Prampoliniego 
serdecznćm piórem skreśloną. Aleardi przyszedł na świat poetą, i otrzy
mał od natury bogaty zdrój uczucia, którćm tak obficie utwory swoje 
ożywiał. Był poetą, bo kochał. Kochał silnie ojczyznę i sztukę; tym 
dwu świętym gwiazdom swego życia poświęcił całe istuienie. Miłość 
ojczyzny, ujarzmionej wówczas i nieszczęśliwćj, natchnęła go wspania- 
łemi pieśniami (II Monte Circello, La citta italiane; marinare e com- 
mercianli; Un ora della mia giomnezza) które przechodząc z ust do 
ust, zabrzmiały jako protest przeciwko Austryi, jako podniosły objaw 
uczuć, zamkniętych w sercu każdego włocha. Ujarzmieni ojcowie prze
kazywali te pieśni dorastającym dzieciom, które pod ich wpływem roz
wijały w młodocianych piersiach gorącą miłość ziemi rodzinnej. Tę 
misyą szlachetną okupił poeta więzieniem naprzód w Mantui, następ
nie w Josephstadt; ale duch Alcardiego nie zachwiał się ani na chwilę. 
Cierpiał z godnością i spokojem pełnym rezygnacyi wyczekując, oboję
tnie wyroku.

„Nie proś, broń Boże, Beatryczo, o łaskę dla mnie—mówił do 
siostry, która go w więzieniu odwiedziła —wolę śmierć powolną niżeli 
łaskę...”

Głębokie poczucie natury, miłość ideałów transcendentalnych, mi
stycznych i słodki melancholijny koloryt wiersza, robiły Aleardiego 
uprzywilejowanym poetą płci nadobnej, która oprzść się nie mogła po
tędze czaru, jaki płynął z namiętnych pieśni o Rafaelu i Fornarynie, 
lub z Listów do Maryi. Aleardi był poetą w całem znaczeniu tego 
słowa, bo posiadał w największym stopniu poczucie piękua, a muza je 
go była jedynie na usługach pielęgnowanego w głębi duszy ideału. 
„Gdy umrę—mawiał często—połóżcie mi na grobie kamień z tym na
pisem: „był to uczciwy człowiek.” Trzeba się zgodzić z de Sanctisem, 
że „Aleardi, to poeta prosty i skromny... w swćj wielkości!....”

Ze broszurka Prampoliniego nie jest panegirykiem, przekonywa
my się również i z książki Corradina O poetach współczesnych, w któ
rej Aleardi został mniej więcćj w podobny sposób oceniony jako poeta 
i jako człowiek. W pracy powyższśj, poważnie rekomendującej auto
ra, Corradino dał oprócz sylwetki Aleardiego, ciekawe studya o Pra- 
tim, autorze Edmenegardy, Armanda  i wielu innych poematów,
o Carduccim, największym z liryków włoskich dziś żyjących, z którym 
w następnym numerze Biblioteki zapoznamy się bliźśj, o Giacosie, uta
lentowanym dramaturgu, (Una partita a Scachi, II Marito amante del
la moglie i t. d.) a wreszcie o Emilu Praga. Ten szkic ostatni, jako naj
bardziej interesujący, podamy czytelnikom w głównych zarysach. Je- 
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żeli kiedy był poeta—mówi Corradino—któregoby idee, w najlepszćj 
wierze wygłaszane, podejrzywane były o złe inteneye, któregoby dusza 
odbierała w każdćj chwili mnóstwo zniewag, szyderstw i zarzutów od 
publiczności—to jest nim Emil Praga, ustawiczny przedmiot gwałto
wnych nienawiści i niemniej gwałtownego uwielbienia. Męczennik je
dnocześnie własnych i cudzych namiętności, ofiara geniuszu i poziomych 
nienawiści ludzkich, przedmiot wściekłego gniewu zawistnych, musiał 
Praga sączyć po kropli przez całe życie nadmierny kielich goryczy, ja 
ko poeta przyszłości (str. 142). A jednak Praga zrobił tyle dla poe- 
zyi włoskićj, ile Manzoni dla prozy. Był on twórcą nowego sposobu 
pisania wierszów, dzięki któremu wszystkie rzeczy otrzymywały właś
ciwą, nazwę i zgodne z prawdą obrazy, rugujące owo gadulstwo klasy
czne, tak zabójcze dla myśli i natchnienia. Był on wrogiem sztuczne
go idealizmu. Istniała we Włoszech poezya, która czerpała natchnie
nia swoje ze spekulacyi nawskroś idealnych, niemająeych w świecie 
rzeczywistości żadnej odpowiedniej formy, a jej twórcy błąkali się tyl
ko śród obłoków, po to chyba schodząc na ziemię, żeby potrącać tłu 
my. Poezya, mająca ustawicznie przed sobą wzory klasyczne, obca 
była ziemskiemu życiu; nie istniał dla niej świat psychologiczny i na
tura schwytana w jćj tajemnicach. Cokolwiek późnićj, jedynemi źró
dłami natchnień życiowych była idea prawdy filozoficznćj i miłości oj
czyzny, zkąd między innemi wypłynęły najsmętniejsze dźwięki Leo- 
pardiego, pieśni wojenne wielu mężnych włochów i nieśmiertelna saty
ra Giustiego.

Emil Praga wydarł tych melancholijnie ascetycznych poetów ze 
świata bezpłodnćj spekulacyi, sprowadził poezyą na ziemię, na tę pię
kną i ponętną ziemię; a poezya wtedy, opuściwszy chętnie drogę lazu
rów nieskończonych, z rozkoszą zstąpiła na pełne balsamicznej woni 
łąki ojczyste, drżała z radości na widok wspaniałego morza i wzmac
niała wycieńczony organizm ożywczóm gór powietrzem. Jestto realizm 
Pragi, realizm, który się łączył cudownie z dobrze pojętym idealizmem 
i którego Praga był pierwszym i najdzielniejszym zapaśnikiem.
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Włosi kochają się widocznie w drobnych rozmiarami szkicach li
terackich, których, jak to widzieliśmy, po kilka i kilkanaście nieraz, 
składa się na średnićj objętości książkę. Przed kilku miesiącami opu
ściły prasę w Medyolanie Szkice krytyczne Simianiego, który tłumaczy 
się w przedmowie, że nie dla sławy zebrał kilka artykułów w jeden to
mik, lecz że woli posiadać je razem, aniżeli rozpraszać po dziennikach. 
Szereg obrazków krytycznych rozpoczyna LOrlandino Piotra Aretino, 
który jest prawdziwym wyrazem charakteru wieku XVI. Streszcza 011 
w sobie to wszystko co tylko najsprośniejszego, najbardzićj poziomego, 
najsprzeczniejszego mogło się zrodzić w naturze ludzkićj. Panegirys- 
ta aż do ckliwości; drwinkarz—do hańby; trwożliwy jak baba, arogant 
gorszy od żaka. Orlandino, to ani poemat, ani satyra; autor połączył 
w nim szyderstwo z żartem i stworzył karykaturę. Itozstawszy się



z wstrętnym utworem Aretina, Simiani osładza sobie przykrość poprze
dniej analizy rozkoszą, dźwięków pieśni, którą z takim artyzmem umie 
wydobywać ze swój liry Marianina Caffa Caruso, współczesna poetka 
sycylijska, „łącząca w sobie miękkość Tibulla i męzki zapał Proper- 
cyusza” (str. *27). Dalćj ocenia Simiani przekład tragedyi Eury
pidesa, dokonany przez Józefa de Spuches; rozbiera wyszłe w 1873 r. 
poezye Antoniego Amico, zaliczając do najpiękniejszych poematy: L 'al
ba (Jutrzenka), L a  Farfalla (Motyl), L a  Quieto (Spoczynek) i inne, 
oraz zastanawia się nad tłumaczeniami tego pisarza; a wreszcie kreśli 
wspomnienie o uczonym historyku sycylijskim Izydorze La Lumia, 
zmarłym przed kilku laty i kończy sylwetką Józefa di Neapoli, współ
czesnego autora kilku udatnych poematów lirycznych. Simiani nie pi
sał Szkiców swoich dla sławy, i... one mu tćż sławy nie przyniosą!

Toż samo powiedziećby można: o Życiu Niccoliniego. Autor tćj 
pracy, dr. Brigidi, miał zadanie bardzo wdzięczne, ale mu sprostać nie 
zdołał. Niccolini urodził się w r. 1782 w okolicach Pizy. W 22 roku 
życia, przejęty do głębi okropną klęską miasta Livorno, dziesiątkowa
nego przez zarazę, napisał wiersz L a  pieta, w którym talent jego poe
tyczny zajaśniał poraź pierwszy. Przez długi czas poświęcał się Nic
colini studyom klasycznym, których owocem była ogłoszona w' r. 1810 
pierwsza jego praca dramatyczna p. t.: Polissena. Tragedya ta, uwień
czona nagrodą akademii, została w trzy lata później odegrana z ogrom- 
nem powodzeniem. W jakiś czas potćm wystawione zostały trzy inne 
tragedye tego pisarza, a mianowicie: Ino e Temislo, L a  Medea, UEdi- 
po. W czasie kiedy bohater z pod Waterloo pędził samotne życie śród 
skał ś. Heleny, poeta toskański napisał tragedyą Nabucco, o charakte
rze przeważnie polityczno-alegorycznym, w której rozumnie ocenił Bo- 
napartego. Gdy absolutyzm Austryi dławił we Włoszech każdy ob
jaw narodowego ducha, tragik florencki pod wpływem szlachetnego 
oburzenia stworzył nową tragedyą Foscarini, której sława szeroko 
rozbrzmiała po Europie i którą Ludwik Bonaparte, późnićjszy Napo
leon III, na język niemiecki przetłómaczył.

Owocem nieustannych rozmyślań nad jednością włoską, był dra
mat Giovanni da Procida; za nim powstały tragedye Lodomćo Sforza, 
Filippo Slrozzi, Beatrix Cenci i Arnoldo; ta ostatnia przeciw papieżo
wi skierowana. Zapał ducha, spokojność sądu, powaga i naturalność 
stylu, jednolitość akcyi, szczytność charakterów i świeżość sytuacyi, 
oto wybitne zalety prac dramatycznych Niccoliniego (str. 44). Pisał on 
również wiele rozpraw prozą jak: l)ell Imitatione dell'arte dramatica; 
Di Dante c del suo pocma; Sul romanzo storico\ Lezioni di mitologia; 
Del sublime c di Michclangiolo i t. d., którym dr. Brigidi najwięcśj 
miejsca poświęca. Oprócz tego, Niccolini, przyglądając się bacznie na
turze ludzkićj i czasom swoim, rozsiewał wiele aforyzmów religijnych, 
intelektualnych, moralnych, politycznych i estetycznych niepospolitśj 
wartości. W dalszym ciągu dr. Brigidi przedstawia nam swego boha- 
tćra jako najszlachetniejszego człowieka, obywatela i ojca rodziny.
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Gdy w 1861 r. rozeszła się wieść po Florencyi o śmierci Niccoliniego, 
wszyscy mieszkańcy miasta od najwyższych do najniższych, byli głębo
ko dotknięci tym ciosem, a władza municypalna postanowiła złożyć 
śmiertelne szczątki poety na Santa Croce i wznieść mu pomnik (str. 186).

Książka Brigidiego napisana jest dziwnie sucho i anemicznie, 
pomimo uwielbienia, jakie miał autor dla poety; to tćż postać tragika 
florenckiego, a szczególniej jako zapaśnika sceny, wyszła blado i bez
barwnie.

4 0 0  PRZEGLĄD NAJNOWSZEJ LITERATURY WŁOSKIEJ.

Na zakończenie niniejszego artykułu uważamy za stosowne do
dać, iż celem naszym nie była bynajmniej wyczerpująca krytyka dzieł 
przedstawionych, to jest szczegółowy rozbiór zarówno stron ujemnych 
jak dodatnich każdej pracy, lecz tylko zaznajomienie czytelników 
z obecnym ruchem umysłowym we Włoszech i podanie dokładnych in- 
formacyi dla tych wszystkich, którzyby się bliżej z literaturą włoską 
zapoznać chcieli. Oprócz tego nadmienić muszę, że gdy z jednćj stro
ny ramy tego przeglądu muszą być szczupłe, z drugiej zaś o takich 
tylko książkach mam zwyczaj pisać, które sam przeczytałem; przeto 
z natury rzeczy tak w powyższym przeglądzie jak i w następnych, trze
ba było pominąć nie jednę pracę, na bliższe poznanie zasługującą. 
Sądzę jednak, że zarówno ilość dzieł któreśmy przejrzeli, jak i ich wy
bór w zupełności do celów powyżćj wskazanych wystarczyć mogą.

(Dalszy ciąg nastąpi).



Od s z k o l n e j  ł a w y .
OPOW IAD ANIE Z L A T  1798— 1813 *).

P R Z E Z

Kajetana Kraszewskiego.

Pod wieczór wjechawszy do Warszawy, stanęliśmy w zajeździe 
Zrazowskiego, który mieścił się w prawym pawilonie saskiego pałacu, 
gdzie za trzy złote na dobę dano nam wygodne trzy pokoje i stajnię 
na ośm koni. Po drugićj stronie pałacu znajdowało się naówczas Li
ceum, z którego widzieliśmy właśnie wychodzących uczniów; było ich 
bardzo niewielu i to samych malców. Stolica zdała się nam smutną 
i opuszczoną nadspodziewanie, sklepów kilka tylko na Miodowćj uli
cy, którą natenczas kazano nazywać Napoleońską, ogłaszając to 
przemianowanie z wielkiemi solennościami; kilka magazynów na Kra- 
kowskićm Przedmieściu i kilka na Senatorskiej. Ruch w mieście 
bardzo nieznaczny, żydzi tylko ze skrzynkami na ramionach i fakto
rzy, napastując rzadkich przechodniów, snuli się po ulicach, albo prze
ciągały kompanie rekrutów; dziwna jakaś wszędzie panowała cisza, 
nieznamionująca bynajmnićj stołecznego miasta. Zostawiając na 
dzień następny obmyślenie dalszych kroków naszych, odwiedziny i od
danie listów polecających, któreśmy mieli do osób znaczniejszych, po
kładliśmy się spać wcześnie, pocieszając się, że smutne wrażenie, ja 
kie na pierwszym wstępie uczyniła na nas Warszawa, rozwieje się ra
no przy weselszćj myśli i rozpatrzeniu się bliższem, kiedy po męczą- 
cćj wypoczniemy podróży. Jakoż, wcześnie nazajutrz, przebudził nas 
dźwięczny i wesoły głos trąbki wojskowej; -wyskoczyliśmy z łóżek na 
równe nogi; tuż przed samemi oknami, jakby umyślnie na przyjęcie 
nasze, uszykowały się kolumny piechoty, które właśnie ćwiczenia roz
poczynać miały.

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



Byłto czas, kiedy wielki Napoleon do podtrzymania swój władzy 
i chwały największą, ilość ludzi spotrzebowywał; setki i tysiące szły 
na ofiarę Molocha; szczupłe Księztwo Warszawskie, ubogie i wycień
czone, bezustannie nowe kontyngensa dostarczać było obowiązane. 
Zadanie to w każdym innym czasie i w innych okolicznościach byłoby 
niepodobnćm do uskutecznienia, gdyby nie ten zapał powszechny i po
święcenie się bez granic dla kraju i dla niezwyciężonego mocarza, któ
ry upadłych podnosił. Ubóstwo nowo utworzonego państwa, ciężary 
wszelkie i trudności nie zrażały ogółu mieszkańców, a choć stęknął 
niejeden, mienie jednak i życie ze skwapliwością na ołtarz powsze
chnego dobra przynosił. Były to świetne chwile zapału, którego nie 
ostudzały najcięższe ofiary, nie rozczarowywała bijąca w oczy obłuda 
i po sto razy ponawiane a niespełniane chwiejne obietnice.

Nigdy może kraj żaden nie dostarczał tylu ludzi, ile ich słało be
zustannie małe Księztwo Warszawskie do armii Napoleona; na 2 mi
liony ludności krajowćj do 80 tysięcy żołnierzy naszych rozrzuconych 
było po wszystkich stronach Europy; z nich mnićj niż połowa zosta
wała wT kraju; młodsi, gorętsi, i wawrzynów chciwi, biegli poza grani
ce swój ziemi ojczystej, w którćj wojny blizkiśj nie przewidywano. 
W Księztwie tćż prócz oficerów wyższych, co z legionów włoskich wró
cili, jak: Dąbrowski, Sierawski, Ilornowski i inni znajdowali się nie- 
tylko oficerowie młodsi, ale i starzy nawet wojacy z dawnego rycer
stwa naszego, którzy od czasów konfederacyi barskiej z konia nie zsia
dali. Do armii tale licznćj wielka też liczba i starszyzny była potrze
bną, waleczność przeto uznana i długoletnie doświadczenie, równie ce
nione były, jak najnowszćj taktyki nauka. Ci jednak starzy wojacy, 
już się w daleki świat nie wyrywając, tradycyjnie strzegli własnego za- 
gona i lubo w dzielności, młodszym za przykłady służyć mogli, z tru 
dnością nałamywali się do regulaminów nowych, które im z „pod bla
chy” od głównego wodza przysyłano.

Natenczas właśnie, kiedyśmy do Warszawy przybyli, opowiada
no o takim starym konfederacie, generale Kwaśniewskim, który najo
sobliwsze nieraz księciu Józefowi przysyłał raporta. Sam bowiem, 
brzydząc się piórem, posługiwał się sekretarzami; rygor jednak stare
go generała zniechęcał wielu, zmieniali się więc często, a co przybył 
nowy sekretarz, chociaż mu generał dyktował, nowe pisał banialuki. 
Nadsyłane papiery odczytywano częstokroć u księcia, w obecności 
starszyzny wojskowćj; szefa sztabu Fiszera, pułkownika Rautenstrau- 
cha, generała Hebdowskiego i innych; tę czynność zwykle powierzał 
książę adjutantowi swemu, pułkownikowi Kamienieckiemu, wkrótce 
majorem placu mianowanemu, który miał dar wyczytywania najnie- 
wyraźniejszych charakterów, a i za humor wesoły lubionym był przez 
księcia. Podobnie tćż, raz do głośnego czytania znalazło się między 
innemi pismo, nadesłane właśnie od starego Kwaśniewskiego; towa
rzystwo nastrojone było poważnie, milczenie panowało powszechne; 
Kamieniecki z kolei wziął dużą kopertę, pieczęć rozłamał, rzucił
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okiem na papier, zawahał się małą chwilę, niedostrzeżony uśmiech 
powstrzymywał, a przybierając głos i minę jaknajbardzićj seryo, za
czął donośnie:

—  O, Jezu! Jezu! Jezu!
Wszyscy spojrzeli po sobie zdziwieni: adjutant czytał dalej.
— O, Jezu! Jezu! Jezu! w Pomeranii Gdańskiej na kresach sto

jący...
— Co to jest? Kamieniecki? co ty tam czytasz?- zawołał książę 

zrywając się z kanapy.
— Raport, proszę księcia. Tak napisano.
— Jaki raport?
— Niech książę raczy posłuchać.
Tu czytał nanowo.
— O, Jezu! Jezu! Jezu! w Pomeranii Gdańskiśj na kresach sto

jący generał Kwaśniewski. Raport.
Śmiech głośny, niepowstrzymany, powszechny, przerwał dalsze 

czytanie; tajemnicę tego osobliwszego pisma zaraz tćż objaśnił generał 
Hebdowski. •

Stary Kwaśniewski miał zwyczaj dyktować chodząc, a z nałogu 
już wzdychał zawr,ze, o Jezu! Jezu! Jezu! co mu weszło w przysłowie; 
sekretarz tak pisał jak słyszał, generał zaś w dobrej wierze pośpie
sznie manu propria raport podpisał i odesłał do księcia.

Ten sam jednak Kwaśniewski, mimo swych osobliwszych rapor
tów stojąc nad Odrą z czwartym pułkiem strzelców konnych, dał się 
dobrze we znaki prusakom, a generał Schill, co chciał na kszałt hi
szpańskiej pruską ruchawkę urządzić, jakkolwiek dzielny niezaprze- 
czenie, przy całej swej przebiegłości nie mógł mu dać rady; bo kiedy 
g. Kwaśniewski miał bić prusaków, a konfederatkę po staroświecku 
za pas wpakowawszy huknął na swoich: „wiara, za mną!” i tak z gołą 
głową, a szablą wzniesioną kopnął się na przedzie swoich szeregów, 
nie było przykładu, żeby kiedykolwiek nieprzyjaciel dotrzymał placu.

W trzy dni po przybyciu naszśm do Warszawy, byliśmy już do 
kontroli wojskowych wpisani, wszyscy trzej zaciągając się do formowa
nych właśnie ułanów; Łukaszek miał wprawdzie wielką ochotę wstąpić 
do szaserów, aleśmy go od siebie puścić nie chcieli. Obu furmanom 
naszym pozwoliliśmy wracać do domu, ale tylko podkomorzyca chłopak 
korzystał z wolności, mój Pietrek nie chciał ani nas, ani koni opuścić, 
a później do legii nadwiślańskiej wstąpił; z ośmiu koni naszych, czte
ry było wyborowych pod wierzch jeżdżonych, wzięliśmy więc trzy pod 
siebie, jeden został sprzedany, a cztery zaprzężne z tłomoczkami na- 
szemi i kupionym wózkiem poszły pod komendę mego Iwasia. Wszys
tko to urządziło się gładko i żwawo w przeciągu dni kilku, a lubo mie
liśmy listy polecające, które ułatwiły nam wiele i bez nich jednak,
o ileśmy się przekonali, można się było obejść wyśmienicie. Żołnierz 
natenczas w Księztwie, był nadewszystko pożądanym. Davoust’a 
korpus stał w kraju i on sam rezydując w Briihlowskim pałacu, a wy
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prawiając asamble i bale wrraz z niedawno przybyłym rezydentem 
francuzkim panem Serra, o nowe zaciągi bezustannie naglili. Władze 
przeto wojskowe Ksigztwa, rade przyjmowały ochotników, tćm bar- 
dzićj, jeśli oni z ościennych ziem przybywali; kraj bowiem i tak już 
wycieńczony, mnićj się z miejscowćj ogałacał ludności. Żałowaliśmy 
niezmiernie, żeśmy choćby kilka miesięcy pierwćj nie mogli przybyć 
do Warszawy, gdyż właśnie przed kilku tygodniami wyszedł był do 
Francyi nowo wystawiony pułk ułauów, a jak francuzi nazywali: szwo
leżerów, pod dowództwem Wincentego Krasińskiego. Pułk ten prze
znaczony był na gwardyą przyboczną, samego cesarza, przy nim więc, 
u głównego ołtarza, miał się dosługiwać wawrzynów, mógł je najprę- 
dzćj pozyskać, i w istocie tćż niezapomnianą okrył się chwałą w sła
wnym wąwozie Sommo-Sierra, całćj armii Napoleona otwierając drogę 
do Madrytu.

Już więc niespełna w tydzień po naszym pnyjeździe, zaczęliśmy 
życie nowe, nowy zawód, jak dla mnie przynajmnićj wymarzony odda- 
wna. Mundur nasz podobnym był zupełnie do pułku gwardyi Kra
sińskiego, granatowy z żółtemi wyłogami i ponsowym kołnierzem; kie
dym go wdział poraź pierwszy, wyznaję, żem się cieszył jak dziecko; 
była to prawa strona medalu, jak mówią francuzi; odwrotną, miało mi 
okazać doświadczenie późniejsze, niebezpieczeństwa wojny, trudy i nie- 
wczasy obozowe. Toż samo jednak doświadczenie nauczyło mię ró
wnież, że i dodatnia strona wojskowego życia nie ogranicza się bynaj
mnićj na mundurze, koniu i szabelce, a ma swój powab niewysłowio- 
ny i na całe życie najmilsze pozostawiający wspomnienia; jest nim 
nierozdzielne życie koleżeńskie i duch braterstwa łączący jakby w je- 
dnę rodzinę tych wszystkich, co pod jedną walczą chorągwią. Tośmy 
w całćj pełni dopiero uczuli wszyscy, znalazłszy się w pół roku później 
na drugim końcu Europy, z obcćm wojskiem, w obcym kraju, garstka 
nas, Polaków, jak  sierot rzucony cli na pastwę kul i bagnetów, gdzie nad 
mogiłą poległego nawet ptaszę nie zakwili. Aniśmy się spodziewali, 
co nas czeka, kiedy po dwu miesiącach, już nieco w służbie wyćwicze
ni, otrzymaliśmy rozkaz wymaszerowania do Sedanu. Józio spostrzegł 
się teraz, że jego małżeńskie zamiary mogą być pokrzyżowane, jeśli za 
rok nie będzie się w kraju znajdował; wypadki jednak toczyły się ży
wo, należało coś i Opatrzności poruczyć, a nie czas było do rozmyślań, 
kiedy się już krok uczyniło stanowczy.

Dwa miesiące przebiegło nam w Warszawie niepostrzeżenie, cią- 
głemi a męczącemi ćwiczeniami zajęci, nie mieliśmy ani czasu, ani 
ochoty do zabawy, ledwieśmy rozpatrzeć się mogli, już uas wyprawio
no do Francyi wraz z pięciuset rekrutami przesyłanymi dla dopełnie
nia legii Nadwiślańskiej. Z Sedanu poszliśmy do Paryża; tu, po prze
glądzie na placu Vandome, odbytym przez samego cesarza, dano nam 
sutą ucztę w gmachu szkoły wojskowćj i zaraz nazajutrz wyruszyliśmy 
wzdłuż całćj Francyi, do Bajonny. Pochód ten na zawsze dla nas pa
miętnym zostanie, czas był przecudnie piękny, kraj rozkoszny i boga
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ty, przyjmowano nas wszędzie z zapałem i gościnnością wszelkie prze
chodzącą granice; nie rzadko spotykaliśmy albo rodaków, albo francu
z ó w ,  którzy kraj nasz znali i wspominali uprzejmie. Pochód ten, ja 
koby tryumfalny, gdyż nas nie rozróżniano od armii, która walczyła 
pod Jeną, był najprzyjemniejszą podróżą i tem milsze zostawił wspo
mnienia, że przekroczywszy granice Francyi i grzbiet Pireneów, zna
leźliśmy się w kraju, gdzie nas na każdym kroku witano kulami, nie 
rzadko sztyletem, a nawet trucizną.

Świetne, bohaterskie nieraz czyny polskiego oręża na Iberyjskim 
półwyspie jeszcze swego historyka czekają. Legie nasze, które tam po
słano, rozrzucone zostały jakby na okrasę pomiędzy wszystkie fran- 
cuzkie korpusy. Nie było więc w nich jedności działań, oficerowie nasi 
znać mogli jedynie pojedyńcze wypadki wojny, które w skutek partyzan
ckiego urywkowego jćj charakteru mnożyły się nieskończenie. Każdy 
przeto z naszych starszych oficerów i dowódzców, zbierając własne wspo
mnienia, mógłby cząstkę zaledwie ogólnych działań odtworzyć. Dla 
wykazania obrazu całości, trzebaby miść sprawozdania każdego z do
wódców, a nieraz i młodszych oficerów nawet, którzy zostawali pod 
rozkazami generałów francuzkich. Niewielu jednak było takich, coby 
przygody własne i oddziałów, w których służyli, zapisywać chcieli 
i mogli; francuzcy zaś historycy, począwszy od Thiersa, lubo im mate- 
ryałów nie brakło, ledwie gdzieniegdzie, z konieczności tylko i prawie 
niechętnie czyny wojsk naszych wspominają. I nie dziw, bo nieraz 
tam, "gdzie ich najwaleczniejsi żołnierze pola dotrzymać nie mogli, 
tam, na stracone imię, posyłano legie nasze: ułanów, szaserów, wolty- 
żerów i oni im torowali drogę. Wygodniej więc te waleczne czyny po
liczyć ogólnie na karb armii całśj, albo korpusu, na zasługę własnego 
oręża. Sprawiedliwsi jednak byli sami francuzcy żołnierze, a nawet 
hiszpanie i anglicy; wszyscy oni i wszędzie oddają najwyższe pochwały 
waleczności, karności i wytrwałości naszego żołnierza. Przy powtór- 
nem już bezprzykładnem w dziejach oblężeniu Saragossy, kiedy cała 
oblegająca armia francuzka, zniechęcona morderczą a bezskuteczną 
walką szemrała i blizką była wypowiedzenia posłuszeństwa swym wo
dzom, nasze tylko legie, pod dzielnym żelaznej wytrwałości Chłopic- 
kim, darły się na szańce i wyłomy, na baterye i dachy kamienic, z ro
dzinną piosnką na ustach, z dobrodusznym uśmiechem. Gotowi na każ
de skinienie ukochanego wodza, szli na śmierć jak na gody, i ginęli, 
ostatnie westchnienie posyłając w kraj oddalony. Kiedy pod morder
czym kartaczowym ogniem żołnierze nasi zdobywają plac broni w Sa- 
ragossie i ulicę Engracia, o którą darmo kusili się francuzi, jeden z gre- 
nadyerów podziwem zdjęty, woła, rzucając kar&bin: „Wielki Boże?! ja- 
kimże sposobem kraj wasz zdobyto!?” Proste to, z serca i w uniesie
niu rzucone pytanie, wywołuje również prostą, ale niemniej znaczącą 
odpowiedź, że nie oręż jedynie broni i nie oręż zdobywa; czego najle
pszym dowodem była ta  właśnie wojna nieszczęsna, którąśmy toczyli 
w Hiszpanii; tu żołnierz, bijąc się bezustannie i zwyciężając, tę miał
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tylko zdobytą ziemię, na którćj nogi jego stały; tysiące wojsk rozbra
ja ł, warownie posiadał, a kraju nie był w stanie opanować.

Dziwnćm tćż i niezbadanem przeznaczeniem losu przyszło nam 
walczyć w Hiszpanii, wspomagać sprawę zdradziecką, najazd niczem 
nieusprawiedliwiony i bić się z narodem, który nam nietylko nie uczy
nił nic złego, ale podziwienie nasze i mimowolny wzbudzał szacunek, 
rozwijając w obronie swojej ojczyzny godne najwyższego uwielbienia 
cnoty. Jak grzech każdy niesie w sobie zarodek kary, tak tćż i ta 
podstępna wojna hiszpańska wykruszyła najpierwszą cegiełkę z gmachu 
potęgi Napoleona. Sam on, już będąc na wyspie ś-tój Heleny przy
znał, że ona głównie przyczyniła się do jego upadku.

Dziwimy się nieraz ptakom i zwierzętom, że się dziesiątkami 
w jeden samotrzask łapią; dziwićby się więcej należało ludziom, któ
rzy ucząc się historyi narodów, zawsze się jednak na też same sidła 
podłego podstępu i zdrady ułowić dają. Napoleon, idąc tą utartą dro
gą nic nie wymyślił nowego. Najprzód więc jest przekupiony minis
ter, zasiane niesnaski w kraju i w panującej rodzinie; późnićj, niewin
na prośba o pozwolenie przeprowadzenia tylko wojsk francuzkich przez 
hiszpańską ziemię do Portugalii; dalój, łaskawe podjęcie się pośre
dnictwa wr uczynieniu zgody między Karolem IV i Ferdynandem III, 
ojcem i synem, pociągnięcie ich do Bajonny, i owóż, klapka politycznej 
pułapki zapada. Następuje uwięzienie ojca i syna i zabór kraju, 
w którym również uczciwych używano sposobów do opanowania miejsc 
obronnych w samych początkach, póki się naród nie opatrzył jeszcze, 
a z całą ufnością wierzył w przyjacielskie stosunki. Ciekawy jest pod 
tym względem pomysł generała Boneta, celem zajęcia cytadeli w Pam- 
pelunie, pierwszem od strony Francyi obronnem miejscu za Pirenea- 
mi; przyczem pamiętać należy, iż to się działo w tym czasie, kiedy 
wojska Napoleona, jako przyjacielskie jedynie, w przechodzie niby, go
ściły w Hiszpanii; twierdzę tę jednak bądźcobądź zająć im było po
trzeba, a bić się... tak zaraz, z początku, nie wypadało. Gościnni hi- 
szpanie, dozwoliwszy przejścia, dostarczali tćż, po umówionych cenach 
i żywności dla przyjacielskiego wojska, wydawano zatem francuzom 
co wymagała potrzeba ze składów wojskowych, znajdujących się w cy
tadeli. Do odbierania żywności przyszli młodzi i żwawi żołnierze bez 
broni, w długie tylko płaszcze odziani; hiszpanie, jakkolwiek z przyja
ciółmi mieli do czynienia, nikogo jednak do środka twierdzy nie wpu
szczali; żywność mierzono i ważono w składach, kiedy oddział francuz- 
ki oczekiwał pod bramą. Było to w zimie, a że miasto położone jest 
na wysokićj płaszczyznie u stóp Pireneów, śnieg przeto w tej porze, 
lubo nietrwały, dość często się trafia. Francuzom, jak  wiadomo, na 
humorze nie zbywa, dalejże jedni na drugich, jak  żaki, zaczynają ci
skać śnieżkami: śmiech i wesołość powszechna. Nieliczna załoga 
twierdzy, stojąc w otwartćj bramie z powagą hiszpanom właściwą 
i z pogardą nawet niejaką przypatruje się tćj dziecinnej zabawie. La
tają śnieżne kule, kilkunastu napastowanych silnie przez towarzyszów,
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chroniąc się przed gradem pocisków, ze śmiechem i wrzawą wpada do 
bramy, za nimi z żartami i odgróżkami wbiegają inni... nagle, zpod 
długich płaszczów błysnęły bagnety, zdumiona załoga, nim się opa- 
trzćć i opamiętać zdołała, już była rozbrojoną, a twierdzę... przyjacie
le zajęli.

Po usunięciu rodziny królewskiej, opróżniony tron w Hiszpanii 
zajmuje brat Napoleona, Józef; w przesiadanego bawiąc się z Mura
tem, szwagrem swoim ex-garsonem hotelowym, któremu neapolitański 
oddaje. Naród, widząc jawny podstęp i zdradę, rzuca się do broni; 
nowy król po czterodniowym pobycie w stolicy już musi uchodzić; 
pierwszy jednakże dekret, jaki ogłasza w pięć dni po ucieczce z Ma
drytu, jest skasowanie klasztorów. Tymczasem Murat uspakaja stoli
cę; kartaczuje więc procesye, a ludność chwytaną po ulicach, bez 
względu na wiek, płeć i powołanie, dziesiątkami i setkami skazuje na 
śmierć ryczałtowo.

Wielce jest wątpliwą rzeczą, czyby naród hiszpański powstał tak 
jednomyślnie i silnie, czy zdołałby tak długo z tak bohaterską wy
trwałością walczyć i ginąć w obronie ojczyzny, gdyby nie barbarzyń
stwo Murata i innych generałów francuzkich, bezbożne i ich i żołnierzy 
rabunki i ów dekret o skasowaniu klasztorów. Nieugięci są i zaciekli 
z natury hiszpanie: o katalończykach mówią, że gdy im trzeba wbijać 
ćwiek w ścianę, nie młotkiem to czynią, ale głową; o aragończykach 
zaś dodają, że w takim wypadku gwóźdź jeszcze obracają główką do 
muru; ani ta jednak zajadłość i upór, ani Welington z anglikami, ani 
tak dzielni partyzanci, jak: Palafox, sławny obrońca Saragossy, mar
grabia Lazan, brat jego starszy, Montijo, Longo, Mina, Marino i wielu 
innych nie zdołaliby tak długiego stawić oporu, gdyby nie religijny 
zapał całego narodu, do fanatyzmu niemal podniesiouy, a bezustannie 
przez zagrożone duchowieństwo klasztorne podsycany i podtrzymy
wany. Tą groźbą zamknięcia klasztorów nowy król oddał Hiszpanii, 
mimo woli, największą i rzeczywistą przysługę; zakounicy podnieśli 
i podtrzymali wojnę narodową i ocalili ojczyznę. Nie ograniczając się 
na ambonie i konfesyonale, wielu z nich, z krzyżem albo szablą w ręku, 
szli osobiście na czele zebranych oddziałów ruchawki; kapucyn Fran- 
cisqueti w la Mancha, był jednym z najdzielniejszych dowódzców, pro
wadzących lud do obrony swej ziemi.

Każda na świecie wojna rzeczą jest nieludzką i barbarzyńską; 
hiszpańska jednak kampania Napoleona prowadzona była, rzec można, 
z bezprzykładną w dziejach z obu stron zaciętością. Ale jeśli rozpa
czliwa obrona siedzib własnych od obcego najazdu, nietylko tę zacię
tość tłómaczyła, lecz chlubę nawet przynosiła' hiszpanom. jak wytłó- 
maczyć i czem usprawiedliwić barbarzyństwo francuzów? Głoszą się 
oni zacywilizatorów świata. Wyznaję, żem przestał w to wierzyć, patrząc 
jedynie na ich okrucieństwa i nienasyconą chciwość łupu w rabowa
niu wszędzie i wszystkiego, co im pod rękę podpadło; domów Bożych 
nawet nie oszczędzając, dla których nietylko nie mieli żadnego posza
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nowania, ale je bezcześcili w sposób najhaniebniejszy: hiszpanie, słu
sznie ich za bezbożników uważali. Tu, okazała sig cała różnica naro
dowego charakteru polaków: kiedy francuzi obdzierali kościoły, nasi 
żołnierze śpieszyli tam ze skruchą korząc sig przed ołtarzami. Nie 
rzadko, chórem zabrzmiała pieśń nabożna w języku, który pod skle
pieniami kilkowiekowych świątyń nigdy nie był słyszanym; pieśń, 
wspomnieniami porywająca w kraj oddalony, pod zczerniałą strzechg 
wiejskiego kościołka, stokroć od owych marmurów i złoconych stro
pów dla serc naszych droższą; za pieśnią, cichym szmerem płyngły 
modlitwy i westchnienia i łza nieraz rzewna stoczyła sig po marsowćm 
legionisty obliczu.

Łupieztwo francuzów poznaliśmy i w naszym kraju, kiedy wkro
czyli jako przyjaciele i obrońcy; wiadomem jest powszechnie owo zda
rzenie, gdzie po świetnym obiedzie, przez jednego z magnatów na 
przyjgcie francuzkich oficerów wydanym, wigksza część sreber stoło
wych przeszła do szerokich kieszeni cywilizowanych gości.

Nasz żołnierz rabunkiem się brzydził, jedynym łupem pożądanym 
dla niego było to, co znajdował w spiżarni, wszystko co do zaspokoje
nia głodu i pragnienia służyć mogło; tu był tćż łatwo usprawiedliwio
nym. Gdzie wpadło wojsko, francuz chwytał złoty zegarek, a nasz 
wiarus sięgał po kiełbasę albo chleba bochenek; i nieraz się tćż pó- 
źnićj zdarzyło, że francuz oddawał chętnie zegarek, byle dostać choć 
połowę owego bochenka. Wielu oficerów naszych poprzywoziło je
dnak z Hiszpanii rzeczy kosztowne. Żleby wszelako sądził ten, coby 
ich o rabunek pomówił, działo sig to bowiem podobnie jak  z owym bo
chenkiem. Oficerowie i żołnierze francuzcy zdobywali bogactwa i ko
sztowności, ale je tćż jako lekko, nie licząc sumienia, nabyte, w po
trzebie i bez potrzeby trwonili i marnotrawili często. Za armią snuli 
się chmurami spekulanci i handlarze, nawet naszych żydków polskich 
widywaliśmy nieraz; niejeden przeto z naszych rodaków, widząc za 
bezcen oddawane przedmioty, czuł się niejako usprawiedliwionym, je 
śli je sam nabywał. Chęć zysku tak jest silną u żydów, że przemaga- 
ła  nawet wrodzoną tchórzliwość, o tyle bowiem bezpieczni być mogli,
o ile sig tylko przy armii trzymali, a i tu w razie porażki groziło im 
najwigksze niebezpieczeństwo. Hiszpanie do tego stopnia brzydzą sig 
żydami, że ich prawie za ludzi poczytywać nie chcą, utrzymując, że są 
oddzielnym gatunkiem człowielia i każdy z nich rodzi sig z ogonem, 
który starannie ukrywa. Zdarzały sig nieraz wypadki, że pierwszą 
rzeczą po złapaniu żyda było najskwapliwsze zbadanie, czy człowiek 
ten jest z ogonem lub bez ogona.

Mimo tćj ciemnoty prostego ludu i oni nawet w bardzo prgdkim 
czasie nauczyli sig polaków od francuzów odróżniać; los lancieros po- 
lacos, jak naszych ułanów nazywano, byli postrachem wojska, ale ciż 
sami polacos katolicy i nie rabusie, przez samo porównanie z resztą 
najezdniczćj armiii, z każdym dniem u krajowców coraz większą zy
skiwali przychylność. Niedość bowiem, że sig modlili i nie rabowali,
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ale czując całą niesprawiedliwość wojny, w której prawdziwą igraszką 
losu mimo woli i przekonań uczestniczyć musieli, starali się tśż wszę
dzie i w każdśm zdarzeniu oszczędzić cierpień nieszczęśliwej ludności, 
uchronić kogo można było od klęsk i niebezpieczeństw, a w -wielu bar
dzo razach od śmierci: bądźto osłaniając ich i ostrzegając w czasie 
rozpasanćj swawoli żołdactw'a, bądź z narażeniem się nieraz własnćm, 
ułatwiając ucieczkę niewinnym różnej płci i stanów ofiarom, najnie- 
sprawiedliwiśj pojmanym i na śmierć haniebną skazanym.

Zapytywano nas często, dlaczegośmy ich gnębić przyszli, kiedy 
oni nam nic złego nie uczynili, ani nas znali nawet? „Jeśli wam zie
mi nie starczy, mawiali, przychodźcie do nas jak bracia i przyjaciele, 
będziemy żyć razem i chleba nam nie zabraknie.” Nie łatwo nam by
ło odpowiadać na zapytania podobne; przy bliższej jednak znajomości 
stosunki zawiązywały się coraz ściślejsze, najwięcej zaś przez kobiety, 
które w Hiszpanii mnićj niż gdziekolwiekbądź do spraw publicznych 
mieszać się zwykły; wyjątek tu stanowią niektóre panie w stolicy lub 
damy, należące do rodzin przewodnictwo w kraju mających.

Z jeńcami lub rannymi nawet, którzy po klasztorach i lazaretach 
zostawać musieli, hiszpanie obchodzili się nieraz po tyrańsku, mordu
jąc i zabijając bez skrupułu; marudera lub zbłąkanego, jeśli się im 
w ręce dostał, tenże sam los oczekiwał. Polacy jednak, po pewnym 
czasie, gdy ich lepiej poznano, czasem w takich wypadkach wychodzili 
cało i zdrowo, bo nienawiść zwracała się głównie do francuzów, a gdy 
przedłużyło się już zajęcie kraju i załogi nasze stały w jednych miej
scach po kilka miesięcy i dłużćj, wyrobiła się między nami i mie
szkańcami zażyłość nawet i najlepsza zgoda.

Romansów na wołowej skórzeby nie spisał, ile ich tam mieli na
si oficerowie i żołnierze nawet i przygód też osobliwszych niebrakło.

Znałem niejakiego Kaczorowskiego, który wszedł do naszego puł
ku ułanów, jako porucznik, a jeszcze w legionach włoskich służył 
w piechocie; ten miał w Medyolanie dziwne prawdziwie, a najszczęśliw
sze w skutkach zdarzenie. Po dziennym skwarze, korzystając z wolnej 
chwili, że noc była księżycowa i bardzo piękna, udał się on do cienistej 
ulicy, położonej nad głębokim kanałem i ciesząc się świeżćm powietrzem, 
przechadzał się zatopiony w tęsknych dumaniach. "Wtem posłyszał 
zdała w krzakach nad brzegiem jakieś wołania i jęki, podszedł więc ży
wo, a widząc, że osoba jakaś szamocze się w wodzie, chwytając się ga
łęzi zwieszonych, które jej się z rąk wymykają i już prawie tonie, rzu
cił się pośpiesznie i niebawem udało mu się wyratować od niechybnej 
śmierci jakąś nieznaną osobę. Była to dama młoda i piękna, ale ob
szarpana i prawie z ubrania odarta. Widząc, że uratowana omdlała 
zupełnie, wziął ją ostrożnie na ręce i zaniósł do niezbyt oddalonego bi
waku; tu otulono ją płaszczami, wpuszczono w usta kilka kropel wina, 
a po niejakim czasie, gdy do przytomności przyszła, z wielkiem zdzi
wieniem dowiedział się Kaczorowski, że jestto panna margrabianka 
Eleonora Casabianei, córka bardzo bogatego, znanego i szanowanego
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powszechnie człowieka. Wracała ona z teatru i chcąc skorzystać 
z pięknego wieczoru, odprawiła karetę, a sama ze służącą poszła pie
chotą; w ulicy napadli ją  jacyś rabusie, zestroju, oraz kosztownych 
brylantów odarli i wrzucili do kanału; służąca wraz z rabusiami zni
knęła, zkąd domyślano się, że z nimi w zmowie być mogła. Margra- 
bianka gdy do sił przyszła, prosiła, aby ją odprowadzono do domu, że 
była jednak mocno jeszcze osłabioną, Kaczorowski wezwał kilku swoich 
wiarusów, uwiązano naprędce nosze, jak  dla rannych robią, okryto ją 
płaszczami i tak w eskorcie poniósł ją  Kaczorowski do pałacu ojca.

Margrabia zobaczywszy córkę w tym stanie, przekonany był zrazu, 
że ją żołnierze nasi napadli i odarłszy, a okrywszy płaszczami, na urągo
wisko do domu odnieśli; wpadł więc w pasyą i furyą szaloną, zaczął 
lżyć i łajać tak, że do słowa nie dał przyjść nikomu i uspokoić go nie 
było podobna. Kaczorowski nie zważając na nic i nie czekając dal
szych tłómaczeń, bo i po włosku ledwie piąte przez dziesiąte rozumiał, 
złożywszy pannę w pałacu, zabrał się ze swymi żołnierzami i do biwa
ku powrócił. Nazajutrz ledwie się dzień zrobił, margrabia uwiadomio
ny już od córki o całym wypadku, wpadł do Kaczorowskiego, nie mo
gąc słów dobrać na wyrażenie swej wdzięczności za wyratowanie jedy
nego dziecięcia, chciał znaczną nawet ofiarować sumę, ale Kaczorowski 
harda dusza w ubogićm ciele, prosił, żeby mu tej krzywdy nie czynił 
i wręcz odmówił przyjęcia. Casabianci więc obdarował suto żołnierzy, 
dla oficerów wyprawił ucztę wspaniałą i póki ten legion stał w Medyo- 
lanie, opiekował się Kaczorowskim, jak  synem. Dotąd nićma w tćm 
zdarzeniu nic nadzwyczajnego; nie na tćm jednak był koniec owćj przy
gody, tu bowiem czyn dobry w najosobliwszy sposób odniósł zasłużoną 
nagrodę. Po utworzeniu Księztwa Warszawskiego, na początku 1807 r., 
szczątki legionów włoskich powołane zostały do ojczyzny, składały się 
one tylko z trzech batalionów piechoty; żołnierzy wszystkich, nim wy
szli do kraju, zabrał do siebie Józef, król neapoiitański, z nimi tćż ra
zem przyjęła służbę i część starszyzny wojskowćj, reszta zaś oficerów 
i podoficerów wróciła do kraju i prawie wszyscy zaciągnęli się do puł
ków ułańskich, które zaraz następnego roku wysłano na wojnę hiszpań
ską; między tymi właśnie był i Stanisław Kaczorowski. Znalazł się on 
w dywizyi generała Dupont, który na samym początku kampanii 1808 
roku, lubo miał sławę ustaloną znakomitego i uczonego wodza, przez 
fałszywo jednak obroty, znalazł się w takićm położeniu, że mając kor
pus z siedmnastu tysięcy ludzi złożony, przymuszonym był wejść 
w układy z generałem Castanos i w Baylen haniebną kapitulacyą pod
pisał. W skutek tego nieszczęśliwego wypadku, po rozbrojeniu wojska, 
hiszpanie umowy nawet nie dochowując, czterystu naszych polaków, 
a z nimi i Kaczorowskiego, obdarłszy do bielizny samój, wysłali na wy
spę Cabrerę. Na tćj pustćj i jałowćj skale, bez przytułku, bez odzieży
i bez chleba nawet, żywiąc się wodą i ślimakami, w zimnie, nędzy i gło
dzie, nieszczęśliwi wygnańcy nasi myśleli, że już dla nich ostatnia wy
biła godziua. W kilka dni po wylądowaniu, kiedy już ci biedacy le
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dwie się na nogach trzymali, przybiła do wyspy łódź rybacka z zapasa
mi żywności i odzieży. Kaczorowski, siedzący właśnie nad brzegiem 
morza, gdzie już tylko śmierci oczekiwał, oczom swym wierzyć nie 
chciał, ujrzawszy wysiadającego na ląd... margrabiego Casabianca. 
Dziwną łaską Opatrzności dowiedział się on o losie polaków, nie przy
puszczając nawet, żeby się tam Kaczorowski znajdował; przez 
miłosierdzie jednak a może i pamięć, pośpieszył natychmiast z pomo
cą i nie poprzestając na tćm, przez stosunki swe, gdyż miał krewnych 
w Hiszpanii, u których właśnie bawił, wyjednał nietylko ulgę dla jeń
ców, ale gdy anglicy wywozili icli wszystkich do siebie, Margrabia za 
pośrednictwem posła angielskiego, zdołał zupełnie uwolnić Kaczorow
skiego i czterech jego towarzyszów, którym do Francyi wrócić po
zwolono.

Gdyby opisywać przyszło najosobliwsze nieraz losy rodaków na
szych, którzy w owych czasach tułali się po całym świecie, po wszyst
kich lądach i morzach, ileżby przygód podobnych naliczyć można. 
\Y Hiszpanii wieiu starszych oficerów, zostawszy komendantami miejsc 
obronnych, po kilku latach pobytu zagospodarowało się jakby we wła
snym kraju, pożenili się i z catemi rodzinami późnićj wracali do Pol
ski. Począwszy od kapitana Michałowskiego z Saragossy, albo Suli- 
gowskiego oficera od piechoty, tamże zamieszkałego, który dymisyą 
wziąwszy, ożenił się z córką alkada i doskonałe własne wino tłoczył: 
możnaby takich całą litanią wyliczyć. Za walecznym nawet księciem 
Sułkowskim, kiedy go w 1810 roku, po krótkićm gubernatorstwie mia
sta Malagi odwołano, mówiono że pojechała także jedna zakochana 
hiszpanka, a jak inni dowodzili, afrykanka, która miała być bardzo 
piękną, tćm się zaś szczególnie odznaczała, że nosiła jeden kolczyk 
z ogromnej perły czarnej u nosa. Dostała się ona późnej do Warsza
wy, gdzie sklep jakiś utrzymywała. Romansów i małżeństw naszych ofi
cerów obrachowaćby trudno, nie mogę tu jednak pominąć wspomnienia
0 jednym człowieku nieznanym prawie, zapomnianym, który w czasie 
pobytu swego w Hiszpanii, zawarł związek małżeński tak osobliwy
1 świetny, że powinien był być wiadomym nie tylko w Polsce, ale w świe
cie całytn; i gdyby rzecz nie była ściśle prawdziwą, z trudnością uwie- 
rzyćby w nią przyszło.

W nieskończonych marszach, prawdziwej włóczędze naszćj po 
Hiszpanii, osładzanych jedynie cudowną częstokroć pięknością i klima
tem tego kraju, stanęliśmy pierwszych dni stycznia 1810 roku w mias
teczku Alcaniz, w Arragonii. Leży ono nad rzeką Guadalupe wpada
jącą do Ebro, w położeniu pięknśm i malowniczem, skupione u stóp 
wysokiego wzgórza, na którćm wznosi się cytadela, czyli zamek obron
ny, zdając się tulić pod jego opiekę; nie była ona jednak dość silną, 
oddawnabowiem stała tu załoga wojsk francuzkich z częścią polskich 
legionów. Tych jeden batalion stał w cytadeli samej, którćj francuzi 
dla niewygody zająć nie chcieli, gdyż w zamku całym ani drzwi ani 
okien prawie nigdzie nie było, a wiatr tu na górze, dął wiecznie tak
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przeraźliwy, wyjąc po izbach, zaułkach i korytarzach, że ani się gdzie 
przytulić, ani ognia rozpalić nie było podobna.

My z naszym szwadronem stanęliśmy w miasteczku, dowiedziaw
szy się jednak o braciach naszych znajdujących się w twierdzy, kto 
mógł, pośpieszyliśmy ich odwiedzić. Obcy, w dalekim a nieznanym 
kraju, pomiędzy obcćm wojskiem rozrzuceni, biegliśmy jedni do dru
gich, choć nieznani i witaliśmy się poraź pierwszy, a często i ostatni, 
jak rodzeni bracia, którzy się oddawna nie widzieli. Listy do kogo- 
kolwiekbądź przychodzące z kraju, przynosiły nieraz wiadomości dla 
każdego ciekawe, rozmowa sama i wspomnienia stron rodzinnych nie
opisaną były dla nas rozkoszą. W kilku zaciszniejszych izbach na do
le mieszkał tu właśnie szef batalionu legii nadwiślańskiej, kapitan 
Chłusowicz, do którego pociągnął mnie wspólny nasz znajomy, adju
tant major Gosławski, wkrótce tćż i kilku innych kolegów naszych na
deszło; towarzystwo zebrało się dość liczne i gospodarz przyjął nas 
z uprzejmością wielką; że był wszelako sam smutny, znękany i milczą
cy, chociaż więc mile nam wieczór na rozmowie i wspomnieniach upły
nął, nie mogliśmy się bawić wesoło. Słyszałem w dalszych izbach kwi
lenie dziecięcia, stara jakaś piastunka pokazała się kilka razy, kobiet 
jednak żadnych nie widzieliśmy więcej, i późnićj dopiero dowiedziałem 
się bliższych nieco szczegółów o kapitanie Chłusowiczu. Kiedyśmy go 
naówczas odwiedzili, właśnie przed kilku miesiącami straciłbył żonę, 
która go po roku małżeńskiego pożycia odumarła, zostawiając małą 
dziecinę.

W Polsce, kiedy dowiadujemy się, że ktoś jest żonaty, pytamy 
zwykle o nazwisko żony, jak jest z domu? I nic w tern niema dziwne
go, bo cała szlachta nasza stanowi jakoby jeden dom i jednę rodzinę 
na liczne podzieloną gałęzie; a rzadko jest spotkać z odległych okolic 
nawet takićj szlacheckiej rodziny nazwisko, o którejby się coś nie wie
działo, któraby przez związki swe i stosunki nie była nam znaną.

Z cudzoziemcami rzecz jest wcale inna: tu, ludzie dla nas są zu
pełnie obcy, nazwisko więc niczego nauczyć nie może. Niebyłbym prze
to ciekawy wiedzieć jak się nazywała owa hiszpanka z którą Chłuso
wicz był żonaty, gdyby mnie nie zagadnął sam Gosławski pytając, czy 
wiem kto ona była. Odpowiedziałem, że i kapitana nie znałem dotąd
i o żonie jego nic nie słyszałem. Tu dopiero, opowiedział mi kolega, 
że Chłusowicz, przed rokiem, stojąc w Tudeli, około Valladolid, po
znał się z jednym staruszkiem hiszpanem, który był w prostej linii 
ostatnim potomkiem Krzysztofa Kolumba; wnuczka owego staruszka, 
młodziuchna, bogata i piękna panienka, tak się szalenie a prawdziwie 
po hiszpańsku, w kapitanie rozmiłowała, że dziadek bojąc się o jćj 
zdrowie i życie, sam go do małżeństwa ośmielił, które też doprowa
dziwszy do skutku, zmarł wkrótce. Został po nim ruchomy i nieru
chomy majątek dość znaczny, który spadał na żonę Chłusowicza; ale 
najpiękniejszą spuścizną, rzec można, klejnotem nieocenionym, prze
chowanym w rodzinie, najgłówniejszą po wiekopomnym podróżniku
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pamiątką, był to, na złotym grubym łańcuchu takiż duży medal z wi
zerunkiem królewskiej pary Ferdynanda i Izabeli, wybity w roku 1494
i ze stosownemi napisami za odkrycie Ameryki, dany Columbowi przy 
sławnym a wspaniałym wjeździe jego do Barcelony po powrocie z po
dróży. W późniejszym czasie Chłusowicz podzielając losy polskich le
gionów odwołany został z Hiszpanii na początku 1812 roku; sprzedał 
więc dom, który posiadał w Valladolid po żonie, a była to również po 
Columbie spuścizna, tam on bowiem mieszkał i życie zakończył; dom 
ten jednak dostał się w dobre ręce, kupił go bowiem niejaki Veragoa, 
który lubo z bocznej linii, także był sławnego podróżnika potomkiem.

Po odbytćj kampanii 1812 roku, gdy Chłusowicz korzystając 
z amnestyi, wrócił do kraju, kazano mu osiedlić się w stronach zkąd 
pochodził; w Petersburgu więc, niewiadomo z jakich powodów, zostawi
wszy małą córeczkę swoją Dolores u księżnej Naryszkin na wychowa
nie, powrócił w Grodzieńskie ') i zamieszkał u dalekiego krewnego 
swego marszałka Wrońskiego, w powiecie słonimskim, gdzie tćż do 
końca życia zostawał. Zjeżdżano się tam z ciekawością oglądać ów 
sławny medal, oraz wiele innych cennych pamiątek i przedmiotów, nie
wiadomo jednak co się z tćm wszystkićm po śmierci Chłusowicza stało
i jaki był los jego córki.

Tak, dziwną wypadków koleją, jedna z najsławniejszych w świe- 
cie pamiątek, za ktorąby dziś anglik albo amerykanin jaki góry złota 
położył, dostała się do nas, w uprzywilejowaną krainę zatraty wszel
kich zabytków przeszłości i nie można zaręczyć, czy jćj dla popadzia- 
nek na pierścionki nie przerobił jaki żydek słonimski.

Po pierwszćj bytności naszćj w Alcaniz, dwa razy jeszcze pó
źniej, przechodząc przez tę okolicę wraz z podkomorzycem i Żebrow
skim odwiedzaliśmy zawsze Chłusowicza, który nam ów medal poka
zywał. Ostatni raz w Hiszpanii spotkałem się z nim w czasie bitwy 
pod Posuel dnia 24 października 1811 roku i przy wzięciu Murviedro, 
gdzie generał Blake straciwszy 1500 ludzi, na głowę porażony został, 
a jedynie legie nasze i ułani los całej bitwy rozstrzygnęli, o czćm u hi
storyków francuzkich nićma nawet wspomnienia 2). Tam, wybawił 
mnie od niechybnćj śmierci, kiedym był ranny i konia podemną ubito, 
podkomorzyc wraz z Józefem Stadnickim, sławnym siłaczem naszym, 
który nieraz na patrol wysłany, sam jeden, jak nażart po dwie placów
ki hiszpańskie za kołnierz do obozu przyprowadzał, a miał sobie za

*) W  przejeździe był kap itan  Chłusowicz w Rom anow ie (n a  Podlasiu )
i w Dołhćm  (gub . grodzieńska) u rodziców au to ra , gdzie m iędzy wielu p iękne- 
mi rzeczam i, oglądali wszyscy i ów sławny m edal Colum ba. M atce au tora  
ofiarował natenczas kap itan  Chłusowicz rodzaj portfeilu  m iste rne j roboty  
z ko rdubaósk ićj skóry , k tó ry  dziś je s t  w posiadaniu rodr-iny. P rz . A u t.

2) T reść  rap o rtu  z pod M urv iedro , dnia 26 październ ika  1811 r . ,  p i
sana po francuzku przez k ap itan a  Chłusowicza, do g en era ła  dywizyi H arispe, 
znajduje  się w posiadaniu  au to ra . F rzyp . A u t.
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szczególny obowiązek biedź zawsze na obronę oficerów, jeśli który 
z nich był w czasie bitwy zagrożonym.

W wojskach naszych w Hiszpanii było natenczas niemało ta 
kich siłaczy; Załuski jednem uderzeniem pięścią, każdego jeźdźca z ko
nia zwalił; Kłoczewski, szeregowiec z legii nadwiślańskiej, przy budo
wie jakićjś będąc, kiedy siedział na belce i linę na dół zrzucił, uczepiło 
się do niej jedenastu mameluków i wyrwać mu jćj nie zdołali, kazał im 
się przeto mocno owćj liny trzymać i wszystkich razem wciągnął do gó
ry. Takim był i sławny Zielonka, wachmistrz trzeciego szwadronu 
w pułku Krasińskiego; nie inniejszćj tćż siły znajomy mój Wasilewski, 
który wziąwszy dymisyą z pułku elizabetgrodzkich huzarów, wkrótce 
po spotkaniu się zemną, wszedł do Księztwa Warszawskiego i ujrzałem 
go już w Hiszpanii kapitanem trzeciego pułku woltyżerów. Nasz Łu
kaszek Żebrowski zadziwiał wszystkich zimną krwią i niezachwianym 
w największych niebezpieczeństwach spokojem. Kiedy nam w zabez
pieczeniu armat stojącym, pod gradem kul co chwila przerzedzały się 
szeregi, Łukaszek palił swoję krótką fajeczkę, a gdy mu raz kula nad 
samą czaszką na wylot kaszkiet przedziurawiła, puszczając kłąb dymu, 
rzekł ze swym zwykłym dobrodusznym uśmiechem:

— A! to Bóg zaptać! słońce okrutnie pali pod kaszkietem, teraz 
przynajmniej wiatr trochę przedmucha.

Mój Iwraś w Hiszpanii już wstąpił do naszego pułku. Nićmiał on 
tćj krwi zimnćj, ale w szarży, w uderzeniu, zaciętym był, jak prawdzi
wy rusin, a na czatach, patrolach, podjazdowych utarczkach i wysył
kach nieoceniony. Wesoły zaś humor jego i najosobliwsze spostrzeże
nia i uwagi, jakie czynił nad obcemi krajami, ludźmi i obyczajami, nie
tylko nas wszystkich co chwila pobudzały do śmiechu, ale rozchmurza
ły nawet nieraz i posępne czoło podkomorzyca. Wszyscy trzej, jake
śmy wstąpili do szeregów razem, w jednym pomieszczeni szwadronie, 
a z lat młodzieńczych od czasu naszego bractwa w Lubieszowie pra
wdziwie braterską związani miłością, zawsze też nierozłączni, smutek
i wesele, niewygody i dostatki podzielaliśmy z sobą, a zginąćby nam 
przyszło każdemu i nieraz, gdybyśmy się nie wspomagali wzajemnie. 
Podkomorzyc ocalił mi życie, jakom wyżćj powiedział, ale żeśmy się 
często w starciu wyrąbywali razem, to już i spamiętać trudno kto, kie
dy i komu przybiegł z pomocą.

Całe półczwarta roku tćj kampanii naszćj było jednćm nieustan- 
nćm pasmem bitw, marszów, kontramarszów i utarczek drobniejszych, 
których ani zliczyć, ani spamiętać żadenby z nas nie potrafił, a pułk 
nasz, o którym bez przechwałki, ale z prawdziwą chlubą powiedzićć 
można, że z waleczności słynął, boć go sami hiszpanie Los infernos 
przezwali, rozrywany był przez generałów naszych. Z pułkownikiem 
Klickim po bitwie pod Tudelą, część jego poszła pod Saragossę, reszta 
w czwartym korpusie generała Sebastyaniego walczyła z anglikami, 
hiszpanami i Portugalczykami w armii południowćj. Biliśmy się razem, 
lub rozdzieleni pod generałami: Lefebvrc, Soult, Lasalle, Mortier,
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Merlć, Pkrimont i innymi; brat nas kto mógł, gdyż przed lancami ułań- 
skiemi nieprzyjaciel nie ostał się nigdy. Byłto pułk prawdziwie nie
przeparty i szalony w ataku, błądził tćm chyba, że się najczęściej za
pędzał zuchwale i przez to jedno ginęło zbyt wielu bez żadnój dla spra
wy korzyści. Nie mówiąc już o drobnych utarczkach tego pułku ułanów 
naszych, dość wspomnieć wawrzyny, które zbierał w bitwach pod Tala- 
vera, Amouacid, Ocania, Rio-AImanzor, Lorea, Olivenca, Badajoz, oraz 
w sławnej bitwie pod Albuhera, gdzieśmy anglikom dwieście najpięk
niejszych koni zabrali i jak wszędzie, tak i tu, głównie na naszą, stronę 
przechyliliśmy szalę zwycięztwa, o czem najlepiej raporta samych an
glików przekonać mogą. Wszystkie te bowiem czyny waleczne zale
dwie przez francuzkich historyków wspomniane^ zostały i zapadły 
w ciemną przepaść zapomnienia. Cóż powiedzieć o bezstronności ta
kiego dziejopisarza, jak Thiers, który przemilczał o wzięciu niedostęp
nego wąwozu Sommo-Sierra, przez trzeci szwadron pułku Krasińskie
go, przypisując to francuzom, gdzie ich noga nie była i jedynie wskutek 
publicznej odezwy pułkownika Niegolewskiego, błąd swój, pewno nie
przypadkowy, zmuszonym był odwołać. Tu jednak pierwszy, co otwo
rzył drogę, wraleczny szwadron Kozietulskiego i następne z Tomaszem 
Łubieńskim i Roztworowskim, działały w obecności samego cesarza, 
całego sztabu i wszystkich wojsk zgromadzonych; cóż więc dziwnego, 
że niemniej godne wiekopomnej chwały zdobycie przez naszych ułanów 
wąwozu Sierra-Morena, nikomu prawie nie jest znane.

Z Murcyi do Andaluzyi, przechodząc w styczniu 1810 roku, za
staliśmy te wązkie i kręte między dwoma ścianami niebotycznych skał 
przesmyki, również jak w Sommo-Sierra, obsadzone działami i armią 
kilkudziesiąttysięczną i nie kto inny jednak torował tam drogę, ale my 
sami; a gdy pod Sommo-Sierra dzielni ułani Krasińskiego, sformowani 
już przed atakiem, jak piorun wpadli do wąwozu, my w ręku prowa
dząc konie pod paszczami dział, które ziały na nas kartaczami, wsia
daliśmy na koń i zdobywali pozycye, niedostępne prawie. Tegoż roku 
oparliśmy się byli aż o portugalską granicę i stanęliśmy pod Rodrigo, 
kiedy nam Welington z całą dywizyą zatamował drogę; kilkudziesiąt- 
tysięczny korpus jego składał się w części z anglików, w części z Por
tugalczyków, oraz ruchawki dowodzonej przez angielskich oficerów, 
zwanych Ordenenzas. Ci partyzanci byli dla nas najcięższą plagą, bi
twy bowiem otwartej unikając, dniem i nocą niepokoili nasze forpoczty
i mniejsze oddziały, urywali gdzie co mogli, zabierali transporty wo
jenne, żywność i magazyny, pastwili się nad maruderami lub jeńcami, 
od nich też największe ponosiliśmy szkody. Z naszej strony, pod Ro
drigo, lewćm skrzydłem, gdzie i myśmy się znajdowali, dowodził Bes- 
sieres, prawćm Massena, będący właśnie w odwrocie z nieszczęśliwej 
wyprawy swćj do Portugalii, środkiem korpusu Douvsen, marszałek 
gwardyi cesarskiej. Oba wojska rozłożyły się były zdała od siebie na 
łagodnych stokach wzgórz przeciwległych, rozdzielonych obszerną, ży
zną i piękną doliuą, którćj środkiem biegła w tysiącznych zwojach ma
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ła rzeczułka, jak wstęga błękitna wśród zieloności traw, bujnego zbo
ża, winnic, krzaków świętojańskiego chleba i lasków oliwnych. Dolina 
ta, utworzona przez dwie odnogi wzgórz, łączących się w stronie połu- 
dniowćj, rozszerzała się ku północy, dokąd tćż kierowała się i owa rze
czułka, parę mil dalćj wpadając do rzeki Aguenda. Nad rzeczką roz
rzuconych było kilka folwarków i osad, które znalazły się teraz pomię
dzy dwoma nieprzyjacielskiemi zastępami, lada chwila mogącemi te 
urocze siedliska, pełne wesela, swobody i życia, zgnieść między sobą, 
zamienić w kupę popiołów i gruzów, w dolinę łez i śmierci. Żal było 
patrzćć na tych mieszkańców biednych, którzy spostrzegłszy, w jakićm 
są położeniu, z płaczem i trwogą zabierali się do ucieczki, unosząc co 
kto mógł, a wymykając się pomiędzy wojskami ku południowi, w mnićj 
dostępne góry i wąwozy. Myśmy te sceny najlepiej widzićć mogli, zaj
mując na lewćm skrzydle wynioślejszą nieco pozycyą, zkąd tćż i całe 
prawie rozłożenie armii Welingtona dość dobrze widzićć się dawało. 
Korzystał z tego dowodzący dywizyą naszą generał Bessieres, pilnie, 
a bezustannie przez lunetę śledził ruchy nieprzyjaciela. Źe się tu wal
na bitwa stoczyć musi, już wątpliwości nie było; oba jednak wojska, 
tak nasze, jako i przeciwne, nie bardzo się ku temu kwapiły; z obu 
stron starano się pierwćj zbadać siły, z któremi się spotkać miano, 
rozkład ich i położenie miejscowości. W tawernie, czyli karczmie, 
znajdującej się poza naszym właśnie obozem, gdzie generał Bessieres 
kwaterował, jako w najdogodniejszćm miejscu, zjeżdżali się po kilka- 
kroć dowódzcy nasi, tam tćż i rady wojenne składano, rozsyłano szpie
gów, posyłki i rekonesanse. Nazajutrz po nadciągnieniu naszćm w tę 
stronę, kiedy się cała armia rozwijała jeszcze i rozkładała, po nocnćj 
naradzie wojennćj, do dnia otrzymały rozkaz wsiadania na koń dwa 
nasze szwadrony. Posileni naprędce winem i bułką, stanęliśmy w go
towości; zdziwiliśmy się jednak, widząc samego generała Bessieres, 
który pozdrowiwszy nas uprzejmie, osobiście nad tak małym oddziałem 
objął dowództwo i natychmiast dał znak do pochodu. Wąwozy dość 
były wązkie, ruszyliśmy trójkami, radzi z zaszczytu, że pierwsi zacząć 
mamy wojenne działania.

Ranek był pogodny i w okolicy górskićj prawdziwie zachwycają
cy; cała dolina zdawała się usypiać jeszcze w cieniu, spowita we mgle 
puszystćj, która na swej srebrzystćj powierzchni zabarwiała się już ró
żowym odblaskiem, rzuconym od wierzchołków gór, po stronie zacho- 
dnićj leżących, a oświeconych wprost jaskrawemi, purpurowemi pro
mieniami wschodzącego słońca, szczyty zaś gór po stronie wschodnićj, 
na któreśmy właśnie wstępowali, czarno prawie rysowały się na jasnćm 
tle w tysiączne barwy ozdobnego nieba; woń ziół górskich i dzikiego 
rozmarynu nasycając powietrze, czyniła go jakby orzeźwiającym balsa
mem.

Cicho postępowaliśmy za dowódzcą, który nas prowadził, cisza 
tćż najzupełniejsza panowała wokoło i w szeregach naszych; wobec tćj 
czarującćj natury, niejednemu wyrwało się tęskne westchnienie z my



ślą o oddalonćj rodzinnćj krainie, gdzie i gór niebrak i pięknych wido
ków, a choćby i mnićj piękne były, najdroższe, bo swoje.

Wąwóz, którym postępowaliśmy, w tył nieco poza linią naszego 
obozu, skręcając się ku południowi w prawo, prowadził na wyżćj pię
trzące się, niezbyt jednak wyniosłe szczyty; roślinność bujna w dolinie 
coraz się bardzićj ku wyżynom zmniejszała, odkrywając nagie, poryso
wane i popękane skały. Już byliśmy prawie u wierzchołka górzystego 
grzbietu, kiedy w załomie wąwozu generał zwrócił się ku nam i ręką 
tylko skinąwszy, kazał się zatrzymać; stanęliśmy jak wryci; Bessieres 
zsiadł z konia i pieszo, z lunetą w ręku, skierował się w bok ku rozpa
dlinie skały, która otwierała widok na drugi stok góry; wychylony z za 
tćj ściany kamiennćj, pilnie przypatrywał się czas jakiś, wreszcie zwró
cił się żywym krokiem i oznajmując, że niebawem z nieprzyjacielem 
spotkać się mamy, kazał mocnićj przytrokować kulbaki i w zupełnćj 
gotowości do boju postępować na szczyt góry.

W istocie okazało się, że armii naszćj anglicy chcieli tył zająć 
i w tym celu wysłali oddział huzarów, a za nim. o czem nie wiedzieli
śmy nawet, grenadyerów swroich i gerillasów. Generał widział tylko 
huzarów, gdyśmy więc pokazali się na wierzchołku góry, spostrzegli
śmy ich na paręset kroków przed nami. W jednej minucie, lubo w naj- 
niewygodniejszćj pozycyi, złożywszy lance w pół ucha końskiego, jak 
się należy, uderzyliśmy na nieprzyjaciela. Huzary jednak, ledwie nas 
spostrzegli, pierzchnęli odrazu; rzuciliśmy się w pogoń, kilkunastu do
stało się w ręce nasze, ale gdyśmy się w najlepsze rozpędzili, z dwu 
stron naraz, znienacka, to jest z boku od gerillasów i z frontu od gre
nadyerów angielskich, zaskoczeni i obsypani zostaliśmy gradem kul 
nieprzyjacielskich. Z grenadyerami, na których wpadliśmy bezwiednie 
prawie i zgoła niespodziewanie, nastąpiła najcięższa przeprawa; zrobiło 
się zamieszanie, jak w garnku, grenadyerzy cofnęli się wreszcie, my zaś 
opamiętawszy się po utarczce i obrachowawszy się między sobą, ujrze
liśmy w szeregach naszych znaczny ubytek. Ja i Eukaszek wyszliśmy 
obronną ręką z tćj przeprawy, z lekkiemi tylko ranami, ale najgorszćm 
było to, żeśmy wcale nie wiedzieli, co się z podkomorzycem stało. Nie 
mogliśmy się uspokoić w żalu naszym i niepewności, Żebrowski był 
prawie w rozpaczy, zaczęliśmy się rozpytywać towarzyszów naszych, 
ale to w pochodzie nie było łatwćm; gdyśmy się dopićro znaleźli w obo
zie, nadbiegł mój Iwaś, oraz wachmistrz z drugiego plutonu Bączalski, 
którzy zapewniali nas, że Józio niebył rannym nawet, lecz gdy pod nim 
konia ubito, porwali go grenadyerzy, uprowadzając z sobą.

Wieść ta przeraziła nas bardziej jeszcze, bo wydostanie się z rąk 
gerillasów, jeśliby oni pochwycili podkomorzyca, było niepodobnćni 
prawie, a co gorzćj, groziło śmiercią męczeńską.

Ja tak byłem tym nieszczęśliwym wypadkiem zgryziony, że mi 
się myśli plątały i zgoła rady nawet, ani ratunku nie widziałem żadne
go. Żebrowski wszelako, twardszćj snać odemnie natury, lubo za
smucony i zafrasowany mocno, przytomnej myśli nie tracił. Poduma
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wszy chwilę, pobiegł do pułkownika, zkąd powróciwszy, nie mówiąc nic, 
pieszo, z karabinkiem tylko, żywym krokiem ruszył na pobojowisko. 
Już było dobrze z południa, leżałem właśnie w szałasie z oliwnych ga
łęzi, ustawionym naprędce, stękając trochę po tćj gorącej przeprawie, 
bo mię rana w ręku paliła okrutnie, kiedym go spostrzegł nadchodzą
cego. Zziajany był i zmęczony, usiadł koło mnie, ocierając kroplisty 
pot, co mu oczy zalewał, mieszając się może z niejedną łzą za utraco
nym towarzyszem i przyjacielem. Zacząłem go się wypytywać, gdzie 
chodził i po co; milczał uparcie, ledwie nieledwie dowiedzićć się mo
głem, że dotarł do miejsca naszego rannego spotkania, że oglądał za
bitych, między któremi podkomorzyca nie było.

— Ale ja go muszę z niewoli wydobyć—powtarzał ciągle.
— Jakim sposobem?—spytałem wreszcie.
Machnął ręką wyraziście, ale nie odpowiedział nic.
— Mam ja myśl—rzekł po długićm milczeniu—bom się na po

bojowisku nie darmo włóczył, ale poczekajmy do wieczora, jak się ge
nerałowie zjadą na naradę, pójdę do tawerny, może i moja głupia gło
wa na co się przyda.

Napróżnom go się jeszcze wypytywał, Łukaszek jak  skamieniały 
siedział, nie mówiąc ani słowa.

Tu objaśnić wypada, że gdy Massena szedł jeszcze do Portugalii, 
zdobywszy tam niewielką fortecę Almeidę, leżącą o dwie mile od Ro
drigo, już za granicą hiszpańską, obsadził ją był garnizonem włochów, 
pozostawiając tam batalion piechoty z pułkownikiem i artyleryą. Teraz 
przeto, gdy Welington stanął między Almeidą i Rodrigo, została ta 
forteca zupełnie od armii naszćj odciętą, była to więc jedyna chwila, 
w którćj garnizon ten, gdyby z twierdzy wyszedł, mógłby i dywersyą 
Welingtonowi w czasie bitwy uczynić i połączyć się z nami. Zmiarko
wali to generałowie nasi i przed wieczorem jeszcze zebrawszy się na 
naradę wojenną, postanowili przesłać dowódzcy fortecy w Almeidzie 
rozkaz, aby ją  na dany czas, kiedy się walna bitwa nazajutrz rozpocz
nie, w powietrzś wysadził, a sam z garnizonem do nas się przez linią 
nieprzyjacielską przebijał. Chodziło o człowieka, któryby podjął się 
zanieść ten rozkaz komendantowi fortecy. Jeszcze więc na parę go
dzin przed zachodem słońca i przed wieczornym apelem, otrąbiono 
w obozie, że gdyby się znalazł ochotnik dla zaniesienia rozkazu do Al- 
meidy, stawić się ma do generała Bessikres po instrukcyą i jeśli w wy
prawie tćj szczęśliwie mu się powiedzie, sowicie nagrodzonym zostanie.

Gdy to usłyszał Łukaszek, zerwał się co żywo i pobiegł do kwa
tery generała, tu jednak ujrzał już czekającego na instrukcyą ochotni
ka, oficera od piechotnych strzelców, piemontczyka, który podejmował 
się tćj niebezpiecznój wyprawy. Byłyby wszelkie zamiary Żebrowskie
go upadły, gdyby nie kapitan trzeciego pułku legii, Łuczycki, dobry 
nasz znajomy, który się w kwaterze generała natenczas znajdował; 
za wstawieniem się jego, Bessieres, ułanów naszych bardzo lubiący, raz 
jeszcze rozpytawszy się dokładnie i upewniwszy o osobie Żebrowskie
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go, piemontczyka odprawił z niczćm, a Łukaszkowi przedarcie się do 
fortecy powierzył.

Żebrowski uradowany, wpadł do naszego szałasu i pośpiesznie 
przebierać się począł, opowiadając o posłuchaniu swojćm u generała. 
Kiedy po otrąbieniu i wywołaniu ochotnika wybiegał, nićmiałem czasu 
mówić z nim ani słowa, teraz więc nastawałem już mocno, aby mi po
wiedział, jaki związek mićć może ta jego awanturnicza wyprawa z my
ślą, którą tak stanowczo objawiał, że podkomorzyca z niewoli wybawić 
musi i że ma jakieś względem tego projekta. Nie wątpiłem bowiem, 
że ta wycieczka nie w innym celu była przez Żebrowskiego przedsię
braną.

— Proszę mi już wybaczyć—odparł Łukaszek—bo ja  nic nie 
powiem, nie chcę mówić przed czasem; jak da Bóg wrócę, to klnę się, 
że chyba z panem Józefem, a jak nie wrócę, no, to zmówcie zdrowaś- 
kę za moję duszę.

— Ale ja  możebym co dopomógł—rzekłem zniecierpliwiony tą 
tajemnicą—po co się kryjesz przedemną, czy to się godzi między 
nami...

— Niech Bóg uchowa!—zawołał Łukaszek—z czćm się mam 
kryć?., pan ranny jesteś, potrzebujesz spoczynku, ja  sam tylko na do
mysł idę i do takićj roboty jednego dosyć.

Tu, pożegnawszy się żywo, karabinek porwał na ramię i puścił 
się znowu w kierunku drogi którąśmy rano przechodzili.

Forteca Almeida położoną była za lewem skrzydłem wojsk nie
przyjacielskich, z naszego więc lewego skrzydła, Żebrowski chcąc się 
do nićj przedzierać, okrążać musiał poza całą linią wojsk angielskich, 
inaczćj jednak uczynić nie mógł, gdyż w górach i wąwozach z tćj stro
ny łatwićj się było przemykać, niż płaszczyznami od prawego naszćj 
armii skrzydła. Gdy nam znikł z oczu, długośmy jeszcze o nim prze
myślali, i prawdę rzekłszy, nie bardzo byliśmy pewni, czy z tćj szab
lonej wyprawy powróci.

Nazajutrz z rana zaczęły się już harce naszych i angielskich ty
ralierów, a niebawem i działa z obu stron rozpoczęły rozmowę; gadały 
też gadały, nie sekretnie wcale, aż ziemia pod nogami drżała, a lubo 
mgła ranna opadła w dolinie, zastąpił ją  dym gęsty, który chwilami 
tylko, pod lekkim powiewem wiatru, skłębił się i przerzedził. Nasze 
oba szwadrony, do asekuracyi dział przeznaczone, z miejsca się nie 
ruszyły; służba to jest dla kawaleryi najcięższa i stokroć od najżwaw- 
szćj bitwy do zniesienia trudniejsza; na ten raz jednak mnićj była, niż 
kiedyindzićj uciążliwą, położenie bowiem obrane szczęśliwie, znacznie 
nas od kul nieprzyjacielskich ochraniało. Tymczasem bitwa wzmaga
ła się na całćj linii; z naszćj strony legie ucierały się z piechotą an
gielską, rozsypaną w laskach oliwnych i winnicach; wśród najgęstszćj 
zieloności przeglądały ich czerwone mundury, które jaskrawćm słoń
cem oświecone, najwyborniej nadawały się do celowania. Śmieli się 
tćż z nich nasze mazury, przezywając „raczkami.”
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Wśród najgorętszćj bitwy prawie usłyszeliśmy potężny huk od
dalony, jakby sto dział razem zagrało; wybuch to był min podłożo
nych w fortecy Almeidy: ucieszyliśmy się, będąc już pewni, że Łuka
szek dotarł szczęśliwie na miejsce. Generał Bessićres, widząc legie 
nasze ucierające się z piechotą angielską, która się po uliczkach win
nic kryła, odkomenderował im w pomoc szefa Paca, z jednym tylko 
plutonem; wnet się tćż auglicy poczęli cofać ku wyżynom, na główną 
linię, gdzie sam Welington dowodził.

W tej chwili ujrzeliśmy rzecz dziwną, którćj z początku nikt so
bie nawet wcale wytłómaczyć nie umiał. Gdy się bowiem na całćj 
linii wojska angielskie dość porządnie cofać zaczęły na pozycye wyż
sze, nasze tćż bez zbytecznych strat posuwać si^ za niemi nie mogły, 
z oliwnego lasku, leżącego na samym skraju doliny, przy lewćm skrzy
dle naszem, wysunął się spory oddział grenadyerów szkockich. Już 
mieli na nich uderzyć nasi ułani, kiedy sam generał Bessieres, który 
przez lunetę śledził wszelkie ruchy, wstrzymał komendę. Nie mogli
śmy zupełnie zrozumieć, co to wszystko znaczy, ile że grenadyery, nie 
dając wcale ognia, sformowani porządnie, wprost ku nam śpiesznym 
krokiem dążyli. Gdy się już tak zbliżyli, że ludzi rozpoznać było mo
żna, z osłupieniem prawie ujrzeliśmy na czele owego oddziału... Ł u
kaszka i podkomorzyca! Za nimi stu dwudziestu kilku grenadyerów 
szkockich prowadziło kilkudziesięciu gerylasów ze związanemi ręko
ma. Wszyscy ci, jak się okazało, grenadyerzy, mniemani szkoci, byli 
to polacy, zabrani przez anglików w niewolę na San Domingo i wcie
leni do pułku szkockich grenadyerów, w którym przez ośm lat bez 
przerwy służyć musieli *). Łukaszek znalazł jednego z nich na pobo
jowisku, rannego lekko i przygniecionego zabitym koniem naszym 
ułańskim; byłby tam zapewne i życie zakończył, gdyby go był nie wy
ratował Żebrowski; opowiedział on swemu wybawcy i o reszcie roda
ków, którzy anglikom po niewoli służyli; umówili się więc, żeby w no
cy ujść i dostać się do naszego obozu, a Łukaszek miał ich przeprowa
dzić, spodziewając się, że i podkomorzyca przytćm oswobodzi. Rze
czy się jednak zmieniły: Żebrowski, idąc do Almeidy, porozumiał się 
z grenadyerem, który do swego batalionu powrócił, a skoro komen
dant fortecy wyszedł z załogą, podprowadził go Żebrowski na stano
wisko przez grenadyerów zajmowane, ci w jednej chwili rzucili się na 
stojących blizko gerilasów, niewolników i podkomorzyca uwolnili i na
wiązawszy ich jeszcze, jak baranów przyprowadzili do naszego obozu. 
Za nimi tćż ukazała się i załoga Almeidy, lubo znacznie uszczuplo
na, bo z tysiąca ogółem ludzi tam zostawionych, czterystu tylko wró
ciło; część wymarła w fortecy, część zginęła przebijając się przez li
nię wojsk angielskich, czćm tćż i wycofanie się naszych polaków gre
nadyerów osłonione i znacznie ułatwione zostało. Trudno jest opisać 
radość tych biedaków, zobopólne zdziwienie, wykrzykniki i powitania,
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gorące łzy rozrzewnienia, kiedy się znaleźli wśród swoich, usłyszeli 
mowę ojczystą i odzyskali nadzieję powrotu do rodzinnej ziemi. Nie
bawem rozległy się i wesołe śmiechy, zwłaszcza z ubioru owych Szko
tów, którzy przy pełnym mundurze nie mieli wcale, jednej, najpotrze
bniejszej rzeczy... szarawarów. Nasze wiarusy przekonani byli, że 
anglicy przez skąpstwo i na pośmiewisko tak im się ubierać kazali; 
nie mogła ich wcale przekonać reszta umundurowania, piękna i wspa
niała nawet. Mieli bowiem ogromne, ze skóry psów morskich, ber- 
myce, z ponsowemi wierzchami, piórami i kutasami i blachę złoconą 
nad czołem, na którćj był lew brytański; kolety krótkie, ponsowe, 
z kołnierzami i rabatami czarnemi, obszytemi taśmą białą; dp tego na 
obnażonych nogach nic więcej, tylko sznurkowe chodaki i zielone, 
w kratki, małe... fartuszki.

Ubiór ten, prawdę rzekłszy, chociaż niby paradny, nam samym 
śmiesznym się wydawał, a Iwaś mój aż się przeżegnał.

— Tfu!—zawołał spluwając—co to, proszę pana, za żołnierze, 
jak baby, bez szarawarów, tylko w fartuszkach chodząl

Obracali ich tćż nasi ułani i nadwiślańcy na wszystkie strony, 
i za boki się brali od śmiechu. Do późnćj nocy gwar był w naszym 
obozie jak w ulu.

Generał Bessićres niezmiernie był rad zdobyczy grenadyerów, 
wcielono ich do legii naszych, a Żebrowski, rozsławiony za swoją dziel
ną wyprawę, podany był do awansu i do orderu.

Po bitwie tćj, nierozstrzygnionćj, która przeszło ośrn godzin 
trwała, oba wojska na stanowiskach swoich zostały. Rozpoczęły się za- 
tćm układy i zawarto zawieszenie broni na dni piętnaście, po upływie 
których, gdyśmy się do walnśj bitwy przygotowywali, widząc na całćj 
linii angielskiej szerokie w nocy ogniska, ze zdziwieniem ujrzeliśmy 
rano, że już tam Welingtona ślad tylko w tych obozowych popiołach 
pozostał. W nocy bowiem, poprzedzającej dzień bitwy, wyniósł się tak 
cicho, żeśmy nie wiedzieli nawet, kiedy i jak to się stało.

Z całćj kampanii hiszpańskićj, wstrętnej i przykrej dla nas, bo
śmy, wbrew przekonaniom naszym, uczestniczyć w nićj musieli, ode
branie owych grenadyerów, rodaków naszych, z rąk anglików, było 
dla nas zdarzeniem najmilszćm, jedynćin po naszćj myśli dziełem wo- 
jennćm. Żebrowski, awansowany i ozdobiony krzyżem legii honoro- 
wćj pozyskał szacunek i miłość powszechną; bynajmniej go to jednak 
nie wbijało w dumę, uśmiechał się dobrodusznie jak zwykle.

— Et! co tam!—mówił rzucając ręką niedbale—niewielka sztu
ka, toby każdy potrafił, tylko Bogu dziękować,, że się pan Józef z rąk 
tych oprawców wydostał.

Wypadek ten stał się dla nas z całćj kampanii najbardziej pa
miętnym, ale również prawie niezapomniane i niezatarte pozostały 
w pamięci naszćj kilka miesięcy życia, któreśmy przepędzili we wsi 
Yaldepenias, w prowincyi Mancyi, gdzieśmy na odpoczynek po bitwie 
pod Ponte Almaras w roku jeszcze 1809 stanęli. Kraj to jest tak roz
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koszny, jakoby w nim wieczna panowała wiosna, istny raj i ziemia 
obiecana, a taką zwłaszcza była dla nas. Przyszedłszy do tćj osady, 
długiemi niewygodami wyniszczeni i znużeni, zastaliśmy tu wszystko, 
co tylko, jak mówią, dusza pożądać może... prócz ludzi. Mieszkańcy 
tutejsi, najzamożniejsi w kraju, opuścili siedziby, pozostawiając całe 
mienie, nieobliczone zapasy zboża, wina, bydła, trzody, domowe sprzę
ty, gospodarstwa całe, nietknięte i nienaruszone. Osobliwszy to 
i nadzwyczajny przedstawiało widok, niby w zaczarowanym zamku 
zastaliśmy wszystko na nasze usługi, a we wsi całćj cisza, pustka; ni
kogo, ani żywego ducha nie było. Nasz pułk i drugi holenderskich 
huzarów stał tu przez cztery prawie miesiące. Każda kompania mia
ła swój dom oddzielny; zagospodarowaliśmy się tak, że w jednćj sali 
zawsze były stoły nakryte, a kucharze mieli jadło przygotowane, stały 
gąsiory i stągwie z wybornćm winem, którego tam była taka obfitość, 
żeśmy go wypić nie byli w stanie, a zdarzało się, że nawet konie nićm 
myli, zwłaszcza holendrzy, którzy niezbyt w winie smakując, piwo dla 
siebie warzyli. U nas zaś Majewski, adjutant, co był komendantem 
placu, pędził wódkę z wina, wyborną; karmiono wieprze i pod zarzą
dem Skarżyńskiego doskonałe robiono szynki, salcesony i kiełbasy. 
Istnie tćż, jakby dla zabawy, mieliśmy codzienne z gerylasami utar
czki, były one mnićj lub więcej gorące i niebezpieczne, tyle właśnie, 
aby w czujności ducha rycerskiego utrzymać, zapełnić życie, i dać pole 
do popisu z opowiadań, które nam biesiady nasze ożywiały i rozwese
lały. Zdarzało się, że z wyprawy takićj wróciwszy, gdy już i stół był 
gotowy i kowal czekał z obcęgami i młotkiem dla przybicia oberwanćj 
podkowy i jęczmień leżał zasypany w żłobie, ledwie się miało czas nie
co posilić, znów trzeba było na siodło wskakiwać. Najczęścićj jednak 
wyprawy czyniły kompanie i oddziały kolejno, mieliśmy więc wypoczy
nek po trudzie spokojny i jeśli dni kilka upłynęło bezczynnie, już nam 
się i nudzić zaczynało. Była to prawdziwa jakoby rzeczpospolita żoł
nierska, życie wesołe, bez jutra, bez troski, a tylko wspomnienia ro
dzinnego kraju przerywały niekiedy tok myśli wesołćj, ale i te zagłu
szane były gwarną rozmową, zabawą, śmiechem towarzyszów. Życie 
to nasze miało w sobie niezwykły, dziwny, niewysłowiony urok jakiś, 
którego obraz niezatarty niczem, w pamięci naszćj pozostanie na- 
zawsze.

W końcu stycznia, już w 1812 roku, otrzymaliśmy rozkaz po
wrotu do kraju; radowaliśmy się wszyscy, ale nikt wićcćj nad podko- 
morzyca. Nas cieszyło zakończenie wojny uciążliwćj, wktórćj walczy
liśmy z obowiązku raczśj, z konieczności, nie z przekonania; cieszył 
powrót do rodziny i ukochanej ojczyzny, ale podkomorzyca, prócz tych 
wszystkich pobudek, ciągnęło serce, tęsknota do narzeczonćj i niespo- 
kojność tćm większa, że od miesięcy kilku, żadnych już nie otrzymywał 
ztamtąd wiadomości. Pewnym on był stałości uczuć swćj narzeczonćj, 
bo w listach poprzednich od podczaszego i Michasia, którego ojciec 
jeszcze przytrzymywał w domu, sam często i mocno zapadając na
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zdrowiu, i w przypiskach panny miał jasne dowody, że pamiętano
0 nim i czekano go niecierpliwie; teraz więc, gdy od tak dawna żadne 
nie nadchodziły wiadomości, niepokoił się mocno, nie mogąc pojąć przy
czyny tego milczenia.

W początkach lutego, wiosna już w tej południowej krainie w ca
łej pełni tysiączne a różnobarwne rozsypuje kwiaty, czas jest ciepły 
a nieskwarnyl powietrze zdaje się być najrozkoszniejszą kąpielą. We
soło puściliśmy się ku Pireneom, na Wschód, goniąc oczyma lekkie 
obłoczki, które nas wyprzedzały, lecąc w tęż samą, co i tny szliśmy, 
stronę, może na nasze sioła i dwory i lasy, dokąd nas równie szybko 
pociągały serca, ale setki mil oddalenia rokowały marsz kilkomiesię- 
czny. Pocieszała myśl jednak, że każdy krok konia, każde stąpienie 
zbliżało nas ku rodzinnej stronie; moglibyśmy się przeto całą duszą 
weselić, gdyby na tym świecie było gdzie światło bez cienia, wieniec 
radości bez wplątanego weń ciernia smutku i żałoby. I tu więc, czę
sto piosnka wesoła urywała się w pół słowa, częsta milkła ożywiona
1 żartobliwa rozmowa, gdy na usta wybiegło imię znane, imiona wielu 
a wielu towarzyszów naszych, których dusze uleciały do najpierwszej 
ojczyzny, ale prochy legły na obcej, oddalonej ziemi i niczyjej tam łzy 
żalu ani pobożnego nie wywołają westchnienia.

Wyszło nas, polaków, natenczas z Hiszpanii, wraz z legionami 
nadwiślańskiemi, czyli piechotnemi pułkami 6,000 ludzi. W końcu 
maja byliśmy już na rodzinnej ziemi, cztery miesiące szliśmy od Pam- 
peluny do Poznania. Drugiego dnia po naszem przybyciu, kiedyśmy 
z rana po długim i nużącym marszu wypoczywali, widząc, że już od 
dni kilku podkomorzyc jest więcej niż kiedykolwiek milczący i zamy
ślony, zagadnąłem go pytając czy nie chory.

Puszył ramionami.
— To gorzój niż choroba—rzekł smutnie—od Kruszyńskich ża

dnych wiadomości, stary Zaręba pieniądze wprawdzie nadesłał, ale ani 
słowa nie pisze, co się z nimi dzieje; tu nowa kampania się otwiera, 
a ja  sam nie wiem co mam robić z sobą... iść... czy zostawać.

—  Jakto?—spytałem—myślisz o dymisyi w marszu? przed naj
główniejszą może kampanią.

— Ha—westchnął—żeby choć urlop na kilka tygodni.
— Co tu o kilku tygodniach wspominać—odrzekłem—kiedy za 

kilka dni przyjdzie może na koń wsiadać.
Zacząłem mu przekładać, że kiedy się tyle lat przebyło cierpli

wie, należy już dotrwać do końca, a i wiadomości nadejść przecie 
muszą.

Kiedy tak rozmawiamy, wchodzi do kwatery naszej młodzieniec, 
którego ani ja, ani podkomorzyc nie poznaliśmy wcale; tylko Żebrow
ski, co natenczas przy ścianie tyłem do nas odwrócony, przysiadłszy 
w kuczki, w mantelzaku gmerał, słysząc że się drzwi otwierają, od
wrócił głowę.



— Pan Michał! jak Boga kocham!—zawołał podbiegając ku 
niemu.

Tu, jakby nam się oczy otworzyły, rzuciliśmy się na powitanie.
— Cóż? nie poznaliście mnie—mówił Michaś Kruszyński—ale 

i was też słońce opaliło; czarni jesteście jak cyganie: mnieby was chy
ba trudnićj poznać było.

Jak plutonowy ogień, a raczćj jak kartacze posypały się wzaje
mne zapytania, których narazie, połowa przynajmnićj uleciała bez 
odpowiedzi, albo półsłowami tylko załatwioną została. Tyleż-bo rze
czy było do wypowiedzenia, tyle wiadomości do udzielenia sobie wza
jemnie; a to wszystko chciałoby się w jednćj wypowiedzićć i usłyszćć 
chwili: jednych ust na to nie starczy i jednćj pary uszu zamało.

Najważniejszą atoli, lubo najsmutniejszą zwiastował nam Mi
chaś wiadomość; poczciwy, a ukochany przez wszystkich podczaszy, 
przed kilku miesiącami właśnie, zakończył życie. Michaś też, zała
twiwszy nieco sprawy majątkowe, jak skoro o nadchodzących woj
skach posłyszał, pośpieszył do Poznania, w celu odszukania nas i przy
łączenia się do naszych szeregów. To przybycie naszego kolegi, jako 
i bilecik od siostry, który narzeczonemu przywoził, uspokoiło wreszcie 
podkomorzyca; nie było jednak czasu do marzeń, do snucia jakich pro
jektów albo zamiarów przed wojną, bo już w kilka dni potćm, opa
trzono nas w świeże mundury i konie, zatrąbione na apel i ruszyliśmy 
własnym już krajem... za Niemen.

Wiekopomna wyprawa, na podobieństwo jakićjś krucyaty, którą 
Napoleon przeciw Rossyi przedsięwziął, znana jest całemu światu; ale 
gdyby o nićj setki tomów napisano, niebyłyby one chyba dostateczne- 
mi do odmalowania tych scen, na jakie oczy nasze patrzały, tych przy
gód, jakieśmy przebyli; tych wreszcie uczuć i wzruszeń, którycheśmy 
w tćj całćj kampanii doznali.

W szeregach wojsk, ciągnął za sobą ów chwilowy mocarz świata, 
mało nie wszystkie europejskie narody: istna wieża Babel. Czterykroć- 
stotysięczna armia posuwała się w linii bojowćj na przestrzeni stu mil 
przeszło, rozciągając się od Połongi, aż pod Tomaszów u galicyjskićj 
granicy. Ani Atylla, ani Batu-Chau nie ciągnęli tak szeroką przestrze
nią kraju; a jeśli owa dzicz barbarzyńska, w swym niegdyś pochodzie 
niosła pożogę i mordy, była ona bezwątpienia, wobec pojęć obyczajo
wych więcćj godną usprawiedliwienia niż ci, zowiący się wielkim, cy
wilizowanym narodem, co popiołami i rabunkiem znaczyli swe szlaki, 
i to na ziemiach jeszcze, za których rzekomo sprawę, walkę podej
mować mieli. Dla wojska nie było żadnych przysposobionych zapasów, 
miało ono zdobywać sobie samo wszystko, co do utrzymania i wyży
wienia jego było potrzebnćm. Naturalnćm tak dziwnego urządzenia 
następstwem było rozpasanie żołdactwa, grabież powszechna, a ztąd 
i zupełne rozluźnienie węzłów karności wojskowćj; tak, że z samego 
prawie początku kampanii, liczba maruderów już do trzydziestu tysię
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cy dochodziła i w skutek skarg a narzekania powszechnego należało 
przeciw własnemu żołnierzowi, osobne oddziały wojska posyłać. Nie
porządek ten nie był w armii francuzkićj żadną nowością. Znane bo
wiem są rabunki i zbrodnie nawet popełniane przez maruderów armii 
w czasie wojny austryackiój w 1809 roku; doszły one były do tego 
stopnia, że również jak  w 1812 roku osobne oddziały do łapania tych 
złoczyńców wyprawiano ’).

Z ośmdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset ludzi, ogółem ówczesne
go wojska polskiego, zostawiono tylko dwadzieścia pięć pod dowódz
twem księcia Józefa, jako korpus piąty, resztę zaś, przeszło sześćdzie
siąt tysięcy, rozrzucono tak pomiędzy armią całą, że ani ich samych, 
ani działania ich samoistnego nigdzie dopatrzćć się nie było podobna. 
Cała owa homeryczna wyprawa nosiła na sobie prawdziwe piętno czy
sto francuzkie: była olbrzymią na wielką skalę, komedyą. Sami hi
storycy ich zapewniają, że Napoleon rachował na przestraszenie nieprzy
jaciela i pewnym był, iż po pierwszćj bitwie przyjdą układy; komedyą 
była zorganizowana z rozkazu Napoleona a pod wpływem ambasadora 
P rad ta  owa niby konfederacya warszawska; komedyą były nakazy
wane z urzędu widowiska publiczne dla podniesienia zapału narodo
wego; komedyą, najrozmaitsze obietnice i przemowy Napoleona do 
wzywanych ad hoc deputacyi. Nieinaczćj nawet sami siebie oceniali 
główni aktorowie: Pradt komedyantem nazywa Napoleona, również jak 
księcia, Bassano, który żyć w tym żywiole przywykły, nawet istotnych 
aktorów woził z sobą do Wilna. Bassano nawzajem, taksamo nazywa 
przewrotnego arcybiskupa mechlińskiego. Murat w hiszpańskim najo
sobliwszym stroju nieinaczćj wygląda, a sam wielki reżyser nie po
zwala Dniepru inaczej nazywać, tylko szumnobrzmiącćm mianćm: Bo- 
rystenu! Dla nienasyconćj swej dumy poświęciwszy na najstraszniej
sze męczarnie śmierci 300,000 ludzi, pokonany patryotyzmem narodu, 
karnością armii nieprzyjacielskiej, dyplomacyą i klimatem, wesoły je
dnak i w najlepszym humorze okazuje się w przejeździe swym dnia 10 
grudnia przez Warszawę. Ilad że się wyrwał sam z nieprzyjacielskich 
szponów, żartuje, śmieje się, paple bez związku prawie, co mu ślina do 
g§by przyniesie i jednćj rzeczy tylko się obawia, aby w oczach Europy 
nie okazał się śmiesznym. Nikt mu zaiste zaprzeczyć nie może nie
zrównanego wojennego geniuszu; godne uznania są: dzielność i zapał 
francuzkiego wojska i tysiączne inne przymioty tego narodu, tćmbar- 
dzićj przeto zadziwiają, zdumiewają nieraz, niepojęta ich i nieuleczona 
lekkomyślność, barbarzyństwo często i chciwość. Wady te również 
jak przymioty najwybitnićj uwydatniły się właśnie czasu kampanii 
1812 roku, a najlepićj przez nas uważane być mogły; byliśmy bowiem

*) Rozporządzenie wojenne, tyczące się ukro'cenia tych nadużyć, wy
dane zostało w gtównćj kwaterze ccsarskićj w Schónbrunn, d. 14 czerwca 
180 9 r .,  podpisany książę Neufchatel,  major genera lny  Alexandre  (B e r th ie r ) .
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przyłączeni do wielkićj armii z dziewiątym korpusem generała Yicto- 
ra i dopićro w sławnćj rejteradzie po klęsce tego generała odesłano 
nas, już pod Orszą do korpusu piątego, dowodzonego natenczas przez 
generała Zajączka, gdyż książę Józef szwankując z koniem pod Taruty- 
no, nogę sobie wywichnął i zmuszony był dalćj jechać powozem.

Rabunki wojsk wielkiej armii, rozpoczęte zaraz na początku po
chodu, ciągnęły się już mimo wszelkich nawet przedsiębranych środ
ków, przez cały czas wojny nieprzerwanie; nieoszczędzono i Wilna, 
gdzie nietylko na przedmieściach dokazywało żołdactwo, ale i w klini
ce akademickićj pomieszczeni żołnierze, powypijali nawet spirytus ze 
słojów, w których przechowywane były ciekawsze okazy członków 
ludzkich, z żywych lub umarłych amputowane. Rozprzężenie, zbytki 
i nieład do tego stopnia doprowadziły armią, że już w Witebsku sto 
tysięcy ludzi ubyło z szeregów. Po krwawćj bitwie pod Smoleńskiem, 
gdzie nasze wojska walcząc głównie, straciły dwa tysiące ludzi i sześć
dziesięciu oficerów, wieść rozeszła się była, że tu stanąć mamy na zi
mowe leże. Mówiono, że za tćm mocno książę Józef obstawał; radził 
silnego nieprzyjaciela nie lekceważyć, przypomiuał ciężkie zimowe 
przeprawy Karola XII, a wskazując cesarzowi dzikie gęsi, które już 
na południe ciągnęły, przepowiadał ciężką zimę; wystawiał niebezpie
czeństwo prowadzenia wojny w tej porze w odległym kraju bez należy
tych zapasów i przygotowań; z drugiej zaś strony wskazywał korzyści 
w zajęciu prowincyi południowych i umocnieniu się w krajach już po
siadanych, dla rozpoczęcia dalszej wyprawy z wiosną następnego roku.
I Napoleon podobno, myśl tę z początku podzielał, powtarzając głoś
no, a dobitnie i chełpliwie, że „zastępy swoje nad brzegami Borystenu 
rozłoży.” Nowe jednak zwycięztwa zawsze dzielnych wojsk francuz- 
kich pod Połockiem i Walutyno, chęć zajęcia stolicy, a z nią i spodzie
wanych tam łupów wojennych, zmieniły poprzednie plany i popchnęły 
wodza do murów starćj, bogatćj Moskwy, o które cała wielkość jego 
i  potęga rozbić się miały.

Pod Smoleńskiem staliśmy jeszcze dni kilka, upały były tak wiel
kie, że nam hiszpańską naszą wyprawę przypominały; armia tćż jakby 
topniejąc, zmniejszała się ciągle, była wszelako jeszcze tak liczną, żeś
my stojąc tam przez dwa dni, dwa jeziora, nie wielkie wprawdzie, ale 
do szczętu i do kropli wypili.

Nastąpiła wreszcie sławna i pamiętna bitwa, pod Możajskiem, 
czyli Borodyno, która liczbę wojska jeszcze o dwadzieścia kilka tysięcy 
zmniejszyła; z obu stron bowiem poległo dziewięćdziesiąt tysięcy ludzi 
i dwadzieścia tysięcy koni. Zwarły się tu dwie największe ówczesno 
potęgi; bój rozpoczął na prawćm skrzydle Davoust, wraz, z księciem 
Józefem. Można sobie całą grozę tćj walki wystawić choćby z tego jednego, 
że z samćj francuzkićj strony w przeciągu godzin dziewięciu dano sześć
dziesiąt tysięcy wystrzałów działowych, czyli więcćj, niż po sto na mi
nutę. Geniusz wojenny Napoleona i męztwo wojsk jego przeważyły
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szalę, nieprzyjaciel pokonany byt chwilowo, ale niezwyciężony. Otwartą, 
została droga do starćj stolicy; tu czekać miał wielki wojownik, aby 
mu składano hołdy, zdano się na jego łaskę i przystąpiono do układów 
—napróżno; nikt go nie wita i nie spotyka, mieszkańcy oddając na łup 
i na pastwę płomieni dostatki swoje i własne siedziby, uchodzą w step 
bez pokłonu. Jestto prawdziwa samołówka, w którą się najezdnik ła 
pie; pięć tygodni łudzi się nadzieją układów, ale słońce coraz mniej 
grzeje i jesień, a za nią zima, zbliżają się wielkiemi krokami. Tym
czasem, gdy wojska polskie najcięższe odbywają służby obozowe, stojąc 
w otwartśm polu, osłaniając armią, rozbijając się dla wyszukania fura
żów i żywności, a ucierając się z forpocztami; francuzi o niczśm innśm 
nie myślą, nie marzą, tylko o zdobyczach. Napoleon, jako wódz, nie 
próżnuje także; zabiera kosztowności w Kremlinie, z cerkwi św. Iwana 
zdejmuje krzyż kilkunastołokciowy, oraz figurę św. Jerzego, gdyż prze
konano się, że są z czystego srebra ukute. Sam osobiście wybiera i wraz 
z Berthićrem rozpatruje, przy wesotój gawędzie, drogie sprzęty w zam
ku i aparaty w bogatej cerkwi zamkowśj, naradza się, co ile warte być 
może i każe przy sobie zrzucać na stosy; obraz, godzien pędzla jak ie
go znakomitego artysty. Wódz i generałowie bawią się rozmowami
o zrabowanych sobolach, srebrach i drogich klejnotach, żołnierze łupią 
sklepy, składy towarów i mieszkania prywatne. W nienasyconej chciwo
ści zapominają o wszystkiem, rzucają broń, amunicyą i wszelkie najpo
trzebniejsze, nieodzowne do życia i obrony zapasy, zapełniając nato
miast kiesony, wozy, tornistry, kieszenie, torby i mantelzaki tysiączne- 
mi rzeczami, których nawet wartości wcale nie znają. Wszystkoby za
brać chcieli, a nićmając gdzie chować już i jak z sobą dźwigać, wysypu
ją na ulicę to, co pierwej zagarnęli, rzucając się na nowe łupy, które 
i® się kosztowniejsze zdają. Trafiło się, że kompania jedna po wiele- 
frroć odmieniając zdobycz, wpadta wreszcie, późno już w nocy, do kasy 
rządowćj; stały tu wielkie wory z monetą, poczęto je dźwigać skwapli
wie, pękł jeden i całą strugą aż na dół po wschodach i na ulicę posypa
ły błyszczące, świeże pieniądze.

— Złoto! złoto!—rozległ się okrzyk wokoło.
Dalej-że, poraź niewiadomo który, wypróżniać tornistry i kiesze

nie z zabranych poprzednio przedmiotów, a zapychać je nową zdoby
czą, najpożądańszą—złotem, tym ostatnim wyrazem, skupiającym w so
bie wszelkie ich sny i marzenia. Cięższe to do dźwigania, niźli wyrzu
cone ładunki, ale cieszą się i weselą noc całą, przy blasku ognia piesz
cząc wzrok pozyskanemi skarbami, zasypiają marząc o bogactwie i roz
koszach; nadchodzi ranek, budzą się pełni dobrćj myśli i otuchy, ale 
co za rozczarowanie' mniemane złoto okazuje się1 prostą, świeżo z pod 
stępia wybitą, drobną miedzianą monetą.

My wszyscy, znając lepiej kraj i klimat tamtejszy, przewidywali
śmy prawie, co nas czeka, a nie kusząc się bynajmnićj o cudze mienie,
o żadne zdobycze, zaopatrywaliśmy się głównie w rzeczy nieodzowne,
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kożuchy, zaprzęgi i z&pa&y do utrzymania życia potrzebne. Francuzi 
żadnych rad, ani przestróg naszych słuchać nie chcieli, ale straszne 
następstwa przyniosły karę za chciwość i przekonały ith, kto miał 
słuszność za sobą,.

Dyplomatyczne układy, które się przez miesiąc przeszło ciągnę
ły, okazały się strategicznym wybiegiem, prostą ułudą; wielki wojo
wnik dał się złapać na wędkę swćj bezmiernćj zarozumiałości i dumy; 
przedstawienia i nalegania Napoleona w odpowiedzi otrzymały nako- 
niec wyjaśnienie, że „dla francuzów wprawdzie kampania skończona, 
ale dla rosyan teraz się właśnie zaczyna.” Bitwn pod Tarutyno i po
rażka Murata, przypominają nam, że należy myśleć o odwrocie.

( Dokończenie nastąpi).
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NAJNOWSZEJ LITERATURY WŁOSKIEJ.

P R Z E Z

Juliana oAdolfa Święcickiego.

I.

Studya literackie.

Molmenti: Jpolito Nievo  (Venezia, 1869 r.); Im pressioni letterarie  (Milano, 
8 75 r); N uovi impressioni letterarie  (T or ino ,  187 9  r.); Carlo Goldoni (Ve- 

p °zla> 1880  r .) .— E . Camerini: P ro fili letterari (Firenze, 1870  r . ) . —Luigi 
apuana: I I  teatro italiano contemporaneo (Pa lerm o,  187 2 r.); S tu d ii sulla le t-  

eroćura contemporanea (Milano, 18 8 0  r . ) .— F r .  de Sanctis: Sagg i critic i 
j “afloli> 1 8 74 r.); N uovi Sa g g i critici (N eapoli ,  187 9 r.); Zola  e CAssomoir 
18* an°ś r , ) ‘— G. P o le t to :  Amore e luce nella divina commedia (Padova,

7 6 r .) .  i ,  Martini:  Heine e Zendrin i (Milano, 18 7 9 r . ) .— Magrini: Danton  
ancesco G razzin i (Imola , 1879  r .) .  — Ar. Linaker:  V odierno realismo in  

Poesia ( i i r e n ze ,  1879  r . ) .— Bartoli: Storia  della letteratura ita liana  (Firenze,  
1 8 ^  r ' ^ t0my)-— Kantorowioz: S toria  della letteratura ita liana  (Zurigo, 

r ')- Giovani de Castro: S toria  della poesia popolare milanese (Milano, 
p  79 r 0 ' — Cesare Cantu: I ta lia n i illu stri (Milano, 1879  r. , 3 tomy); M onti e 

eta che f u  sua  (Milano, 187 9 r . ) .— M. Tabarrin i :  Gino C apponi (Firenze,  
p  ^  r ' ) ' — Angelo de Gubernatis: Alessandro M anzoni (F irenze,  187 9 r . ) .—

• 1 rampolini: A leardo A leard i (Firenze, 18 78 r . ) .— Corradino: P oeti con- 
le»>poranei (T orino ,  1879  r ) .—  Carlo Simiani: B ozze tti critic i (Milano, 1880  r.).

-Dr. Sebast.  Brigidi: Vita d i Giov. B a lt . N icco lin i ( f i ren z e ,  187 9 r.).

Wiadomo, że charakter wewnętrznego życia narodu, jego stosun- 
kow politycznych, religijnych i społecznych, odzwierciedla się i we 
współczesnych pomnikach umysłowych, które tym sposobem krystali- 
ZUJ3 niejako fizyognomią duchową danćj epoki. Kto tylko miał spo

dom II. Czerwiec 188(9? *  VW- 
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sobność wniknąć cokolwiek głębićj w życie wewnętrzne, w organizm 
duchowy dzisiejszych społeczeństw europejskich, temu nietrudno dopa- 
trzćć wspólności głównych rysów, charakteryzujących stan obecny cy
wilizowanego świata, podlegającego nowym prądom. Dążność do lek
ceważenia tego wszystkiego co się nie łączy ściśle z praktycznemi, 
materyainemi celami życia i rozwinięcie spotęgowanćj działalności 
w tych kierunkach, które do urzeczywistnienia celów powyższych pro
wadzić mogą; skoncentrowanie wszystkich sił żywotnych w sprawie 
dobrobytu materyalnego i połączonych z nim wygód, prowadzące do 
coraz nowszych wynalazków: jednćm słowem zwrot realny przeważa 
we wszystkich kierunkach pracy umysłów ludzkich.

Bardzo naturalnie, następstwem takiego stanu rzeczy jest bujny 
rozkwit nauk przyrodzonych i ścisłych, tak mocno z rozwojem dobro
bytu materyalnego połączonych i, co za tem idzie, odpowiednia reak- 
cya w literaturze i sztukach pięknych. Realizm życiowy odzwiercie
dla się w poezyi, romansach, w sztuce dramatycznćj i t. p., a że każdy 
kierunek ducha ludzkiego ma swych adeptów lub wrogów, ztąd wyni
ka walka idealistów z realistami.

Wiadomo powszechnie, jak poważne rozmiary przyjęła ta walka 
w literaturze francuzkićj, gdzie kierunek skrajnie realny wywalczył 
sobie szerokie koło zwolenników. W naszćj pracy O literaturze hi
szpańskiej wykazaliśmy czytelnikom Biblioteki w swoim czasie ‘), że 
Hiszpania nawet jest dziś areną walki tych żywiołów i że taki oklas
kiwany Selles np. w dramacie Nudo gordiano i innych pracach sce
nicznych posuwa nagi realizm do krańca.

Literatura włoska nie stanowi pod tym względem wyjątku; rea
lizm i tu się krzewi, wywołując tak zwaną giomne lelteralura (młodą 
literaturę) i zaciętą walkę veristow z idealistami.

„Przyglądając się bacznie, bez uprzedzeń i podszeptu naszych in
dywidualnych namiętności, mówi jeden z krytyków włoskich, naturze 
wieku, w którym żyjemy i zuchwałym zdobyczom nauki współczesnćj, 
czyż śmielibyśmy utrzymywać, że możliwe są dzisiaj hymny spokojne 
Manzoniego, skeptycyzm nawskroś subjektywny Leopardiego, ballady 
Pratiego i sielanki Aleardiego; jednćm słowem poezya dni ubiegłych? 
Nikt nie pogardza tą poezyą, która zdobyła cześć naszę jako wspania
ły pomnik wieku minionego; rozumiecie to dobrze minionego: lecz 
dzisiaj inne zwycięztwa wywalczyć trzeba, za innemi wodzami pójść 
należy.”

„Tymczasem nowe hasła wywołują straszliwy zamęt, mówi w in- 
nćm miejscu ten sam pisarz. Z jednćj strony umysły przerażone no- 
wemi ideami czepiają się konwulsyjuie (aggrappano convulsi), niby 
deszczki ocalenia, dawnych wyobrażeń; z drugićj strony nie pojmujące
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żadnych wędzideł (indocili di freno) mózgi obalają wszystko i negują. 
Nic się nie twierdzi jeszcze... nic!... Być może, iż twierdzenie 
istnieje tu i owdzie w indywidualnej świadomości uczonego, ale nie 
w sumieniu powszechnćm, które tak jest zachwiane w swych przeko
naniach, że pokolenia młode, zanim jeszcze poznały nazwiska Buchne
rów, Darwinów, Straussów, mienią się być ateuszami, niedowiarkami 
i materyalistami. Nikt dziś nie twierdzi, wszyscy wątpią; jesteśmy 
w tak zwanśj fazie przejściowćj” (siamo in uno dci cosi delti periodi 
di transizione, piu frequenti che non si creda nella storia dei po- 
poli) ‘).

Pragnąc zapoznać czytelników, choć pobieżnie, z najświeższym 
ruchem umysłowym we Włoszech, rozpoczynamy ten przegląd od hi
storyi literatury i od krytyki, poczem przejdziemy do powieściopisar- 
stwa, liryki i dramatu, w przekonaniu, że przedmiotowy rozbiór ruchu 
umysłowego narodu, wywierającego niemały wpływ na doskonalenie 
się idei estetycznych, jest kwestyą bardzo żywotną danćj chwili i może 
wpłynąć korzystnie, jeśli nie na oświecenie, to przynajmniej na zre
flektowanie wielu umysłów i poza Alpami.

„Miłość i nadzieja, mówi Molmenti w swojóm „wspomnieniu”
o Hipolicie Nievo, stanowiły treść jego życia, któtkiego, lecz ozdobio
nego wieńcem cnót wszelkich, pełnego energii myśli i szlachetności 
serca. Był on powołany do wielkich przeznaczeń: miał ducha wrzą
cego najszlachetniejszemi uczuciami, a zahartowanego w niedoli i mi
łości. Jako pisarz, malował żywo i analizował trafnie serce ludzkie, 
a chociaż śmierć wczesna nie pozwoliła mu rozwinąć dostatecznie ca- 
łćj potęgi twórczego ducha, i to jednakże co zostawił wystarcza do je 
go nieśmiertelności” (str. 14).

Hipolit Nievo urodził się w Padwie 1832 r. Pierwsze swoje 
prace poetyczne drukował w czasopiśmie: Alchimista Friulano, które
go j?dnym z główniejszych redaktorów był Ciconi, oraz wydał dramat 
p. t.: Galileo i kilka komedyjek. W r. 1856 ogłosił dwa romanse: 
Conte Pecoraio i Angelo di Bonia. Pierwszy z nich osnuty został na 
kanwie historycznćj ostatnich lat Rzplitćj weneckićj, drugi zaś jest ro
dzajem psychologicznego studyum, w którćm Nievo maluje nadzwy
czaj wiernie obyczaje ludu. Spędziwszy ostatnie chwile życia w sze
regach Garibaldiego jako pułkownik, utonął w roku 1861 w morzu, 
w czasie rozbicia okrętu. Dopićro po śmierci Nieva wyszły bardzo 
udatne jego poezye p. t.: Lc reminiscenze d'un anima, Le lucciole 
(Błyskotki), Amori garibaldini, odznaczające się nadzwyczajną pros
totą i szczerością uczucia. Do pośmiertnych poezyj tego pisarza na
leży jeszcze Ultimo Fsilio (Ostatni wygnaniec),’ „jedna z najpiękniej
szych poezyj satyrycznych w literaturze włoskićj” i romans history
czny: Confessioni d'un Olluagenario, najznakomitsze dzieło Nieva.

■) Conrado Corradino: P oeti contemporanei, Torino ,  187 9  r . ,  p. 12.



Przedstawił on w tćj pracy okres upadku rzeczypospolitej weneckićj, 
oraz idee wolności głoszone przez rewolucyą francuzką, kładąc nacisk 
na trzy epizody pamiętne nowćj ery włoskićj: upadek oligarchii we
neckićj, oblężenie Genui i rewolucyą neapolitańską w r. 1820, a przy 
końcu II tomu nie zapomina tćż autor i o obronie Rzymu przez Gari- 
baldego. Gruntowna znajomość epoki, sąd sprawiedliwy o ludziach 
i sprawach tego czasu, psychologiczna, prawda w odtworzeniu charak
terów romansu, a wreszcie artyzm szlachetny w zewnętrznćj szacie: 
oto zalety, które Hipolit Nievo uwydatnił w ostatnićj pracy.

To „wspomnienie” o Hip. Nievo przedrukował Molmenti zna
cznie skrócone w swoich Wrażeniach literackich, które się doczekały 
dwu wydań. „Co za rozkoszny tomik, mów'i o tćj książce jeden z fran- 
cuzkich krytyków. Ten mały zbiorek pisarzów włoskich, wybranych 
z takim artyzmem, będzie dla mnie antologią bardzo przyjemną. 
Molmenti wykazał w tej pracy talent krytyczny i to uczucie, tę mi
łość piękna, która tworzy artystę.”

Nadzwyczaj sympatyczne to dziełko, obejmujące sylwetki 30 pi
sarzów, rozpoczął autor od Godfreda Mamelego, którego hymn patryo- 
tyczny był marsylianką włochów w 1848 roku. W 22 roku życia 
zginął Mameli od kuli francuzkićj, a pamięć młodzieńca tak jest dro
gą dla włochów, jak imię Kornera dla niemców lub Petófiego dla ma- 
dżiarów. Utworów tego poety doskonałemi nazwać niemożna, lecz 
są one wiernćm zwierciadłem nadziei oraz szczytnych uniesień tej 
epoki.

Takim samym bobaterem-poetą był Teobald Ciconi, walczący 
pod sztandarem narodowym w 1848 r. Pierwsze jego poezye, grze
szące sentymentalizmem sztucznym i konwencyonalnością były przy
jęte chłodno. Gdy jednak długie i poważne studya wzbogaciły umysł 
Ciconiego, a idea niepodległości kraju oddziaływała na niego bardzo 
żywo, wstąpiła muza tego poety na podnioślejsze tory. Poświęciwszy 
się dramatowi, napisał dwie tragedye: Speronella i Eleonora di Tole
do, a w r. 1858 wystawił w Udine komedyą: Le pecorelle smarrilc 
(Owieczki zbłąkane).

Po tych pierwszych próbach wystawił z powodzeniem: Troppo 
lardi (Zapóźno), I  Garibaldim, Le mo.iche bianche (Białe muchy), La 
rivincila (Odegrana), La statua di carne (Posąg z ciała).

Niespodziewana śmierć matki podkopała zdrowie Ciconiego, któ
ry w skutek tego wypadku popadł naprzód w melancholią nieuleczoną, 
a ta sprowadziła wreszcie i śmierć przedwczesną. W r. 1863, po wy
stawieniu ostatnićj jego komedyi: LafigUa uniea (Córka jedyna), przy- 
jętćj z ogromnym entuzyazmem, Ciconi wstąpił do grobu. Duch tego 
pisarza przebywał zawsze w sferach najszlachetniejszych, a jedyną 
nienawiścią jego była nienawiść niemców i wszystkiego co obce.

Ludwik Mercantini należy do tegoż samego cyklu poetów, dla 
których swoboda ziemi ojczystćj była hasłem całego życia. Wpośród 
powszechnego materyalizmu zachował w duszy do śmierci najgorętszy
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entuzyazm młodości. Miał więcćj serca niż geniuszu; człowiek stoi 
w nim wyżćj od poety. Dzielność ducha nie opuszczała go nigdy, 
a na wygnaniu nawet robak zwątpienia daleki był od jego serca; pe
łen nadziei, wierzył zawsze w jaśniejszą przyszłość swój ziemi, i niby 
skromny Tyrteusz pisał swe pieśni pełne ognia, które wiodły współ
ziomków jego do zwycięztwa. W 1848 r. bohaterscy obrońcy Wene
cyi umierali z hymnem Mercantiniego na ustach; to też poezye tego 
poety żyć będą niejako dzieła sztuki, lecz jako skarbnice wspomnień
o niedolach i tryumfach włoskiego ludu.

Józef Torelli (Giro d’Arco), serdeczny przyjaciel Maksyma Aze- 
glio, to charakter nawskroś uczciwy; to pisarz, który słuchał tylko 
głosu sumienia, miał wstręt do wszelkiej hipokryzyi i nazywał rzeczy 
po imieniu. Jak wszyscy ludzie prawi posiadał tę energią spokojną, 
która imponuje; żył na dworze czas jakiś, ale nie został dworakiem. 
Dał on sobą szlachetny przykład tej demokracyi, która jest powsze
chną w kodeksach i dziennikach, lecz rzadką w sercach (str. 35). Je
go paesaggi przypominają Heisebilder Heinego. Mniej są udatne 
szkice literackie (Profili) tego pisarza, lecz największą mają wartość 
Wspomnienia polityczne (Ricordi politici), wydane po śmierci Torel- 
lego, a odznaczające się śmiałością sądu i trzeźwością przekonań.

Dalej przedstawia Molmenti sylwetkę E. Cameriniego, o którym 
niżej mówić będziemy; Biniego, zmarłego wcześnie poety melancholika, 
który „zacząwszy od zwątpienia o wszystkiem, skończył na rozpaczy” 
(str. 47); za nim idzie Tarchetti (f 1869), poeta, wykarmiony na Hei- 
nem i Leopardim, lecz oryginalny przytem i bardzo płodny, w ciągu 
bowiem lat czterech napisał siedm większych utworów (Paolina, Szla
chetne szaleństwo, Historya ideału, Opowiadania fantastyczno-humo- 
rVstyczne i inne); Franciszek Dall’Ongaro, poeta i dramaturg, który 
pierwszy usiłował oswobodzić dramat włoski z więzów klasycyzmu 
i wprowadzał na scenę nie abstrakcye zimne, lecz ludzi umiejących 
czuć, kochać i cierpieć (str. 56). Jednakże prace dramatyczne tego 
pisarza (11 Fornaretto, I'Ultimo barone, la Bianca Capello il Gugliel- 
mo Tell i inne) nie stoją na wysokości sztuki.

Józef Rovani „był jednym z pierwszych, którzy stworzyli silną 
reakcyą przeciwko starym tradycyom akademickim i skarlałemu epi- 
kureizmowi arkadyjskiemu.” Rozpoczął on działalność literacką od 
krytyki, zajmował się historyą (Młodość J. Cezara) i napisał romans 
historyczny, malujący trzy generacye medyolańskie. Jestto najlepsze 
obok Confessioni Nieva dzieło, jakie się w literaturze włoskiej tego 
rodzaju ukazało po Manzonim. Pośmiertną pracą Eovaniego jest: Le 
tre arii (Trzy sztuki) studya krytyczne.

Po Tomaszu Locatellim, który całą swoję działalność zognisko
wał w Gazecie weneckiej, Molmenti kreśli bardzo sympatyczną postać 
Laury (Beatrice Oliva) Mancini, zmarłej w 1869 r. poetki, która „po
święciła serce dla ogniska rodzinnego, a talent dla ojczyzny” (str. 73).
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Na sześć lat przed śmiercią poetki, muza Laury zwracała się i ku na
szćj ziemi, stwarzając pieśni natchnione współczuciem i miłością... 
Juliusz Carcano pisał dramaty (Spartaco), nowelle, poezye i trzy ro
manse (Damiano, Angiola Maria i Gabrio c Camilla), a prace tego pi
sarza grzeszą „czułostkowością chorobliwą i ckliwą słodyczą, pozba
wioną prawdziwego uczucia. Carcano ma serce, lecz uderza ono spo
kojnie, wolno, monotonnie; pisarz ten żyje w świecie własnćj fantazyi, 
gdzie wszystko jest słodkie i przecudne. W utworach jego nie spot
kasz odwiecznego kontrastu dodatnich i ujemnych żywiołów... wszys
tko tam pachnie.... wodą różaną” (str. 114). Antoni Caccianiga, przez 
czas jakiś dziennikarz, późnićj urzędnik, następnie osiadły na wsi sa
motnik, jest pisarzem modnym we Włoszech. W utworach swoich 
Vita campestre (Życie wiejskie), Bozzelli economici (Szkice ekono

miczne), Dolce fa r  nienle, 11 bacio delle contessa Savina sądzi spo
łeczeństwo swoje, nie odczuwając rządzących nićin namiętności. Jest 
on zanadto moralistą, wygłaszającym zbyt często jeremiady nad upad
kiem kraju oraz nędzą czasów i ludzi; lecz zaletą jego jest pewna 
jasność myśli i pewien szczery zapał przekonań, nie pokrywanych ża
dną maską.

Jan Verga, autor kilku romansów (Eoa, Sloria di una capinera, 
Nedda, Eros) wprowadził pierwszy do literatury włoskićj ten rodzaj, 
który we Francy i rozpoczęty z Panią Bocary Flauberfa, spotęgo
wany został w Teresie liaquin Zoli. Verga posiada żywość, śmiałość, 
bystrość spostrzegawczą i upodobanie w potwornościach francuzkich pi- 
sarzów; lecz nie posiada ich sztuki odtwarzania życia wewnętrznego 
naszych czasów i nie umie tworzyć charakterów drgających prawdą 
i życiem własnćm; zanadto roztrzela się on w szczegółach (str. 143).

Leopold Marenco, dramaturg, jest na wskroś idealistą. Oczom 
jego przedstawia się wszystko w jasnych barwach; wszystkie kreacye 
jego ducha są idealnie piękne ( Celeste, Marcelina, Adelasia)\ lecz świat 
tego pisarza nićma z rzeczywistością nic wspólnego. Marenco w złe 
nie wierzy, a jeżeli spostrzega je czasem, natychmiast sobie oczy dło
nią zakrywą. Dramaty jego, odznaczające się pięknością formy, grze
szą zupełnym brakiem walk namiętności, i dlatego, warunkom pra
wdziwego dramatu zadość nie czynią. Achiles Toreli, inny współczes
ny dramaturg, przewyższa Marenca umiejętnością rozwijania na sce
nie namiętności z taką prawdą psychologiczną, że widzowie zdają się 
mićć przed oczyma nie deski teatralne, lecz najdotykalniejszą rzeczy
wistość. Rozpoczął on zawód pisarski bardzo młodo: Onesli (Uczciwi), 
Verita (Prawda), Missione dclla donna (Powołanie kobiety) i jest obe
cnie jednym z najpopularniejszych pisarzów włoskich w dziale drama
tycznym.

Głośne imię na polu dramatopisarstwa historycznego, zdobył so
bie Józef Revere, przez jednych nad zasługę wynoszony, przez innych 
niesprawiedliwie krytykowany. Dramaty jego (Palleschi c g liA rabia li,
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Lorenzino de Medici, La Congiurą di Bedm ar, Sampiero da Bastelica) 
warunków scenicznych nie posiadają.

Ludwik Settembrini, autor Historyi literatury włoskiej, jest po
dług Molmentiego, raczćj pełnym ognia i siły sympatycznym artys
tą, aniżeli krytykiem; a goniący za jaskrawością efektów poeta Boito 
(Mefistofele, Re Orso) jest raczćj dziwacznym niż oryginalnym, więcćj 
kapryśnym niż nowym.

Najwięcćj miejsca poświęcił Molmenti zamykającemu książkę je 
go T. D. Guerraziemu. Pisarz ten ur. 1804 w Liworno. W 22 roku 
życia, napisał pierwszy utwór Baiaglia di Benevento, w którym z poza 
Mniej lub więcćj przezroczystćj zasłony przebija gorący protest prze
ciwko wszelkiemu uciskowi. W 1831 roku był uwięziony we Florencyi 
za dążności rewolucyjne, a w7 1834 r. wysłany na wygnanie na Elbę, 
gdzie napisał: Izabella Orsini i Assedio di Firenze (Oblężenie Floren
cyi). Powróciwszy do kraju, ogłosił dwie wyborne nowele: Veronica 
Cybo i Nuovi Tartu/i. Po rewolucyi, skoro wprowadzony został do Tos
kanii rząd konstytucyjny, Guerrazi był wraz z Montanellim i Mazzo- 
nim wybrany deputatem do władzy, a po ustanowieniu republiki—jćj 
dyktatorem. Po upadku tego rządu, skazany został na całe życie na 
yygnanie. W czasie pobytu na Korsyce napisał: Beatrice Cenci, La 
Torre di Nonza, Fides i inne opowiadania mniejszej wagi. Uciekłszy 
z Korsyki do Genui, oddał się tu całkowicie literaturze, a owocem je
go pracy były romanse: II mementhomo, II buco nel muro (Dziura 
w murze), II Plutarco italiano, L'assedio di Roma, L'asino (Osioł) 
i wiele innych.

Doczekawszy się jeszcze wyswobodzenia swego kraju, wrócił do 
ojczyzny i umarł rażony apopleksyą w 1873 r. Wszystkie prace wy- 
szłe z pod pióra Guerraziego nie jednakową mają wartość, lecz wszy
stkie noszą na sobie piętno oryginalności, szczególniej pod względem 
stylu, przepełnionego jużto nadzwyczajną śmiałością zwrotów, jużto po
godą klasyczną, już też nadmiarem hyperboli.

Powodzenie Wrażeń literackie/i w kraju i za granicą, skłoniło 
Molmentiego do ogłoszenia w roku zeszłym nowej seryi szkiców p. t.: 
Nuovi impressioni letterraie. Długi szereg pisarzów rozpoczyna Kaje
tan Trezza, poważny autor Lukreeyusza i K rytyki współczesnej, dwu 
dzieł krytycznych, które świadczą, że Trezza łączył w sobie powagę 
myśliciela z fantazyą poety, wszystkie warunki uczonego z właściwoś
ciami artysty—i że pierś jego oddycha miłością prawdy i wiarą w po
stęp ludzki. Piotr Salvatico był poważnym historykiem sztuki, Kamil 
Boito trzyma berło krytyki estetycznej; Cezar Betteloni, to poeta nie
doli, którego odie canzoni, ballate e leggende oddychają melancholij
nym smutkiem, świadcząc o głębokim rozstroju ducha poety; Józef Cap- 
parozzo, kapłan-poeta, którego utwory zebrane przez jego uczniów, 
odznaczają się obok wytworności retorycznćj i przesadnćj prostoty, ja 
snością wyrażenia, czystością obrazów, delikatnością uczucia i analizy. 
Forma ich jest uroczysta i klasyczna. Nie mógł on zrozumićć wielkie
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go i wrzącego ruchu nowych idei, które zaczęły śród nowych pokoleń 
kiełkować, i złączony duchem z przeszłością, naśladownictwem obcćm 
pogardzał. Niekiedy czuć w jego piersiach rozdźwięk między człowie
kiem a kapłanem; widać, że drgnień swego serca okiełznać nie mógł, 
że kochał, ukrywając swoje uczucie i że łagodził porywy serdeczne na
dzieją przyszłego życia. Jasny umysł Caparozza najwymownićj się 
uwydatnił w Majkach i Epigramatach, gdzie wyższa obserwacya łączy 
się z subtelnością a przejrzystą ironią. Antoni Peretti jest poetą na
tchnionym i narodowym. Ojczyzna i sztuka były dwoma zbratanemi 
ideałami jego życia. „W słowie „ojczyzna,” widział spółgłoski, sztuka 
miała z niemi połączyć samogłoski” (66). Utwory jego z jednćj stro
ny przemawiały do ducha, z drugiśj budziły myśl narodową. Poemat 
Perettiego liryczny: I  Marckesi dWcrea, którego treścią oswobodzenie 
Italii, jest jednym z najpiękniejszych klejuotów współczesnej poezyi 
włoskiój. Peretti um arł w 1858. r.

Mario Rapisardi był pierwszym w gronie młodych poetów dzisiej
szych, który wziął rozbrat z idealnością chorobliwą i głosił zdobycze 
nowśj myśli, kusząc się o rozwiązanie zagadek bytu. Rozpoczął on 
od wiary, przeszedł fazę wątpienia i skończył na zupełnym skeptycy- 
zmie. W Palingenesi kreśli historyą idei chrześciańskiej, w Iiicordan- 
ze odtwarza wewnętrzne walki ducha a w II Lucifero uosabia myśl 
ludzką z całą jćj wielkością i nędzą; jest on jednocześnie rewolucyoni- 
stą, kochankiem, artystą, mówcą, erudylem i krytykiem; krytykiem 
nadewszystko. Lucifero jest poematem ateistycznym, jest satyrą we 
wspaniałej, bogatćj szacie poezyi. Nie można się zgodzić z Rapisar- 
dim jako filozofem, trzeba w nim jednak uwielbiać poetę (str. 83).

Andrzćj Maffei położył wielkie zasługi jako tłómacz. W prze
kładach jego włosi nauczyli się kochać Byrona, Goethego, Schillera, 
Miltona i Moore’a.

Tomasz Gherardi dei Testa, toskańczyk, zajmował się czas jakiś 
adwokaturą weFlorencyi, lecz wcześnie porzucił ten zawód dla literatury, 
do której miał szczególne upodobanie od lat dziecięcych. Działalność 
swoję w tym kierunku rozpoczął od satyry ludowćj, lecz dopićro napi
sanie komedyi [Urn folie arnbizione) wprowadziło talent jego na właś
ciwą drogę.. Pierwszy ten utwór przyjęła krytyka chłostą a publicz
ność oklaskami. I nie zawiodła się na swoim sądzie. W ciągu roku 
napisał Gherardi trzy nowe komedye: Un momento di errore (Chwila 
błędu), Un viaggio per istruzlone. (Podróż dla nauki), Vanita e Caprie- 
cio (Próżność i kaprys). Były to sztuki wesołe, pełne prostoty i uczu
cia, w których autor maluje obrazy obyczajów z prawdą, finezyą i wdzię
kiem. W przeciwstawieństwie do istniejących przed nim dramatów 
konwulsyjnych i tragedyi z trąbami, bębnami i marszem tryumfalnym, 
utwory Gherardiego. wnoszące na scenę prawdę sytuacyi, naturalność 
charakterów, bogactwo i dowcip dyalogu a wreszcie zdrową wesołość, 
na wskroś młodzieńczą, były nowością arcy przyjemną (150). Powsze
chnie oklaskiwany, tworzył coraz uowe sztuki, jużto na tle społecz-
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nćm (Moda e la famiglia , Scimmie (Małpy), Vera blasone (Prawdziwy 
herb) Vita nuova; już też na politycznćm Coscienze elasliche (Su
mienia elastyczne), zajmując w dramatopisarstwie włoskiem wybitne 
stanowisko.

Skromniejszej skali komedyopisarzem jest Gallina. Treść jego 
utworów pospolita, węzeł dramatyczny bardzo prosty, lecz malowidło 
obyczajów prawdziwe a sceny pełne ruchliwości i życia. Do lepszych 
jego komedyj należą: Le barufe in famegia i La fam egia in r  ovina. 
Z wielkim talentem napisane są również: Tuli in campagna, Nissun va 
al monie, La chitara del papa. Są to wszystko utwory, któreby ludo- 
wemi nazwać można.

Piafael Giovagnoli, powieściopisarz historyczny (Spartaco, Opi- 
mia, Plautilla); Ferdynand Martini, dziennikarz i krytyk (Morale e il 
teatró)\ Ollindo Guerrini, poeta liryczny; Wiktor August Yecchi, po
wieściopisarz morski (Saggi storico-marinarescki, Bozzeti di marę) 
i kilku innych mniejszćj wagi pisarzów uzupełniają książkę Molmentiego.

Podawszy w najkrótszem streszczeniu zawartość Wrażeń literac
kich tego pisarza, przyznajemy otwarcie, że dać ono może zaledwie 
słabe wyobrażenie o niepospolitym talencie Molmentiego, uderzającym 
na każdćj stronicy jego książek. Tyle tam bystrości krytycznej, tyle 
subtelnej analizy, takie bogactwo erudycyi, taka bezstronność sądu, 
taki beznamiętny spokój w przedstawieniu najsprzeczniejszych kierun
ków i dążeń, a wreszcie taki wdzięk i poetyczność zewnętrznćj szaty 
Wrażeń Molmentiego, że się ich nie czyta, lecz pochłania.

Nie tak korzystnie przedstawia się ostatnia praca Molmentiego 
p. t.: Carlo Goldoni (studyum), jakkolwiek jestto także bardzo intere
sująca książka. Autor scharakteryzował na wstępie życie wewnętrzne 
Italii, a w szczególności Wenecyi w XVIII w. Hypokryzya jest has
łem wszystkich. Szczególna mieszanina dewocyi i galanteryi, pedan
tyzmu i występku—oto stan moralny włochów tej epoki, uzewnętrznio
ny i w sztuce. Akademie zamienione zostały w teatry ćwiczeń reto
rycznych, pełnych śmieszności. W poezyi nikt nie szukał myśli, lecz 
frazesów; uczucie nie odgrywało żadnćj roli, gdyż serc zbrakło. Jestto 
najsmutniejsza karta wr historyi literatury włoskiej. Nie było ani oj
czyzny, ani godności, ani uczuć (str. 5).

Na takićmto tle epoki występuje Karol Goldoni, słynny komedyo- 
pisarz, ur. w Wenecyi w roku 1707. Szczegóły o życiu tego pisarza 
czerpią historycy głównie z autobiografii (Mcmoires) Goldoniego, z hu
morem i prawdą skreślonćj. Zajęcia do jakich go rodzice skłaniali, 
nie licowały z upodobaniem młodego Karola do scćny, która taki mia
ła dlań urok, że będąc jeszcze niedorostkiem, opuścił szkołę i z prze- 
jezdnćin towarzystwem dramatycznem wybrał się w podróż. Nauka 
medycyny a późnić) prawa, szła leniwo, gdyż umysł Goldoniego gubił 
się ustawicznie w rozmyślaniach nad przyszłością teatru narodowego, 
na którym włochom zbywało. W tymto czasie powstały dwa pierw
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sze utwory komiczne poety: II buon padre i Cantatrice (Śpiewaczka). 
Dopiero po śmierci ojca wziął się szczerze do pracy i został adwoka
tem. Skłonność jednak do teatru nie opuszczała go nigdy; wyczeku
jąc na klientów napisał tragedyą liryczną Amalasunla. Następnie 
wystawił w Medyolanie poraź pierwszy sztukę komiczną: Gondolierę 
veneziano a potem w Wenecyi tragedyą: Belisario „pełną niedorzecz
ności, pozbawioną formy, treści i charakterów’’ (str. 29). Za Belizaryu- 
szern poszły: Rosmunda, L  Assemblea letteraria, Don Giomnni i Gri- 
selda, tak że wreszcie Goldoni porzucił zupełnie adwokaturę a oddał 
się wyłącznie teatrowi. Wkrótce potćm połączył się węzłem małżeń
skim z osobą, która mu była do śmierci najdroższą i najwierniejszą to
warzyszką. Napisawszy jeszcze tragedyą Enrieo re di Sicilia i Itinal- 
do di Montalbano tragikomedyą, porzucił niezgodny z naturą swojego 
talentu kierunek dramatyczny i wszedł na odpowiedniejsze dla siebie 
pole codziennćj rzeczywistości, którą z czasem miał tak po mistrzow
sku malować. Na scenie włoskiej panowały wówczas wyłącznie tak 
zwane komedye a braccia i a soggelo, w których poeta podawał tylko 
fabułę i wątek akcyi, podczas gdy aktorowi zostawiona została swobo
da dyalogu. Goldoni postanowił zreformować teatr przez wprowadze
nie na jego deski komedyi charakterów, a pierwszym krokiem w tym 
kierunku była sztuka Momolo Cortesan, przyjęta przez publikę nader 
życzliwie. Żeby jednak nie wprowadzać reformy zbyt obcesowo, napi
sał wkrótce, dla „ułagodzenia zwolenników dawnćj szkoły”: Le trenta- 
due disgrazie d'Arleechino i La notie critica (Noc krytyczna), dwie 
komedye a soggelto.

Tymczasem Goldoni został mianowany konsulem genueńskim 
w Wenecyi i na tem stanowisku będąc, napisał trzy komedye charakte
rów: La Bancarotla e la Donna di garbo. Lecz gdy zajęcia dyploma
tyczne nie przypadły do smaku poecie, zrzekł się ich prędko i wrócił 
do zajęć adwokackich w Pizie. Na szczęście jednak poznawszy w Li- 
worno dyrektora trupy komicznćj, opuścił powtórnie adwokaturę, a idąc 
za popędem miłości dla sztuki, wyjechał do Wenecyi wraz z trupą, 
z którćj przewodnikiem zrobił układ, że wyłącznie dla niego poświęci 
swoję komedyopisarską działalność. Pierwsza komedyą, jaką po tym 
układzie wystawił dyrektor Medebac na scenie S. Angelo, a mianowi
cie: Tognetlo bella grazia , przeszła bez wrażenia, lecz dwie następne 
Uomo prudente i Due gemelli veneziani (Bliźniacy), zapewniły Goldo
niemu zwycięztwo. Pierwszemi jednak utworami tego pisarza, pozba- 
wionemi przesady i fałszów życiowych, a płynącemi wprost z serca, by
ły dwie sztuki: Vedova scallra (Wdowa przebiegła) i Fula onorala, 
sponiewierane przez krytyków, a oklaskiwane gorąco przez publiczność. 
Ta zjadliwość krytyki i zawiść nędznych pismaków spotęgowały jeszcze 
twórczość Goldoniego, który tćż w ciągu roku wystawił szesnaście ko- 
medyj: II teatro comico, llcafle, L'Adulatore (Pochlebca), L'Antiquario,
II camliere di buon, gusto, La moglie prudente (Żona roztropna), L’in
cognita (Nieznajoma), U padre rivate di suo figlio i kilka innych.
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Taka nadmierna praca nabawiła poetę choroby, z którój wyszedłszy 
napisał w krótkim czasie: II padre di famiglia, VAvocato veneziano, La 
figtia obbediente (Córka posłuszna), La serva amorosa, Poeta fanatico 
i kilka innych. Rozstawszy się z Medebakiem, zawarł korzystniejszy 
układ z właścicielem teatru San Luca i wystawił zaraz na tej scenie 
trzy komedye: Sposa persiana, Ircana e Julfa i Ircana a Ispakan, do 
których fantastyczna historya Persyi dostarczyła mu wątku. Następ
nie po małej przerwie, spowodowanej powtórną chorobą, wystawił dzie
sięć nowych komedyi, jak: L a  Villegiatura, La Donna forte , Terenzio, 
La Peruviana i inne. Wezwany w r. 1756 przez infanta Filipa do 
Parmy, wystawił na teatrze książęcym trzy opery komiczne: La buona 
figlia, U festino i Viaggiatori ridicoli (Podróżnicy śmieszni), wszystkie 
z muzyką najlepszych kompozytorów. Po powrocie do Wenecyi, zna
lazł jeszcze niechętniej uprzedzonych nieprzyjaciół swoich, a w szcze
gólności partyą Gozziego, co znów podwoiło działalność poety, którój 
owocem były komedye: Tasso, L'egoista, Rustegki, La vedova spirito- 
sa i kilka innych. Odwiedziwszy Rzym, który zrobił na nim silne wra
żenie, po powrocie do Wenecyi wystawił: Gli innamorati (Zakochani), 
La casa nova i kilka innych. W tym czasie ofiarowano Goldoniemu 
urząd superintendenta widowisk królewskich w Paryżu w teatrze wło
skim. Przed wyjazdem (1761) wystawił jeszcze kilka nowych komedyi, 
z których ostatnią była: Una delle ultime sere di carnevale (Jeden 
z ostatnich wieczorów karnawałowych), sztuka alegoryczna, będąca 
ostatnićm pożegnaniem ojczyzny. Teatr trząsł się wtedy od oklasków, 
a okrzyki: Duon viaggio! (Szczęśliwej podróży!) Felice ritorno! (Szczę
śliwego powrotu!), tak wzruszyły Goldoniego, że płakał, jak  dziecko. 
Dwie nowe sztuki, jakie wystawił w Paryżu: Amor paterno i La serva 
ńconoscente (Sługa wdzięczna), nie podobały się, ale zato Goldoni zdo
był sobie publiczność paryzką wystawieniem sztuki francuzkićj: Bour- 
ru bienfaisant (1771); Ludwik XVI dał poecie 6000 franków gratyfi- 
kacyi i 1200 fr. pensyi rocznój. W 80-tym roku życia złożył Goldoni 
pióro komedyopisarskie, a zabrał się do pisania Pamiętników po fran- 
cuzku. W dwa lata późnićj wybuchła rewolucya i bićdny starzec stra
ciwszy pensyą, znalazł się nagle wraz z żoną w okropnej nędzy, która 
tćż skróciła dni jego życia. Umarł 6 lutego 1793 r., a nazajutrz po jego 
śmierci—dziwna ironia losu—konwencya narodowa, przyznała Goldo
niemu całą pensyą, z którój już tylko wdowa staruszka korzystać mia
ła. Tak żył „Molier włoski,” którego najmilszemi gwiazdami w życiu 
były: sztuka i Wenecya. Charakter Goldoniego szlachetny, lecz 
słaby. Miał on więcćj skromności, niż dumy szlachetnćj. O ile 
dzielnie walczył ze sztuką pełną maniery, o tyle brakło mu odwagi do 
walczenia z hypokryzyą wieku. Był on pokorny i uniżony wobec mo
żnych, uprzejmy z niższemi, pochlebstw nie żądał, zazdrością się brzy
dził, a jakkolwiek żył czas jakiś na dworze, dworakiem z interesu nie 
został i honorem nigdy nie frymarczył, pomimo, że w owym czasie tyl-
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ko pochlebcy żyli wygodnie. Wpośród zepsucia powszechnego umiał 
być zawsze szlachetnym.

Z komedyi Goldoniego wieje filozofia zdrowego rozsądku, którą 
czerpał z ludu, przypatrując się jego zwyczajom, jego duchowi. Nikt 
nieumiał lepićj od niego wniknąć we wnętrze serca swych współziom
ków, to też w komedyach swoich odzwierciedlił ze świeżością nieśmier
telną całość życia weneckiego ludu. Wprawdzie napisawszy przeszło 
150 prac dramatycznych, nićmiał czasu i cierpliwości do ich należytego 
wykończenia; ale tćż z drugiej strony utwory jego mają zapewnioną 
nieśmiertelność, dzięki świeżości wrażeń, prawdzie uczucia i bystrości 
analitycznej, jednćm słowem temu wszystkiemu, co w utworze scenicz
nym stanowi życie. Goldoni jest niższy od Molier’a pod względem 
głębokości pomysłów, piękności formy, a nadewszystko tego subtelnego 
dowcipu, który u komika weneckiego przechodzi nieraz w trywialność. 
Muza Molier’a, to margrabianka, piękna, wyperfumowana i elegancka; 
muza Goldoniego, to wieśniaczka powabna, o licach, jak  krew z mle
kiem. Pierwszy odznacza się uczuciem delikatnćm, subtelnem, a głę- 
bokiem; drugi prostćm, szczerćm, lecz powierzchownem. Autor Tar- 
luffe'a posiada umysł wykształcony; sztuka Goldoniego nie jest wcale 
owocem studyów, a zasady jego ograniczały się do prostych obserwacyi 
zdrowego rozsądku. Francuz jest filozofem i artystą, włoch artystą 
tylko. Jeden rozmyśla i zastanawia się poważnie; drugi obserwuje wy
bornie i śmieje się. Goldoni nie był jednak fotografem tylko, jak chcą 
niektórzy, bo umiał nadawać kreacyom swoim życie i barwę, czego 
i niektórym postaciom Molierowskim brakuje. W każdym razie jest on 
twórcą nowożytnego teatru włoskiego.

Studyum Molmentiego o Goldonim, napisane z właściwym temu 
pisarzowi talentem i smakiem, czyta się wprawdzie bardzo przyjemnie, 
ale warunkom prawdziwie krytycznej pracy nie czyni zadość. Wszyst
kie sądy autora czytelnik in verba magistri przyjąć musi, gdyż Mol
menti nie poddał analizie żadnej z prac Goldoniego i nie przytoczył ani 
jednej sceny, któraby taki, lub inny sąd krytyka usprawiedliwić mogła. 
Strona biograficzno-bibliograficzna tego studyum jest w stosunku do 
całości zaobszerna i tym sposobem na rozbiór gruntowniejszy, przy- 
najmnićj pierwszorzędnych komedyi „Menandra” włoskiego (bo i tak 
nazywają Goldoniego) miejsca niestało.

Z rozrzuconych po pismach peryodycznych artykułów E. Cameri- 
niego, powstała książka bardzo ciekawa p. t.: Profile literackie, zawie
rająca szereg studyów o najrozmaitszych pisarzach. „Artykuły te, mó
wi Roux '), są nietylko sympatyczne i rozumne; lecz oprócz tego zawie
rają mnóstwo wskazówek i anegdot literackich, z których historya sko
rzysta. Zarzucają mu wprawdzie, nie bez słuszności, optymizm zbytc-

' )  H istoire de la  litlerature contemporaine en Ita lie . Paris ,  1 8 7 4 ,  pag.
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czny, lecz wada ta jest po większej części pozorna. Zpoza grzeczności 
przegląda zawsze prawdziwa myśl autora, który tą rozsądną taktyką 
chrześciańską zdobył sobie sympatyą powszechną, nie zdradziwszy in
teresów sztuki.1’

Camerini rozpoczyna dzieło swoje od historyografów i polityków 
(Mikołaj Machiavelli, Juliusz Michelet, Fr. Guizot, Raffael della Torre, 
Aureliusz Bianchi Giovini), przechodzi następnie do ziemiopisów (An
toni Bresciani) i reformatorów na polu religijnych studyów (Wincenty 
Gioberti); charakteryzuje greckiego naturalistę (Paweł: Lioy) i amery
kańskiego metafizyka (R. W. Emerson) i wykazuje zasługi tłómaczów 
Arystotelesa (Bonghi i Ricci). W dalszym ciągu rozbiera stanowisko 
panegiryków i biografów (Fr. Arago, St. Canovai, Daw. Brewster, W. 
C. Henry, Waddington Kastus, Dom. Berti, Johnson, Macaulay); anali
zuje twórczość romansopisarzów angielskich (Troloppe, Bulwer, Dou
glas Jerrold) i nowelistów (Bersezio, Poe, Gerard de Nerwal); oraz pod
daje krytycznej analizie duchowe płody wielkich poetów świata (Milton 
e 1’Italia, Goethe e gli Amori, Wiktor Hugo, Heine).

Niektóre z powyższych artykułów pisane są gruntownie i kryty
cznie, inno z pośpiechem; ze wszystkich jednak przebija szlachetna nie
podległość myśli, niekłamany zapał uczucia i dbałość o elegancyą for
my. Camerini wydał jeszcze dwa tomy: Profilów literackich, których 
jednak nie znamy. Śmierć zaskoczyła dzielnego pisarza pośród gorącz
kowej prący, a sława, która mu nigdy nie towarzyszyła za życia, od
dała mu dopićro honory swoje na mogile...
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W podobnyż sposób, jak  powyższa książka, powstała praca: O te
atrze współczesnym we Włoszech. Autor jej, Ludwik Capuana, podda
je we wstępie sądowi czytelników, czy dobrze zrobił, że artykuły luźne, 
drukowane w różnym czasie po dziennikach (La Nazione i Persece- 
ranza), przedrukował razem w jednej książce. Naturalnie, prasa to 
Moloch, w którego wnętrzu ginie wszystko.. bez wieści, a książka prze
chodzi do potomnych: ale to, co jest nawet dobre w dzienniku, nie za
wsze kwalifikuje się do książki. Felietony teatralne, pisane pod wra
żeniem chwili i po większej części dalekie od wszelkićj gruntowności, 
najmniej właśnie nadają się do przedruku, a z takich właśnie felieto
nów składa się książka Capuany. Owszem, powiedziałbym, że tego ro
dzaju książki przynoszą niekiedy więcćj szkody, niż pożytku; rozpo
wszechniają bowiem i utrwalają o pewnych autorach sądy powierzcho
wne i doraźne, oparte w danej chwili na jednćj tylko sztuce. Capuana 
Wszakże jest pisarzem poważnym, a nadewszystko trzeźwym. Nie po
zwala on sobie żadnych iluzyi i patrzy na literaturę dramatyczną wło
ską bez najmniejszych uprzedzeń, bez okularów próżności narodowej. 
Otwarcie przedstawia swoim współziomkom opłakany stan teatru we 
Włoszech, wykazując, że nie ilość scenicznych elukubracyi, lecz jakość 
dzieł sztuki, stanowi literaturę dramatyczną. Rozbierając rozprawę 
Trevisaniego: O stanie literatury dramatycznej włoskiej w ostalniem
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dwudziestoleciu '), powiada bez ogródki, że „teatru my (włosi) nie po
siadamy właściwie, lecz tylko pisarzów i ich utwory” (str. 7). „Dopóki 
autorowie nasi, mówi cokolwiek dalej, biorąc sig do pisania komedyi, 
nie będą pamigtali o tem, żeby one były dziełami sztuki, dopóty wszel
kie ich wysiłki odrodzenia literatury dramatycznćj okażą, sig zawsze 
bezskuteczne.”

W nastgpnym artykule: Autori et altori, Capuana przedstawia 
bardzo ciekawy obraz stosunków materyalnych świata aktorskiego do 
dramatopisarzów włoskich, ex re ogłoszenia prawa o własności litera- 
ckićj, które wywołało migdzy aktorami straszną burzg. Byli oni zgor
szeni, że pisarze dramatyczni ośmielili sig żądać odpowiedniejszego wy
nagrodzenia za swoje prace, kiedy jakaś np. setka franków powinnaby 
im wystarczać przy tym zaszczycie, że ich dzieła są przedstawiane. 
„Prawa autorskie, wołają aktorowie, to zupełny upadek sztuki. Ileż 
towarzystw zginąć musi... Autorowie dramatyczni są względem nas 
niewdzięczni; my im nic nie zawdzięczamy, oni nam wszystko. W re
zultacie jeżeli już mamy płacić, to Augier’om, Sardou, Dumasom i t. d., 
a nie autorom naszym, których sztuki są bez wartości i jeżeli mają ja 
ką zasługę, to tg chyba jedynie, że... są włoskie” (str 16). „Sztuka 
dramatyczna, konkluduje Capuana, dopóty wśród nas liię zakwitnie, do
póki jćj kapłani nie będą mieli pewności dostatecznego wynagrodzenia, 
któreby ich zrobiło niezależneini i pozwoliło oddać się sztuce catem ser
cem, obecnie bowiem los komedyopisarzów włoskich jest najnędzniejszy 
w Europie.”

Pierwsza połowa książki, o którćj mowa, składa się z felietonów, 
traktujących o pojedynczych utworach scenicznych włoskich pisarzów, 
druga zaś zawiera kilkanaście recenzyi o sztukach obcych, a tylko na 
scenie włoskićj przedstawianych (Les idees d. M-m a Aubray, Dumasa 
syna; Paul Foreslier, Augier’a; Nos bon villageois, Sardou; Le lion 
amoureux, Ponsarda i inne). Są to wszystko krótkie artykuły, pisane 
z poczuciem artystycznćm i znajomością przedmiotu.

Tenże sam autor wydał przed dwoma miesiącami pierwszą se- 
ryą swoich Studyów o literaturze współczesnej. W przedmowie Capu
ana, idąc za de Sanctisem, taką daje swoję profesio fidei jako krytyk: 
„forma nie jest apryorystyczną, nie jest czćrnś, coby istniało samo 
w sobie w różnicy od treści, jakby ozdoba, albo strój, albo dodatek do 
nićj: a więc z treści, działającćj w umyśle artysty powstają tak treść 
jak forma. Lecz°jeżeli treść piękna, poważna, pozostała w umyśle a r
tysty bezczynna, albo słaba lub zniszczona, jeżeli nie miała dostatecz
nej siły twórczćj i objawia się w formie niedołężna, fałszywa lub ska
żona, cóżby znaczyło opiewać jćj pochwały?... W tym wypadku treść 
może być ważna sama w sobie, lecz jako literatura i jako sztuka jest 
bez wartości. I przeciwnie, treść może być niemoralna, niedorzeczna,

' )  Delie condizioni della letteralura dram m atica ita liana  nel ultimo  
venlennio, relazione storica . F irenze,  1 8 6 7 .
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fałszywa, lub próżna; lecz w pewnym czasie i w pewnych okolicznoś
ciach działała potężnie w mózgu artysty i stała się formą, której treść 
jest uieśmiertelnaL.” To powiedziawszy, Capuana rozbiera dzieło os
tatnie Micheleta (Le Banquel, papiers intimes) jednę z tych zwyczaj
nych utopii serca, tak łatwych dla charakteru, będącego mieszaniną 
jasnowidzenia i halucynacyi;’’ daje sylwetkę Teofila Gautier, poety, 
krytyka, romansopisarza francuzkiego, a nadewszystko człowieka; kre
śli działalność Leonarda Vigo, poety sycylijskiego, zmarłego w osta
tnich czasach i zbieracza pieśni ludowych. W dalszym ciągu analizu
je, dość płytko, utwory Zoli; daje wyborną charakterystykę Jana Pratie- 
go, Rapisardiego, Aleardiego i kilku innych poetów; poświęca kilka 
kartek historycznćj pani Roland i kończy tę galeryą obrazków spra
wozdaniem ze Szkiców krytycznych Canellego.

W ogólności Studya Capuany pokazują pisarza wytrawnego, 
a w porównaniu ze znaną nam poprzednią pracą tego autora, stanowią 
postęp tak pod względem głębokości sądu, jak i formy.

Mamy przed sobą dwa grube tomy prac Franciszka de Sanctis, 
byłego ministra za Wiktora Emauuela, jednego z najpoważniejszych 
pisarzów włoskich w obecnej chwili. Są to Szkice krytyczne (w trze- 
cićm wydaniu, str. 528) i Nowe szkice krytyczne (w drugićm wydaniu, 
str. 527). W obu tych pracach wykazał autor dowody niepospolitej 
erudycyi, tak w dziedzinie literatury ojczystej jak i obcćj, obok nieza
przeczonej głębokości sądu krytycznego. Czegóż bowiem niema w tych 
dwu tomach. Gruntowna i z wielkim talentem napisana analiza dzieł 
dramatycznych Szyllera; sprawozdanie z Kursu literatury dramatycz
nej Saint-Marc Girardin’a; rozbiór Lukrccyi Ponsard’a; krytyka Pa
miętników historycznych i literackich Villemaina; paralela literacka 
między Schopenhauerem a Leopardim; recenzya Historyi liicratury 
włoskiej Cezara Cantu; ocena Historyi XIX wieku Gerwinusa; studya 
nad treścią Boskiej komedyi Dauta i Uwagi krytyczne nad Wiktorem 
Hugo. W drugim tomie zastanawia się nad niektóremi postaciami 
z Boskiej komedyi; daje bardzo gruntowną i wyczerpującą charaktery
stykę Pariniego „pierwszego poety nowożytnej literatury włoskićj;” 
wykłada o krytyce Petrarki; kreśli sylwetkę Maksyma d’Azeglio; oce
nia liryczno-epiczny świat Manzoniego; daje obszerne (359—407) i cie
kawe studyuin nad Zolą; przedstawia działalność Thiers a; wykazuje 
pierwiastki filozoficznego realizmu i analizuje liryki Leopardiego.

De Sanctis nie rozsiewa w krytykach swoich frazesów, lecz my
śli, umie postaciom swoim nadawać szczególną wypukłość i życie, 
a daleki jest zawsze zarówno od przesadzonych uwielbień jak i stron
nego poniżania. Walczy on ze wszystkićm co jest niepewne, chwiej
ne i mgliste, chociaż sprawiedliwość przyznać każe, iż niekiedy sam 
wpada w te wady, które u innych potępia. Każe on nienawidzićć sen
tymentalizmu, idealnych wybryków i marzeń nad nieskończonością, 
które obezsilają ducha; lecz sam pocichu wielbi idealizm, daje się uno
sić porywom swoich marzeń i lubi przebywać w świecie abstrakcyi.
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Wobec idei, wobec prostego faktu zatrzymuje się nieraz, wytwarza so- 
fizmaty, kręci się w kole niepotrzebnych subtelności, a przeszedłszy naj
rozmaitsze perypecye myślowe, rozprawia na kilku stronicach o tem, 
co dałoby się powiedzieć w jednym okresie. Lecz kiedy umysłu swe
go nie rozprasza pośród drobiazgów, kiedy żadna myśl uboczna nie za
kłóca jego mózgu, widać na kartach jego książek rozum krytyka, 
umysł otwarty dla wszelkich wrażeń artystycznych, szlachetną śmia
łość poety i smak subtelnie wykształcony '). Żeby dać czytelnikom 
pojęcie dokładniejsze o charakterze krytyk de Sanctis’a, zatrzymamy 
się cokolwiek dłużej nad jego rozprawą o Zoli (Zola i UAssomoir), wy
głoszoną w Neapolu 15 czerwca 1879 r. na posiedzeniu Towarzystwa 
filologicznego a obsypaną grzmotami oklasków. Wobec najróżnorod
niejszych sądów o autorze Nany, mniemam, że słówko krytyczne takie
go krytyka jak de Sanctis, wypowiedziane o utworze, które miało po
dobno 46 wydań, będzie i nader ciekawe i na czasie.

Zola jest malarzem zgnilizny paryzkiej, a opowiadanie jego (L1 A s
somoir) to nie tylko historya Gervasyi, ale historya społeczna. Jeżeli 
chcecie mieć o tćm pojęcie, patrzcie na Neapol. Alboż tam niema le
gowisk strasznych, w których wegetują społem ojcowie, dzieci, matki, 
bez powietrza, bez światła, wpośród wiekuistego brudu, łachmanami 
okryci, obszarpani, skrofuliczni i pogrążeni w anemii? Nikt z nas nie 
miał odwagi pójść tam i studyować tę nędzę; obrzydzenie trzyma nas 
zdała od nór takich. Otóż tę odwagę miał Zola w Paryżu; poszedł do 
nich, aby studyować proletaryat w najpodlejszych szynkach, w najohy
dniejszych domach. Zola przebywał lata w atmosferze tego świata 
zgniłego; patrzył na występek zblizka, czuł woń zgnilizny i nosa od 
nićj nie odwracał; słyszał wyrazy wstrętne i uszu sobie nie zatykał. 
Chodził tam z umysłem profesora anatomii, który ćwiertuje trupy ludz
kie dla szukania w nich wiedzy, z miłością ś. Franciszka Salezego, lub 
Alfonsa Casanowy, którzy przepędzili życie pośród łotrów, nazywając 
ich swemi braćmi. Zola powoduje się miłością wiedzy i sztuki, a mi
łość jest nieustraszona i wstręt zwycięża. Chodził tam z notesikiem 
w rękach, a zapisując wszystko, gromadził obszerny materyał, z któ
rego powstały słynne romause. A więc jakież jest to społeczeństwo, 
przez Zolę z taką miłością studyowane; jakaż jest ta atmosfera, w po
śród której żyje Gervasia? Społeczeństwo to nićma już w piersiach 
podnioślejszych radości ducha ludzkiego, niema błękitu niebios i zielo
ności pól wonnych: tam niema Boga ani natury. Gdybyż przynajmniej 
była ojczyzna! „Wszystko nam jedno, mówią, czy cesarz czyli król 
rządzi; nasze życie zawsze jednakie.'’ Żaden z członków tego społe
czeństwa nie odczuł piękności kwiatów, żaden z nich nie wzniósł ku 
niobu swoich spojrzeń na skrzydłach myśli; żaden nie posiada naj
mniejszej świadomości zasad moralnych, ani poczucia godności osobi- 
stćj. A czćinże są Bóg, natura, ojczyzna, moralność, honor? Ludz-

‘) Molmenti ,  N uovi Impr. leli., s t r .  2 1.



kością!... To wszystko robi człowieka człowiekiem. Cóż więc pozosta
ło tym ludziom?... Zwierzęcość sama. Nie mają woli, lecz apetyt. Nie 
posiadają inteligencyi, lecz instynkt; do robienia wyboru nie są zdolni, 
panować nad sobą nie potrafią i działają pod wpływem pobudek chwi
lowych, bezpośrednich, jak zwierzęta. Zapytacie może w tćm miejscu, 
mówi de Sanctis, jaki cel opowiadania Zoli? Cel taki: Gervasia rzuco
na w tę atmosferę zginąć w nićj musi. Ja jednak nie jestem tak ab
solutny jak  Zola, dodaje krytyk włoski. Nie wierzę we wszechmocność 
atmosfery. Dajcie mi dzielną osobistość a ona z tćm otoczeniem wal
czyć będzie. Zapewne; ależ Gerwazya niema przymiotów, lecz instynkty, 
a instynkt dopiero pod wpływem wychowania i dobrych przykładów 
staje się własnością naszego ducha, drugą naturą i dopićro przekształ
cony w charakter, opierać się może otoczeniu. Ona musi, przechodząc 
°d złego do złego, od upadku do upadku, skończyć na ostatecznćm 
upodleniu. Taka jest myśl autora. Zapytacie może czy to jest sztu
ka? Obalacie mi ludzkość, tworzycie atmosferę pozbawioną wszelkich 
ideałów i to ma być sztuka? Zobaczymy. Jeżeli rzecz przedstawiona 
nia być sztuką, musi mićć oddźwięk w naszym mózgu; rzeczy martwe 
nie mają dla nas interesu; żyją dla siebie nie dla nas, a sztuką my sa- 
nii jesteśmy. Jeśli rzecz robi na nas wrażenie, wywołuje w naszych 
Piersiach sensacye, spostrzeżenia i emocye, a my odczuwamy nie tylko 
Jćj życie, lecz w nićm i cząstkę naszego życia; taką jest forma idealna. 
Jakaż jest treść idealna? Wielkie uczucia ludzkie: Bóg, ojczyzna, na
tura, ludzkość, wolność, sprawiedliwość, piękność, wiedza, a pojęcia te 
są historyą ludzkości, rozwojem tego wszystkiego co nie jest w czło
wieku zwierzęciem.
.  ̂ Idealizując życie rzeczy, mamy formę idealną; a widząc w tćm 
życiu wszystkie uczucia ludzkie, mamy ideainość, treść idealną. Prze
szedłszy do Zoli, widzimy w nim świat martwy, zwierzęcy, z którym 
dusza ludzka niema nic wspólnego. Nieinasz tain ani formy idealnćj, 
ani treści, ani wewnętrznych motywów idealnych, ani nawet form a r
tystycznych prostoty, elegancyi lub ducha. Kiedy artysta w tćm co 
Przedstawia znajduje sprzeczność z owym ideałem form; kiedy zamiast 
Prostoty spotyka cynizm, zamiast elegancyi rubaszność; przeciwieństwo 
tego co znalazł z tćm co odczuwa, sprowadza ten nieunikniony objaw, 
który jest śmiechem; nie ten śmiech niesmaczny, upatrujący sprzecz- 
n°ść tam, gdzie jćj niema, lecz uśmiech ducha, który ją  odczuwa i wy- 
rzuca nazewnątrz w jednćm słowie, w jednym dowcipie, któremu 
śmiech towarzyszy. Takie jest źródło karykatury, ir.onii, sarkazmu, 
humorystyki.

Otóż w opowiadaniu Zoli uietylko tych trzech form brakuje, lecz 
istnieją ich przeciwieństwa. Wytworność staje się pospolitością, pro
stota—cynizmem,. duch—głupotą. A jeżeli to wszystko nie jest sztu
ką, zapytacie dalćj, czyja wina: Zoli, czy przedmiotu? UAssomoir wy
wołał liczne protesty, lecz jeszcze liczniejsze oklaski. A gdzie pisarze 
1 publiczność są wspólnikami złego, tam istnieje zgnilizna i upadek.
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Otrząśnijmy się jednak z wrażeń dzisiejszych i spojrzyjmy na Zolę 
w historyi świata. Żyjemy w czasach przejściowych i mówimy wszys
cy: sztuka jest w stanie przesilenia. Czćmże jest ta nowa sztuka? Na
turą, która się domaga swego stanowiska, zwierzęcością, która pragnie 
szerszego współudziału. Myśl przedystylowana i wycieńczona chce 
się odświeżyć i odmłodzić w czystych falach natury, odnaleźć w nićj 
swą siłę i swoję młodość. Już nie chce być niedołężną myślą Hamle
ta, w którym był nadmiar człowieka, a brak zwierzęcia; to też restau- 
racyi ciała ludzkiego towarzyszy ta sztuka zapłodniona siłami natu- 
ralnemi i zwierzęcemi.

Zwierzęcość jest poezyą młodzieńczych wieków. Achiles, to naj
dziksze i najstraszniejsze zwierzę, jakie tylko fantazya poety stworzyć 
mogła. Niema rodziny, ojczyzny, pobożności—serce z żelaza. Piekło 
dantejskie jest najpotężniejszśm malowidłem zwierzęcości ludzkićj. 
Największa ponęta aryostowego poematu leży w tych zwierzętach nie
okiełznanych, które się nazywają kawalerami, a którym towarzyszy 
już tylko półuśmiech poety, niby woń epoki oświeceńszćj. Sztuka te
dy dąży zawsze do uzmysłowienia, do ucieleśnienia swych ideałów. 
A ideały abstrakcyjne i mistyczne, bezsilne i suchotnicze nie znajdują 
już echa w Europie starej, która szuka krwi nowej i pragnie powrotu 
swśj młodości. Chcemy odmłodzić człowieka, przerobić ciała, szuka
my żądnie sił naszych naturalnych i zwierzęcych. Jestto zwierzęcość 
w przeciwstawieństwie do wygórowanego humanizmu! Jestto gimna
styka!... Zola zresztą nie jest twórcą nowój sztuki ani nawet jćj zwia
stunem. Jest on zjawiskiem, albo jeśli wolicie, symptomatem. Jestto 
zwyczajne następstwo każdego upadku a nie początek nowćj budowy. 
Zwiastuni są jako droga mleczna; zostawiają ślad promienisty, w któ
rym późniejsi odkryją gwiazdy. Zola nie jest zwiastunem nowego, ale 
grabarzem starego. Nowe są tylko formy jego płodów, oblekające za
wartość trupią.

382  p r z e g l ą d  ,

Ciekawa byłaby zaiste bibliografia powszechna studyów o Dan
tem, jakie się od XIII wieku na widowni świata ukazały! Zdawałoby 
się, źe uczeni wypowiedzieli już o tym poecie ostatnie słowo; że gdy do 
każdego wiersza Boskiej komedyi istnieją tysiące najgruntowniejszych 
komentarzów, byłoby prawdziwem niepodobieństwem powiedzićć o tym 
utworze coś nowego. A jednak biedni ludziska ustawiczne robią wy
siłki, żeby z wyciśniętćj nawskroś cytryny, wydobyć jeszcze choć kro
plę soku!... Iieto mózgów wyschło nad Homerem, ileto sił umysło
wych pochłonęła Szekspiromania, ileżto elaboratów bezcelowych za
wdzięcza istnienie swoje kochankowi nieśmiertelnemu Beatryczy. Jak 
tu nie pisać o takich „drogowskazach ludzkości,” o takich „płomiennych 
łunach cywilizacyi narodów,” o takich „podwalinach wieków”? Jak tu 
znów pisać a niepowiedzićć nic nowego? Trudna to sprawa po setkach 
tysięcy tomów, napisanych w tym przedmiocie z możliwie wyczerpującą 
gruntownością; ale któżby się tam lękał tych trudności!... Alboźto
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nie można przejść ze sfery faktów i logiki, w sferę halucynacyi i mrzo
nek? Alboż kto ograniczyć zdoła sferę hypotez i wniosków? Wielkaż 
historya, że w uczonych zaciekaniach swoich, głęboki krytyk przypi
sze poecie takie idee, dążenia i konsekwencye, jakie mu nigdy przez 
mózg nie przeszły; że myśli najjaśniejsze, najprostsze podciągnie pod 
metafizyczne formułki wylęgłe we własnym mózgu, byleby tylko „prze
żuwającemu talentowi” swemu dostarczyć strawy!

Tej chorobliwej manii przeżuwania ustawicznie jednych przed
miotów, szczególniej niemcy ulegają, a wyssawszy aż do głupstwa kla
syków, pastwią się obecnie nad Dantem i Szekspirem (naturalnie Szy- 
lera i Goethego biorę za nawias, jako swojskich). Do wypowiedzenia 
powyższych uwag, skłania mię praca prof. G. Poletto p. t.: Miłość 
i Światło w Boskiej komedyi. Czego chciał ten mąż szanowny i jaki 
ma być rezultat jego mglistej pracy? Odgadnąć trudno.

„Zastanawiając się uważnie, mówi p. Poletto, nad ostatecznym 
celem pomysłów Danta i ich wewnętrznćm znaczeniem, spostrzegam 
zupełną i doskonałą ich syntezę w miłości i świetle (!).

Wykrywszy cud ten, autor przebiega czyściec, piekło i niebo, 
szukając dowodów na poparcie swej tezy, a wreszcie kończy arcy-nu- 
dną wędrówkę podziękowaniem czytelnikowi za towarzystwo (bardzo 
słusznie) i tego rodzaju postulatem: „O ile bardziej przyznaję niekom- 
petencyą swoję w przeprowadzeniu tak doniosłego tematu, o tyle go- 
ręcćj pragnę, żeby studya dantejskie dobroczynne, a pełne życia, kwi
tły coraz lepiej w świetle wiary i piękna, w miłości prawdy, w nauko
wej i obywatelskiej wielkości naszego kraju” (str. 76).

Że nieśmiertelny autor Księgi pieśni i Obrazów z podróży jest 
bardzo trudny do tłómaczenia, wie o tćm każdy, kto się dokładniśj 
wtajemniczył w subtelności jego utworów, stanowiące indywidualną 
fizyognomią Heinego. To też nic dziwnego, że pomiędzy przekładami 
utworów tego poety więcej jest niefortunnych niż dobrych. Prawie 
w tym samym czasie, kiedy p. Kraushar przysłużył się naszemu spo
łeczeństwu tłómaczeniein liryk Heinego, we Włoszech dokonał takićj 
samćj pracy Zendrini. Na nieszczęście tłómacz zadaniu swemu nie 
sprostał, jak świadczy o tem broszurka p. Feliksa Martiniego p. t.: 
Heine i Zendrini ze złowróżbną dewizą na czele: D u sublime au ridi
cule il n y  a quun pas... Jakoż p. Martini, zestawiając skrupulatnie 
przekład z oryginałem, dochodzi do przekonania, że włosi, którzyby, 
nie znając języka niemieckiego, chcieli się zapoznać z Heinem, zapo- 
mocą przekładu Zendriniego nie będą mogli powiedzićć, że go poznali 
intus et. in cule.

Powiedzieliśmy na wstępie, że literatura odzwierciedla w sobie 
duchową fizyognomią narodu w danćj epoce. Powszechny przed pię
ciu wiekami upadek moralności we wszystkich warstwach społeczeń
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stwa włoskiego dał początek literaturze humorysty czno-satyrycznćj 
(burlesca), szczycącej sig uiektórymi wysoko utalentowanymi przedsta
wicielami swoimi i posiadającej w samym narodzie szerokie koło bar
dzo gorących zwolenników. Umysły żartobliwe i sarkastyczne już od 
wieku XIV szukały pola dla popisywania sig z żartem lub dwuznaczni- 
kiem w sferze zwyczajów i obyczajów licznego w owych wiekach ducho
wieństwa. W wieku XV, a mianowicie za czasów Sacchettiego (frotto- 
le) i Giovanniego (pecorone) wzmaga się literatura tego rodzaju; w XVI 
zaś wieku zdaje sig lekceważyć wszelkie wzglgdy moralne i estetyczne, 
co nie przeszkadzało ówczesnym pojgciom podnosić reprezentantów 
tego kierunku do godności klasyków włoskich *).

Najgłośniejszym przedstawicielem tćj poezyi był w XVI wieku 
Berni (1490—1536 r.), postać w swoim rodzaju wielce charakterysty
czna i ciekawa, autor „poprawki” (rifacimento) Rolanda Bojardowe- 
go. Był on właściwie pierwszym i prawdziwym wynalazcą, mistrzem 
i rodzicem stylu eon bur la, zwanego odtąd slile Bernesco. Drobnemi 
utworami swemi Berni założył szkołg i stworzył gałąź poezyi włos
kićj, z którą historyk literatury poważnie rachować sig musi. Jestto 
poezya wesoła, żartobliwa (giocosa), jużto satyryczna już szydercza, 
a nawet wyłącznie parodyi poświgeona. Bawiła ona włochów przez 
dwa wieki zgórą, przyczyniając się do upodlenia smaku i skażenia 
m yśli2).

Powyższe objaśnienia uważaliśmy za konieczne dla dania czytel
nikom kanwy, na którćj uwydatni się lepićj postać Grazziniego, zbyt 
obcesowo wprowadzona, w rozprawie p. t.: D 'Anton Francesco Graz
zini, zwany U Lasca. Poeta ten (ur. 1503 f  1583 r.) pisał bardzo 
wiele wierszem i prozą, lecz miał szczególne upodobanie alla poesia 
giocosa, w której współzawodniczył nawet z Bernim. Ten ostatni 
wybierał do utworów swoich przedmioty nowe, oryginalne, łotrowskie 
(furbeschiy, Grazzini zaś dziwaczne, suche, kapryśne. Berni, wróg 
niewoli, otwarcie żąda swobody; Lasca, stosując się do czasów, nie 
pragnie jej zgoła, a przynajmnićj udaje, że nie pragnie. Pier
wszy, kapłan i sceptyk, wszystko w żart obraca: moralność, religią, 
Boga nawet; drugi świecki i wierzący szanuje Kościół, religią i moral
ność. Tamten przedstawia życie światowe i szpetne uciechy rzym
skie; ten społeczeństwo florenckie opieszałe, lekkomyślne, korzące się 
pod jarzmem tyranii, nie dbające o wolność i ojczyzuę i żądne tylko... 
fa r  nientel.. Berni przykładał wiele pracy do swoich capitoli i sonel-

' )  I)r .  Ruth: Geschichte der italienischen poesie. Lcipzig 184 7 r.,  
ł. I I ,  str .  6 95.

2) Ł. Etionne: H istoire de la litlerature italienne. Pa r is ,  1 875 r.,



h\ Grazzini pisał bez wielkiego zachodu, jak się zdarzyło, quasi slans 
pede in uno. Berni miał zawsze przed oczyma pojgcie sztuki; Grazzi- 
niemu chodziło głównie o wyrazy. Tamten umiał jednoczyć idee naj- 
odrębniejsze i tym sposobem śmiech wywoływał; Grazzini przechodził 
od pojgcia do pojęcia, jakgdyby filozoficznym rozumowaniem. Pier
wszy szukał jedynie w każdśj rzeczy humorystycznej strony; drugi, 
usiłując być moralnym, wpada w sentencyonalizm. Obaj odznaczali 
się stylem żywym, prostym, swobodnym, używając jgzyka, mieszkań
com Florencyi właściwego. Bądźcobądź z pomiędzy poetów żartobli
wych owego czasu, po Bernim Grazzini jest najoryginalniejszy, naj
czystszy i najuczciwszy; i gdy większćj części poezyi tej epoki nie mo
żna czytać bez wstrętu, Lasca bezwstydem niegrzeszy.

We Florencyi, szczególnie w XV wieku obchodzono uroczyście 
publiczne widowiska karnawałowe, w czasie których liczne maskara
dy, przedstawiające poetów, rycerzów błędnych, aniołów, błaznów 
i t. p. przebiegały miasto, śpiewając odpowiednie ludowe pieśni zwane 
carnasciali (zapustowe). Otóż w poezyi takićj celował Grazzini, ma
jący z tego powodu wielką popularność. Jest on również autorem 350 
sonetów najrozmaitszej treści i wartości, trzech poematów heroiczno- 
komicznych: Gigantea, Nanea, Guerro de Moslri i trzech zbiorków 
nowelli zatytułowanych Cene, z których każdy zawierał 10 powiastek. 
Jako nowelista zajął nawet dość wybitne stanowisko. Starał się on 
przedewszystkiem zmuszać do śmiechu, chociaż często żartami zbyt 
dzikiemi krwawił serce. Niemiał zamiaru z nowelli swoich tworzyć 
dzieł sztuki, lecz tylko dostarczyć przyjaciołom rozrywki miłćj, a na- 
dewszystko dyalekt toskański wznieść na wyżyny języka. Grazzini 
był także i komedyopisarzem.

W XV wieku włosi mieli dosyć komedyi gorszych i lepszych, 
lecz im zbywało zupełnie na komedyi prawdziwie narodowej, która 
z powodu braku życia narodowego i dzięki tradycyom klasycyzmu roz
winąć się tutaj nie mogła. Włochy były wówczas rozczłonkowane 
i zgnębione; rozmaite ludy w skład ich wchodzące, nie mogły się po
chwalić ani dobremi obyczajami, ani instytucyami, a Florencya, usiłu
jąca niby za Wawrzyńca Medyceusza być Wło^h ogniskiem, myślała 
tylko o rozkoszach życia i zabawie: wolność znikła, a zgnilizna powsze
chną sig stała. Komedyopisarze, przestrzegając ściśle reguł Arysto
telesowych, mieli ustawicznie przed oczyma utwory Menandra, Plauta 
i Terencyusza.

Gdy charakterystyczną cechą tej epoki była zmysłowość, ko
medye tedy im brudniejsze, tem większe miały powodzenie. Doga
dzając smakowi tłumu, autorowie wprowadzali na scenę cudzołóztwo, 
wyśmiewali księży, przedstawiali synów życzących śmierci ojcom, a bo
haterami komedyi byli: mnisi, rozpustnicy, faktorzy, gachowie lub nie
wolnicy bezczelni. Taki stan rzeczy wywołał szlachetne usiłowania 
reformy, którą rozpoczął w XVI wieku Gelli, a podnosił również
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i Grazzini. Ten ostatni, w przedmowie do jednćj ze sztuk swoich, 
utrzymuje, że komedyą „powinna być wesoła, kapryśna, dowcipna* 
śmieszna, piękna i dobrze grana” i rzeczywiście komedye tego pisarza 
(Gelosia, Spirilala, Strega, Sibilla i inne) są „wesołe,” „kapryśne” 
i „zabawne,” ale też i nie więcćj. Lasca ani wznieść się na stanowi
sko sztuki, ani z pęt klasycznych wyjść nie umiał; czuł on potrzebę 
zreformowania sceny, lecz do wysokości zadania tego nie dorósł. To 
tćż komedye Grazziniego mają tylko wielkie znaczenie pod względem 
formy, są one prawdziwemi tesli di lingua. Studyum Pr. Magrinie- 
go jest interesujące i poważne, zrobilibyśmy mu tylko ten zarzut, że 
nie uwzględnił dostatecznie tła historycznego, na którćm Lasca wy
stępuje.

Materyalizm, mówi Artur Linaker (Realizm dzisiejszy to poezyi) 
z ksiąg filozofów i z katedr przechodzi w serce człowieka, robiąc go 
egoistą; w organizm tłumów, budząc W’ nich gwałtowną żądzę bo
gactw; w dusze artystów i poetów, sprowadzając ich twórczość na dro
gę... realizmu. Człowiek jest człowiekiem i wszystko co ludzkie 
nie może mu być obcem. Wrażenia, idee, uczucia i namiętności, my
śli i fantazye, rzeczy widzialne i sfera wierzeń, miłość tego co istnieje, 
oraz pragnienie rzeczy przyszłych; świat pojęć określonych i nieokre
ślonych: wszystko to jest ludzkie, i, jako przedmiot sztuki, jest realne, 
prawdziwe. Ztąd też Rafael niemniejszym jest realistą od Meissonie- 
ra, jeżeli przez prawdę i realizm pojmujemy to, co jest faktem w na
turze ludzkićj i co być może przedmiotem sztuki. Lecz, rozumuje da- 
lćj Linaker, poeci nowi nie nazywają się realistami lecz werysiami. 
Co należy rozumieć przez ten wyraz nowy verista?... Jeżeli to co 
prawdziwe (vero) utożsamia się z rzeczywistćm (renie)-, w takim razie 
co rozumiemy przez wyraz realne?... W obszernem znaczeniu „realne” 
przeciwstawia się „idealnemu”: to co jest faktem, temu co jest możebne 
lub co się spostrzega w idei, jak np. doskonalenie się nasze. W zna
czeniu ciaśniejszćm „realne” bierze się przez niektórych za zmysłowe, za 
cielesne, za rozkosze zmysłów; a w takim razie przeciwstawia się ono 
rzeczom bezcielesnym, nadzmystowym jak uczciwość, sprawiedliwość 
i wszystkie prawdy wogólności, które nie podpadają pod zmysły.

Ograniczać „prawdziwe" do tego ostatniego znaczenia jest to za
przeczać prawdzie, która obejmuje wszystko co jest i co być może, 
wszystkie potrzeby i wszystkie siły natury ludzkićj, z wyjątkiem tego 
tylko, co leży w granicach absurdu i sprzeczności. Zdawałoby się te
dy, że^tracąc z przed oczu istotę rzeczy, sprzeczamy się o wyrazy, 
w skutek czego w dziedzinie sztuki realista przeciwstawia się ideali
ście i jeden nie chce mićć z drugim nic wspólnego. Zkąd ten roz- 
dźwięk? Zanim odpowiemy, zobaczmy naprzód jak sobie postępuje 
w sztuce realista? Przekonawszy się, że we wszechświacie nic wszys
tko jest bez zarzutu, że stron ujemnych w nim nie brak, ogarnia wła
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śnie sarnę tylko niedoskonałość jego i takową w przesadnych rysach 
czytelnikom lub widzom, popisowi gwoli, przedstawia. Uczucie np. 
jest doskonałością; namiętność zaś, będąc, przypuśćmy, stanem pato
logicznym ducha ludzkiego, jest niedoskonałością. Realista bierze 
namiętność, potęguje ją  do przesady, w jej świetle ukazuje różne 
zjawiska i przedmioty, zarażając obłędem niedoświadczonych czytel
ników.

Określiwszy w ten sposób stanowisko realizmu, p. Linaker prze
biega, cokolwiek zapowierzchownie, najrozmaitszych poetów europej
skich współczesnych, zaznaczając takie obrazy i myśli w ich utworach, 
które się pod sformułowane przez niego definieye podciągnąć dadzą. 
Jest w tćj rozprawie dużo zdrowych myśli, nie brak wszakże i poglądów 
zbyt jednostronnych.

W ostatnich czasach ukazało się we Włoszech kilka dzieł śre
dnich rozmiarów, obejmujących całokształt literatury włoskiej, lecz 
wszystkie te prace poważnej krytyki nie wytrzymują, pomimo, że ich 
autorowie należą do najznakomitszych pisarzów tego kraju. Settem- 
briniego: Lekcye literatury włoskiej, owoc trzydziestoletnich studyów 
i rozmyślań, napisane zostały na przełomie dwu peryodów literackich, 
kiedy przekonania i sądy nie nabrały jeszcze spokoju i bezstronności. 
Autor pisząc swe dzieło, nie pozbył się jeszcze licznych przesądów, 
a już ulegać zaczął wpływowi nowych idei, wskutek czego przy natu- 
ralnćj żywości wrażeń, tracił równowagę sądu i na objektywne, a głęb
sze traktowanie przedmiotu zdobyć się nie mógł. To też bardzo często 
zdauia jego o pisarzach tak wyglądają, jakby je autor bezkrytycznie na 
chybił trafił wygłaszał. Jeżeli jednak Settembrini krytykiem nie był, 
to w każdym wierszu jego pracy czuć artystę, pełnego ognia i siły.

Nie lepiej wywiązał się z zadania swego znany nam już De Sanc
tis, który pomimo niepospolitej nauki i talentu krytycznego, stworzył 
dzieło o llisloryi literatury włoskiej, bardzo słabe. Widocznie trafną 
jest uwaga prof. Gubernatisa, który twierdzi, że De Sanctis zawsze jest 
niższym od siebie, ile razy przychodzi mu opracowywać przedmiot, któ
rego granic jednym rzutem oka objąć nre zdoła. Jego Historya, 
przedstawiająca się, jako szereg artykułów, nicią organicznego związku 
nie powiązanych, jest kompilacyą pełną braków i poglądów nieumoty- 
wowanych, a powierzchownych.

Cezar Cantu wreszcie, głośny autor znanej społeczeństwu nasze
mu: llisloryi powszechnój i bardzo wielu innych dzieł historycznych 
i literackich, wydał we Florencyi jednotomową llistoryą literatury 
włoskiej, którą krytyka miejscowa bardzo surowo przyjęła, twierdząc, 
że „autor nićmiał dość jasnego pojęcia o tćm, co pisał.” Cezar Cantu 
to duch samotny i znękany w ciągłych zapasach ze współczesnymi; to 
deklamator, piorunujący przeciw pedantom i literatom, przeciw obsku
rantyzmowi i zgniliznie wieku; to malkontent, przez nikogo nie rozu
miany i stawiający się poza społeczeństwem, którego atmosferą oddy



cha. Przy takim stanie duszy, przy podobnćm rozdrażnieniu wewnętrz- 
nćm i niechęci autora, dzieło jego o literaturze włoskićj musiało wyjść 
z pod pióra mocno spaczone!...

Po takich niefortunnych próbach, ukazanie się: Dziejów literatu
ry włoskiej Bartolego Adolfa, jest dla włochów faktem literackim bar
dzo doniosłym. Dotąd wyszły dopiero dwa tomy tćj pracy, która o ile 
można sądzić z tego początku, bardzo się świetnie zapowiada. Tom I, 
zatytułowany: Caratlerifondamentali della lettcraiura medievale, skła
da się z jedenastu rozdziałów, a mianowicie: kroniki, historye wierszo
wane i śpiewy historyczne, le Moralisationes, legendy, liryka religijna, 
dramaturgia religijna, encyklopedye, poezya golijardica, fabliaux i ro
mans o lisie, romans o róży, poezya prowansalska. W II tomie, noszą
cym tytuł: La poesia italiana nel periodo delle origini, spotykamy n a
stępujące rozdziały: wpływy prowansalskie, wpływy francuzkie i pier
wsze próby dyalektyczne włoskie, poezye dyalektyczne religijne i mo
ralne w północnych Włoszech, poezye dyalektyczne żartobliwe i miło
sne w północnych Włoszech, poezye dyalektyczne obywatelskie i poli
tyczne w północnych Włoszech, szkoła poetyczna sycylijsko-prowansal
ska, liryka religijna w Umbryi, dramaturgia religijna, poezya miłosna 
w Toskanii, poezya żartobliwa i satyryczna w Toskanii, Toskania i Bo
lonia, poezye alegoryczno-moralne. Oprócz tego jest jeszcze na końcu 
tomu dość obszerny dodatek (Appendici), złożony z ośmiu różnych 
utworów tćj epoki, przytoczonych w całości. Niepodobna w ciasnych 
ramach przeglądu streszczać tćj ze wszech miar ciekawćj pracy, zamy
kającej już w dwu pierwszych tomach materyał iście olbrzymi; przed- 
wczesnćm byłoby także wygłaszanie dziś sądu o dziele, którego prawdo
podobnie część piąta wyszła dotąd z druku; nie możemy wszakże pow
strzymać się od zaznaczenia, że: Hislorya Bartolego jest dziełem źró- 
dłowćm, opartćm na samodzielnych i widocznie gruntownych studyach; 
że autor jćj, czerpiący rzecz swą z mnóstwa najpoważniejszych źródeł 
włoskich, francuzkich, angielskich, niemieckich i łacińskich, jest czło
wiekiem rozległćj wiedzy i że wreszcie objektywne traktowanie przed
miotu, charakterystyka wewnętrzna rozbieranych utworów, umiejętne 
porządkowanie treści, i jasny wykład i piękny język, nie wiele pozosta
wiają do życzenia. Po wyjściu całego dzieła, nie omieszkamy zapoznać 
z nićm bliżćj czytelników. Tom III p. t.: La prosa nel periodo delle 
origini, jest już pod prasą.

Od dzieła Bartolego, do Historyi literatury Kantorowicza skok 
olbrzymi. Zaintrygowany polsko-żydowskićm nazwiskiem autora spro
wadziłem świeżo wyszłą w Zurichu książeczkę jego (compendMlo, 
stronnic 96), widocznie dla szkół przeznaczoną i przekonałem się, że 
mam przed sobą lichą kompilacyą, ułożoną podług Scberra (!) i Maf- 
feiego, a doprowadzoną bibliograficznie mnićj więcćj do drugićj połowy 
XIX wieku. Zaletą książki jest jćj cena (2 marki).
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Jestto literatura (ludowa), mówi Jan de Castro (Historya w poe
zyi ludowej tnedyolańsfriej), która powstaje i żyje wśród ludu proste
go, ma swobodę listków latających za powiewem wietrzyka, a je 
dnoczy się chętnie ze śpiewem i muzyką, przebiegając drogi i pla
ce. Wypadek nadaje jej życie i zaletami obdarza; lubi tłumy, bądź- 
to kiedy się gromadzą w świątyniach na modlitwę, bądź też gdy się 
zbierają w grona wesołe i przyjemne; jest częścią istotną uroczystości 
publicznych i bez nićj wesołość uczty kuleje. Bywa melancholijna lub 
wesoła, poważna i lekka, chwalcza i potępiająca; zna wszystkie rodza
je, wszystkie tony i wszystkie miary, lecz po chwilowem powodzeniu 
przepada w niepamięć. Przez czas jakiś jest uciechą wielkich i ma
łych,- władców i poddanych, szlachty i mieszczan; jój utwory błąkają 
się wszędzie w pewnej dobie, przez echa tylko powtarzane, gdyż pa
mięć pogardza niemi, jako bezużytecznym ciężarem. Jeżeli które 
śród tćj wędrówki nie zginęły, leżą pokryte pyłem i zaniedbane w bi
bliotekach. Będąc wyrazem danej chwili, zwracają uwagę współcze
snych, rzadko do potomności przechodząc; stają się więc zczasem bi
bliograficzną tylko rzadkością, trudem i nagrodą cierpliwych poszuki
wań historyków, erudytów i zbieraczów starożytności. Nagrodą—bo 
są one żywym obrazem przemian, którym w kolei wieków ulegał język 
i przechowywają pamięć wypadków, zwyczajów i opowieści narodo
wych. Te dziarskie lub patetyczne piosenki, te kwiatki poezyi ukry- 
tćj, która często bez rymu i wiersza obchodzić się musi; te dyalogi ry
mowane, w których odpowiedź bywa niekiedy tak gwałtowna i wrząca; 
te szmaty wierszowane kroniki obywatelskiej i wieśniaczej; owe pieśni 
miłosne lub hymny kościelne służyły dla tylu pokoleń za pokarm, że 
niepodobna ich odczytywać, nie pomyślawszy o usługach, jakie one od
dały i o ideach, jakie rozbudzać mogły w umysłach przodków naszych. 
To tćż mają one, niezależnie od swojćj wartości literackiej, inne zna
czenie. Mogą być pozornie liche i bezbarwne, a przecież bywają do
kumentami dla dziejów, przychodzą w pomoc etnografii i pomagają do 
poznania człowieka.

Określiwszy w ten sposób stanowisko i ważność pieśni ludowych, 
de Castro poddaje gruntownej analizie zabytki literatury ludowej me- 
dyolańskiej z czasów pierwotnych, wskazując z niezaprzeczoną bystro
ścią krytyczną na te wszystkie szczegóły, które mogą rzucić mnićj lub 
więcćj jasne światło jużto na wydarzenia historyczne, już tćż na 
kształtowanie się stopniowe języka włoskiego, albo wreszcie zacieranie 
się lub powstawanie pewnych stron etycznych ducha narodu i t. p. 
Jestto praca ze wszech miar poważna i ściśle naukowa. Autor su
miennie korzysta z pomocy poprzedników swoich i rozporządza mate- 
ryałem bardzo bogatym, wykazując w całćm dziele zarówno wielką 
miłość dla przedmiotu jak i umiejętne nim owładnięcie. Naszym ba
daczom literatury ludowćj możemy śmiało polecić książkę Jana de Ca
stro, jako przewodnik w tego rodzaju studyach nad przeszłością.
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Mówiliśmy wyżćj, że Cezar Cantu, przejęty pewną nieufnością 
dla młodszych pokoleń, wykarmionych nowemi ideami, traci równo
wagę ducha, ilekroć przychodzi mu oceniać utwory najświeższe. Nie 
tając przed sobą i przed ludźmi tego zwątpienia, oświadcza wyraźnie 
(Sławni Włosi), że „wobec powszechnej obecnie dążności do pogardza
nia i czernienia na przemiany, do wyszydzania wszelkićj powagi 
i traktowania z ironią wszelkićj szlachetności, z rozkoszą zwraca wzrok 
swój ku minionym czasom, w których namiętność i zawiść posiadały 
mnićj władzy.” Żeby więc stracić z przed oczu teraźniejszość, Cantu 
zagłębił myśl swoję w przeszłości, z której ku nauce swego społeczeń
stwa, odgrzebuje żyjące przed wieki postacie włochów, aureolą sławy 
nieśmiertelnćj opromienionych. Tym sposobem powstało olbrzymie 
jego dzieło: Iłaliani illuslri (w trzech tomach, in 4-to majori, po 700 
stronnic każdy), które już w roku zeszłym doczekało się trzeciej 
edycyi.

W I-szym tomie, ozdobionym wizerunkiem Torkwata Tassa, spo
tykamy biografie Danta; Cycerona; słynnego podróżnika Marco Polo; 
Krzysztofa Kolumba; Alberta Radicati, który w czasie walki Wiktora 
Amadeusza z papieżem, występuje namiętnie przeciwko Klemenso
wi XI (w początkach XVIII w.). Dalej idą życiorysy: Juliusza Ceza
ra; Pasquale Paoliego, korsykańskiego generała ( f  1807 r.), który 
w przekonaniu Fryderyka pruskiego był pierwszym wodzem w Euro
pie (str. 278); Napoleona; głośnego astrologa Cecco d’Ascoli (1322 r.); 
słynnego demagoga Cola di Rienzo (f  1354); Owidyusza; nieśmiertel
nego autora Jerozolimy Wyzwolonej; Grzegorza VII, papieża, o któ
rym zwycięzca z pod Austerlitz miał powiedzieć: „gdybym nie był N a
poleonem, chciałbym być Grzegorzem VII (str. 469); Gabryela Mala- 
cridy, apostoła Brezylijskiego w XVIII wieku; Iloinagnoriego, prawni
ka, matematyka, filozofa i publicysty (f 1812); Wiktoryi Colonny, 
słynnćj poetki XVI wieku; a wreszcie Renaty, księżućj ferrarskićj 
(f  1575 i\).

Na czele II tomu figuruje osławiony i w naszym kraju Caglio
stro, po nim idzie biografia Pliniusza; dalej kreśli autor życiorys poety 
Montiego, o którym za chwilę szerzej mówić będziemy; słynnego 
astronoma Barnaby Orianiego, którego Napoleon I niezmiernie wysoko 
cenił; Hipolita Pindemontego, poety ( f  1828 r.); Tomasza Campanelli, 
filozofa, astrologa i polityka ( f  1639 r.); Palearia, nieszczęśliwego poe
ty, filozofa, literata i męczennika wiary (f 1570 r.). Dalej przedsta
wia Cantu koleje burzliwego życia Bernarda Ochiua, heretyka (f 1564 
roku), który, wygnany z ojczyzny, schronił się był do Polski za Zy
gmunta Augusta i tu w kazaniach swoich mieni się być apostołem, 
więcćj cierpiącym za wiarę od Chrystusa (str. 304). Tu także, 
dla przypodobania się Zygmuntowi, dowodził w jednym zc swoich 
Trzydziestu dyalogów, że mąż, posiadający żonę niepłodną, może za- 
wrzćć nowe związki małżeńskie, bez rozwodzenia się z pierwszą. 
W dalszym ciągu spotykamy w tym tomie biografią Muratoriego, hi
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storyka i twórcę poetyki (w XVII w.); Tiraboschiego, autora Historyi 
literatury włoskiej, bardzo surowo ocenionego; Piotra Pawła Vergeria, 
będącego, podług Cantu, „jedynym przykładem człowieka, który świe
tne stanowisko prałata rzymskiego, godność nuncyusza, mitrę bisku
pią i widoki purpury zamienił na niedolę wygnańca” (str. 392). Był 
to dostojnik kościoła katolickiego zarażony luteranizmem. Podobnie 
jak Ochino, szukał on szczęścia i w liberalnej Polsce za ostatniego 
z Jagiellonów, gdzie starał się szerzyć reformacyą, podtrzymywany 
przez Radziwiłła i popularyzować pisma protestanckie.

Nie obcy jest również naszym dziejom bohater następnćj biogra
fii, Jan Morone, kardynał, który w r. 1542 był nuncyuszem papiezkim 
w Polsce (str. 409). S. Karol i Fryderyk Boromeusze; kardynał Albe- 
roni; Elżbieta parmeńska i kilka innych podrzędniejszych nazwisk 
uzupełniają tom drugi.

Tom ostatni rozpoczyna Cantu Listami Tomasza Grossiego, przy
jaciela Manzoniego. Byłto jeden z główniejszych reprezentantów ro
mantyzmu we Włoszech, autor: łldegondy, Lombardów na wojnie 
krzyżowej i innych romansów wierszowanych. Za Grossim idzie pi
sarz religijny Celio Curione (f  1569 r.); po nim Piotr Vermiglio, mę
czennik (f  1562 r.); dalćj Jakób Sadoleto, kardynał i prawa ręka pa
pieża Pawła III (f  1547 r.); Piotr Carnesecchi, słynny heretyk; Piotr 
Giannone, zapaśnik wszechwładztwa królów, „założyciel filozofii histo
ryi” (str. 198) w XVIII wieku. Bardzo ciekawa i wzruszająca do głę
bi jest biografia Henryka Tazzolego, kapłana, profesora w seminaryum 
w Mantui, który, za usiłowania rewolucyjne przeciw austryakom, po
niósł wraz z kilku towarzyszami śmierć męczeńską (1851 r.). Z kolei 
zapoznaje nas autor z Ludwikiem Castelvetro, dobrym pisarzem i kry
tykiem XVI wieku; z Antonim Rosminim, filozofem współczesnym, 
publicystą; dobrym kapłanem i równie dobrym liberałem oraz ze słyn
nym Giordano Bruno, spalonym w 1600 r. męczennikiem nauki. Gdy in- 
kwizycya postanowiła ut quam, clementissime et citra sanguinis effu
sionem puniretur, Bruno skazany został na spalenie. Usłyszawszy 
wyrok zawołał: „Wy go z większą trwogą wygłaszacie, niż ja go przyj
muję” (Avete piu paura voi nel proferirla che io nel riceverla). Gdy 
mu podano krucyfiks, nie chciał go ucałować, powtarzając te słowa 
Plotina: „Robię najwyższe usiłowanie, żeby to co jest boskiego we 
mnie, zjednoczyć z tćm, co jest boskiego we wszechświecie.” Stałość 
jego, mówi Cantu, podtrzymywały zapewne te słowa, które kiedyś sam 
napisał: łl morir in un seeolo fa  vivo in tutti g li altri. Samotny i na
miętny Bruno mieszał zarówno w stylu swoim, jak w myślach szczyt- 
ność z trywialnością, hymny z obelgami. Umysł błędny, paradoksal
ny, wielki i dziwaczny, piękny, inelancholiczny, wrzący jak Wezuwiusz 
ojczysty, czcząc filozofią jak religią, zwalczając szkołę, którą jednoczył 
z Kościołem; nie wiedział dobrze, czego chciał, brakło mu poczucia 
rzeczywistości, które każe poświęcać formy dla treści i nie umiał ukry



wać lub miarkować własnych sądów, chociażby walczyły ze wszech
światem (str. 371).

Józef Parini, satyryk (ur. 1720 r.), autor poematu Giorno (Dzień), 
będącego malowidłem ironicznćm próżniaczego życia arystokracyi me- 
dyolańskiej; Euggero Boseowich, jezuita, przyrodnik uczony i poeta 
XVIII wieku; Jan Trissin, autor poematu: Italia oswobodzona od Go
tów i Sofonisby, tragedyi (f 1550 r.); Maksym dAzeglio, współczesny 
autor romansu: Liga lombardzłca i Wspomnień, przepełnionych pa- 
tryotjcznemi uczuciami; nieśmiertelny Galileusz; wielki fizyk Aleksan
der Volta; a wreszcie głośnćj sławy religijno-polityczny demagog włos
ki Sawonarola, spalony jako heretyk w r. 1498—oto zawartość III to
mu „Sławnych włochów.”

Cezar Cantu usiłował w dziele tem wykazać, że człowiek jest 
nietylko cyfrą w obrachowaniach statystycznych, liczbą w batalionie, 
kamieniem w budynku państwa; lecz również istotą realną, czynną, 
wolną, że ma prawo być szanowanym, że jest zdolny do odkryć, kom- 
binacyi, walk, odwagi, ofiar i zasług; i że historya, w skutek tego, 
w najszlachetniejszym jćj znaczeniu, jest studyowaniem człowieka, wy
padków jego życia, zastosowań praktycznych jego idei albo ich zejścia 
na marne, a wreszcie rozwoju myśli, złożonej w człowieku przez 
Opatrzność. Pomimo pedantycznój oschłości w sposobie przeprowa
dzenia tych założeń, pomimo zbyt pobłażliwego niekiedy stanowiska, 
dla swoich bohaterów; pomimo, że Cantu, będąc z natury swego talen
tu  historykiem, przy zetknięciu z poetami, ze światem ideałów i fan- 
tazyi—mocno kuleje; możemy jednak Słynnych włochów gorąco pole
cić czytelnikom jako dzieło bardzo ciekawe, zajmujące i pożyteczne.

Też same zalety i wady posiada najświeższa praca Cezara Cantu: 
Monti i wiek jego. Autor jest tu wyłącznie historykiem. Opowiada 
szczegółowo dzieje rzeczypospolitśj cisalpińskićj, poświęca wiele miej
sca Napoleonowi i jego królestwu włoskiemu, przytacza in extenso 
obszerne listy, rzucające światło na ówczesną epokę i jćj działaczów, 
jednćm słowem gromadzi w swój książce to wszystko, co tylko być 
mogło w pośrednim lub bezpośrednim związku z osobą Montiego i ko
lejami jego życia. Wprawdzie takie tło historyczne, niezbędne za
wsze w tego rodzaju studyach nad pisarzami, jest wyjątkowo nieuni
knione przy analizie działalności Montiego, który, pod wpływem ze
wnętrznych okoliczności, giął się jak trzcina wątła, co chwila zmienia
jąc bogów, przekonania i barwę; ale tćż z drugićj strony poety nie mo
żna oceniać jak  polityka i męża stanu. Cantu wykazuje skrupulatnie 
wszystkie te przyczyny, które dany utwór Montiego wywołały; ale ża
dnego z utworów ze stanowiska sztuki nie ocenia, jak gdyby estety- 
cznój ich strony dotykać nie chciał lub nie umiał. Autor podaje np. 
że Bassvillana jestto poemat napisany ku czci BassvilTea, sekretarza 
poselstwa francuzkiego w Neapolu, który, przybywszy do Rzymu dla 
rozbudzenia patryotyzmu, poniósł śmierć z ręki wzburzonego ludu; 
przytacza Cantu w kilku wierszach treść tego poematu, zaliczając go
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do lepszych prac poety (migliorc e piu duralura)\ nie dość na tćm, 
gwoli prawdzie historycznćj, ogłasza list Montiego o genezie poematu, 
przedstawiający duszę poety w najujemniejszem świetle (d'inescusabilr 
bassezza str. 18); samej Bassvillany jednak nie rozbiera wcale, pomi
mo że Monti zawdzięczał temu utworowi olbrzymi rozgłos. W tćj sa- 
mćj nieświadomości pozostać musi czytelnik odnośnie do prac drama
tycznych Montiego, które zaledwie z tytułów przytoczone, analizie 
bliźszćj nie uległy.

Z drugićj wszakże strony, przyznać potrzeba, że Cantu spożytko
wawszy nieznane dotąd materyały, przedstawił Montiego jako osobis
tość dziejową, w naj wyraźniej szem świetle, nie tając takich nawet 
szczegółów, które o elastycznym charakterze poety i nicości jego mo
ralnej smutne dają świadectwo. Wogóle książka, o którćj mowa, bę
dąca wybornym przyczynkiem do charakterystyki społeczeństwa włos
kiego w epoce napoleońskich tryumfów, jest dziełem ze wszech miar 
zasługującćm na przeczytanie.

Z epoką jeszcze bliższą dni naszych zapoznaje nas Tabarini 
w pracy swej p. t.: Gino Capponi, jego wiek, studya i przyjaciele. 
Jestto biografia w najściślejszćm znaczeniu tego słowa. Autor, za
cząwszy od genealogii Capponich, ród których XIII-go wieku sięga, 
prowadzi bohatera swego od kołyski (1792 r.) aż do grobu (1876 r.), 
nieopuszczając osoby jego ani na chwilę. Opisuje tedy szczegółowo 
dziecięce lata i sieroctwo Capponiego, w czasie emigracyi ojca do Wie
dnia; pierwotne wychowanie chłopca; studya młodzieńca nad klasycy
zmem i nowożytnemi językami; ożenienie w 19 roku życia w sposób 
nic wspólnego z romantyzmem niemający, bo poprostu podług wska
zówki i woli ojca; wczesną śmierć młodćj żony, która zostawiła Cappo- 
niemu dwie córeczki; podróż jego kilkoletnią po Włoszech, Francyi, An
glii, Niemczech, Szwajcaryi; studya naukowe w tych krajach i znajomo
ści z najwydatniejszemi osobami tego czasu; a wreszcie powrót do ojczy
zny, szczegóły domowego życia i praca Capponiego dla dobra kraju na 
niwie obywatelskićj, politycznćj i literackićj, która przyprawiła tego 
zacnego męża o ślepotę.

Capponi zdobył sobie miłość współziomków przedewszystkićm, 
jako patryota, najzacniejszy obywatel i hojny mecenas literatury. Jako 
pisarz, umiłował dzieje ojczyste, którym się poświęcał do ostatnich 
chwil życia. Pod względem przekonań religijnych, należał do tćj szko
ły, którćj Manzoni był poetą, Tomasseo pisarzem polemicznym, Rosmi- 
ni i Gioberti filozofami, a Balbo, Troja i Capponi historykami. Ten 
ostatni napisał nawet: IHstoryą Kościoła. Naj ważniej szćm jednak dzie
łem Capponiego, które wydał pod koniec życia i nad którćm pracował 
przeszło lat dwadzieścia, była: Storia delta Republica di Firenze, do
prowadzona do r. 1530. Praca ta, jakkolwiek nąjrozmaicićj oceniana, 
stawia Capponiego niewątpliwie w rzędzie poważnych historyków. Nie
małą położył Capponi zasługę stworzeniem pisma naukowego Antolo
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gia, które od r. 1821 zaczęło wychodzić we Florencyi, pod bezpośre
dnim kierunkiem Vieusseux’a. Pismo to stało się ogniskiem ruchu 
umysłowego w Toskanii, oddziaływającym na całe Włochy. W nićm 
się jednoczyły najróżnorodniejsze kierunki umysłowe, lecz wszyscy ich 
przedstawiciele mieli przed sobą jeden cel wspólny: dobro publiczne. 
Duszą tego organu był Capponi, który pod każdym względem dawał 
swym ziomkom przykład działania liberalnego bez zarozumiałości, głę
bokiej wiedzy bez popisu, usiłowań najróżnorodniejszych, lecz poważ
nych zawsze i za awanturniczemi ideami nie goniących (str. 36')).

Rozstając się z książką Tabariniego, napisaną popularnie 
i z wdziękiem, przytoczę nawiasowo wyjątek z listu Tomassea do Cap
poniego o Mickiewiczu, którego Tomasseo poznał w Paryżu. „Gdybyś 
poznał Mickiewicza, podobałby ci się. Skromny, szczery, mówiący 
pięknie i z uczuciem. Odczuwa kraj nasz, religią, piękność; nie udaje 
ani wad, jak to czynić zwykli wielcy ludzie, ani zalet, jak to pospolicie 
robią maluczcy. Poznać Mickiewicza w Paryżu, jestto znalćźć różę... 
na Syberyi” (str. 223).

39 4  PRZEGLĄD

Do bardzo licznych studyów o Manzonim przybyło Włochom je 
szcze jedno i to wyszłe zpod pióra znakomitego pisarza, bo jest nim 
niewątpliwie Angelo de Gubernatis. Książka jego p. t.: Aleksander 
Manzoni (studyuin biograficzne), powstała z odczytów, wygłoszonych 
przez autora w r. 1878 w Taylorian Institution, w Oxfordzie, zawiera 
dziewiętnaście rozdziałów, z których pięć poświęcił Gubernatis wycho
waniu Manzoniego, w innych zaś zajmuje się prawie wyłącznie oceną 
jego utworów.

Manzoni ur. się r. 1785 w Medyolanie. Wcześnie bardzo okazał 
nadzwyczajne zamiłowanie do poezyi i łatwość wierszowania, a ulubio
nym jego mistrzem był wtedy Parini, którego 11 giorno umiał na pa
mięć. Wiadomo, że Monti z katedry swojćj w Padwie występował bar
dzo śmiało z ideami liberalnemi i mówił głośno o miłości Dantego dla 
ojczyzny i wolności. Wrażenia z tćj szkoły wyniesione, uwydatniły się 
jasno w pierwszym utworze Manzoniego, jaki nas doszedł, t. j. w poe
macie o czterech pieśniach, zatytułowanym: II triunfo della liberia.

Piętnastoletni poeta przedstawił się tutaj jak młode orlę, które 
próbuje sił swoich w pierwszym locie i chociaż odczuwa potęgę skrzy
deł, nie zna jeszcze drogi. W dziewiętnastym roku życia, będąc stu
dentem, zakochał się w 30-letnićj wenecyance, która wielbicielowi swe
mu na gorące oświadczenia miłości, odpowiedziała zachętą macierzyń
ską... do nauki. Owocem nienormalnego stanu ducha po tćj odmowie 
były: Sermoni giomnili, pełne siły wiersze, z odcieniem humorystycz- 
no-satyrycznym. Wkrótce potćm napisał Manzoni wiersz p. t.: In mor
te dell' Imbonali, ku uczczeniu zmarłego przyjaciela matki, wiersz pe
łen prawdziwego ognia, oryginalności i potęgi. Przeniósłszy się do 
Paryża, Manzoni wszedł w stosunki przyjaźni z Cabanisem, a szczegól
nie z Faurielem, a pobyt jego w tćm mieście i studya nad literaturą
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francuzką, nie pozostały na nim bez wpływu. Niektórzy twierdzą, że 
miłość, którą wkrótce hymen miał uświęcić, natchnęła Manzoniego do 
napisania poemaciku: l’Urania, który pomimo pewnych zalet, jest utwo
rem zimnym i wymuszonym (str. 114). Małżeństwo poety z szesnasto
letnią Henryką Blondel, protestantką, odbyło się w Medyolanie w’ roku 
1808; przez następne lat dziesięć twórczość duchowa Manzoniego była 
w uśpieniu, poetę bowiem owładnęła idea fissa stania się poetą i apo- 
logistą religii katolickiej. Oprócz kilku Hymnów świętych i kanzon 
politycznych, w guście klasycznym, nic więcej w tym okresie nie napi
sał. Inni Sacri, napisane pod zachętą spowiednika Tossi, są obmyślo
ne raczćj, niż odczute. Nie wyszły one z serca pod wpływem wiary go
rącej, lecz z głowy pod przymusem rozumu, zniewolonego do takich 
ćwiczeń literackich radami, zachętą i przepisami spowiednika. Poeta 
uległ; widoczne jest jednak, że to posłuszeństwo było dlań ciężarem (str. 
137). Gdzie tylko w tych Hymnach chciał być szczytnym, jest ciemnym 
jedynie. Wogóle zresztą utwory te są dobre dla artysty, który chce 
wierzyć, lecz nie dla ludu, który wierzy.

Tam jednak, gdzie poeta rozstaje się z dogmatami, a uderza tylko 
w struny miłości chrześciańskićj, którą czuł już silnie, zanim się w ręce 
spowiednika dostał, owćj miłości, która jest podstawą, źródłem i ele
mentem każdej religii, tam słowa jego pieśni są proste, naturalne, wy
mowne. Za hymnami poszły dalej: Osscrmlioni sopra la morale cat- 
tolica, którą to pracę naznaczył Manzoniemu spowiednik Tossi za po
kutę. Tymczasem w r. 1818, Manzoni, ku wielkiej boleści swojśj, był 
zmuszony sprzedać ojcowiznę (Caleollo), która była dla niego skarbni
cą wspomnień, a kłopoty życiowe skierowały muzę jego do dramatu. 
To tćż w pierwszćj tragedyi tego poety p. t.: Conte di Carmagnola, 
spotykamy przeważnie ducha, myśli, zwątpienia i walki wewnętrzne 
autora, troskliwego o swoje imię, chwiejnego w czynie, wrzącego w po
mysłach, pobożnego, delikatnego, kochającego ojczyznę i rodzinę. 
W następnej tragedyi: Adclchi, indywidualne uczucia autora przejawia
ją się już w mniejszym stopniu, a w dalszych jego pracach gwiazdą po
ety jest jedność kraju pod każdym względem, a w szczególności i języ
kowa. Kwestya języka nie jest nowa we Włoszech, powstała ona je
dnocześnie z literaturą; Manzoni wszakże ma tę zasługę, że ją  ze sta
nowiska narodowego zaczął traktować z tą samą powagą, z jaką odno
sili się do nićj w XIII i XV wieku pierwszy poeta Italii Dante i pier
wszy jej prozaik Machiavelli. Jedność by ła hasłem Manzoniego. Twier
dził on, że należało pisać popularnie... dla wszystkich, mówić jednym 
językiem, mićć jeduę wiarę religijną i polityczną, bez czego ani harmo
nii narodowej, ani prawdziwćj wielkości włoskićj być nie mogło. Ogni
skiem jedności językowćj miała być podług niego Florencya, a jeduości 
religijnćj kościół katolicki. Ze względu zaś na poczucie harmonii po- 
wszechnćj, odczuwał podniosłe stanowisko poezyi, obejmującćj w sobie 
wszystko, co tylko odczuć, lub pomyśleć można. Rzeczywistość była



dla niego podstawą, idealność koroną każdćj budowy poetycznćj; to tćż 
prace jego, oparte na ziemi, mogły sięgnąć z łatwością aż w niebo.

Burzliwe okoliczności polityczne, wśród których żył Manzoni wy
wołały piękny utwór tego poety: Odę z 1821 poświęconą pamięci 
Teodora Kernera, poety i żołnierza w walce o niepodległość Germanii, 
zabitego w bitwie pod Lipskiem. Nie jestto tylko hymn wojenny Wło
chów, lecz odezwa do wszystkich narodów cywilizowanych. Pomimo 
wyjątkowego nastroju ducha poety, z ust jego nie wyszło ani jedno sło
wo nienawiści, zemsty lub namiętności poziomćj; daleką jest również od 
niego wszelka chełpliwość lub szalone uniesienie gniewu; owszem, 
w całćj odzie rozlane jest tylko spokojne umiarkowanie dumy męzkiej. 
Gdy Napoleon umarł 5 maja 1821 r., Manzoni uświęcił pamięć dnia 
tego pięknym utworem lirycznym Cinque Maggio, tłómaczonym na ję 
zyk niemiecki przez Goethego i naśladowanym przez Lamartine’a.

Najgłośniejszym wszakże utworem Manzoniego jest romans Pro- 
messi sposi, napisany z zaniedbaniem wszelkich zasad tego rodzaju lite
ratury. Zbywa temu dziełu na odpowiednićm ustosunkowaniu części do 
całokształtu, na owem crescendo powabów, które w każdym romansie 
spotkaćbyśmy chcieli. Akcya główna jest niedość ważna, a przynaj- 
mnićj przedstawia się taką, rozważana sama w sobie, a nie w pojęciach 
społecznych autora, który za pośrednictwem wypadku drobnego i wy
jątkowego chciał przedstawić odwieczną walkę pomiędzy cieiniężyciela- 
mi i uciśnionemi, panami i służbą, magnatami i ludem, grupując oko
ło tćj walki niektóre poważne kwestye społeczne: jak zdrowia publicz
nego, prawodawstwa karnego, o nieszczęściach które sprowadza wojna,
0 duchowieństwie i t. p. Ilomans Manzoniego sam przez się, ze sta
nowiska inweucyi mówi mało; wielkich i silnych namiętności nie- 
masz w nim ani śladu; czytelnik nie został zaciekawiony i zdziwiony 
żadną nowością; lecz to jest właśnie szczególne, że w tyin jedynym ro
mansie mnićj się szuka tego co bawi, to jest elementu romantycznego, 
niż innych rzeczy; a jeszcze oryginalniejszą jest ta okoliczność, że au
tor, pozbywszy się prawie tego elementu, który w innych romansach 
tak za niezbędny uchodzi, znalazł poza nim tyle materyi pociągającej
1 żywćj (str. 234). W Boskiej komedyi nie przedmiot nas porywa, lecz 
sposób w jaki autor obmyśla go, odczuwa i traktuje: toż samo i o Pro- 
messi sposi powiedzićć można: w pierwszym szukamy poezyi Dantego, 
ducha i umysłu Dantego; w di'ugim poezyi Manzoniego, ducha i umy
słu Manzoniego, oraz sposobu jakim potrafi jednoczyć rzeczywistość 
z idealnością. Kto czyta Narzeczonych jako zwykłą książkę, miernie 
tylko zająć się nią może; lecz kto szuka w nich tego, co autor chciał 
przedstawić, nie zawiedzie się nigdy i musi podziwiać twórcę, który 
środkami tak skromneini umiał potężne efekty wywoływać. Skoncen
trowanie, rozdzielenie i wyczerpanie jakgdyby całego siebie w jednćm 
głównćm dziele, jest największą chwałą Manzoniego i głównym, jak 
gdyby tajemniczym urokiem Narzeczonych, który sprawia, że utwór
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ten miał we Włoszech, a ma i obecnie, niepraktykowaną popularność
i wywołał licznych naśladowców.

Współczesny Manzoniemu i pod wielu względami pokrewny mu 
duchem, był Aleardo Aleardi, jeden z bardziój utalentowanych poetów 
włoskich, którego śmierć w r. 1878 odbiła się bolesnćm echem w ser
cach jego ziomków i wywołała między innemi broszurę Prampoliniego 
serdecznem piórem skreśloną. Aleardi przyszedł na świat poetą i otrzy
mał od natury bogaty zdrój uczucia, którćm tak obficie utwory swoje 
ożywiał. Był poetą, bo kochał. Kochał silnie ojczyznę i sztukę; tym 
dwu świętym gwiazdom swego życia poświęcił całe istnienie. Miłość 
ojczyzny, ujarzmionej wówczas i nieszczęśliwćj, natchnęła go w'spania- 
łemi pieśniami (II Monie Circello, La cilta italiane; marinare e com- 
mereianli; Un ora della mia giovinezza) które przechodząc z ust do 
ust, zabrzmiały jako protest przeciwko Austryi, jako podniosły objaw 
uczuć, zamkniętych w sercu każdego włocha. Ujarzmieni ojcowie prze
kazywali te pieśni dorastającym dzieciom, które pod ich wpływem roz
wijały w młodocianych piersiach gorącą miłość ziemi rodzinnej. Tę 
misyą szlachetną okupił poeta więzieniem naprzód w Mantui, następ
nie w Josephstadt; ale duch Alcardiego nie zachwiał się ani na chwilę. 
Cierpiał z godnością i spokojem pełnym rezygnacyi wyczekując, oboję
tnie wyroku.

„Nie proś, broń Boże, Beatryczo, o łaskę dla mnie—mówił do 
siostry, która go w więzieniu odwiedziła—wolę śmierć powolną niżeli 
łaskę...”

Głębokie poczucie natury, miłość ideałów transcendentalnych, mi
stycznych i słodki melancholijny koloryt wiersza, robiły Aleardiego 
uprzywilejowanym poetą płci nadobnej, która oprzeć się nie mogła po
tędze czaru, jaki płynął z namiętnych pieśni o flafaelu i Fornarynie, 
lub z Listów do Maryi. Aleardi był poetą w całem znaczeniu tego 
słowa, bo posiadał w największym stopniu poczucie piękna, a muza je 
go była jedynie na usługach pielęgnowanego w głębi duszy ideału. 
„Gdy umrę—mawiał często—połóżcie mi na grobie kamień z tym na
pisem: „był to uczciwy człowiek.” Trzeba się zgodzić z de Sanctisem, 
że „Aleardi, to poeta prosty i skromny... w swej wielkości!....”

Że broszurka Prampoliniego nie jest panegirykiem, przekonywa
my się również i z książki Corradiua O poetach współczesnych, w któ- 
rćj Aleardi został mniej więcćj w podobny sposób oceniony jako poeta
i jako człowiek. W pracy powyższćj, poważnie rekomendującej auto
ra, Corradino dał oprócz sylwetki Aleardiego, ciekawe studya o Pra- 
tim, autorze Edmcncgardy, Armanda  i wielu innych poematów,
o Carduccim, największym z liryków włoskich dziś żyjących, z którym 
w następnym numerze Biblioteki zapoznamy się bliżćj, o Giacosie, u ta
lentowanym dramaturgu, (Una partita a Scachi, II Marito amante del
la moglie i t. d.) a wreszcie o Emilu Praga. Ten szkic ostatni, jako naj- 
bardzićj interesujący, podamy czytelnikom w głównych zarysach. Je
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żeli kiedy był poeta—mówi Corradino—któregoby idee, w najlepszej 
wierze wygłaszane, podejrzywane były o złe intencye, któregoby dusza 
odbierała w każdej chwili mnóstwo zniewag, szyderstw i zarzutów od 
publiczności—to jest nim Emil Praga, ustawiczny przedmiot gwałto
wnych nienawiści i niemniej gwałtownego uwielbienia. Męczennik je
dnocześnie własnych i cudzych namiętności, ofiara geniuszu i poziomych 
nienawiści ludzkich, przedmiot wściekłego gniewu zawistnych, musiał 
Praga sączyć po kropli przez całe życie nadmierny kielich goryczy, ja 
ko poeta przyszłości (str. 142). A jednak Praga zrobił tyle dla poe
zyi włoskiej, ile Manzoni dla prozy. Był on twórcą nowego sposobu 
pisania wierszów, dzięki któremu wszystkie rzeczy otrzymywały właś
ciwą nazwę i zgodne z prawdą obrazy, rugujące owo gadulstwo klasy
czne, tak zabójcze dla myśli i natchnienia. Był on wrogiem sztuczne
go idealizmu. Istniała we Włoszech poezya, która czerpała natchnie
nia swoje ze spekulacyi nawskroś idealnych, niemających w świecie 
rzeczywistości żadnej odpowiedniej formy, a jej twórcy błąkali się tyl
ko śród obłoków, po to chyba schodząc na ziemię, żeby potrącać tłu 
my. Poezya, mająca ustawicznie przed sobą wzory klasyczne, obca 
była ziemskiemu życiu; nie istniał dla niej świat psychologiczny i na
tura schwytana w jój tajemnicach. Cokolwiek później, jedynemi źró
dłami natchnień życiowych była idea prawdy filozoficznej i miłości oj
czyzny, zkąd między innemi wypłynęły najsmętniejsze dźwięki Leo- 
pardiego, pieśni wojenne wielu mężnych włochów i nieśmiertelna saty
ra Giustiego.

Emil Praga wydarł tych melancholijnie ascetycznych poetów ze 
świata bezpłodnej spekulacyi, sprowadził poezyą na ziemię, na tę pię
kną i ponętną ziemię; a poezya wtedy, opuściwszy chętnie drogę lazu
rów nieskończonych, z rozkoszą zstąpiła na pełne balsamicznej woni 
łąki ojczyste, drżała z radości na widok wspaniałego morza i wzmac
niała wycieńczony organizm ożywczćm gór powietrzem. Jestto realizm 
Pragi, realizm, który się łączył cudownie z dobrze pojętym idealizmem
i którego Praga był pierwszym i najdzielniejszym zapaśnikiem.

3 9 8  p r z e g l ą d

Włosi kochają się widocznie w drobnych rozmiarami szkicach li
terackich, których, jak to widzieliśmy, po kilka i kilkanaście nieraz, 
składa się na średniej objętości książkę. Przed kilku miesiącami opu
ściły prasę w Medyolanie Szkice krytyczne Simianiego, który tłumaczy 
się w przedmowie, że nie dla sławy zebrał kilka artykułów w jeden to 
mik, lecz że woli posiadać je razem, aniżeli rozpraszać po dziennikach. 
Szereg obrazków krytycznych rozpoczyna L 'Orlandino Piotra Aretino, 
który jest prawdziwym wyrazem charakteru wieku XVI. Streszcza on 
w sobie to wszystko co tylko najsprośniejszego, najbardziej poziomego, 
najsprzeczniejszego mogło się zrodzić w naturze ludzkićj. Panegirys- 
ta aż do cldiwości; drwinkarz—do hańby; trwożliwy jak baba, arogant 
gorszy od żaka. Orlandino, to ani poemat, ani satyra; autor połączył 
w nim szyderstwo z żartem i stworzył karykaturę. Rozstawszy się



z wstrętnym utworem Aretina, Sirniani osładza sobie przykrość poprze
dniej analizy rozkoszą dźwięków pieśni, którą, z takim artyzmem umie 
wydobywać ze swćj liry Marianina Caffa Caruso, współczesna poetka 
sycylijska, „łącząca w sobie miękkość Tibulla i męzki zapał Proper- 
cyusza” (str. 27). Dalćj ocenia Simiani przekład tragedyi Eury
pidesa, dokonany przez Józefa de Spuches; rozbiera wyszłe w 1873 r. 
poezye Antoniego Amico, zaliczając do najpiękniejszych poematy: L ’al- 
ba (Jutrzenka), L a  Farfalla (Motyl), L a  Quieto (Spoczynek) i inne, 
oraz zastanawia się nad tłumaczeniami tego pisarza; a wreszcie kreśli 
wspomnienie o uczonym historyku sycylijskim Izydorze La Lumia, 
zmarłym przed kilku laty i kończy sylwetką Józefa di Neapoli, współ
czesnego autora kilku udatnych poematów lirycznych. Simiani nie pi
sał Szkiców swoich dla sławy, i... one mu_tćż sławy nie przyniosą!

Toż samo powiedziećby można: o Życiu Niccoliniego. Autor tćj 
pracy, dr. Brigidi, miał zadanie bardzo wdzięczne, ale mu sprostać nie 
zdołał. Niccolini urodził się w r. 1782 w okolicach Pizy. W 22 roku 
życia, przejęty do głębi okropną klęską miasta Livorno, dziesiątkowa
nego przez zarazę, napisał wiersz L a  pieta, w którym talent jego poe
tyczny zajaśniał poraź pierwszy. Przez długi czas poświęcał się Nic- 
eolini studyom klasycznym, których owocem była ogłoszona w r. 1810 
pierwsza jego praca dramatyczna p. t.: Polisscna. Tragedya ta, uwień
czona nagrodą akademii, została w trzy lata późnićj odegrana z ogrom- 
nćm powodzeniem. W jakiś czas potćm wystawione zostały trzy inne 
tragedye tego pisarza, a mianowicie: Ino e Temisto, L a  Medea, L'Edi- 
po. W czasie kiedy bohater z pod Waterloo pędził samotne życie śród 
skał ś. Heleny, poeta toskański napisał tragedyą Nabucco, o charakte
rze przeważnie polityczno-alegorycznym, w którćj rozumnie ocenił Bo- 
napartego. Gdy absolutyzm Austryi dławił we Włoszech każdy ob
jaw narodowego ducha, tragik florencki pod wpływem szlachetnego 
oburzenia stworzył nową tragedya Foscarini, którćj sława szeroko 
rozbrzmiała po Europie i którą Ludwik Bonaparte, późnićjszy Napo
leon III, na język niemiecki przetłómaczył.

Owocem nieustannych rozmyślań nad jednością włoską, był dra
mat Giovanni da Procida; za nim powstały tragedye Lodomćo Sforza, 
Filippo Strozzi, B eatrix Cenci i Arnoldo; ta ostatnia przeciw papieżo
wi skierowana. Zapał ducha, spokojność sądu, powaga i naturalność 
stylu, jednolitość akcyi, szczytność charakterów i świeżość sytuacyi, 
oto wybitne zalety prac dramatycznych Niccoliniego (str. 44). Pisał on 
również wielo rozpraw prozą jak: Dell Imitatione delVarle dramalica; 
Di Dante e dei suo poema; Sul romanzo storico', Lezioni di mitologia; 
Del sublime e di Michelangiolo i t. d., którym dr. Brigidi najwięcćj 
miejsca poświęca. Oprócz tego, Niccolini, przyglądając się bacznie na
turze ludzkićj i czasom swoim, rozsiewał wiele aforyzmów religijnych, 
intelektualnych, moralnych, politycznych i estetycznych niepospolitćj 
wartości. W dalszym ciągu dr. Brigidi przedstawia nam swego boha- 
tćra jako najszlachetniejszego człowieka, obywatela i ojca rodziny.
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Gdy w 1861 r. rozeszła się wieść po Florencyi o śmierci Niccoliniego, 
wszyscy mieszkańcy miasta od najwyższych do najniższych, byli głębo
ko dotknięci tym ciosem, a władza municypalna postanowiła złożyć 
śmiertelne szczątki poety na Santa Croce i wznieść mu pomnik (str. 186).

Książka Brigidiego napisana jest dziwnie sucho i anemicznie, 
pomimo uwielbienia, jakie miał autor dla poety; to tćż postać tragika 
florenckiego, a szczególniej jako zapaśnika sceny, wyszła blado i bez
barwnie.

4 0 0  PRZEGLĄD NAJNOWSZEJ LITERATURY WŁOSKIEJ.

Na zakończenie niniejszego artykułu uważamy za stosowne do
dać, iż celem naszym nie była bynajmniój wyczerpująca krytyka dzieł 
przedstawionych, to jest szczegółowy rozbiór zarówno stron ujemnych 
jak dodatnich każdej pracy, lecz tylko zaznajomienie czytelników 
z obecnym ruchem umysłowym we Włoszech i podanie dokładnych in- 
formacyi dla tych wszystkich, którzyby się bliżej z literaturą włoską 
zapoznać chcieli. Oprócz tego nadmienić muszę, że gdy z jednej stro
ny ramy tego przeglądu muszą być szczupłe, z drugiej zaś o takich 
tylko książkach mam zwyczaj pisać, które sam przeczytałem; przeto 
z natury rzeczy tak w powyższym przeglądzie jak i w następnych, trze
ba było pominąć nie jednę pracę, na bliższe poznanie zasługującą. 
Sądzę jednak, że zarówno ilość dzieł któreśmy przejrzeli, jak i ich wy
bór w zupełności do celów powyżej wskazanych wystarczyć mogą.

(Dalszy ciąg nastąpi).



Od s z k o l n e j  ł a w y .
O P O W I A D A N I E  Z L A T  1798— 1813 *).

Kajetana Kraszewskiego.

Pod wieczór wjechawszy do Warszawy, stanęliśmy w zajeździe 
Zrazowskiego, który mieścił się w prawym pawilonie saskiego pałacu, 
gdzie za trzy złote na dobę dano nam wygodne trzy pokoje i stajnię 
na ośm koni". Po drugićj stronie pałacu znajdowało się naówczas Li
ceum, z którego widzieliśmy właśnie wychodzących uczniów; było ich 
bardzo niewielu i to samych malców. Stolica zdała się nam smutną
i opuszczoną nadspodziewanie, sklepów kilka tylko na Miodowśj uli
cy, którą natenczas kazano nazywać Napoleońską, ogłaszając to 
Przemianowanie z wielkiemi solennościami; kilka magazynów na Kra
kowskim Przedmieściu i kilka na Senatorskiej. Ruch w mieście 
bardzo nieznaczny, żydzi tylko ze skrzynkami na ramionach i fakto
rzy, napastując rzadkich przechodniów, snuli się po ulicach, albo prze
ciągały kompanie rekrutów; dziwna jakaś wszędzie panowała cisza, 
nieznamionująca bynajmniśj stołecznego miasta. Zostawiając na 
dzień następny obmyślenie dalszych kroków naszych, odwiedziny i od
danie listów polecających, któreśmy mieli do osób znaczniejszych, po
kładliśmy się spać wcześnie, pocieszając się, że smutne wrażenie, ja 
kie na pierwszym wstępie uczyniła na nas Warszawa, rozwieje się ra
no przy weselszćj myśli i rozpatrzeniu się bliższćm, kiedy po męczą- 
cćj wypoczniemy podróży. Jakoż, wcześnie nazajutrz, przebudził nas 
dźwięczuy i wesoły głos trąbki wojskowśj; wyskoczyliśmy z łóżek na 
równe nogi; tuż przed samemi oknami, jakby umyślnie na przyjęcie 
nasze, uszykowały się kolumny piechoty, które właśnie ćwiczenia roz
poczynać miały.

*) Dalszy c iąg— patrz  zeszyt za maj r. b.
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Byłto czas, kiedy wielki Napoleon do podtrzymania swej władzy
i chwały największą ilość ludzi spotrzebowywał; setki i tysiące szły 
na ofiarę Molocha; szczupłe Księztwo Warszawskie, ubogie i wycień
czone, bezustannie nowe kontyngensa dostarczać było obowiązane. 
Zadanie to w każdym innym czasie i w innych okolicznościach byłoby 
niepodobnem do uskutecznienia, gdyby nie ten zapał powszechny i po
święcenie się bez granic dla kraju i dla niezwyciężonego mocarza, któ
ry upadłych podnosił. Ubóstwo nowo utworzonego państwa, ciężary 
wszelkie i trudności nie zrażały ogółu mieszkańców, a choć stęknął 
niejeden, mienie jednak i życie ze skwapliwością na ołtarz powsze
chnego dobra przynosił. Były to świetne chwile zapału, którego nie 
ostudzały najcięższe ofiary, nie rozczarowywała bijąca w oczy obłuda
i po sto razy ponawiane a niespełniane chwiejne obietnice.

Nigdy może kraj żaden nie dostarczał tylu ludzi, ile ich słało be
zustannie małe Księztwo Warszawskie do armii Napoleona; na 2 mi
liony ludności krajowćj do 80 tysięcy żołnierzy naszych rozrzuconych 
było po wszystkich stronach Europy; z nich mnićj niż połowa zosta
wała w kraju; młodsi, gorętsi, i wawrzynów chciwi, biegli poza grani
ce swój ziemi ojczystej, w której wojny blizkiej nie przewidywano. 
W Księztwie tćż prócz oficerów wyższych, co z legionów włoskich wró
cili, jak: Dąbrowski, Sierawski, Hornowski i inni znajdowali się nie- 
tylko oficerowie młodsi, ale i starzy nawet wojacy z dawnego rycer
stwa naszego, którzy od czasów konfederacyi barskićj z konia nie zsia
dali. Do armii tak licznój wielka też liczba i starszyzny była potrze
bną, waleczność przeto uznana i długoletnie doświadczenie, równie ce
nione były, jak najnowszćj taktyki nauka. Ci jednak starzy wojacy, 
już się w daleki świat nie wyrywając, tradycyjnie strzegli własnego za- 
gona i lubo w dzielności, młodszym za przykłady służyć mogli, z tru 
dnością nałamywali się do regulaminów nowych, które im z „pod bla
chy” od głównego wodza przysyłano.

Natenczas właśnie, kiedyśmy do Warszawy przybyli, opowiada
no o takim starym konfederacie, generale Kwaśniewskim, który najo
sobliwsze nieraz księciu Józefowi przysyłał raporta. Sam bowiem, 
brzydząc się piórem, posługiwał się sekretarzami; rygor jednak stare
go generała zniechęcał wielu, zmieniali się więc często, a co przybył 
nowy sekretarz, chociaż mu generał dyktował, nowe pisał banialuki. 
Nadsyłane papiery odczytywano częstokroć u księcia, w obecności 
starszyzny wojskowćj; szefa sztabu Fiszera, pułkownika Rautenstrau- 
cha, generała Hebdowskiego i innych; tę czynność zwykle powierzał 
książę adjutantowi swemu, pułkownikowi Kamienieckiemu, wkrótce 
majorem placu mianowanemu, który miał dar wyczytywania najnie- 
wyraźniejszych charakterów, a i za humor wesoły lubionym był przez 
księcia. Podobnie też, raz do głośnego czytania znalazło się między 
innemi pismo, nadesłane właśnie od starego Kwaśniewskiego; towa
rzystwo nastrojone było poważnie, milczenie panowało powszechno; 
Kamieniecki z kolei wziął dużą kopertę, pieczęć rozłamał, rzucił
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okiem na papier, zawahał się małą chwilę, niedostrzeżony uśmiech 
powstrzymywał, a przybierając głos i minę jaknajbardzićj seryo, za
czął donośnie:

— O, Jezu! Jezu! Jezu!
Wszyscy spojrzeli po sobie zdziwieni: adjutant czytał dalej.
— O, Jezu! Jezu! Jezu! w Pomeranii Gdańskiej na kresach sto

jący...
— Co to jest? Kamieniecki? co ty tam czytasz?— zawołał książę 

zrywając się z kanapy.
— Raport, proszę księcia. Tak napisano.
— Jaki raport?
— Niech książę raczy posłuchać.
Tu czytał nanowo.
— O, Jezu! Jezu! Jezu! w Pomeranii Gdańskiej na kresach sto

jący generał Kwaśniewski. Raport.
Śmiech głośny, niepowstrzymany, powszechny, przerwał dalsze 

czytanie; tajemnicę tego osobliwszego pisma zaraz tćż objaśnił generał 
Hebdowski.

Stary Kwaśniewski miał zwyczaj dyktować chodząc, a z nałogu 
już wzdychał zawsze, o Jezu! Jezu! Jezu! co mu weszło w przysłowie; 
sekretarz tak pisał jak słyszał, generał zaś w dobrej wierze pośpie
sznie manu propria raport podpisał i odesłał do księcia.

Ten sam jednak Kwaśniewski, mimo swych osobliwszych rapor
tów stojąc nad Odrą z czwartym pułkiem strzelców konnych, dał się 
dobrze we znaki prusakom, a generał Schill, co chciał na kszałt hi
szpańskiej pruską ruchawkę urządzić, jakkolwiek dzielny niezaprze- 
czenie, przy całćj swej przebiegłości nie mógł mu dać rady; bo kiedy 
g- Kwaśniewski miał bić prusaków, a konfederatkę po staroświecku 
2a pas wpakowawszy huknął na swoich: „wiara, za mną!” i tak z gołą 
głową, a szablą wzniesioną kopnął się na przedzie swoich szeregów, 
nie było przykładu, żeby kiedykolwiek nieprzyjaciel dotrzymał placu.

W trzy dni po przybyciu naszćm do Warszawy, byliśmy już do 
kontroli wojskowych wpisani, wszyscy trzej zaciągając się do formowa
nych właśnie ułanów; Łukaszek miał wprawdzie wielką ochotę wstąpić 
do szaserów, aleśmy go od siebie puścić nie chcieli. Obu furmanom 
naszym pozwoliliśmy wracać do domu, ale tylko podkomorzyca chłopak 
korzystał z wolności, mój Pietrek nie chciał ani nas, ani koni opuścić, 
a później do legii nadwiślańskićj wstąpił; z ośmiu koni naszych, czte
ry było wyborowych pod wierzch jeżdżonych, wzięliśmy więc trzy pod 
siebie, jeden został sprzedany, a cztery zaprzężne z tłomoczkami na- 
szemi i kupionym wózkiem poszły pod komendę mego Iwasia. Wszys
tko to urządziło się gładko i żwawo w przeciągu dni kilku, a lubo mie
liśmy listy polecające, które ułatwiły nam wiele i bez nich jednak,
o ileśmy się przekonali, można się było obejść wyśmienicie. Żołnierz 
natenczas w Księztwie, był nadewszystko pożądanym. Davoust’a 
korpus stał w kraju i ou sam rezydując w Briihlowskim pałacu, a wy
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prawiając asamble i bale wraz z niedawno przybyłym rezydentem 
francuzkim panem Serra, o nowe zaciągi bezustannie naglili. Władze 
przeto wojskowe Księztwa, rade przyjmowały ochotników, tćm bar- 
dzićj, jeśli oni z ościennych ziem przybywali; kraj bowiem i tak już 
wycieńczony, mnićj się z miejscowśj ogałacał ludności. Żałowaliśmy 
niezmiernie, żeśmy choćby kilka miesięcy pierwej nie mogli przybyć 
do Warszawy, gdyż właśnie przed kilku tygodniami wyszedł był do 
Francyi nowo wystawiony pułk ułanów, a jak francuzi nazywali: szwo
leżerów, pod dowództwem Wincentego Krasińskiego. Pułk ten prze
znaczony był na gwardyą przyboczną samego cesarza, przy nim więc, 
u głównego ołtarza, miał się dosługiwać wawrzynów, mógł je najprę- 
dzćj pozyskać, i w istocie tćż niezapomnianą, okrył się chwałą w sła
wnym wąwozie Sommo-Sierra, całej armii Napoleona otwierając drogę 
do Madrytu.

Już więc niespełna w tydzień po naszym przyjeździe, zaczęliśmy 
życie nowe, nowy zawód, jak dla mnie przynajmniej wymarzony odda- 
wna. Mundur nasz podobnym był zupełnie do pułku gwardyi Kra
sińskiego, granatowy z żótteini wryłogami i ponsowym kołnierzem; kie
dym go wdział poraź pierwszy, wyzuaję, żem się cieszył jak dziecko; 
była to prawa stroua medalu, jak mówią francuzi; odwrotną, miało mi 
okazać doświadczenie późniejsze, niebezpieczeństwa wojny, trudy i nie- 
wczasy obozowe. Toż samo jednak doświadczenie nauczyło mię ró
wnież, że i dodatnia strona wojskowego życia nie ogranicza się bynaj- 
mnićj na mundurze, koniu i szabelce, a ma swój powab niewysłowio- 
ny i na całe życie najmilsze pozostawiający wspomnienia; jest nim 
nierozdzielne życie koleżeńskie i duch braterstwa łączący jakby w je- 
dnę rodzinę tych wszystkich, co pod jedną walczą chorągwią. Tośmy 
w całej pełni dopiero uczuli wszyscy, znalazłszy się w pół roku późnićj 
na drugim końcu Europy, z obcćm wojskiem, w obcym kraju, garstka 
nas, Polaków, jak  sierot rzuconych na pastwę kul i bagnetów, gdzie nad 
mogiłą poległego nawet ptaszę nie zakwili. Aniśmy się spodziewali, 
co nas czeka, kiedy po dwu miesiącach, już nieco w służbie wyćwicze
ni, otrzymaliśmy rozkaz wymaszerowania do Sedauu. Józio spostrzegł 
się teraz, że jego małżeńskie zamiary mogą być pokrzyżowane, jeśli za 
rok nie będzie się w kraju znajdował; wypadki jednak toczyły się ży
wo, należało coś i Opatrzności poruczyć, a nie czas było do rozmyślań, 
kiedy się już krok uczyniło stanowczy.

Dwa miesiące przebiegło nam w Warszawie niepostrzeżenie, cią- 
głemi a męczącemi ćwiczeniami zajęci, nie mieliśmy ani czasu, ani 
ochoty do zabawy, ledwieśmy rozpatrzeć się mogli, już.nas wyprawio
no do Francyi wraz z pięciuset rekrutami przesyłanymi dla dopełnie
nia legii Nadwiślańskiej. Z Sedanu poszliśmy do Paryża; tu, po prze
glądzie na placu Vandoine, odbytym przez samego cesarza, dano nam 
sutą ucztę w gmachu szkoły wojskowćj i zaraz nazajutrz wyruszyliśmy 
wzdłuż całćj Francyi, do Bajonny. Pochód ten na zawsze dla nas pa
miętnym zostanie, czas był przecudnie piękny, kraj rozkoszny i boga
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ty, przyjmowano nas wszędzie z zapałem i gościnnością wszelkie prze
chodzącą granice; nie rzadko spotykaliśmy albo rodaków, albo francu
zów, którzy kraj nasz znali i wspominali uprzejmie. Pochód ten, ja 
koby tryumfalny, gdyż nas nie rozróżniano od armii, która walczyła 
pod Jeną, był najprzyjemniejszą podróżą i tem milsze zostawił wspo
mnienia, że przekroczywszy granice Francyi i grzbiet Pireneów, zna
leźliśmy się w kraju, gdzie nas na każdym kroku witano kulami, nie 
rzadko sztyletem, a nawet trucizną.

Świetne, bohaterskie nieraz czyny polskiego oręża na Iberyjskim 
półwyspie jeszcze swego historyka czekają. Legie nasze, które tam po
słano, rozrzucone zostały jakby na okrasę pomiędzy wszystkie fran- 
cuzkie korpusy. Nie było więc w nich jedności działań, oficerowie nasi 
znać mogli jedynie, pojedyńcze wypadki wojny, które w skutek partyzan
ckiego urywkowego jćj charakteru mnożyły się nieskończenie. Każdy 
przeto z naszych starszych oficerów i dowódzców, zbierając własne wspo
mnienia, mógłby cząstkę zaledwie ogólnych działań odtworzyć. Dla 
wykazania obrazu całości, trzebaby mieć sprawozdania każdego z do
wódców, a nieraz i młodszych oficerów nawet, którzy zostawali pod 
rozkazami generałów francuzkich. Niewielu jednak było takich, coby 
przygody własne i oddziałów, w których służyli, zapisywać chcieli 
i mogli; francuzcy zaś historycy, począwszy od Thiersa, lubo im mate- 
ryałów nie brakło, ledwie gdzieniegdzie, z konieczności tylko i prawie 
niechętnie czyny wojsk naszych wspominają. I nie dziw, bo nieraz 
tam, gdzie ich najwaleczniejsi żołnierze pola dotrzymać nie mogli, 
tam, na stracone imię, posyłano legie nasze: ułanów, szaserów, wolty- 
żerów i oni im torowali drogę. Wygodniej więc te waleczne czyny po
liczyć ogólnie na karb armii całej, albo korpusu, na zasługę własnego 
oręża. Sprawiedliwsi jednak byli sami francuzcy żołnierze, a nawet 
hiszpanie i anglicy; wszyscy oni i wszędzie oddają najwyższe pochwały 
waleczności, karności i wytrwałości naszego żołnierza. Przy powtór
nym już bezprzykładnein w dziejach oblężeniu Saragossy, kiedy cała 
oblegająca armia francuzka, zniechęcona morderczą a bezskuteczną 
walką szemrała i blizką była wypowiedzenia posłuszeństwa swym wo
dzom, nasze tylko legie, pod dzielnym żelaznćj wytrwałości Chłopic- 
kim, darły się na szańce i wyłomy, na baterye i dachy kamienic, z ro
dzinną piosnką na ustach, z dobrodusznym uśmiechem. Gotowi na każ
de skinienie ukochanego wodza, szli na śmierć jak na gody, i ginęli, 
ostatnie westchnienie posyłając w kraj oddalony. Kiedy pod morder
czym kartaczowvm ogniem żołnierze nasi zdobywają plac broni w Sa- 
ragossie i ulicę Engracia, o którą darmo kusili się francuzi, jeden z gre- 
nadyerów podziwem zdjęty, woła, rzucając karabin: „Wielki Boże?! ja- 
kimże sposobem kraj wasz zdobyto!?” Proste to, z serca i w uniesie
niu rzucone pytanie, wywołuje również prostą, ale niemnićj znaczącą 
odpowiedź, że nie oręż jedynie broni i nie oręż zdobywa; czego najle
pszym dowodem była ta  właśnie wojna nieszczęsna, którąśmy toczyli 
w Hiszpanii; tu żołnierz, bijąc się bezustannie i zwyciężając, tę miał

Tom II. Czerwiec 1880. 52
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tylko zdobytą ziemię, na którćj nogi jego stały; tysiące wojsk rozbra
jał, warownie posiadał, a kraju nie był w stanie opanować.

Dziwnćm tćż i niezbadanćm przeznaczeniem losu przyszło nam 
walczyć w Hiszpanii, wspomagać sprawę zdradziecką, najazd niczćm 
nieusprawiedliwiony i bić się z narodem, który nam nietvlko nie uczy
nił nic złego, ale podziwienie nasze i mimowolny wzbudzał szacunek, 
rozwijając w obronie swojej ojczyzny godne najwyższego uwielbienia 
cnoty. Jak grzech każdy niesie w sobie zarodek kary, tak tćż i ta 
podstępna wojna hiszpańska wykruszyła najpierwszą cegiełkę z gmachu 
potęgi Napoleona. Sam on, już będąc na wyspie ś-tćj Heleny przy
znał, że ona głównie przyczyniła się do jego upadku.

Dziwimy się nieraz ptakom i zwierzętom, że się dziesiątkami 
w jeden samotrzask łapią; dziwićby się więcej należało ludziom, któ
rzy ucząc się historyi narodów, zawsze się jednak na też same sidła 
podłego podstępu i zdrady ułowić dają. Napoleon, idąc tą utartą dro
gą nic nie wymyślił nowego. Najprzód więc jest przekupiony minis
ter, zasiane niesnaski w kraju i w panującej rodzinie; późnićj, niewin
na prośba o pozwolenie przeprowadzenia tylko wojsk francuzkich przez 
hiszpańską ziemię do Portugalii; dalćj, łaskawe podjęcie się pośre
dnictwa w uczynieniu zgody między Karolem IV i Ferdynandem 111, 
ojcem i synem, pociągnięcie ich do Bajonny, i owóż, klapka politycznej 
pułapki zapada. Następuje uwięzienie ojca i syna i zabór kraju, 
w którym również uczciwych używano sposobów do opanowania miejsc 
obronnych w samych początkach, póki się naród nie opatrzył jeszcze, 
a z całą ufnością wierzył w przyjacielskie stosunki. Ciekawy jest pod 
tym względem pomysł generała Boneta, celem zajęcia cytadeli w Pam- 
pelunie, pierwszem od strony Francyi obronnćm miejscu za Pirenea- 
mi; przyczćm pamiętać należy, iż to się działo w tym czasie, kiedy 
wojska Napoleona, jako przyjacielskie jedynie, w przechodzić niby, go
ściły w Hiszpanii; twierdzę tę jednak bądźcobądź zająć im było po
trzeba, a bić się... tak zaraz, z początku, nie wypadało. Gościnni hi- 
szpanie, dozwoliwszy przejścia, dostarczali tćż, po umówionych cenach 
i żywności dla przyjacielskiego wojska, wydawano zatem francuzom 
co wymagała potrzeba ze składów wojskowych, znajdujących się w cy
tadeli. Do odbierania żywności przyszli młodzi i żwawi żołnierze bez 
broni, w długie tylko płaszcze odziani; hiszpanie, jakkolwiek z przyja
ciółmi mieli do czynienia, nikogo jednak do środka twierdzy nie wpu
szczali; żywność mierzono i ważono w składach, kiedy oddział francuz- 
ki oczekiwał pod bramą. Było to w zimie, a że miasto położone jest 
na wysokiej płaszczyznie u stóp Pireneów, śnieg przeto w tćj porze, 
lubo nietrwały, dość często się trafia. Francuzom, jak wiadomo, na 
humorze nie zbywa, dalćjże jedni na drugich, jak żaki, zaczynają ci
skać śnieżkami; śmiech i wesołość powszechna. Nieliczna załoga 
twierdzy, stojąc w otwartej bramie z powagą hiszpanom właściwą 
i z pogardą nawet niejaką przypatruje się tćj dziecinnej zabawie. L a
tają śnieżne kule, kilkunastu napastowanych silnie przez towarzyszów,
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chroniąc się przed gradem pocisków, ze śmiechem i wrzawą wrpada do 
bramy, za nimi z żartami i odgróżkami wbiegają inni... nagle, zpod 
długich płaszczów błysnęły bagnety, zdumiona załoga, nim się opa- 
trzóć i opamiętać zdołała, już była rozbrojoną, a twierdzę... przyjacie
le zajęli.

Po usunięciu rodziny królewskiej, opróżniony tron w Hiszpanii 
zajmuje brat Napoleona, Józef; w przesiadanego bawiąc się z Mura
tem, szwagrem swoim ex-garsonem hotelowym, któremu neapolitański 
oddaje. Naród, widząc jawny podstęp i zdradę, rzuca się do broni; 
nowy król po czterodniowym pobycie w stolicy już musi uchodzić; 
pierwszy jednakże dekret, jaki ogłasza w pięć dni po ucieczce z Ma
drytu, jest skasowanie klasztorów. Tymczasem Murat uspakaja stoli
cę; kartaczuje więc procesye, a ludność chwytaną po ulicach, bez 
względu na wiek, płeć i powołanie, dziesiątkami i setkami skazuje na 
śmierć ryczałtowo.

Wielce jest wątpliwą rzeczą, czyby naród hiszpański powstał tak 
jeduomyślnie i silnie, czy zdołałby tak długo z tak bohaterską wy
trwałością walczyć i ginąć w obronie ojczyzny, gdyby nie barbarzyń
stwo Murata i innych generałów francuzkich, bezbożne i ich i żołnierzy 
rabunki i ów dekret o skasowaniu klasztorów. Nieugięci są i zaciekli 
z natury hiszpanie: o katalończykach mówią, że gdy im trzeba wbijać 
ćwiek w ścianę, nie młotkiem to czynią, ale głową; o aragończykach 
zaś dodają, że w takim wypadku gwóźdź jeszcze obracają główką do 
muru; ani ta jednak zajadłość i upór, ani Welington z anglikami, ani 
tak dzielni partyzanci, jak: Palafox, sławny obrońca Saragossy, mar
grabia Lazan, brat jego starszy, Montijo, Longo, Mina, Marino i wielu 
innych nie zdołaliby tak długiego stawić oporu, gdyby nie religijny 
zapał całego narodu, do fanatyzmu niemal podniesiouy, a bezustannie 
przez zagrożone duchowieństwo klasztorne podsycany i podtrzymy
wany. Tą groźbą zamknięcia klasztorów nowy król oddał Hiszpanii, 
mimo woli, największą i rzeczywistą przysługę; zakonnicy podnieśli 
i podtrzymali wojnę narodową i ocalili ojczyznę. Nie ograniczając się 
na ambonie i konfesyonale, wielu z nich, z krzyżem albo szablą w ręku, 
szli osobiście na czele zebranych oddziałów ruchawki; kapucyn Fran- 
cisqueti w la Mancha, był jednym z najdzielniejszych dowódzców, pro
wadzących lud do obrony swej ziemi.

Każda na świecie wojna rzeczą jest nieludzką i barbarzyńską; 
hiszpańska jednak kampania Napoleona prowadzona była, rzec można, 
z bezprzykładną w dziejach z obu stron zaciętością. Ale jeśli rozpa
czliwa obrona siedzib własnych od obcego najazdu, nietylko tę zacię
tość tłómaczyła, lecz chlubę nawet przynosiła Hiszpanom, jak wytłó- 
maczyć i czein usprawiedliwić barbarzyństwo francuzów? Głoszą się 
onizacywilizatorów świata. Wyznaję, żem przestał w to wierzyć, patrząc 
jedynie na ich okrucieństwa i nienasyconą chciwość łupu w rabowa
niu wszędzie i wszystkiego, co im pod rękę podpadło; domów Bożych 
nawet nie oszczędzając, dla których nietylko nie mieli żadnego posza



nowania, ale je bezcześcili w sposób najhaniebniejszy: hiszpanie, słu
sznie ich za bezbożników uważali. Tu, okazała się cała różnica naro
dowego charakteru polaków: kiedy francuzi obdzierali kościoły, nasi 
żołnierze śpieszyli tam ze skruchą korząc się przed ołtarzami. Nie 
rzadko, chórem zabrzmiała pieśń nabożna w języku, który pod skle
pieniami kilkowiekowych świątyń nigdy nie był słyszanym; pieśń, 
wspomnieniami porywająca w kraj oddalony, pod zczerniałą strzechę 
wiejskiego kościołka, stokroć od owych marmurów i złoconych stro
pów dla serc naszych droższą; za pieśnią, cichym szmerem płynęły 
modlitwy i westchnienia i łza nieraz rzewna stoczyła się po marsowćm 
legionisty obliczu.

Łupieztwo francuzów poznaliśmy i w naszym kraju, kiedy wkro
czyli jako przyjaciele i obrońcy; wiadomćm jest powszechnie owo zda
rzenie, gdzie po świetnym obiedzie, przez jednego z magnatów na 
przyjęcie francuzkich oficerów wydanym, większa część sreber stoło
wych przeszła do szerokich kieszeni cywilizowanych gości.

Nasz żołnierz rabunkiem się brzydził, jedynym łupem pożądanym 
dla niego było to, co znajdował w spiżarni, wszystko co do zaspokoje
nia głodu i pragnienia służyć mogło; tu był też"łatwo usprawiedliwio
nym. Gdzie wpadło wojsko, francuz chwytał złoty zegarek, a nasz 
wiarus sięgał po kiełbasę albo chleba bochenek; i nieraz się też pó
źniej zdarzyło, że francuz oddawał chętnie zegarek, byle dostać choć 
połowę owego bochenka. Wielu oficerów naszych poprzywoziło je
dnak z Hiszpanii rzeczy kosztowne. Żleby wszelako sądził ten, coby 
ich o rabunek pomówił, działo się to bowiem podobnie jak z owym bo
chenkiem. Oficerowie i żołnierze francuzcy zdobywali bogactwa i ko
sztowności, ale je tóż jako lekko, nie licząc sumienia, nabyte, w po
trzebie i bez potrzeby trwonili i marnotrawili często. Za armią snuli 
się chmurami spekulanci i handlarze, nawet naszych żydków polskich 
widywaliśmy nieraz; niejeden przeto z naszych rodaków, widząc za 
bezcen oddawane przedmioty, czuł się niejako usprawiedliwionym, je
śli je sam nabywał. Chęć zysku tak jest silną u żydów, że przemaga- 
ła  nawet wrodzoną tchórzliwość, o tyle bowiem bezpieczni być mogli,
o ile się tylko przy armii trzymali, a i tu w razie porażki groziło im 
największe niebezpieczeństwo. Hiszpanie do tego stopnia brzydzą się 
żydami, że ich prawie za ludzi poczytywać nie chcą, utrzymując, że są 
oddzielnym gatunkiem człowieka i każdy z nich rodzi się z ogonem, 
który starannie ukrywa. Zdarzały się nieraz wypadki, że pierwszą 
rzeczą po złapaniu żyda było najskwapliwsze zbadanie, czy człowiek 
ten jest z ogonem lub bez ogona.

Mimo tćj ciemnoty prostego ludu i oni nawet w bardzo prędkim 
czasie nauczyli się polaków od francuzów odróżniać; los laneieros po- 
lacos, jak naszych ułanów nazywano, byli postrachem wojska, ale ciż 
sami polacos katolicy i nie rabusie, przez samo porównanie z resztą 
najezdniczćj armiii, z każdym dniem u krajowców coraz większą zy
skiwali przychylność. Niedość bowiem, że się modlili i nie rabowali,
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ale czując całą, niesprawiedliwość wojny, w którćj prawdziwą igraszką 
losu mimo woli i przekonań uczestniczyć musieli, starali się tćż wszę
dzie i w każdćm zdarzeniu oszczędzić cierpień nieszczęśliwćj ludności 
uchronić kogo można było od klęsk i niebezpieczeństw, a w wielu bar
dzo razach od śmierci: bądźto osłaniając ich i ostrzegając w czasie 
rozpasanćj swawoli żołdactwa, bądź z narażeniem się nieraz własnem  
ułatwiając ucieczkę niewinnym różnćj płci i stanów ofiarom, najnie- 
sprawiedliwićj pojmanym i na śmierć haniebną skazanym.

Zapytywano nas często, dlaczegośmy ich gnębić przyszli, kiedy 
oni nam nic złego nie uczynili, ani nas znali nawet? „Jeśli wam zie
mi nie starczy, mawiali, przychodźcie do nas jak bracia i przyjaciele, 
będziemy żyć razem i chleba nam nie zabraknie.” Nie łatwo nam by
ło odpowiadać na zapytania podobne; przy bliższej jednak znajomości 
stosunki zawiązywały się coraz ściślejsze, najwięcćj zaś przez kobiety, 
które w Hiszpanii mniej niż gdziekolwiekbądź do spraw publicznych 
mieszać się zwykły; wyjątek tu stanowią niektóre panie w stolicy lub 
damy, należące do rodzin przewodnictwo w kraju mających.

Z jeńcami luh rannymi nawet, którzy po klasztorach i lazaretach 
zostawać musieli, hiszpanie obchodzili się nieraz po tyrańsku, mordu
jąc i zabijając bez skrupułu; marudera "lub zbłąkanego, jeśli sie im 
w ręce dostał, tenże sam los oczekiwał, Polacy" jednak, po pewnym 
czasie, gdy ich lepiej poznano, czasem w takich wypadkach wychodzili 
cało i zdrowo, bo nienawiść zwracała się głównie do francuzów, a gdy 
przedłużyło się już zajęcie kraju i załogi nasze stały w jednych miej
scach po kilka miesięcy i dłużej, wyrobiła się między nami i mie
szkańcami zażyłość nawet i najlepsza zgoda.

Romansów na wołowej skórzeby nie spisał, ile ich tam mieli na
si oficerowie i żołnierze nawet i przygód też osobliwszych niebrakło.

Znałem niejakiego Kaczorowskiego, który wszedł do naszego puł
ku ułanów, jako porucznik, a jeszcze w legionach włoskich służył 
w piechocie; ten miał w Medyolanie dziwne prawdziwie, a najszczęśliw
sze w skutkach zdarzenie. Po dziennym skwarze, korzystając z wolnćj 
chwili, że noc była księżycowa i bardzo piękna, udał się on do cienistćj 
ulicy, położonćj nad głębokim kanałem i ciesząc się świeżem powietrzem, 
przechadzał się zatopiony w tęsknych dumaniach. Wtem posłyszał 
zdała w krzakach nad brzegiem jakieś wołania i jęki, podszedł więc ży
wo, a widząc, że osoba jakaś szamocze się w wodzie, chwytając się ga
łęzi zwieszonych, które jćj się z rąk wymykają i już prawie tonie, rzu
cił się pośpiesznie i niebawem udało mu się wyratować od niechybnćj 
śmierci jakąś nieznaną osobę. Była to dama młoda i piękna, ale ob
szarpana i prawie z ubrania odarta. Widząc, że uratowana omdlała 
zupełnie, wziął ją ostrożnie na ręce i zaniósł do niezbyt oddalonego bi
waku; tu otulono ją  płaszczami, wpuszczono w usta kilka kropel wina 
a po niejakim czasie, gdy do przytomności przyszła, z wielkićm zdzi
wieniem dowiedział się Kaczorowski, że jestto panna margrabianka 
Eleonora Casabianci, córka bardzo bogatego, znanego i szanowanego
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powszechnie Człowieka. Wracała ona z teatru i chcąc skorzystać 
z pięknego wieczoru, odprawiła karetę, a sama ze służącą poszła pie
chotą; w ulicy napadli ją  jacyś rabusie, ze stroju, oraz kosztownych 
brylantów odarli i wrzucili do kanału; służąca wraz z rabusiami zni
knęła, zkąd domyślano się, że z nimi w zmowie być mogła. Margra- 
bianka gdy do sił przyszła, prosiła, aby ją odprowadzono do domu, żc 
by ła jednak mocno jeszcze osłabioną, Kaczorowski wezwał kilku swroich 
wiarusów, uwiązano naprędce nosze, jak dla rannych robią, okryto ją 
płaszczami i tak w eskorcie poniósł ją  Kaczorowski do pałacu ojca.

Margrabia zobaczywszy córkę w tym stanie, przekonany był zrazu, 
że ją żołnierze nasi napadli i odarłszy, a okrywszy płaszczami, na urągo
wisko do domu odnieśli; wpadł więc w pasyą i furyą szaloną, zaczął 
lżyć i łajać tak, że do słowa nie dał przyjść nikomu i uspokoić go nie 
było podobna. Kaczorowski nie zważając na nic i nie czekając dal
szych tłómaczeń, bo i po włosku ledwie piąte przez dziesiąte rozumiał, 
złożywszy pannę w pałacu, zabrał się ze swymi żołnierzami i do biwa
ku powrócił. Nazajutrz ledwie się dzień zrobił, margrabia uwiadomio
ny już od córki o całym wypadku, wpadł do Kaczorowskiego, nie mo
gąc słów dobrać na wyrażenie swej wdzięczności za wyratowanie jedy
nego dziecięcia, chciał znaczną nawet ofiarować sumę, ale Kaczorowski 
harda dusza w ubogiem ciele, prosił, żeby mu tej krzywdy nie czynił 
i wręcz odmówił przyjęcia. Casabianci więc obdarował suto żołnierzy, 
dla oficerów wyprawił ucztę wspaniałą i póki ten legion stał w Medyo- 
lanie, opiekował się Kaczorowskim, jak  synem. Dotąd nićma w tem 
zdarzeniu nic nadzwyczajnego; nie na itćm jednak był koniec owej przy
gody, tu bowiem czyn dobry w najosobliwszy sposób odniósł zasłużoną 
nagrodę. Po utworzeniu Księztwa Warszawskiego, na początku 1807 r., 
szczątki legionów' włoskich powołane zostały do ojczyzny, składały się 
one tylko z trzech batalionów piechoty; żołnierzy wszystkich, nim wy
szli do kraju, zabrał do siebie Józef, król neapolitański, z nimi tćż ra
zem przyjęła służbę i część starszyzny wojskowćj, reszta zaś oficerów 
i podoficerów wróciła do kraju i prawie wszyscy zaciągnęli się do puł
ków ułańskich, które zaraz następnego roku wysłano na wojnę hiszpań
ską; między tymi właśnie był i Stanisław Kaczorowski. Znalazł się on 
w dywizyi generała Dupont, który na samym początku kampanii 1808 
roku, lubo miał sławę ustaloną znakomitego i uczonego wodza, przez 
fałszywe jednak obroty, znalazł się w takiem położeniu, że mając kor
pus z siedmnastu tysięcy ludzi złożony, przymuszonym był wejść 
w układy z generałem Castanos i w Baylen haniebną kapitulacyą pod
pisał. W skutek tego nieszczęśliwego wypadku, po rozbrojeniu wojska, 
hiszpanie umowy nawet nie dochowując, czterystu naszych polaków, 
a z nimi i Kaczorowskiego, obdarłszy do bielizny samćj, wysłali na wy
spę Cabrerę. Na tćj pustćj i jałowćj skale, bez przytułku, bez odzieży 
i bez chleba nawet, żywiąc się wodą i ślimakami, w zimnie, nędzy i gło
dzie, nieszczęśliwi wygnańcy nasi myśleli, że już dla nich ostatnia wy
biła godziua. W kilka dni po wylądowaniu, kiedy już ci biedacy le
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dwie się na nogach trzymali, przybiła do wyspy łódź rybacka z zapasa
mi żywności i odzieży. Kaczorowski, siedzący właśnie nad brzegiem 
morza, gdzie już tylko śmierci oczekiwał, oczom swym wierzyć nie 
chciał, ujrzawszy wysiadającego na ląd... margrabiego Casabianca. 
Dziwną łaską Opatrzności dowiedział się 011 o losie polaków, nie przy
puszczając nawet, żeby się tam Kaczorowski znajdował; przez 
miłosierdzie jednak a może i pamięć, pośpieszył natychmiast z pomo
cą i nie poprzestając na tem, przez stosunki swe, gdyż miał krewnych 
w Hiszpanii, u których właśnie bawił, wyjednał nietylko ulgę dla jeń
ców, ale gdy anglicy wywozili ich wszystkich do siebie, Margrabia za 
pośrednictwem posła angielskiego, zdołał zupełnie uwolnić Kaczorow- 

.skiego i czterech jego towarzyszów, którym do Francyi wrócić po
zwolono.

Gdyby opisywać przyszło najosobliwsze nieraz losy rodaków na
szych, którzy w owych czasach tułali się po całym świecie, po wszyst
kich lądach i morzach, ileżby przygód podobnych naliczyć można. 
W Hiszpanii wielu starszych oficerów, zostawszy komendantami miejsc 
obronnych, po kilku latach pobytu zagospodarowało się jakby we wła
snym kraju, pożenili się i z całemi rodzinami późniśj wracali do Pol
ski. Począwszy od kapitana Michałowskiego z Saragossy, albo Suli- 
gowskiego oficera od piechoty, tamże zamieszkałego, który dymisyą 
wziąwszy, ożenił się z córką alkada i doskonałe własne wino tłoczył: 
możnaby takich całą litanią wyliczyć. Za walecznym nawet księciem 
Sułkowskim, kiedy go w 1810 roku, po krótkićm gubernatorstwie mia
sta Malagi odwołano, mówiono że pojechała także jedna zakochana 
hiszpanka, a jak inni dowodzili, afrykanka, która miała być bardzo 
piękną, tćm się zaś szczególnie odznaczała, że nosiła jeden kolczyk 
z ogromnej perły czarnej u nosa. Dostała się ona późnej do Warsza
wy, gdzie sklep jakiś utrzymywała. Romansów i małżeństw naszych ofi
cerów obrachowaćby trudno, nie mogę tu jednak pominąć wspomnienia
0 jednym człowieku nieznanym prawie, zapomnianym, który w czasie 
pobytu swego w Hiszpanii, zawarł związek małżeński tak osobliwy
1 świetny, że powinien był być wiadomym nie tylko w Polsce, ale w świe
cie całym; i gdyby rzecz nie była ściśle prawdziwą, z trudnością uwie- 
rzyćby w nią przyszło.

W nieskończonych marszach, prawdziwej włóczędze naszćj po 
Hiszpanii, osładzanych jedynie cudowną częstokroć pięknością i klima
tem tego kraju, stanęliśmy pierwszych dni stycznia 1810 roku w mias
teczku Alcaniz, w Arragonii. Leży 0110 nad rzeką Guadalupe wpada
jącą do Ebro, w położeniu pięknćm i malowniczem, skupione u stóp 
wysokiego wzgórza, na którem wznosi się cytadela, czyli zamek obron
ny, zdając się tulić pod jego opiekę; nie była ona jednak dość silną, 
oddawna bowiem stała tu załoga wojsk francuzkich z częścią polskich 
legionów. Tych jeden batalion stał w cytadeli samej, której francuzi 
dla niewygody zająć nie chcieli, gdyż w zamku całym ani drzwi ani 
okien prawie nigdzie nie było, a wiatr tu na górze, dął wiecznie tak
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przeraźliwy, wyjąc po izbach, zaułkach i korytarzach, że ani się gdzie 
przytulić, ani ognia rozpalić nie było podobna.

My z naszym szwadronem stanęliśmy w miasteczku, dowiedziaw
szy się jednak o braciach naszych znajdujących się w twierdzy, kto 
mógł, pośpieszyliśmy ich odwiedzić. Obcy, w dalekim a nieznanym 
kraju, pomiędzy obcćm wojskiem rozrzuceni, biegliśmy jedni do dru
gich, choć nieznani i witaliśmy się poraź pierwszy, a często i ostatni, 
jak rodzeni bracia, którzy się oddawna nie widzieli. Listy do kogo- 
kolwiekbądź przychodzące z kraju, przynosiły nieraz wiadomości dla 
każdego ciekawe, rozmowa sama i wspomnienia stron rodzinnych nie
opisaną były dla nas rozkoszą. W kilku zaciszniejszych izbach na do
le mieszkał tu właśnie szef batalionu legii nadwiślańskićj, kapitan . 
Chłusowicz, do którego pociągnął mnie wspólny nasz znajomy, adju
tant major Gosławski, wkrótce tćż i kilku innych kolegów naszych na
deszło; towarzystwo zebrało się dość liczne i gospodarz przyjął nas 
z uprzejmością wielką; że był wszelako sam smutny, znękany i milczą
cy, chociaż więc mile nam wieczór na rozmowie i wspomnieniach upły
nął, nie mogliśmy się bawić wesoło. Słyszałem w dalszych izbach kwi
lenie dziecięcia, stara jakaś piastunka pokazała się kilka razy, kobiet 
jednak żadnych nie widzieliśmy więcćj, i późnićj dopićro dowiedziałem 
się bliższych nieco szczegółów o kapitanie Chłusowiczu. Kiedyśmy go 
naówczas odwiedzili, właśnie przed kilku miesiącami straciłbył żonę, 
która go po roku małżeńskiego pożycia odumarła, zostawiając małą 
dziecinę.

W Polsce, kiedy dowiadujemy się, że ktoś jest żonaty, pytamy 
zwykle o nazwisko żony, jak jest z domu? I nic w tćm nićma dziwne
go, bo cała szlachta nasza stanowi jakoby jeden dom i jednę rodzinę 
na liczne podzieloną gałęzie; a rzadko jest spotkać z odległych okolic 
nawet takićj szlacheckiej rodziny nazwisko, o którćjby się coś nie wie
działo, któraby przez związki swe i stosunki nie była nam znaną.

Z cudzoziemcami rzecz jest wcale inna: tu, ludzie dla nas są zu
pełnie obcy, nazwisko więc niczego nauczyć nie może. Niebyłbym prze
to ciekawy wiedzieć jak się nazywała owa hiszpanka z którą Chłuso
wicz był żonaty, gdyby mnie nie zagadnął sam Gosławski pytając, czy 
wiem kto ona była. Odpowiedziałem, że i kapitana nie znałem dotąd 
i o żonie jego nic nie słyszałem. Tu dopiero, opowiedział mi kolega, 
że Chłusowicz, przed rokiem, stojąc w Tudeli, około Yalladolid, po
znał się z jednym staruszkiem hiszpanem, który był w prostej linii 
ostatnim potomkiem Krzysztofa Kolumba; wnuczka owego staruszka, 
młodziuchna, bogata i piękna panienka, tak się szalenie a prawdziwie 
po hiszpańsku, w kapitanie rozmiłowała, że dziadek bojąc się o jćj 
zdrowie i życie, sam go do małżeństwa ośmielił, które tćż doprowa
dziwszy do skutku, zmarł wkrótce. Został po nim ruchomy i nieru
chomy majątek dość znaczny, który spadał na żonę Chłusowicza; ale 
najpiękniejszą spuścizną, rzec można, klejnotem nieocenionym, prze
chowanym w rodzinie, najgłówniejszą po wiekopomnym podróżniku
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pamiątką, by? to, na złotym grubym łańcuchu takiż duży medal z wi
zerunkiem królewskiej pary Ferdynanda i Izabeli, wybity w roku 1494 
i ze stosownemi napisami za odkrycie Ameryki, dany Columbowi przy 
sławnym a wspaniałym wjeździe jego do Barcelony po powrocie z po
dróży. W późniejszym czasie Chłusowicz podzielając losy polskich le
gionów odwołany został z Hiszpanii na początku 1812 roku; sprzedał 
wigc dom, który posiadał w Yalladolid po żonie, a była to również po 
Columbie spuścizna, tam on bowiem mieszkał i życie zakończył; dom 
ten jednak dostał sig w dobre rgce, kupił go bowiem niejaki Yeragoa, 
który lubo z bocznćj linii, także był sławnego podróżnika potomkiem.

Po odbytćj kampanii 1812 roku, gdy Chłusowicz korzystając 
z amnestyi, wrócił do kraju, kazano mu osiedlić sig w stronach zkąd 
pochodził; w Petersburgu wigc, niewiadomo z jakich powodów, zostawi
wszy małą córeczkę swoją Dolores u ksigżnśj Naryszkin na wychowa
nie, powrócił w Grodzieńskie *) i zamieszkał u dalekiego krewnego 
swego marszałka Wrońskiego, w powiecie słonimskim, gdzie tćż do 
końca życia zostawał. Zjeżdżano się tam z ciekawością oglądać ów 
sławny medal, oraz wiele innych cennych pamiątek i przedmiotów, nie
wiadomo jednak co się z tem wszystkiem po śmierci Chłusowicza stało 
i jaki był los jego córki.

Tak, dziwną wypadków koleją, jedna z najsławniejszych w świe- 
cie pamiątek, za ktorąby dziś anglik albo amerykanin jaki góry złota 
położył, dostała się do nas, w uprzywilejowaną krainę zatraty wszel
kich zabytków przeszłości i nie można zaręczyć, czy jćj dla popadzia- 
nek na pierścionki nie przerobił jaki żydek słonimski.

Po pierwszćj bytności naszej w Alcaniz, dwa razy jeszcze pó
źniej, przechodząc przez tę okolicę wraz z podkomorzycem i Zebrow
skim odwiedzaliśmy zawsze Chłusowicza, który nam ów medal poka
zywał. Ostatni raz w Hiszpanii spotkałem się z nim w czasie bitwy 
pod Posuel dnia 24 października 1811 roku i przy wzięciu Murviedro, 
gdzie generał Blake straciwszy 1500 ludzi, na głowę porażony został, 
a jedynie legie nasze i ułani los całej bitwy rozstrzygnęli, o czćm u hi
storyków francuzkich nićma nawet wspomnienia 2). Tam, wybawił 
mnie od niechybnej śmierci, kiedym był ranny i konia podemną ubito, 
podkomorzyc wraz z Józefem Stadnickim, sławnym siłaczem naszym, 
który nieraz na patrol wysłany, sam jeden, jak nażart po dwie placów
ki hiszpańskie za kołnierz do obozu przyprowadzał, a miał sobie za

’ ) W  przcjeździe był kap itan  Chłusowicz w Rom anow ie (n a  Podlasiu)
i w Dolhćm  (gub . g rodzieńska) u rodziców  au to ra , gdzie m iędzy wielu p iękne- 
mi rzeczam i, og lądali wszyscy i ów sławny m edal Colum ba. M atce au tora  
ofiarował natenczas kapitan  Chłusowicz rodzaj portfe ilu  m isternej roboty  
z kordubańsk ićj skóry , k tó ry  dziś je s t  w posiadaniu rodziny. Jfrz. Aut.

2)  T reść  rap o rtu  z pod M urviedro , dnia 26 październ ika 1811 r .,  p i
sana po francuzku przez kap itana  Chłusowicza, do g en era ła  dywizyi H arispe, 
znajduje się w posiadaniu au to ra . Vrzyp .  Auł.

Tom II. Czerwiec 1880. 53
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szczególny obowiązek biedź zawsze na obronę oficerów, jeśli który 
z nich byt w czasie bitwy zagrożonym.

W wojskach naszych w Hiszpanii było natenczas niemało ta
kich siłaczy; Załuski jednćm uderzeniem pięścią, każdego jeźdźca z ko
nia zwalił; Kłoczewski, szeregowiec z legii nadwiślańskiej, przy budo
wie jakićjś będąc, kiedy siedział na belce i linę na dół zrzucił, uczepiło 
się do niej jedenastu mameluków i wyrwać mu jćj nie zdołali, kazał im 
się przeto mocno owćj liny trzymać i wszystkich razem wciągnął do gó
ry. Takim był i sławny Zielonka, wachmistrz trzeciego szwadronu 
w pułku Krasińskiego; nie mniejszej tćż siły znajomy mój Wasilewski, 
który wziąwszy dymisyą z pułku elizabetgrodzkich huzarów, wkrótce 
po spotkaniu się zemną, wszedł do Księztwa Warszawskiego i ujrzałem 
go już w Hiszpanii kapitanem trzeciego pułku woltyżerów. Nasz Łu
kaszek Żebrowski zadziwiał wszystkich zimną krwią i niezachwianym 
w największych niebezpieczeństwach spokojem. Kiedy nam w zabez
pieczeniu armat stojącym, pod gradem kul co chwila przerzedzały się 
szeregi, Łukaszek palił swoję krótką fajeczkę, a gdy mu raz kula nad 
samą czaszką na wylot kaszkiet przedziurawiła, puszczając kłąb dymu, 
rzekł ze swym zwykłym dobrodusznym uśmiechem:

— A! to Bóg zapłać! słońce okrutnie pali pod kaszkietem, teraz 
przynajmniej wiatr trochę przedmucha.

Mój Iwaś w Hiszpanii już wstąpił do naszego pułku. Nićmiał on 
tćj krwi zimnej, ale w szarży, w uderzeniu, zaciętym był, jak prawdzi
wy rusin, a na czatach, patrolach, podjazdowych utarczkach i wysył
kach nieoceniony. Wesoły zaś humor jego i najosobliwsze spostrzeże
nia i uwagi, jakie czynił nad obcemi krajami, ludźmi i obyczajami, nie- 
tylko nas wszystkich co chwila pobudzały do śmiechu, ale rozchmurza
ły nawet nieraz i posępne czoło podkomorzyca. Wszyscy trzej, jake
śmy wstąpili do szeregów razem, w jednym pomieszczeni szwadronie, 
a z lat młodzieńczych od czasu naszego bractwa w Lubieszowie pra
wdziwie braterską związani miłością, zawsze tćż nierozłączni, smutek 
i wesele, niewygody i dostatki podzielaliśmy z sobą, a zginąćby nam 
przyszło każdemu i nieraz, gdybyśmy się nie wspomagali wzajemnie. 
Podkomorzyc ocalił mi życie, jakom wyżćj powiedział, ale żeśmy się 
często w starciu wyrąbywali razem, to już i spamiętać trudno kto, kie
dy i komu przybiegł z pomocą.

Całe półczwarta roku tćj kampanii naszćj było jednćm nieustan- 
nćm pasmem bitw, marszów, kontramarszów i utarczek drobniejszych, 
których ani zliczyć, ani spamiętać żadenby z nas nie potrafił, a pułk 
nasz, o którym bez przechwałki, ale z prawdziwą chlubą powiedzićć 
można, że z waleczności słynął, boć go sami hiszpanie Los infernos 
przezwali, rozrywany był przez generałów naszych. Z pułkownikiem 
Klickim po bitwie pod Tudelą, część jego poszła pod Saragossę, reszta 
w czwartym korpusie generała Sebastyaniego walczyła z anglikami, 
hiszpanami i Portugalczykami w armii południowćj. Biliśmy się razem, 
lub rozdzieleni pod generałami: Lefebvre, Soult, Lasalle, Mortier,
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Merle, Perimont i innymi; brał nas kto mógł, gdyż przed lancami ułań- 
skiemi nieprzyjaciel nie ostał się nigdy. Byłto pułk prawdziwie nie
przeparty i szalony w ataku, błądził tem chyba, że się najczęściój za
pędzał zuchwale i przez to jedno ginęło zbyt wielu bez żadnej dla spra
wy korzyści. Nie mówiąc już o drobnych utarczkach tego pułku ułanów 
naszych, dość wspomnićć wawrzyny, które zbierał w bitwach pod Tala- 
vera, Amonacid, Ocania, Rio-Almanzor, Lorea, Olivenca, Badajoz, oraz 
w sławnój bitwie pod Albuhera, gdzieśmy anglikom dwieście najpięk
niejszych koni zabrali i jak wszędzie, tak i tu, głównie na naszą stronę 
przechyliliśmy szalę zwycięztwa, o czóm najlepiej raporta samych an
glików przekonać mogą. Wszystkie te bowiem czyny waleczne zale
dwie przez francuzkich historyków wspomniane zostały i zapadły 
w ciemną przepaść zapomnienia. Cóż powiedzieć o bezstronności ta
kiego dziejopisarza, jak Thiers, który przemilczał o wzięciu niedostęp
nego wąwozu Sommo-Sierra, przez trzeci szwadron pułku Krasińskie
go, przypisując to francuzom, gdzie ich noga nie była i jedynie wskutek 
publicznej odezwy pułkownika Niegolewskiego, błąd swój, pewno nie
przypadkowy, zmuszonym był odwołać. Tu jednak pierwszy, co otwo
rzył drogę, waleczny szwadron Kozietulskiego i następne z Tomaszem 
Łubieńskim i Roztworowskim, działały w obecności "samego cesarza, 
całego sztabu i wszystkich wojsk zgromadzonych; cóż więc dziwnego, 
że niemniej godne wiekopomnej chwały zdobycie przez naszych ułanów 
wąwozu Sierra-Morena, nikomu prawie nie jest znane.

Z Murcyi do Andaluzyi, przechodząc w styczniu 1810 roku, za
staliśmy te wązkie i kręte między dwoma ścianami niebotycznych skał 
przesmyki, również jak w Sommo-Sierra, obsadzone działami i armią 
kilkudziesiąttysięczną i nie kto inny jednak torował tam drogę, ale my 
sami; a gdy pod Sommo-Sierra dzielni ułani Krasińskiego, sformowani 
już przed atakiem, jak  piorun wpadli do wąwozu, my w ręku prowa
dząc konie pod paszczami dział, które ziały na nas kartaczami, wsia
daliśmy na koń i zdobywali pozycye, niedostępne prawie. Tegoż roku 
oparliśmy się byli aż o portugalską granicę i stanęliśmy pod Rodrigo, 
kiedy nam Welington z całą dywizyą zatamował drogę; kilkudziesiąt- 
tysięczny korpus jego składał się w części z anglików, w części z Por
tugalczyków, oraz ruchawki dowodzonej przez angielskich oficerów, 
zwanych Ordenenzas. Ci partyzanci byli dla nas najcięższą plagą, bi
twy bowiem otwartej unikając, dniem i nocą niepokoili nasze forpoczty 
i mniejsze oddziały, urywali gdzie co mogli, zabierali transporty wo
jenne, żywność i magazyny, pastwili się nad maruderami lub jeńcami, 
od nich też największe ponosiliśmy szkody. Z naszćj strony, pod Ro
drigo, lewem skrzydłem, gdzie i myśmy się znajdowali, dowodził Bes
sieres, prawćm Massena, będący właśnie w odwrocie z nieszczęśliwćj 
wyprawy swój do Portugalii, środkiem korpusu Douvsen, marszałek 
gwardyi cesarskićj. Oba wojska rozłożyły się były zdała od siebie na 
łagodnych stokach wzgórz przeciwległych, rozdzielonych obszerną, ży
zną i piękną doliną, której środkiem biegła w tysiącznych zwojach ma
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ła rzeczułka, jak wstęga błękitna wśród zieloności traw, bujnego zbo
ża, winnic, krzaków świętojańskiego clileba i lasków oliwnych. Dolina 
ta, utworzona przez dwie odnogi wzgórz, łączących się w stronie połu
dniowej, rozszerzała się ku północy, dokąd tćż kierowała się i owa rze
czułka, parę mil dalej wpadając do rzeki Aguenda. Nad rzeczką roz
rzuconych było kilka folwarków i osad, które znalazły się teraz pomię
dzy dwoma nieprzyjacielskiemi zastępami, lada chwila mogącetni te 
urocze siedliska, pełne wesela, swobody i życia, zgnieść między sobą, 
zamienić w kupę popiołów' i gruzów, w dolinę łez i śmierci. Żal było 
patrzeć na tych mieszkańców biednych, którzy spostrzegłszy, w jakićm 
są położeniu, z płaczem i trwogą zabierali się do ucieczki, unosząc co 
kto mógł, a wymykając się pomiędzy wojskami ku południowi, w mnićj 
dostępne góry i wąwozy. Myśmy te sceny najlepićj widzićć mogli, zaj
mując na lewem skrzydle wynioślejszą nieco pozycyą, zkąd tćż i całe 
prawie rozłożenie armii Welingtona dość dobrze widzićć się dawało. 
Korzystał z tego dowodzący dywizyą naszą generał Bessieres, pilnie, 
a bezustannie przez lunetę śledził ruchy nieprzyjaciela. Że się tu wal
na bitwa stoczyć musi, już wątpliwości nie było; oba jednak wojska, 
tak nasze, jako i przeciwne, nie bardzo się ku temu kwapiły; z obu 
stron starano się pierwej zbadać siły, z któremi się spotkać miano, 
rozkład ich i położenie miejscowości. W tawernie, czyli karczmie, 
znajdującej się poza naszym właśnie obozem, gdzie generał Bessieres 
kwaterował, jako w najdogodniejszćm miejscu, zjeżdżali się po kilka- 
kroć dowódzcy nasi, tam też i rady wojenne składano, rozsyłano szpie
gów, posyłki i rekonesanse. Nazajutrz po nadciągnieuiu naszem w tę 
stronę, kiedy się cała armia rozwijała jeszcze i rozkładała, po nocnej 
naradzie wojennej, do dnia otrzymały rozkaz wsiadania na koń dwa 
nasze szwadrony. Posileni naprędce winem i bułką, stanęliśmy w go
towości; zdziwiliśmy się jednak, widząc samego generała Bessieres, 
który pozdrowiwszy nas uprzejmie, osobiście nad tak małym oddziałem 
objął dowództwo i natychmiast dał znak do pochodu. Wąwozy dość 
były ważkie, ruszyliśmy trójkami, radzi z zaszczytu, że pierwsi zacząć 
mamy wojenne działania.

Banek był pogodny i w okolicy górskićj prawdziwie zachwycają
cy; cała dolina zdawała się usypiać jeszcze w cieniu, spowita we mgle 
puszystćj, która na swćj srebrzystej powierzchni zabarwiała się już ró
żowym odblaskiem, rzuconym od wierzchołków gór, po stronie zacbo- 
dniój leżących, a oświeconych wprost jaskrawemi, purpurowemi pro
mieniami wschodzącego słońca, szczyty zaś gór po stronic wschodnićj, 
na któreśmy właśnie wstępowali, czarno prawie rysowały się na jasnćm 
tle w tysiączne barwy ozdobnego nieba; woń ziół górskich i dzikiego 
rozmarynu nasycając powietrze, czyniła go jakby orzeźwiającym balsa
mem.

Cicho postępowaliśmy za dowódzcą, który nas prowadził, cisza 
tćż najzupełniejsza panowała wokoło i w szeregach naszych; wobec tćj 
czarującćj natury, niejednemu wyrwało się tęskno westchnienie z my
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ślą o oddalonćj rodzinnćj krainie, gdzie i gór niebrak i pięknych wido
ków, a choćby i mnićj piękne byty, najdroższe, bo swoje.

Wąwóz, którym postępowaliśmy, w tył nieco poza linią naszego 
obozu, skręcając się ku południowi w prawo, prowadził na wyżej pię
trzące się, niezbyt jednak wyniosłe szczyty; roślinność bujna w dolinie 
coraz się bardzićj ku wyżynom zmniejszała, odkrywając nagie, poryso
wane i popękane skały. Już byliśmy prawie u wierzchołka górzystego 
grzbietu, kiedy w załomie wąwozu generał zwrócił się ku nam i ręką 
tylko skinąwszy, kazał się zatrzymać; stanęliśmy jak wryci; Bessieres 
zsiadł z konia i pieszo, z lunetą w ręku, skierował się w bok ku rozpa
dlinie skały, która otwierała widok na drugi stok góry; wychylony z za 
tej ściany kamiennćj, pilnie przypatrywał się czas jakiś, wreszcie zwró
cił się żywym krokiem i oznajmując, że niebawem z nieprzyjacielem 
spotkać się mamy, kazał mocniej przytrokować kulbaki i w zupełnćj 
gotowości do boju postępować na szczyt góry.

W’ istocie okazało się, że armii naszćj anglicy chcieli tył zająć 
i w tym celu wysłali oddział huzarów, a za nim. o czem nie wiedzieli
śmy nawet, grenadyerów swoich i gerillasów. Generał widział tylko 
huzarów, gdyśmy więc pokazali się na wierzchołku góry, spostrzegli
śmy ich na paręset kroków przed nami. W jednćj minucie, lubo w nąj- 
niewygodniejszćj pozycyi, złożywszy lance w pół ucha końskiego, jak 
się należy, uderzyliśmy na nieprzyjaciela. Huzary jednak, ledwie nas 
spostrzegli, pierzchnęli odrazu; rzuciliśmy się w pogoń, kilkunastu do
stało się w ręce nasze, ale gdyśmy się w najlepsze rozpędzili, z dwu 
stron naraz, znienacka, to jest z boku od gerillasów i z frontu od gre
nadyerów angielskich, zaskoczeni i obsypani zostaliśmy gradem kul 
nieprzyjacielskich. Z grenadyerami, na których wpadliśmy bezwiednie 
prawie i zgoła niespodziewanie, nastąpiła najcięższa przeprawa; zrobiło 
się zamieszanie, jak w garnku, grenadyerzy cofnęli się wreszcie, my zaś 
opamiętawszy się po utarczce i obrachowawszy się między sobą, ujrze
liśmy w szeregach naszych znaczny ubytek. Ja i Eukaszek wyszliśmy 
obronną ręką z tćj przeprawy, z lekkiemi tylko ranami, ale najgorszem 
było to, żeśmy wcale nie wiedzieli, co się z podkomorzycem stało. Nie 
mogliśmy się uspokoić w żalu naszym i niepewności, Żebrowski był 
prawie w rozpaczy, zaczęliśmy się rozpytywać towarzyszów naszych, 
ale to w pochodzie nie było łatwem; gdyśmy się dopićro znaleźli w obo
zie, nadbiegł mój Iwaś, oraz wachmistrz z drugiego plutonu Bączalski, 
którzy zapewniali nas, że Józio niebył rannym nawet, lecz gdy pod nim 
konia ubito, porwali go grenadyerzy, uprowadzając z sobą.

Wieść ta przeraziła nas bardziej jeszcze, bó wydostanie się z rąk 
gerillasów, jeśliby oni pochwycili podkomorzyca, było niepodobnćm 
prawie, a co gorzćj, groziło śmiercią męczeńską.

Ja tak byłem tym nieszczęśliwym wypadkiem zgryziony, że mi 
się myśli plątały i zgoła rady nawet, ani ratunku nie widziałem żadne
go. Żebrowski wszelako, twardszćj snać odemnie natury, lubo za
smucony i zafrasowany mocno, przytomnej myśli nie tracił. Poduma
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wszy chwilę, pobiegł do pułkownika, zkąd powróciwszy, nie mówiąc nic, 
pieszo, z karabinkiem tylko, żywym krokiem ruszył na pobojowisko. 
Już było dobrze z południa, leżałem właśnie w szałasie z oliwnych ga
łęzi, ustawionym naprędce, stękając trochę po tój gorącej przeprawie, 
bo mię rana w ręku paliła okrutnie, kiedym go spostrzegł nadchodzą
cego. Zziajany był i zmęczony, usiadł koło mnie, ocierając kroplisty 
pot, co mu oczy zalewał, mieszając się może z niejedną łzą za utraco
nym towarzyszem i przyjacielem. Zacząłem go się wypytywać, gdzie 
chodził i po co; milczał uparcie, ledwie nieledwie dowiedzićć się mo
głem, że dotarł do miejsca naszego rannego spotkania, że oglądał za
bitych, między któremi podkomorzyca nie było.

— Ale ja go muszę z niewoli wydobyć—powtarzał ciągle.
— Jakim sposobem?—spytałem wreszcie.
Machnął ręką wyraziście, ale nie odpowiedział nic.
— Mam ja myśl—rzekł po długićm milczeniu—bom się na po

bojowisku nie darmo włóczył, ale poczekajmy do wieczora, jak się ge
nerałowie zjadą na naradę, pójdę do tawerny, może i moja głupia gło
wa na co się przyda.

Napróżnom go się jeszcze wypytywał, Łukaszek jak skamieniały 
siedział, nie mówiąc ani słowa.

Tu objaśnić wypada, że gdy Massena szedł jeszcze do Portugalii, 
zdobywszy tam niewielką fortecę Almeidę, leżącą o dwie mile od Ro
drigo, już za granicą hiszpańską, obsadził ją był garnizonem włochów, 
pozostawiając tam batalion piechoty z pułkownikiem i artyleryą. Teraz 
przeto, gdy Welington stanął między Almeidą i Rodrigo, została ta 
forteca zupełnie od armii naszej odciętą, była to więc jedyna chwila, 
w której garnizon ten, gdyby z twierdzy wyszedł, mógłby i dywersyą 
Welingtonowi w czasie bitwy uczynić i połączyć się z nami. Zmiarko
wali to generałowie nasi i przed wieczorem jeszcze zebrawszy się na 
naradę wojenną, postanowili przesłać dowódzcy fortecy w Almeidzie 
rozkaz, aby ją  na dany czas, kiedy się walna bitwa nazajutrz rozpocz
nie, w powietrze: wysadził, a sam z garnizonem do nas się przez linią 
nieprzyjacielską przebijał. Chodziło o człowieka, któryby podjął się 
zanieść ten rozkaz komendantowi 'fortecy. Jeszcze więc na parę go
dzin przed zachodem słońca i przed wieczornym apelem, otrąbiono 
w obozie, że gdyby się znalazł ochotnik dla zaniesienia rozkazu do Al
meidy, stawić się ma do generała Bessieres po instrukcyą i jeśli w wy
prawie tej szczęśliwie mu się powiedzie, sowicie nagrodzonym zostanie.

Gdy to usłyszał Łukaszek, zerwał się co żywo i pobiegł do kwa
tery generała, tu jednak ujrzał już czekającego na instrukcyą ochotni
ka, oficera od piechotnych strzelców, piemontczyka, który podejmował 
się tćj niebezpiecznej wyprawy. Byłyby wszelkie zamiary Żebrowskie
go upadły, gdyby nie kapitan trzeciego pułku legii, Łuczycki, dobry 
nasz znajomy, który się w kwaterze generała natenczas znajdował; 
za wstawieniem się jego, Bessieres, ułanów naszych bardzo lubiący, raz 
jeszcze rozpytawszy się dokładnie i upewniwszy o osobie Żebrowskie
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go, piemontczyka odprawił z niczćm, a Łukaszkowi przedarcie się do 
fortecy powierzył.

Żebrowski uradowany, wpadł do naszego szałasu i pośpiesznie 
przebierać się począł, opowiadając o posłuchaniu swojćm u generała. 
Kiedy po otrąbieniu i wywołaniu ochotnika wybiegał, nićmiałem czasu 
mówić z nim ani słowa, teraz więc nastawałem już mocno, aby mi po
wiedział, jaki związek mićć może ta jego awanturnicza wyprawa z my
ślą, którą tak stanowczo objawiał, że podkomorzyca z niewoli wybawić 
musi i że ma jakieś względem tego projekta. Nie wątpiłem bowiem, 
że ta wycieczka nie w innym celu była przez Żebrowskiego przedsię
braną.

— Proszę mi już w'ybaczyć—odparł Łukaszek—bo ja  nic nie 
powiem, nie chcę mówić przed czasem; jak da Bóg wrócę, to klnę się, 
że chyba z panem' Józefem, a jak nie wrócę, no, to zmówcie zdrowaś- 
kę za moję duszę.

— Ale ja  możebym co dopomógł—rzekłem zniecierpliwiony tą 
tajemnicą—po co się kryjesz przedemną, czy to się godzi między 
nami...

— Niech Bóg uchowa!—zawołał Łukaszek—z czem się mam 
kryć?., pan ranny jesteś, potrzebujesz spoczynku, ja  sam tylko na do
mysł idę i do takiej roboty jednego dosyć.

Tu, pożegnawszy się żywo, karabinek porwał na ramię i puścił 
się znowu w kierunku drogi którąśmy*rano przechodzili.

Forteca Almeida położoną była za lewem skrzydłem wojsk nie
przyjacielskich, z naszego więc lewego skrzydła, Żebrowski chcąc się 
do niej przedzierać, okrążać musiał poza całą linią wojsk angielskich, 
inaczćj jednak uczynić nie mógł, gdyż w górach i wąwozach z tćj stro
ny łatwićj się było przemykać, niż płaszczyznami od prawego naszej 
armii skrzydła. Gdy nam znikł z oczu, długośmy jeszcze o nim prze
myślali, i prawdę rzekłszy, nie bardzo byliśmy pewni, czy z tćj szalo- 
lonój wyprawy powróci.

Nazajutrz z rana zaczęły się już harce naszych i angielskich ty
ralierów, a niebawem i działa z obu stron rozpoczęły rozmowę; gadały 
tćż gadały, nie sekretnie wcale, aż ziemia pod nogami drżała, a lubo 
mgła ranna opadła w dolinie, zastąpił ją  dym gęsty, który chwilami 
tylko, pod lekkim powiewem wiatru, skłębił się i przerzedził. Nasze 
oba szwadrony, do asekuracyi dział przeznaczone, z miejsca się nie 
ruszyły; służba to jest dla kawaleryi najcięższa i stokroć od najżwaw
szej bitwy do zniesienia trudniejsza; na ten raz jednak mnićj była, niż 
kiedyindzićj uciążliwą, położenie bowiem obrane: szczęśliwie, znacznie 
nas od kul nieprzyjacielskich ochraniało. Tymczasem bitwa wzmaga
ła się na całćj linii; z naszćj strony legie ucierały się z piechotą an
gielską, rozsypaną w laskach oliwnych i winnicach; wśród najgęstszćj 
zieloności przeglądały ich czerwone mundury, które jaskrawćm słoń
cem oświecone, najwyborniej nadawały się do celowania. Śmieli się 
tćż z nich nasze mazury, przezywając „raczkami.”
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Wśród najgorętszej bitwy prawie usłyszeliśmy potężny huk od
dalony, jakby sto dział razem zagrało; wybuch to był min podłożo
nych w fortecy Almeidy: ucieszyliśmy się, będąc już pewni, że Łuka
szek dotarł szczęśliwie na miejsce. Generał Bessićres, widząc legie 
nasze ucierające się z piechotą angielską, która się po uliczkach win
nic kryła, odkomenderował im w pomoc szefa Paca, z jednym tylko 
plutonem; wnet się też anglicy poczęli cofać ku wyżynom, na główną 
linię, gdzie sam Welington dowodził.

W tej chwili ujrzeliśmy rzecz dziwną, którćj z początku nikt so
bie nawet wcale wytłómaczyć nie umiał. Gdy się bowiem na całćj 
linii wojska angielskie dość porządnie cofać zaczęły na pozycye wyż
sze, nasze tćż bez zbytecznych strat posuwać się za niemi nie mogły, 
z oliwnego lasku, leżącego na samym skraju doliny, przy lewćm skrzy
dle naszćm, wysunął się spory oddział grenadyerów szkockich. Już 
mieli na nich uderzyć nasi ułani, kiedy sam generał Bessieres, który 
przez lunetę śledził wszelkie ruchy, wstrzymał komendę. Nie mogli
śmy zupełnie zrozumieć, co to wszystko znaczy, ile że grenadyery, nie 
dając wcale ognia, sformowani porządnie, wprost ku nam spiesznym 
krokiem dążyli. Gdy się już tak zbliżyli, że ludzi rozpoznać było mo
żna, z osłupieniem prawie ujrzeliśmy na czele owego oddziału... Ł u
kaszka i podkomorzyca! Za nimi stu dwudziestu kilku grenadyerów 
szkockich prowadziło kilkudziesięciu gerylasów ze związanemi ręko
ma. Wszyscy ci, jak się okazało, grenadyerzy, mniemani szkoci, byli 
to polacy, zabrani przez anglików w niewolę na San Domingo i wcie
leni do pułku szkockich grenadyerów, w którym przez ośm lat bez 
przerwy służyć musieli ’). Łukaszek znalazł jednego z nich na pobo
jowisku, rannego lekko i przygniecionego zabitym koniem naszym 
ułańskim; byłby tam zapewne i życie zakończył, gdyby go był nie wy
ratował Zebrowski; opowiedział on swemu wybawcy i o reszcie roda
ków, którzy anglikom po niewoli służyli; umówili się więc, żeby w no
cy ujść i dostać się do naszego obozu, a Łukaszek miał ich przeprowa
dzić, spodziewając się, że i podkomorzyca przy tćm oswobodzi. Rze
czy się jednak zmieniły: Żebrowski, idąc do Almeidy, porozumiał się 
z grenadyerem, który do swego batalionu powrócił, a skoro komen
dant fortecy wyszedł z załogą, podprowadził go Żebrowski na stano
wisko przez grenadyerów zajmowane, ci w jednej chwili rzucili się na 
stojących blizko gerilasów, niewolników i podkomorzyca uwolnili i na
wiązawszy ich jeszcze, jak baranów przyprowadzili do naszego obozu. 
Za nimi tćż ukazała się i załoga Almeidy, lubo znacznie uszczuplo
na, bo z tysiąca ogółem ludzi tam zostawionych, czterystu tylko wró
ciło; część wymarła w fortecy, część zginęła przebijając się przez li
nię wojsk angielskich, czćm tćż i wycofanie się naszych polaków gre
nadyerów osłonione i znacznie ułatwiono zostało. Trudno jest opisać 
radość tych biedaków, zobopólno zdziwienie, wykrzykniki i powitania,
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gorące łzy rozrzewnienia, kiedy się znaleźli wśród swoich, usłyszeli 
mowę ojczystą i odzyskali nadzieję powrotu do rodzinnej ziemi. Nie
bawem rozległy się i wesołe śmiechy, zwłaszcza z ubioru owych Szko
tów, którzy przy pełnym mundurze nie mieli wcale, jednej, najpotrze
bniejszej rzeczy... szarawarów. Nasze wiarusy przekonani byli, że 
anglicy przez skąpstwo i na pośmiewisko tak im się ubierać kazali; 
nie mogła ich wcale przekonać reszta umundurowania, piękna i wspa
niała nawet. Mieli bowiem ogromne, ze skóry psów morskich, ber- 
myce, z ponsowemi wierzchami, piórami i kutasami i blachę złoconą 
nad czołem, na której był lew brytański; koiety krótkie, ponsowe, 
z kołnierzami i rabatami czarnemi, obszytemi taśmą białą; do tego na 
obnażonych nogach nic więcej, tylko sznurkowe chodaki i zielone, 
w kratki, małe... fartuszki.

Ubiór ten, prawdę rzekłszy, chociaż niby paradny, nam samym 
śmiesznym się wydawał, a Iwaś mój aż się przeżegnał.

— Tfu!—zawołał spluwając—co to, proszę pana, za żołnierze, 
jak baby, bez szarawarów, tylko w fartuszkach chodzą!

Obracali ich tćż nasi ułani i nadwiślańcy na wszystkie strony, 
i za boki się brali od śmiechu. Do późnćj nocy gwar był w naszym 
obozie jak w ulu.

Generał Bessieres niezmiernie był rad zdobyczy grenadyerów, 
wcielono ich do legii naszych, a Żebrowski, rozsławiony za swoją dziel
ną wyprawę, podany był do awansu i do orderu.

Po bitwie tej, nierozstrzygnionćj, która przeszło ośm godzin 
trwała, oba wojska na stanowiskach swoich zostały. Rozpoczęły się za- 
tśm układy i zawarto zawieszenie broni na dni piętnaście, po upływie 
których, gdyśmy się do walnój bitwy przygotowywali, widząc na całćj 
linii angielskiej szerokie w nocy ogniska, ze zdziwieniem ujrzeliśmy 
rano, że już tam Welingtona ślad tylko w tych obozowych popiołach 
pozostał. W nocy bowiem, poprzedzającej dzień bitwy, wyniósł się tak 
cicho, żeśmy nie wiedzieli nawet, kiedy i jak to się stało.

Z całćj kampanii hiszpańskićj, wstrętnej i przykrej dla nas, bo
śmy, wbrew przekonaniom naszym, uczestniczyć w niej musieli, ode
branie owych grenadyerów, rodaków naszych, z rąk anglików, było 
dla nas zdarzeniem najmilszćm, jedynetn po naszej myśli dziełem wo- 
jennćm. Żebrowski, awansowany i ozdobiony' krzyżem legii honoro
wej pozyskał szacunek i miłość powszechną; bynajmniój go to jednak 
nie wbijało w dumę, uśmiechał się dobrodusznie jak zwykle.

— Et! co tam!—mówił rzucając ręką niedbale—niewielka sztu
ka, toby każdy potrafił, tylko Bogu dziękować, że się pan Józef z rąk 
tych oprawców wydostał.

Wypadek ten stał się dla nas z całćj kampanii najbardziej pa
miętnym, ale również prawie niezapomniane i niezatarte pozostały 
w pamięci naszćj kilka miesięcy życia, któreśmy przepędzili we wsi 
Valdepenias, w prowincyi Mancyi, gdzieśmy na odpoczynek po bitwie 
pod Ponte Almaras w roku jeszcze 1809 stanęli. Kraj to jest tak roz-
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koszuy, jakoby w nim wieczna panowała wiosna, istny raj i ziemia 
obiecana, a taką zwłaszcza była dla nas. Przyszedłszy do tej osady, 
długiemi niewygodami wyniszczeni i znużeni, zastaliśmy tu wszystko, 
co tylko, jak mówią, dusza pożądać może. . prócz ludzi. Mieszkańcy 
tutejsi, najzamożniejsi w kraju, opuścili siedziby, pozostawiając całe 
mienie, nieobliczone zapasy zboża, wina, bydła, trzody, domowe sprzę
ty, gospodarstwa całe, nietknięte i nienaruszone. Osobliwszy to 
i nadzwyczajny przedstawiało widok, niby w zaczarowanym zamku 
zastaliśmy wszystko na nasze usługi, a we wsi całój cisza, pustka; ni
kogo, ani żywego ducha nie było. Nasz pułk i drugi holenderskich 
huzarów stał tu przez cztery prawie miesiące. Każda kompania mia
ła swój dom oddzielny; zagospodarowaliśmy się tak, że w jednćj sali 
zawsze były stoły nakryte, a kucharze mieli jadło przygotowane, stały 
gąsiory i stągwie z wybornśm winem, którego tam była taka obfitość, 
żeśmy go wypić nie byli w stanie, a zdarzało się, że nawet konie niem 
myli, zwłaszcza holendrzy, którzy niezbyt w winie smakując, piwo dla 
siebie warzyli. U nas zaś Majewski, adjutant, co był komendantem 
placu, pędził wódkę z wina, wyborną; karmiono wieprze i pod zarzą
dem Skarżyńskiego doskonałe robiono szynki, salcesony i kiełbasy. 
Istnie tćż, jakby dla zabawy, mieliśmy codzienne z gerylasami utar
czki, były one mnićj lub więcćj gorące i niebezpieczne, tyle właśnie, 
aby w czujności ducha rycerskiego utrzymać, zapełnić życie, i dać pole 
do popisu z opowiadań, które nam biesiady nasze ożywiały i rozwese
lały. Zdarzało się, że z wyprawy takićj wróciwszy, gdy już i stół był 
gotowy i kowal czekał z obcęgami i młotkiem dla przybicia oberwanćj 
podkowy i jęczmień leżał zasypany w żłobie, ledwie się miało czas nie
co posilić, znów trzeba było na siodło wskakiwać. Najczęścićj jednak 
wyprawy czyniły kompanie i oddziały kolejno, mieliśmy więc wypoczy
nek po trudzie spokojny i jeśli dni kilka upłynęło bezczynnie, już nam 
się i nudzić zaczynało. Była to prawdziwa jakoby rzeczpospolita żoł
nierska, życie wesołe, bez jutra, bez troski, a tylko wspomnienia ro
dzinnego kraju przerywały niekiedy tok myśli wesołćj, ale i te zagłu
szane były gwarną rozmową, zabawą, śmiechem towarzyszów. Życie 
to nasze miało w sobie niezwykły, dziwny, niewysłowiony urok jakiś, 
którego obraz niezatarty niczem, w pamięci naszćj pozostanie na- 
zawsze.

W końcu stycznia, już w 1812 roku, otrzymaliśmy rozkaz po
wrotu do kraju; radowaliśmy się wszyscy, ale nikt wićcćj nad podko
morzyca. Nas cieszyło zakończenie wojny uciążliwćj, wktórćj walczy
liśmy z obowiązku raczej, z konieczności, nie z przekonania; cieszył 
powrót do rodziny i ukochanej ojczyzny, ale podkomorzyca, prócz tych 
wszystkich pobudek, ciągnęło serce, tęsknota do narzeczonćj i niespo- 
kojność tćm większa, że od miesięcy kilku, żadnych już nic otrzymywał 
ztamtąd wiadomości. Pewnym on był stałości uczuć swćj narzeczonćj, 
bo w listach poprzednich od podczaszego i Michasia, którego ojciec 
jeszcze przytrzymywał w domu, sam często i mocno zapadając na
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zdrowiu, i w przypiskach panny miał1 jasne dowody, że pamiętano
0 nim i czekano go niecierpliwie; teraz więc, gdy od tak dawna żadne 
nie nadchodziły wiadomości, niepokoił się mocno, nie mogąc pojąć przy
czyny tego milczenia.

W początkach lutego, wiosna już w tej południowćj krainie w ca
łćj pełni tysiączne a różnobarwne rozsypuje kwiaty, czas jest ciepły 
a nieskwarny i powietrze zdaje się być najrozkoszniejszą kąpielą. We
soło puściliśmy się ku Pireneom, na Wschód, goniąc oczyma lekkie 
obłoczki, które nas wyprzedzały, lecąc w tęż samą, co i my szliśmy, 
stronę, może na nasze sioła i dwory i lasy, dokąd nas równie szybko 
pociągały serca, ale setki mil oddalenia rokowały marsz kilkomiesię- 
czny. Pocieszała myśl jednak, że każdy krok konia, każde stąpienie 
zbliżało nas ku rodzinnej stronie; moglibyśmy się przeto całą duszą 
weselić, gdyby na tym świecie było gdzie światło bez cienia, wieniec 
radości bez wplątanego weń ciernia smutku i żałoby. I tu więc, czę
sto piosnka wesoła urywała się w pół słowra, częsta milkła ożywiona
1 żartobliwa rozmowa, gdy na usta wybiegło imię znane, imiona wielu 
a wielu towarzyszów naszych, których dusze uleciały do najpierwszej 
ojczyzny, ale prochy legły na obcej, oddalonćj ziemi i niczyjej tam łzy 
żalu ani pobożnego nie wywołają westchnienia.

Wyszło nas, polaków, natenczas z Hiszpanii, wraz z legionami 
nadwiślańskiemi, czyli piechotnemi pułkami 6,000 ludzi. W końcu 
maja byliśmy już na rodzinnej ziemi, cztery miesiące szliśmy od Pam- 
peluny do Poznania. Drugiego duia po naszćm przybyciu, kiedyśmy 
z rana po długim i nużącym marszu wypoczywali, widząc, że już od 
dni kilku podkomorzyc jest więcćj niż kiedykolwiek milczący i zamy
ślony, zagadnąłem go pytając czy nie chory.

Ruszył ramionami.
— To gorzej niż choroba—rzekł smutnie—od Kruszyńskich ża

dnych wiadomości, stary Zaręba pieniądze wprawdzie nadesłał, ale ani 
słowa nie pisze, co się z nimi dzieje; tu nowa kampania się otwiera, 
a ja  sam nie wiem co mam robić z sobą... iść... czy zostawać.

—  Jakto?—spytałem—myślisz o dymisyi w marszu? przed naj
główniejszą może kampanią.

— Ha—westchnął—żeby choć urlop na kilka tygodni.
— Co tu o kilku tygodniach wspominać—odrzekłem—kiedy za 

kilka dni przyjdzie może na koń wsiadać.
Zacząłem mu przekładać, że kiedy się tyle lat przebyło cierpli

wie, należy już dotrwać do końca, a i wiadomości nadejść przecie 
muszą.

Kiedy tak rozmawiamy, wchodzi do kwatery naszćj młodzieniec, 
którego ani ja, ani podkomorzyc nie poznaliśmy wcale; tylko Żebrow
ski, co natenczas przy ścianie tyłem do nas odwrócony, przysiadłszy 
w kuczki, w mantelzaku gmerał, słysząc że się drzwi otwierają, od
wrócił głowę.
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— Pan Michał! jak Boga kocham! — zawołał podbiegając ku 
niemu.

Tu, jakby nam się oczy otworzyły, rzuciliśmy się na powitanie.
— Cóż? nie poznaliście mnie—mówił Michaś Kruszyński—ale 

i was też słońce opaliło; czarni jesteście jak cyganie: mnieby wras chy
ba trudniój poznać było.

Jak plutonowy ogień, a raczej jak kartacze posypały się wzaje
mne zapytania, których narazie, połowa przynajmniej uleciała bez 
odpowiedzi, albo półsłowami tylko załatwioną została. Tyleż-bo rze
czy było do wypowiedzenia, tyle wiadomości do udzielenia sobie wza
jemnie; a to wszystko chciałoby sięw jednćj wypowiedzieć i usłyszćć 
chwili: jednych ust na to nie starczy i jednej pary uszu zamało.

Najważniejszą atoli, lubo najsmutniejszą zwiastował nam Mi
chaś wiadomość; poczciwy, a ukochany przez wszystkich podczaszy, 
przed kilku miesiącami właśnie, zakończył życie. Michaś też, zała
twiwszy nieco sprawy majątkowe, jak skoro o nadchodzących woj
skach posłyszał, pośpieszył do Poznania, w celu odszukania nas i przy
łączenia się do naszych szeregów. To przybycie naszego kolegi, jako 
i bilecik od siostry, który narzeczonemu przywoził, uspokoiło wreszcie 
podkomorzyca; nie było jednak czasu do marzeń, do snucia jakich pro
jektów albo zamiarów przed wojną, bo już w kilka dni potem, opa
trzono nas w świeże mundury i konie, zatrąbiono na apel i ruszyliśmy 
własnym już krajem... za Niemen.

Wiekopomna wyprawa, na podobieństwo jakiejś krucyaty, którą 
Napoleon przeciw Bossyi przedsięwziął, znana jest całemu światu; ale 
gdyby o niej setki tomów napisano, niebyłyby one chyba dostateczne- 
mi do odmalowania tych scen, na jakie oczy nasze patrzały, tych przy
gód, jakieśmy przebyli; tych wreszcie uczuć i wzruszeń, którycheśmy 
w tej całej kampanii doznali.

W szeregach wojsk, ciągnął za sobą ów chwilowy mocarz świata, 
mało nie wszystkie europejskie narody: istna wieża Babel. Czterykroć- 
stotysięczna armia posuwała się w linii bojowej na przestrzeni stu mil 
przeszło, rozciągając się od Połongi, aż pod Tomaszów u galicyjskićj 
granicy. Ani Atylla, ani Batu-Chan nie ciągnęli tak szeroką przestrze
nią kraju; a jeśli owa dzicz barbarzyńska, w swym niegdyś pochodzie 
niosła pożogę i mordy, była ona bezwątpienia, wobec pojęć obyczajo
wych więcćj godną usprawiedliwienia niż ci, zowiący się wielkim, cy
wilizowanym narodem, co popiołami i rabunkiem znaczyli swe szlaki, 
i to na ziemiach jeszcze, za których rzekomo sprawę, walkę podej
mować mieli. Dla wojska nie było żadnych przysposobionych zapasów, 
miało ono zdobywać sobie samo wszystko, codo utrzymania i wyży
wienia jego było potrzebnćm. Naturalnćm tak dziwnego urządzenia 
następstwem było rozpasanie żołdactwa, grabież powszechna, a ztąd 
i zupełne rozluźnienie węzłów karności wojskowej; tak, że z samego 
prawie początku kampanii, liczba maruderów już do trzydziestu tysię



cy dochodziła i w skutek skarg a narzekania powszechnego należało 
przeciw własnemu żołnierzowi, osobne oddziały wojska posyłać. Nie
porządek ten nie był w armii francuzkiej żadną, nowością. Znane bo
wiem są rabunki i zbrodnie nawet popełniane przez maruderów armii 
w czasie wojny austryackiej w 1809 roku; doszły one były do tego 
stopnia, że również jak w 1812 roku osobne oddziały do łapania tych 
złoczyńców wyprawiano ')•

Z ośmdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset ludzi, ogółem ówczesne
go wojska polskiego, zostawiono tylko dwadzieścia pięć pod dowódz- 
twśm księcia Józeia, jako korpus piąty, resztę zaś, przeszło sześćdzie
siąt tysięcy, rozrzucono tak pomiędzy armią całą, że ani ich samych, 
ani działania ich samoistnego nigdzie dopatrzść się nie było podobna. 
Cała owa homeryczna wyprawa nosiła na sobie prawdziwe piętno czy
sto francuzkie: była olbrzymią na wielką skalę, komedyą. Sami hi
storycy ich zapewniają, że Napoleon rachował na przestraszenie nieprzy
jaciela i pewnym był, iż po pierwszej bitwie przyjdą układy; komedyą 
była zorganizowana z rozkazu Napoleona a pod wpływem ambasadora 
Pradt’a owa niby konfederacya warszawska; komedyą były nakazy
wane z urzędu widowiska publiczne dla podniesienia zapału narodo
wego; komedyą, najrozmaitsze obietnice i przemowy Napoleona do 
wzywanych ad hoc deputacyi. Nieinaczćj nawet sami siebie oceniali 
główni aktorowie: Pradt komedyantem nazywa Napoleona, również jak 
księcia Bassano, który żyć w tym żywiole przywykły, nawet istotnych 
aktorów woził z sobą do Wilna. Bassano nawzajem, taksamo nazywa 
przewrotnego arcybiskupa mechlińskiego. Murat w hiszpańskim najo
sobliwszym stroju nieinaczćj wygląda, a sam wielki reżyser nie po
zwala Dniepru inaczej nazywać, tylko szumnobrzmiącćm mianćm: Bo- 
rystenu! Dla nienasyconej swćj dumy poświęciwszy na najstraszniej
sze męczarnie śmierci 300,000 ludzi, pokonany patryotyzmem narodu, 
karnością armii nieprzyjacielskiej, dyplomacyą i klimatem, wesoły je
dnak i w najlepszym humorze okazuje się w przejeździe swym dnia 10 
grudnia przez Warszawę. Rad że się wyrwał sam z nieprzyjacielskich 
szponów, żartuje, śmieje się, paple bez związku prawie, co mu ślina do 
gęby przyniesie i jednej rzeczy tylko się obawia, aby w oczach Europy 
nie okazał się śmiesznym. Nikt mu zaiste zaprzeczyć nie może nie
zrównanego wojennego geniuszu; godne uznania są: dzielność i zapał 
francuzkiego wojska i tysiączne inne przymioty tego narodu, tćmbar- 
dzićj przeto zadziwiają, zdumiewają nieraz, niepojęta ich i nieuleczona 
lekkomyślność, barbarzyństwo często i chciwość. Wady te również 
jak przymioty najwybitnićj uwydatniły się właśnie czasu kampanii 
1812 roku, a najlepićj przez nas uważane być mogły; byliśmy bowiem

' )  R ozporządzenie w ojenne, tyczące się ukro'oenia tych nadużyć, wy
dane zostało w głównćj kw aterze cesarskiej w Schijnbrunn, d. 14 czerwca 
180 9 r .,  podpisany książę N eufchatel, m ajor gen era ln y  A lexandre (B e rth ie r) .
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przyłączeni do wielkiej armii z dziewiątym korpusem generała Victo- 
ra i dopiero w sławnćj rejteradzie po klęsce tego generała odesłano 
nas, już pod Orszą do korpusu piątego, dowodzonego natenczas przez 
generała Zajączka, gdyż książę Józef szwankując z koniem pod Taruty- 
no, nogę sobie wywichnął i zmuszony był dalćj jechać powozem.

Rabunki wojsk wielkićj armii, rozpoczęte zaraz na początku po
chodu, ciągnęły się już mimo wszelkich nawet przedsiębranych środ
ków, przez cały czas wojny nieprzerwanie; nieoszczędzono i Wilna, 
gdzie nietylko na przedmieściach dokazywało żołdactwo, ale i w klini
ce akademickiej pomieszczeni żołnierze, powypijali nawet spirytus ze 
słojów, w których przechowywane były ciekawsze okazy członków 
ludzkich, z żywych lub umarłych amputowane. Rozprzężenie, zbytki 
i nieład do tego stopnia doprowadziły armią, że już w Witebsku sto 
tysięcy ludzi ubyło z szeregów. Po krwawćj bitwie pod Smoleńskiem, 
gdzie nasze wojska walcząc głównie, straciły dwa tysiące ludzi i sześć
dziesięciu oficerów, wieść rozeszła się była, że tu stanąć mamy na zi
mowe leże. Mówiono, że za tćm mocno książę Józef obstawał; radził 
silnego nieprzyjaciela nie lekceważyć, przypominał ciężkie zimowe 
przeprawy Karola XII, a wskazując cesarzowi dzikie gęsi, które już 
na południe ciągnęły, przepowiadał ciężką zimę; wystawiał niebezpie
czeństwo prowadzenia wojny w tej porze w odległym kraju bez należy
tych zapasów i przygotowań; z drugićj zaś strony wskazywał korzyści 
w zajęciu prowincyi południowych i umocnieniu się w krajach już po
siadanych, dla rozpoczęcia dalszćj wyprawy z wiosną następnego roku. 
I Napoleon podobno, myśl tę z początku podzielał, powtarzając głoś
no, a dobitnie i chełpliwie, że „zastępy swoje nad brzegami Borystenu 
rozłoży.” Nowe jednak zwycięztwa zawsze dzielnych wojsk francuz- 
kich pod Połockiem i Walutyno, chęć zajęcia stolicy, a z nią i spodzie
wanych tam łupów wojennych,' zmieniły poprzednie plany i popchnęły 
wodza do murów starćj, bogatćj Moskwy, o które cała wielkość jego 
i potęga rozbić się miały.

Pod Smoleńskiem staliśmy jeszcze dni kilka, upały były tak wiel
kie, że nam hiszpańską naszą wyprawę przypominały; armia tćż jakby 
topniejąc, zmniejszała się ciągle, była wszelako jeszcze tak liczną, żeś
my stojąc tam przez dwa dni, dwa jeziora, nie wielkie wprawdzie, ale 
do szczętu i do kropli wypili.

Nastąpiła wreszcie sławna i pamiętna bitwa, pod Możajskiem, 
czyli Borodyno, która liczbę wojska jeszcze o dwadzieścia kilka tysięcy 
zmniejszyła; z obu stron bowiem poległo dziewięćdziesiąt tysięcy ludzi 
i dwadzieścia tysięcy koni. Zwarły się tu dwie największe ówczesno 
potęgi; bój rozpoczął na prawćm skrzydle Davoust, wraz z księciem 
Józefem. Można sobie całą grozę tćj walki wystawić choćby z tego jednego, 
że z samćj francuzkićj strony w przeciągu godzin dziewięciu dano sześć
dziesiąt tysięcy wystrzałów działowych, czyli więcćj, niż po sto na mi
nutę. Geniusz wojenny Napoleona i męztwo wojsk jego przeważyły
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szalę, nieprzyjaciel pokonany był chwilowo, ale niezwyciężony. Otwartą 
została droga do starćj stolicy; tu czekać miał wielki wojownik, aby 
mu składano hołdy, zdano się na jego łaskę i przystąpiono do układów 
—napróżno; nikt go nic wita i nie spotyka, mieszkańcy oddając na łup 
i na pastwę płomieni dostatki swoje i własne siedziby, uchodzą w step 
bez pokłonu. Jestto prawdziwa samołówka, w którą się najezdnik ła 
pie; pięć tygodni łudzi się nadzieją układów, ale słońce coraz mniej 
grzeje i jesień, a za nią zima, zbliżają się wielkiemi krokami. Tym
czasem, gdy wojska polskie najcięższe odbywają służby obozowe, stojąc 
w otwartćm polu, osłaniając armią, rozbijając się dla wyszukania fura
żów i żywności, a ucierając się z forpocztami; francuzi o niczem innśm 
nie myślą, nie marzą, tylko o zdobyczach. Napoleon, jako wódz, nie 
próżnuje także; zabiera kosztowności w Kremlinie, z cerkwi św. Iwana 
zdejmuje krzyż kilkunastołokciowy, oraz figurę św. Jerzego, gdyż prze
konano się, że są z czystego srebra ukute. Sam osobiście wybiera i wraz 
z Berthićrem rozpatruje, przy wesołćj gawędzie, drogie sprzęty w zam
ku i aparaty w bogatej cerkwi zamkowćj, naradza się, co ile warte być 
może i każe przy sobie zrzucać na stosy; obraz, godzien pędzla jak ie
go znakomitego artysty. Wódz i generałowie bawią się rozmowami
o zrabowanych sobolach, srebrach i drogich klejnotach, żołnierze łupią 
sklepy, składy towarów i mieszkania prywatne. W nienasyconej chciwo
ści zapominają o wszystkiem, rzucają broń, amunicyą i wszelkie najpo
trzebniejsze, nieodzowne do życia i obrony zapasy, zapełniając nato
miast kiesony, wozy, tornistry, kieszenie, torby i mantelzaki tysiączne- 
mi rzeczami, których nawet wartości wcale nie znają. Wszystkoby za
brać chcieli, a niśmając gdzie chować już i jak z sobą dźwigać, wysypu
ją  na ulicę to, co pierwej zagarnęli, rzucając się na nowe łupy, które 
im się kosztowniejsze zdają. Trafiło się, że kompania jedna po wiele- 
kroć odmieniając zdobycz, wpadła wreszcie, późno już w nocy, do kasy 
rządowćj; stały tu wielkie wory z monetą, poczęto je dźwigać skwapli
wie, pękł jeden i całą strugą aż na dół po wschodach i na ulicę posypa
ły błyszczące, świeże pieniądze.

— Złoto! złoto!—rozległ się okrzyk wokoło.
Dalej-że, poraź niewiadomo który, wypróżniać tornistry i kiesze

nie z zabranych poprzednio przedmiotów, a zapychać je nową zdoby
czą, najpożądańszą—złotem, tym ostatnim wyrazem, skupiającym w so
bie wszelkie ich sny i marzenia. Cięższe to do dźwigania, niźli wyrzu
cone ładunki, ale cieszą się i weselą noc całą, przy blasku ognia piesz
cząc wzrok pozyskanemi skarbami, zasypiają marząc o bogactwie i roz
koszach; nadchodzi ranek, budzą się pełni dobrej myśli i otuchy, ale 
co za rozczarowanie1 mniemane złoto okazuje się,prostą, świeżo z pod 
stępia wybitą, drobną miedzianą monetą.

My wszyscy, znając lepićj kraj i klimat tamtejszy, przewidywali
śmy prawie, co nas czeka, a nie kusząc się bynajmnićj o cudze mienie,
o żadne zdobycze, zaopatrywaliśmy się głównie w rzeczy nieodzowne,

OD SZKOLNEJ ŁAWY. 4 2 7



kożuchy, zaprzęgi i zapasy do utrzymania życia potrzebne. Francuzi 
żadnych rad, ani przestróg naszych słuchać nie chcieli, ale straszne 
następstwa przyniosły karę za chciwość i przekonały ich, kto miał 
słuszność za sobą.

Dyplomatyczne układy, które się przez miesiąc przeszło ciągnę
ły, okazały się strategicznym wybiegiem, prostą ułudą; wielki wojo
wnik dał się złapać na wędkę swćj bezmiernćj zarozumiałości i dumy; 
przedstawienia i nalegania Napoleona w odpowiedzi otrzymały nako- 
niec wyjaśnienie, że „dla francuzów wprawdzie kampania skończona, 
ale dla rosyan teraz się właśnie zaczyna.” Bitwa pod Tarutyno i po
rażka Murata, przypominają nam, że należy myśleć o odwrocie.

( Dokończenie nastąpi).
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Ury i Tesynu zajęły się niezwłocznie badaniem tćj kwestyi, przewidu
jąc jćj urzeczywistnienie w mniej lub więcej blizkićj przyszłości. W o- 
wych czasach zresztą różni inżynierowie, mianowicie zaś pp. Koller, 
naczelnik wydziału szwajcarskich kolei żelaznych, profesor Cateneo, 
Lucchini, naczelny inżynier Tesynu i inni, zajmowali się opracowa
niem projektu drogi żelaznej przez Alpy.

Inżynier Koller może być uważanym za głównego promotora ko
lei żelaznćj ś. Gotarda. W uwagi godnym memoryale, który złożył 
rządom Szwajcaryi, Włoch i Prus, porównawszy różne projektowane 
kierunki i oceniwszy wzajemne ich zalety i wady, p. Koller oświadczył 
się za linią ś. Gotarda, uznając drogę przez Splugen za jedyną jćj mo- 
żebną współzawodniczkę.

W owej epoce, wszelako, nie mogło być stanowczo mowy o prze
biciu gór olbrzymich: urzeczywistnienie takowćj myśli uważanćm było 
przez specyalistów za niemożebne.

Proponowano jedynie różnorodne specyalne systemy, jakoto: ró
wnie pochyłe, koleje ze środkową zębatą szyną i t. d., zapomocą któ
rych możnaby było przebiegać strome pochyłości, na każdym kroku 
w dolinach alpejskich spotykane. Takiemi były systemy pp. Agudio, 
Wetli, Maey, Fairlie, Feli, Riggenbach i Zschokke, Edwards, Coletti, 
Grassi i Tabi, Tomatis.

Systematy tego rodzaju, niejednokrotnie stosowano do budowa
nia dróg prowadzących na niektóre góry, zwiedzane przez licznych mi
łośników przyrody, dróg, między któremi przytoczyć można kolej wio
dącą na górę Righi, świeżo urządzoną drogę żelazną na Wezuwiuszu 
i tym podobne. W rzeczy samćj systemy te mogą korzystnie służyć 
w razie, kiedy ruch jest słabym, lecz bynajmniej nie odpowiadają po
trzebom wielkich dróg przeznaczonych dla międzynarodowego handlu.

Myśl wielkiego tunelu między Goeschenen i Airolo pierwszy raz 
wypowiedzianą została przez landammanna Mullera, który wspólnie 
z inżynierem Lucchini studyował projekty dróg, które miały doprowa
dzić do góry ś. Gotarda. Pan Wetli uzupełnił te studya i na zdjętych 
w ten sposób planach nakreślił dokładny projekt ogólny drogi ś. Go
tarda. Wiele pomysłów tćj pracy zachowanych zostało w ostatecznym 
projekcie.

Wszelako dopiero w 1863 r. przystąpiono do stanowczych stu-
dyów.

Pierwotny komitet został przetworzonym. Do składu jego we
szli przedstawiciele znacznćj liczby kantonów i kolei żelaznych Półno
co-Wschodu i środkowćj Szwajcaryi. Przewodniczącym komitetu mia
nowany został p. Alfred Escher, radca narodowy, a wówczas zarazem 
prezes zarządu wzmiankowanej kolei Północo-Wschodu i Szwajcaryi.

Pod kierownictwem tego komitetu wykonane zostały nowe po
szukiwania, jednocześnie pod względem technicznym i handlowym, 
a mianowicie, opracowanemi zostały: projekt techniczny przez panów 
Beckh, inżyniera naczelnego i Gerwig, dyrektora robót publicznych
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księstwa badeńskiego; i sprawozdanie o ważności handlowej i o docho- 
dności projektowanej drogi, przez pp. Koller, Schmidlin i Stoli. P ra
ce te ukończone w 1865 roku stanowią, podstawę wszystkich następ
nych operacyi.

Główną, część kolei ś. Gotarda stanowi projektowana przez pp. 
Beckh i Gerwig następna droga: od Fliielen, nad brzegiem jeziora 
Czterech-kantonów, przez Amstiig do Goeschenen, dalćj nawskroś gó
ry do Airolo, a nakouiec do Biasca w kierunku Bellinzony.

Kosztorys wszakże będącego w mowie projektu okazał się nie
dokładnym i nader niewystarczającym. Sam projekt zresztą wypra
cowany był w ogólnych zarysach i mógł być jedynie uważany za przed
wstępną pracę.

W 1869 r. konferencya delegowanych Szwajcaryi, północnych 
Niemiec, królestwa wirtemberskiego, wielkiego księstwa badeńskiego 
i Włoch, przejrzała szczegółowo powyższy projekt, następnie zaś, na 
zasadzie wypowiedzianych przez nią wniosków, zawartą została mię
dzynarodowa umowa 15 października tegoż roku.

Przedsiębierstwo było więc już blizkiem urzeczywistnienia: wy
buch wojny między Francyą i Niemcami, spowodował nowe opóźnienie.

Nakoniec, 31 października 1871 r., Szwajcarya ratyfikowała 
umowę międzynarodową 1869 roku, potwierdzoną już przez cesarstwo 
niemieckie i inne uczestniczące państwa.

Towarzystwo kolei żelaznej ś. Gotarda ukonstytuowanym zostało 
1 listopada 1871 r., i natychmiast przystąpiło do dzieła.

Dyrektorem wydziału technicznego mianowany został wyżćj wy
mieniony R. Gerwig, na jego zaś miejsce, w marcu 1879 r. W. Hell- 
wag, który oddalonym został w końcu 1878 r. i zastąpionym przez in
żyniera Broedel.

Piątego kwietnia 1872 r. ogłoszony został w ważniejszych cza
sopismach Szwajcaryi, Włoch, Austryi, Niemiec, Belgii, Anglii i Ame
ryki, powszechny konkurs na roboty tunelu ś. Gotarda, przyczem ter
min złożenia submisyi naznaczony został na 18 maja.

Na wezwanie to odpowiedzieli, stosownie do wysłowionych w nićm 
warunków, następujący przedsiębiercy:

1) L. Favre, przedsiębierca w Genewie.
2) Societa Italiana di Lavori pubblici, w Turynie.
3) Grandjean i współka w Chaux de-fonds.
4) Machinę Tunneling et Comp. w Londynie.
5) Patent Tunneling and Mining Comp. w Londynie.
6) Humboldt, towarzystwo budowy maszyn w Kalk przy Deutz.
7) American Diamond Drill Com.
Przedstawiono przytćm wiele innych propozycyi, nieobejmują- 

cych ogółu robót.
3. Umowa z przcdsiębiercą. Po wielu negocyacyach wybranym 

został przedsiębierca L. Favre, z którym kontrakt zawarty został na
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następnych warunkach: L. Favre zobowiązał się roboty tunelu całko
wicie ukończyć w ciągu lat ośmiu, rachując od chwili zatwierdzenia 
umowy przez radę związkową, to jest od 17 sierpnia 1872 r. W 1879 
roku, termin ukończenia tunelu odroczonym został do 1 października 
1881 r.

Towarzystwo kolei ś. Gotarda zobowiązało się płacić panu Favre
5,000 fr. dziennie za wcześniejsze ukończenie tunelu; przeciwnie, w ra
zie opóźnienia, przedsiębiorca ulega karze 5,000 fr. dziennie w ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy, 10,000 fr. dziennie w ciągu następnych 
sześciu miesięcy; jeżeli zaś ukończenie tunelu opóźnionem będzie wię- 
cćj niż o rok, przedsiębierca utraci całą ośmiomilionową kaucyą.

Koszta robót obrachowują się na zasadzie następujących cen je
dności wymiarowych.

Za metr całkowitego wydrążenia tunelu wraz z kanałem wodo
ciągowym 2,800 fr. Długość tunelu wynosi 14,912 metrów, cena więc 
powyższa całkowitego wydrążenia odpowiada sumie 41,753,600 fr.

W miarę stopniowego postępowania robót wydrążenia tunelu, 
przedsiębierca otrzymuje co miesiąc na rachunek powyższój ogólnćj 
ceny zapłatę obrachowaną na zasadzie następujących cyfr:

Za metr galeryi kierunkowśj . . . fr. 800 
„ wydrążenia pod sklepienie . „ 1000 
„ dolnego zagłębienia . . . „ 450
„ s z t r o s u .................................„ 450
„ uzupełnienia wydrążenia. . „ 100

Ceny obmurowania są następujące:
Ściany na których spoczywa sklepienie metr sześć. fr. 40 
Sklepienie z ciosowego kamienia. . „ » 7 5
Powierzchnia widzialna......................metr kw. „ 20
Framuga, j e d n a ................................. „ „165

Do tych cen należy dołączyć następne stosujące się do robót dru
gorzędnych:

Za metr tunelu kierunkowego (15), przypuszczając że połowa te
go tunelu będzie o b m u ro w an ą .................................................  1500 fr.
a zatćm za cały, 145 metrów po 1500 fr. =  217,500 fr.

Kolćj i kładki na całćj długości tunelu, po 30 fr. za metr.
Powyższe ceny obejmują zapłatę za całkowite wydrążenie tunelu, 

za wywóz i wysypanie wyjętego gruzu, za obmurowanie, o ile takowe 
uznane będzie za potrzebne, za ułożenie kanału odprowadzającego wo
dę wzdłuż osi tunelu, za balast i chodniki, za ułożenie kolei, a w ogó
le za wszystko to, czego wymaga całkowite wykonanie tunelu według 
warunków umowy i według prawideł sztuki. Ceny jednościowe za
wierają w sobie nadto wynagrodzenie za wszelkie urządzenia i apara
ty, które przedsiębierca może uznać za potrzebne dla robót tunelu, ja- 
koto: motory wprawiające w ruch przyrządy, maszyny zgęszczające po
wietrze, maszyny świdrowe, rusztowania, koleje robocze, warsztaty, 
magazyny, mieszkania robotników, szpitale, place robocze, składy i t. d.



Ś. GOTARDA. 433

Nakonlec, w mowie będące ceny obejmują wynagrodzenie za 
wszelkie nieprzewidziane roboty, mogące być spowodowanemi przez nie
zwykle silny przypływ wody, przez wyjątkową twardość skaty, przez 
wypadki wszelkiego rodzaju i t. d.

W kontrakcie przy tćm zastrzeżonćm było, iż na wypadek śmier
ci przedsiębiercy przed ukończeniem tunelu, spadkobiercy wstępują 
w jego prawa i zobowiązania. W rzeczy samćj, Ludwik Favre umarł 
na apopleksyą 19 lipca 1879 r. a przedsiębierstwo tunelu przeszło pod 
kierunek jego spadkobierców.

4. Przebieg robót. Jeszcze w lecie 1872 r., Towarzystwo kolei 
ś. Gotarda przystąpiło własnemi środkami do robót tunelu; 4 czerwca 
rozpoczęto wykopy przy północnćm wejściu, a 2 lipca od południowego 
końca przy wejściu tak nazwanego kierunkowego tunelu (15).

Przy Goeschenen zaczęto prowadzić spodnią galeryą postępową, 
czyli kierunkową, 28 czerwca. Wkrótce przedsiębierca przyjął robo
ty, zarzucił tę galeryą i rozpoczął prowadzenie wierzchniej kierunko- 
wćj galeryi z obu stron tunelu.

Rada związkowa przyjęła za datę początku robót dzień 1 paź
dziernika 1872 r., poprzednio bowiem wykonane prace były uznane za 
przygotowawcze.

Maszyny świdrowe zaczęły działać w Goeschenen 4 kwietnia 
1873 r., a w Airolo 1 lipca tegoż roku.

Wogólności przebieg robót szedł dosyć prawidłowo, bez żadnych 
zmian. Jednakże roboty niejednokrotnie były przerywane. Utrudniał 
je mianowicie w wysokim stopniu, wyjątkowo, silny przypływ wody. 
Nadto w Goeschenen 27 i 28 lipca 1875 r. robotnicy włoscy wypowie
dzieli posłuszeństwo; musiano użyć siły zbrojnej dla przywrócenia po
rządku. W Airolo 17 września 1877 r. wybuchł pożar, który nie mało 
sprawił zamieszania. Wreszcie w skutek niewystarczających finanso
wych środków i nieporozumień między przedsiębiercą i Towarzystwem, 
roboty tunelu doznały pewnego opóźnienia, a nawet w 1879 r., przez 
przedsiębiercę na pewien przeciąg czasu zawieszone zostały.

Nakoniec, 29 lutego 1880 roku, tunel przebitym został, to jest 
obie galerye postępowe, północna i południowa połączonemi zostały 
w jednę.

Ważne jeszcze roboty pozostają do wykonania, a mianowicie: 
uzupełnienie wydrążenia i obmurowania. Pierwszem zadaniem jest 
jaknajprędsze ukończenie wydrążenia wierzchnićj części tunelu i obej
mującego je  sklepienia.

Wnosząc z wykonanych już robót, za pewne uważać należy cał
kowite ukończenie tunelu na kilka miesięcy przed terminem wyzna
czonym na to, stosownie do umowy 1879 r., to jest przed 1 paździer
nika 1881 r.
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Pogląd finansowy.

5. Pierwotny kapitał przedsiębierstwa. Według projektu zatwier
dzonego przez umowę międzynarodową 18b9 r., koszta budowy całćj 
drogi ś. Gotarda oceniono na 187,000,000 fr.

Suma ta zrealizowaną, została w następujący sposób.
Trzy zainteresowane w przedsiębierstwie kraje dostarczyły pier

wotnie następujących subsydyów:
Szwajcarya...................... 20,000,000 fr.
W ł o c h y ......................  45,000,000 „
Ni emcy. . . .  . . 20,000,000 „

Razem... 85,000,000 fr.
Subsydya te składają się z sum dostarczonych przez 

najwięcćj zainteresowane koleje, prowincye, kantony 
i miasta.

Pozostały kapitał dostarczony został przez konsor- 
cyum kapitalistów, składające się z trzech następnych 
gron, z których każde dało 34 miliony franków, a mia
nowicie:

1. Grono szwajcarskie.
Kolej północna . . . 9,000,000 fr.
Kolej środkowa. . . 9,000,000 „
Bank kred. szwajcarski 8,500,000 „
Kilka innych banków 7,500,000 „

Kazem... 34,000,000 fr.
2. Grono niemieckie.
Discontogesellschaft w Berlinie,

Bank ftir Handel und Industrie w 
Darmsztadzie; M. A. Rothschild i sy
nowie we Frankfurcie; M. A. Schaaf- 
hausen w Kolonii; Sal. Oppenheim ju 
nior w Kolonii; Seehandlungssocie- 
ta t w Berlinie i S. Bleichroeder w 
B erlin ie........................... .... . . • 34,000,000 „

3. Grono włoskie.
Soc. Gener. di Cr. Prov.

e Coin. we Florenc. 16,000,000 fr.
Banca Nazionale nel 

Regno d’Italia we 
Fl orencyi . . . .  15,000,000 „

Cztery inne b a n k i. . 3,000,000 „
Ilazem... 34,000,000 „

Suma... 102,000,000 fr.
Suma ogólna... 187,000,000 fr.
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6. Akeye i obligacye. Kapitał dostarczony przez konsorcyum, 
podzielony został w następny sposób na akcyjny i obligacyjny:

Kapitał akcyjny: ’/ 3 102,000,000 fr. = :  34,000,000 fr. 
obligac.: %  102,000,000 fr. =  68,000,000 fr.

Razem... 102,000,000 fr.
Obligacye przynoszą, 5%.
Konsorcyum kapitalistów zobowiązało się wziąć kapitał akcyjny

34,000,000 fr. po kursie 95%, mnićj 3%  komisow., a kapitał obligacyj
ny 68,000,000 fr. po kursie 97%, mnićj 2%  komisow. Członkowie kon
sorcyum przyjęli na siebie odpowiedzialność za upłaty li tylko 40%  
kapitału akcyi, po wniesieniu którćjto kwoty, wydanemi zostały tym
czasowe bilety na okaziciela i zobowiązania konsorcyum uznane zosta
ły za wypełnione.

Towarzystwo drogi ś. Gotarda poręczyło będącemu w mowie kon
sorcyum trzecią część sum, które będą zaoszczędzonemi przy budowie 
wielkiego tunelu, z wyjątkiem murowych robót, lecz włącznie z podwój
ną koleją. Przyznane mu w ten sposób prawo, konsorcyum przelało 
następnie na akcye.

7. Powiększenie kapitału. Jednakże, jakeśmy wyżćj widzieli 
(2 i 4), suma 187,000,000 fr. uznaną została za niewystarczającą. Wy
budowanie trzech odnóg drogi zostało odroczonćm, a koszta pozostałćj 
głównśj linnii Immensee-Pino, z odnogą do Locarno, czyli tak zwanej 
zmniejszonej sieci, ocenionemi zostały na . . .  . 227,000,000 fr. 
to jest o 40 milionów więcej od kosztorysu 1869 r.

Uczestniczące kraje ofiarowały nowe subsydyum w 
sumie 28 milionów, a mianowicie:

Pozostałe 12 milionów franków zrealizowanemi zostały w nastę
pujący sposób:

8. Nowe emisye obligacyi. Sześć milionów w franków w 5%  ob- 
ligacyach zahypotekowanych primo loco na kolei ś. Gotarda, wzięte 
zostało przez Towarzystwo dyskontowe, Bank handlowo-przemysłowy 
i dom S. Bleichroeder w Berlinie, po kursie 60%, do którego doliczają 
się procenty nieodjętych kuponów, utworzone do dnia wydania efektów.

Następnie, dla 6 ostatnich milionów zagwarantowaną została 
druga hypoteka na głównćj linii ś. Gotarda, czyli na tak zwanćj zmniej
szonej sieci. Na podstawie tej hypoteki wydaną została nowa serya 
obligacyi.

Nakoniec dodać wypada, iż na mocy umowy zawartćj między 
Szwajcaryą i Włochami, zapewnioną została budowa najważniejszej 
z trzech linii, wykonanie których dla braku środków pieniężnych odło
żonym było, to jest linii Monte Cenere, która połączy główną linią

Szwajcarya . 
Włochy . . 
Niemcy. . .

. . 8,000,000 fr. 
. . 10,000,000 „
. . 10,000,000 „

Suma... 28,000,000 fr.
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z kolejami włoskiemi. Linia Monte Cenere ma kosztować 11 milio
nów, dla zrealizowania których Szwajcarya i Włochy dają po 3 milio
ny, Towarzystwo zaś wypuszcza 6 milionów 5%  obligacyi zahypoteko- 
wanych primo loco na linii Monte Cenere.

W ten sposób wydatki na budowg kolei ś. Gotarda dosiggną 239 
milionów franków, z których 119 dostarczonemi są. przez zaintereso
wane kraje.

9. Koszta budowy tunelu. Koszta budowy tunelu kilkakrotnie 
były ocenianemi przez specyalistów: wypracowane w ten sposób koszto
rysy, dosyć znaczne przedstawiają, różnice, jak to poniższa pokazuje 
tablica.

W yszczególnienie wy

datków

W e d ł  u g  k o s z  t  o r y s u

B iegły cli 

1864 r.

Międzynarod 
konferencyi 

1869 r.

Gerwiga 
1872 i 1875 

roku

H ellw aga 
1876 roku

11 e t r y

Długość tu n elu ................ 14,800 14,900 14,900 14,950

F r  a n k i

Zarząd o g ó ln y ................ 601,000 601,000 596,000 208,000
na k ilo m etr . . . . 40,340 40,000 13,910

150,250 150, i  50 149,000 445,210
na k ilom etr . . . . 10,080 10,000 29,780

Kupno g ru n tó w .............. 55,990 55,990 — 200 000
aa  k i lo m e tr . . . . 3,760 — 13,380

B udow a tune lu :
1. Ogólne wydatki......... 708,630 708,630 — 769,990

na kilom etr......... 47,560 — 51,500
2. W łaściw e koszta bu

dowy tunelu  .............. 49.418,861 55,486,440 47,357,300 57,171,100
na k i lo m e tr . . . . 3,339,110 3,723,920 3,178,340 3,824,150

3. Kolej (p o d w ó jn a)... 1,710,190 1,710,190 1,854,950 1,621,100
na k ilo m e tr . . . 114,7sO 124,500 108,4.10

4. S tacye........................... 196,700 196,70D — 61,000
na k ilom etr . . . . 13.200 _ 4,090

5. Inw entarz d la  budo
wy i eksploatacyi d ro
gi .................................... 690,800 690,800 655,600 612,500

na k i lo m e tr . . . . 46,360 41.000 40,970

R a z e m .. 
n a  k i lo m e tr .. . .

53,756,821 59,600,000
4,000,000

50,612,850
3,396,800

61,088,9 Ml 
4,08 6,200

Obecnie koszta budowy tunelu obliczane są przybliżenie na 3,300 
franków metr długości, t. j. około 1000 franków stopa angielska.
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W epoce przebicia tunelu, wykonane już roboty spowodowały 
następne ogólne sumy wydatków:

Strona południowa..................... 21,800,000 fr.
Strona północna. . . . . 23,200,000 „

Razem 45,000,000 fr.
Tunel zatem kosztował drożej ze strony Goeschenen; wprawdzie 

część ta jest cokolwiek większą od połowy. Jednćm słowem spodzie
wać się należy, iż suma wydatków na budowę tunelu nie przewyższy 
50 milionów franków.

10. Dochód drogi Ś-go Gotarda. Według najdokładniejszych 
obliczeń, autorami których są: p. Błotnicki, główny inżynier departa
mentu szwajcarskich kolei żelaznych i wymienieni już pp. Hellwag 
i Koller; dochód całój drogi ś. Gotarda na kilometr drogi sprowadza 
się do następujących liczb:

Dochód brutto......................................  47,000 do 52,000 Tr.
W ydatki eksploatacyi . . . .  . 25,000 „ 26,000 „

Czysty dochód 22,000 do 26,000 fr.
Przyjmując tę ostatnią cyfrę, ogół czystego dochodu całej kolei 

ś. Gotarda, długość którćj ma wynosić 268 kilometrów, dosięguąłby 
7 milionów franków.

Jakeśmy już wyżćj wspomnieli, z powodu braku funduszów, 
budowa trzech linii: Lucerna Immensee, Zug-Arth i Giubasco-Luga- 
no (Mónte-Cenere), odłożoną została (artykuł 3-ci dodatkowej kon- 
wencyi 12 marca 1878 r.) do epoki, kiedy główna linia Iminensee-Pi- 
no zostanie całkowicie ukończoną i wówczas Towarzystwo zobowiąza
ne będzie trzy te linie wybudować, jak  tylko finansowe środki jego na 
to mu pozwolą. Widzieliśmy wyżćj, że budowa linii Monte-Cenere jest 
już zapewnioną.

Wymieniony poprzednio dochód brutto na kilometr, wynoszący 
w przecięciu około 50,000 franków nie będzie prawdopodobnie osię- 
gnięty prędzej jak w kilka lat po otwarciu drogi. W każdym razie 
zdaje się, iż rachować można niezwłocznie po otwarciu na 40,000 fr. 
dochodu brutto na kilometr, czyli na całkowitą długość (239 kilom.)
9,560,000 franków.

Aby dochód ten wystarczył na pokrycie procentu 5 na sto od 
ogólnego długu wynoszącego obecnie, z wyjątkiem subsydyów, 86 mi
lionów franków, a zatem 4,300,000 fr., potrzeba aby droga eksploato
waną była nie wyżćj nad 55°/o, co przedstawia się nader prawdopo- 
dobnćm, stosownie do powyżćj przytoczonych obliczeń specyalistów.

Kolej Symplońska przyniesie bezwątpienia znaczny uszczerbek 
drodze ś. Gotarda, mianowicie jeżeli tunel podmorski między Anglią 
i Francyą będzie uskutecznionym. Nim wszakże tunel przez Symplon 
zostanie wykonanym, co w każdym razie nie nastąpi wcześnićj, niż 
w kilka lat po ukończeniu drogi ś. Gotarda, droga ta korzystać będzie
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z całego ruchu handlowego. Tunel Symploński, długość którego ma 
wynosić 18,507 metrów, kosztować będzie około 80 milionów franków.

Warunki miejscowe.

11. Ogólny pogląd topograficzny. Aby sobie zdać sprawę 
z wyjątkowych trudności, jakie przedsiębiercy kolei żelaznćj ś. Gotar
da przełamać musieli, wypada rzucić okiem na kraj, który droga ta 
przerzyna, t. j. ua doliny rzeki Reuss i Ticino (Tessyn), między któremi 
piętrzy się olbrzymia masa stromych, różnokształtnych skał, zwana gó
rą ś. Gotarda.

Wzdłuż dolin tych bieży w mowie będąca kolej i przenika w głąb 
góry ś. Gotarda, z północy w Goeschenen, z południa w Airolo.

Rozgałęzienia dolin tych rozciągają się do najwyższych szczytów 
sąsiednich Alp i zawierają mnóstwo lodników i śniegowisk, które wy
mienionym rzekom i wpadającym w nie potokom i strumykom dostar
czają wielkićj masy wód. Bieg tych rzek i potoków nader jest niere
gularny; górne ich części przedstawiają nader gwałtowne spadki, tak, 
iż przebieg kolei nader często od kierunku ich zbaczać musi i zwalczać 
tysiące przeszkód. W miejscach, gdzie droga spotyka zbyt nagłą po
chyłość, niezbędnćm jest powiększyć jćj długość; w rzeczy samćj 
przedstawia ona niejednokrotne zakręty, a w Pfaifensprung, Brusima- 
no, Anzonico zakreśla całe okręgi i wracając do poprzedniego kierun
ku, powtórnie nad temi samemi przebiega punktami, gdzie pierwej za 
pomocą tunelu w głąb’ ziemi przenikła.

Wyniosłe skały i strome wąwozy, wzdłuż których wije się droga 
żelazna ś. Gotarda, ulegają ciągłym przemianom, w skutek nieustan
nego działania wód, lawin i odłamów skał, przez wody z gwałtowną 
siłą unoszonych. W ten sposób często się zdarza, iż ogromne masy 
ziemi i kamieni osypują się i z wielkićj spadając wysokości, zapełniają 
wąwozy i niweczą dzieła rąk ludzkich.

Roboty, mające celem zabezpieczenie kolei od działania poto
ków: jako to: mury, rowy, tamy, odwrócenie łożyska i t. d., przedsta
wiają wogóle niesłychane trudności i nader są niewystarczające.

Aby ochronić drogę od powyżej przytoczonych katastrof, wypada 
albo budować wiadukty wdali od pola działań powyższych żywiołów 
zniszczenia, albo tćż umieścić drogę pod nieprzenikalnćm zakryciem, 
t. j. przeprowadzić ją pod ziemią. Galerye drewniane, dachy i tyra 
podobne budowle, wyjątkowo tylko mogą być zastosowane.

Z powyższych przyczyn wynika konieczność luźnych tuneli, już 
zresztą spowodowana przez ważniejsze pobudki, a mianowicie przez 
niezbędność uuiknienia wielkich spadków. Tunele muszą nadto mićć 
otwory swe również umieszczone zdała od sfery działania lawiu i wód: 
w skutek czego długość ich znacznie musi być powiększona.

12. B ra k  ręcznej siły. Zupełnie innego rodzaju trudności 
wynikają z powodu nader nielicznćj ludności. Dolina Reuss, powy-

438 T U N E L



żćj miasteczka Altorf, nie liczy więcej nad 5 do 6 tysięcy mieszkań
ców. Tymczasem w ciągu kilku lat, w czasie pięknćj pory roku,
6,000 robotników pracowało między JErstfeld i Goeschenen. W kan
tonie Tessynu również liczba robotników wahała sig między 6 i 7 
tysiącami przy 5 do 6 tysiącach mieszkańców.

W skutek braku, a zatem drożyzny ręcznćj roboty, postanowio
no użyć siły mechanicznćj na jak  największą skalę. Zresztą znaczna 
część robót kolei ś. Gotarda jest tak wielkich rozmiarów i przedstawia 
takie zawikłania, że wykonanie byłoby całkowicie niemożebnćm bez 
użycia mechanicznćj siły. Tak np. kamienie i inne budowlane mate- 
ryały muszą być wznoszone na miejsca nader wysoko położone i nader 
nieprzystępne. Zapuszczanie studni, przewietrzanie tuneli i inne ro
boty, przedstawiają również wyjątkowe trudności. Nakoniec do prze
bicia wielkich tuneli używane maszyny wiercące wymagają niezbędnie 
siły mechanicznćj.

Oprócz głównego tunelu, kolej ś. Gotarda liczy wiele innych tu
neli, których długość razem wzięta wynosi około 30,000 metrów, t. j. 
przeszło dwa razy długość głównego.

Potężne spadki wód. Lecz jeżeli miejscowe warunki nadzwy
czajnie utrudniają roboty i powodują brak ręcznej pracy, przyroda 
jednocześnie ofiaruje bogate źródło siły mechanicznej. W rzeczy sa- 
mćj, cała okolica obfituje w potoki, spadające z wielkiej wysokości,
i siła wody z wielkiem powodzeniem i na olbrzymią skalę zastosowaną 
została do przebicia góry ś. Gotarda. Uderzającym jest zresztą fakt, 
iż właśnie w miejscach, gdzie upostaciowanie gruntu największe 
przedstawia trudności, najpotężniejsze i najliczniejsze istnieją wodo
spady, a mianowicie wielkie katarakty Reussu i Ticino przy Airolo, 
Dazio, Lavorgo, Goeschenen, Wasen i Pfaffensprung.

13. Dolina Reuss’u. Przebiegłszy drugą seryą swych kata
rakt, położoną między płaskowzgórzem Andermatt i Goeschenen, rzeka 
Reuss płynie spokojnćj i u Fliielen wpada do jeziora Czterech-Kanto- 
nów. Wysokość Goeschenen, przy którćm umieszczony jest północny 
otwór tunelu ś. Gotarda, nad powierzchnią morza, wynosi 1,109 me
trów; Fliielen znajduje się o 672 metrów niżćj.

Powyżćj Goeschenen dolina Reuss’u przedstawia niezliczone ka
tarakty (die Schólłenen). Obie jćj strony utworzone są z nagich i na
der spadzistych skał, a dno pokryte jest wielkiemi masami opoki
i gruzem wszelkiego rodzaju, tak iż roślinność całkowicie jest nie- 
moźebną.

Poniżćj Goeschenen obie boczne pochyłości doliny mnićj są spa
dziste, a spód szeroki na blisko 100 metrów, pokryty jest łąkami i za
budowaniam i. Spadki nawet przedstawiają pewną zieloność, a  wyso
kości pokryte są lasami.

Piętrzące się na wschodnićj stronie szczyty Rienerstocku, do
chodzą do 2,980 metrów; na zachodnićj zaś Rohrstock i Schwarzen- 
stock dosięgają 3,223 metrów i wznoszą się wprost ze dna doliny.
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Objęta tak wyniosłemi górami część doliny Reuss’u, położona 
w blizkości Goeschenem, posiada klimat nader niekorzystny i ulega 
licznym i niebezpiecznym wypadkom.

W Goeschenen, na dnie doliny, średnia roczna temperatura wy
nosi 6 do 8 stopni Celsyusza. Zima, którćj przecięciowy ciepłostan ró
wna się —4 do — 5° C., trwa od października do maja. Od listopada 
do kwietnia grunt pokryty jest warstwą, śniegu grubą na metr i więcój.

Na pokrytych roślinnością pochyłościach spadzistych, śnieg ten 
często się porusza i osypuje, jakkolwiek nie w zbyt wielkićj masie. 
Częste i nieraz gwałtowne panują również śnieżne zawieje.

Rocznie spadająca ilość wody wynosi 1010 milimetrów mini
mum na całej linii ś. Gotarda.

14. Dolina Ticino. Dolina ta nióma, jak poprzednia, postaci 
jednolitój: przerzynają znaczna liczba dolin wzdłuż i wpoprzek.

Począwszy od Airolo, która to miejscowość znajduje się na wy
sokości 1,125 metr., dno doliny na przebiegu 36 kilometrów, t. j. aż 
do Biasca (wysokość 287 metr.) zniża się o 838 metr.: średni spadek 
wynosi zatem 23% 0.

Przy Airolo obie boczne pochyłości doliny przedstawiają często 
przerywany szereg alpejskich łąk.

Poniżej Airolo śnieg zazwyczaj nie zalega długo na gruncie, jak
kolwiek zdarza się czasami, iż silna zawieja pokrywa ziemię śnieżną 
warstwą, na pół metra grubą. Podobnież częstemi bywają lawiny lek
kiego śniegu, osuwające się z pochyłości otaczających Airolo, Seruen- 
go, Deggio i Catto; nie są jednak groźne. Przeciwnie, na wysoko
ściach wzdłuż doliny, w czasie długich, śnieżnych zim, nagromadza 
się często śnieg tak obficie, iż na wiosnę powstają wielkie lawiny w po
staci twardych mas śniegu, porywających bryły ziemi, kamienie, pnie 
drzew i grożące czasami samemu Airolo.

Deszcze obficie padają na wiosnę i w jesieni. Jednakże, mimo 
iż jednocześnie z deszczami topnieją wielkie masy śniegu, wylewy rzek 
rzadkiemi są w wiosennej porze. Przeciwnie, w skutek wielkich ulew 
z burzami, w jesieni Tesyn często przepełnia swe koryto i zalewa 
spód doliny.

W Airolo średnia roczna temperatura wynosi około + 7 °  Celsyu
sza. Temperatura lata równa się przecięciowo + 1 6 ° C., a zimy — 1°.

W tych warunkach klimatu, sosnowe lasy z łatwością rosną na 
wysokościach, dochodzących do 1,600 i 1.700 metrów. Poniżćj tego 
pasa lasów, aż do spodu doliny, rozciągają się łąki; powyżćj, do 2,000 
metrów wysokości, alpejskie pastwiska. Żyto i kartofle udają się aż 
do 1,400 metr. wysokości; owocowe drzewa pojawiają się dopićro 
w wioskach poniżćj Stalvedro.
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Opisanie robót.

15. Ogólne dane. Przystępując obecnie do opisania robót bu
dowy tunelu ś. Gotarda, powtórzmy najprzód w kilku słowach ogólne 
jćj warunki techniczne.

Ogólna długość tunelu wynosi 14,912 metrów. Tunel zbudowa
ny jest w kierunku linii prostćj, z wyjątkiem południowego końca, 
który na długości 145 metr. nakreślony jest według łuku o promieniu 
300 metrów. Od punktu, gdzie się ten łuk zaczyna, tunel przedłużo
ny jest w kierunku linii prostćj: przedłużenie to, od którego rozpo
czętą była budowa tunelu, z południowej strony, nazywa się tunelem 
kierunkowym.

Wysokość kolei żelaznćj nad poziomem morza, przy wejściu do 
tunelu, wynosi:

przy Goeschenen......................... 1,109 metrów
„ A iro lo .................................1,145 „

Kolej podwójna:
Spadek ku Goeschenen...........................5,82%0

„ „ Airolo. . . . 1%0 a dalćj 2%o
Pokłady które tunel przechodzi:
50%  długości tunelu stanowi gneissogranit, 25% łupek miko

wy, a resztę kamień amfiboliczny, chloryt, kamień wapienny i t. d.
Roboty prowadzonemi były zapomocą wierzchnićj galeryi kie

runkowej i według systemu belgijskiego.
Powierzchnia poprzecznego przecięcia próżni tunelu wynosi 45 

metrów kwadratowych (8 metrów szerokości i 6 metrów wysokości). 
Dodawszy do próżni tunelu objętość obmurowania, przekonywamy się, 
iż ogólna objętość wydrążenia wynosić będzie około 800 tysięcy me
trów sześciennych.

Przypływ wody, który stanowił największą trudność budowy tu
nelu i którego, przystępując do robót, nader się obawiano, pojawił się 
groźnie w południowćj części tunelu. Do maximum doszedł on w trze
cim kwartale 1878 r.: objętość przypływającej wody wynosiła przez 
pewien czas 348 litrów na sekundę, t. j. około 30,000 metrów sześcien
nych dziennie. Objętość wody nadzwyczajnie wielka.

Nader trudną do przezwyciężenia przeszkodą w budowie tunelu 
ś. Gotarda, było wielkie ciśnienie, jakie wywierał pokład rozkruszone- 
go gneissu. Podobnąż trudność spotkano przy budowie tunelu pod 
fcupkowem, między Galicyą i Węgrami, dla zwalczenia której sprowa
dzać musiano z odległych okolic granit; obmurowanie bowiem, dla po
konania tak wielkiego ciśnienia, posiadać winno wyjątkową wytrzy
małość.

16. System budowy; wierzchnia lub dolna galerya postępowa. 
Jak wiadomo, budowa tunelu zaczyna się od wykopania małej galeryi 
w kierunku osi tunelu. Galerya ta, mająca zaledwie kilka metrów



wysokości i tyleż szerokości, może być umieszczoną u samego spodu lub 
tćż w górze tunelu. Wynikają ztąd dwa nader różne sposoby przebi
jania tunelu, wielkie przedstawiające różnice, z których każdy ma 
swych stronników między specyalistami, lecz które, jak mam zamiar 
niezwłocznie okazać, powinny być zastosowanemi odpowiednio do na
tury gruntu i innych okoliczności.

Tunel ś. Gotarda przebitym został w nader twardym gruncie, za 
pomocą wierzcbniój galeryi postępowćj, którćj poprzeczne przecięcie 
wynosi 6 do 7 metrów kwadratowych, t. j. około 2 '/2 metrów wysoko
ści i tyleż szerokości.

Ze wszystkich obecnie istniejących tuneli, najbardzićj zbliżają 
się do tunelu ś. Gotarda, pod względem ważności robót trzy następują
ce: tunel góry Cenis, ukończony w 1871 r. kosztem rządu włoskiego, 
długi na 12,233 metrów, wykonany w przeciągu 12‘/ a łat; tunel Hoo- 
sac w Ameryce (Massachusett) 7,622 metry długi, ukończony w 1874 
roku, który kosztował przeszło 6,100 fr. metr., i przebicie którego wol- 
nićj postępowało aniżeli przebicie tunelu góry Cenis; nakoniec tunel 
Suttro, 6,205 metrów długi, w Nevada, w Stanach Zjednoczonych. 
Przy budowie tunelu góry Cenis i tunelu Suttro, prowadzoną była dol
na galerya. Obie metody zastosowanemi były przy tunelu Hoosac.

System wierzchniej galeryi niekorzystnym jest, jeżeli grunt jest 
nader twardym, wówczas bowiem sklepienie uszkodzonćm bywa przez 
odłamy rozsadzonćj masy. Niedogodność ta  wszakże znika oczywi
ście, jeżeli pokład, przez który tunel przechodzi, tak jest twardym, iż 
obmurowanie byłoby zbytecznćm.

Jeżeli grunt wywiera wielkie ciśnienie, wierzchnia galerya postę
powa daje złe rezultaty: podmurowanie wówczas często pęka.. W tym 
razie prowadzić należy galeryą postępowę u spodu tunelu.

Wierzchnia galerya przedstawia nadto nader ważną niedogo
dność w tym względzie, iż kolej, rury i przyrządy wszelkiego rodzaju, 
muszą być niżćj opuszczane i w ogóle często przekładane. Roboty 
wypróżnienia niższćj części tunelu stają na przeszkodzie jednoczesne
mu murowaniu sklepienia. Wykop musi być wznoszonym na pewną 
wysokość, co pochłania wiele pracy.

Przeciwnie, dolna galerya postępowa pozwala prowadzić roboty 
wydrążenia znacznie prędzćj; robota w wodzie może być łatwićj uni- 
knioną.

Podmocowanie sklepienia przedstawia znaczną trudność, albo
wiem wysychając, osadza się i między nićm i sklepieniem tworzą się 
przerwy.

Metoda belgijska wszakże posiada ważne zalety. Odświeżanie po
wietrza w wierzchnićj części daleko jest łatwiejszćm. Rusztowania są 
mniejsze, łatwiejsze do wykonania i znacznie mnićj wymagają drzewa.

17. Wywóz ziemi. W tunelu ś. Gotarda, w głąb przeprowadzo
nej u wierzchu galeryi postępowćj, obok kolei przewozowej, normalnćj 
szerokości, to jest mającćj metr szerokości, ułożoną jest na długości
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70 metrów, począwszy od końca galeryi postępowój, pomocnicza wązka 
kolej, mająca 0 m.,31 szerokości. Dla wywozu ziemi po tćj wązkiój, 
z lekkich szyn ułożonej kolei, zbudowany jest nader lekki wagon, na 
którym pomieszcza się 16 koszy, których ogólna objętość wynosi 0,3 
metra sześciennego.

Przed wybuchem miny maszyna świdrowa odsuwa się o 20— 25 
metrów od końca galeryi i pozostaje na głównój, 1 metr szerokiej kolei 
przewozowej. Wagony więc tej drogi stoją nie w końcu galeryi, lecz 
bezpośrednio poza cofniętym w ten sposób przyrządem świdrowym. 
Ziemia z koszów, znajdujących się na powyżej wymienionym małym 
wagonie, wysypuje się w wielkie wagony głównej drogi, poczóm mały 
wagon wraca wraz z próżnemi koszami na koniec galeryi.

Zapełnione w ten sposób wagony głównój drogi przewozowśj, 
posuwanemi są najprzód przez robotników, następnie za pomocą koni 
do równi pochyłój, po którój są spuszczane aż do spodu tunelu. Na
reszcie przybyłe z różnych miejsc wagony połączone są w pociąg, który 
działająca za pomocą zgęszczonego powietrza lokomotywa wyprowadza 
z tunelu.

Istnieją, jak widzimy, w tunelu ś. Gotarda dwie płaszczyzny ro
bót: wyższa i niższa. Na wierzchniój płaszczyznie wagony przesuwane 
są albo wprost przez robotników, lub za pomocą koni. Próżne wagony 
wciągane są również przez konie po równi pochyłój.

Potrzebne do robót materyały przewożone są z niższej do wyższej 
płaszczyzny, po łączącój je równi pochyłój, albo tćż za pomocą elewa
torów.

Liczba miejsc robót ograniczoną jest rzec można do minimum.
Wywóz ziemi odbywa się po jedynój głównój kolei, która posiada 

pojedyńcze odnogi. Od pewnego czasu wszakże, w zupełnie ukończo
nym tunelu, ułożoną jest druga kolej.

Dla wywozu ziemi używane są dwa typy wagonów, wysypujących 
ziemię bokiem, różniące się tylko objętością skrzyń, która wynosi metr 
sześcienny i półtora metra. Wagony te są cokolwiek zawysokie.

W Goeschenen przybywa codzień przecięciowo paręset wagonów 
z tunelu.

Maszyny.

18. Motory. Siła poruszająca motory dostarczoną jest przez 
potężne spadki wód. Motory działają na przyrządy świdrowe za po
mocą zgęszczonego powietrza, odświeżającego jednocześnie wnętrze pod
ziemia.

Na południowćj stronie tunelu zużytkowanym być może Tesyn 
(Ticino), lub korzystnićj jeszcze z jeziora Sella wyciekająca Tremola, 
która przy spadku 20%, posiada czystszą, niż Ticino wodę.

Objętość wody, mogącój być w tym celu zużytkowaną, wynosi 
300—400 litrów na sekundę.
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Jak wiadomo, najkorzystniejszemi motorami dla zużytkowania 
wielkich spadków wody są prędko obracające się pod wielkićm ciśnie
niem turbiny. Tego rodzaju przyrządy zostały zastosowanemi do ro
bót tunelu ś. Gotarda.

Na południowej stronie tunelu turbiny wprawiane są w ruch 
przez wodę, wypływającą z rezerwoaru, umieszczonego o 180 metrów 
wyźśj, na wysokości odpowiadającej ciśnieniu 18 atmosfer.

Budowa wodociągu do powyższego wodozbioru przedstawiała nie
zwyczajne trudności; potok bowiem wije się w głębi wąwozu, który co 
rok prawie, w ciągu zimy, zasypanym bywa przez olbrzymie lawiny. 
Z tego więc powodu Favre nader rozsądnie umieścił otwór wypływu na 
miejscu nader wysoko znajdującym się, gdzie Tremola jest zawsze przy
stępną i wodę jćj poprowadził za pomocą 1000 metrów długiego wodo
ciągu, do mniejszego potoku Chiasso, płynącego poza obrębem lawin. 
Na brzegu Chiasso umieszczonym jest wpośród odosobnionych gór wo- 
dozbiór, gdzie się osadzają nieczystości i który, jakeśmy już wyżśj po
wiedzieli znajduje się o 180 metrów ponad motorami i kompresorami 
zgęszczającemi powietrze. Do nich wroda doprowadzoną jest za po
mocą wodociągu z żelaznych rur, mającego 841 metrów długości i 0,62 
metra średnicy.

Cztery turbiny wykonane przez zakład Escher, Wyss i spółka 
w Zurychu, mają 1,20 m. średnicy i robią około 350 obrotów na minu
tę. Odlane są one z jednej sztuki bronzu, albowiem materyał ten wy
trzymuje łatwiej, aniżeli żelazo, lub stal, wielkie zmienne ciśnienie, do
chodzące, jakeśmy wyżćj wspomnieli, do 18 atmosfer.

Każda turbina porusza za pomocą koła zębatego wał poziomy, 
który wraz z innemi umieszczony jest w kierunku jednćj prostćj linii, 
tak, iż wszystkie wały mogą być sprzężone.

Cały ten system przyrządów działa nader zadawalniająco. Wszak
że w suchśj i zimnćj porze roku, objętość wody Tremoli nader się 
zmniejsza, tak, iż czasami nie przewyższa 100 litrów na sekundę. Aby 
zatćm uniknąć konieczności zawieszenia robót świdrowych i wentylacyi, 
chociażby na jeden dzień, Favre uznał w 1874 roku za potrzebne użyć 
wody Ticino, jako dodatkowej siły. Wykonanie potrzebnych w tym 
celu robót przedstawiało wielkie trudności, albowiem Ticino powyżój 
Airolo jest dzikim potokiem, którego spadek wprawdzie jest nader sła
bym, lecz zato brzegi strome i potrzaskane, po których staczają się 
odłamy skał, a w zimie masy śniegu.

Wodociąg umieszczonym jest na stromych, wyniosłych skałach. 
Przekracza on dwa bystre potoki Albinasca i Tremola i dostarcza metr 
sześcienny wody na sekundę. W ten sposób prowadzona woda zbiera 
się w osobnym rezerwoarze, umieszczonym o 90 metrów ponad turbi
nami.

Cztery nowe turbiny systemu Girarda, konstrukcyi zakładu 
Escher, Wyss i spółka, zużywają siłę wód Ticino; umocowane są one na
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walach poprzednich turbin. Urządzenie to nader jest korzystnóm, tak  
iż działanie maszyn i przyrządów nie ulega żadnój przerwie.

Przy Goeschenen, z północnój strony tunelu, poniżój Andermatt, 
Reuss dostarcza nie mnićj nad metr sześcienny wody na sekundę. Wo- 
dozbiór, w którym się osadzają nieczystości, ma 100 metrów sześcien
nych objętości i połączony jest wodociągiem z żelaznój blachy, długości 
800 metrów i średnicy 0,85 metra, doprowadzającym czterem turbi
nom Girard’a 1200 metrów sześciennych wody na sekundę. Turbiny 
te, osadzone na poziomój osi, zbudowane są przez firmę Br. Roy i spół
ka. Średnica ich wynosi 2,4 metra, a normalna prędkość 160 obrotów.

19. Kompresory zgęszczające powietrze. Jeszcze w 1852 roku 
Colladon proponował używać zgęszczonego powietrza zamiast lin, słu
żących do transmisyi w głąb tunelu siły potrzebnćj do poruszania przy
rządów.

W tym celu Sommeiller, Grandis i Grattoni, wzięli w 1853 roku 
patent na przyrząd hydrauliczny dla zgęszczania powietrza. W 1857 
roku przyrząd ten zastosowany został do przebicia tunelu góry Cenis, 
lecz nader niepomyślnie. Zastąpiony on został z korzyścią przez moc
ne pompy.

Jakeśmy już wyżój powiedzieli, najkorzystniejszemi motorami dla 
zużytkowania wielkiego spadku wód są turbiny, które wymagają szybko 
poruszających się pomp tłoczących. W 1871 roku profesor Colladon 
wziął patent na nowy system pomp, które suchą nawet drogą gazy 
prędko zgęszczają, przyczem rozgrzewanie, którego wpływ nader jest 
szkodliwym, uniknionóm jest za pomocą wpryskiwania małej ilości wo
dy we wnętrze cylindra. Podobnież tłok i drąg jego, przedłużony po- 
wyżój i poniżój tłoka, są próżne i ochładzane wodą.

Według tego systemu wybudowane kompresory użytemi zostały 
do robót tunelu ś. Gotarda. Dla wyrównania oporów i dla uniknienia 
kół szalonych, pompy umieszczone są po trzy razem na jednym funda
mencie.

Kompresory w Airolo zbudowanemi zostały przez „Socićte gene- 
voise de construction.’’ Cztery jednocześnie działające grupy pomp są 
w stanie dostarczyć we wnętrze tunelu około 1000 sześciennych metrów 
powietrza pod ciśnieniem 7—8 atmosfer. Powietrze to, przed opusz
czeniem przyrządów świdrowych, posiada siłę kilkuset koni parowych.

Kompresory działające w Goeschenen, nader nieznacznie różniące 
się od poprzednich, zbudowane zostały przez Towarzystwo Roy i spółka.

Powietrze przeprowadzonćm jest wzdłąż tunelu najprzód za po
mocą rur z blachy żelaznój, średnicy 0,20 m., aż na sam koniec do dna 
wydrążonćj części tunelu; dalćj zaś w rurach żelaznych średnicy od 0,14 
metra do 0,10 metra, do bocznych rozszerzeń i do końca galeryi kierun- 
kowćj; nareszcie rury kauczukowe średnicy 0,05 metra doprowadzają po
wietrze do maszyn świdrowych. Oprócz tego w niektórych punktach
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rur umieszczone są kruczki, służące do odświeżania powietrza na miej
scach robót.

Pompy używane w tunelu ś. Gotarda dostarczają dwa razy więcej 
siły, niż aparaty, które były używane dla tunelu góry Cenis, zajmują 
pięć razy mniej miejsca i wymagają trzy razy mniej wydatków.

20. Wentylacya. W ogólności, każdy robotnik w tunelu opa
trzony jest lampą, która równie tyle powietrza zużywa, co i sam robo
tnik. Nadto dla odnowienia powietrza wskutek eksplozyi, potrzeba na
1 kilogram dynamitu, przynajmniej 100 sześciennych metrów po
wietrza.

Wziąwszy pod uwagę, iż w tunelu pracuje przecięciowo około 
1000 robotników, że masa zużytego codzień dynamitu wynosi średnio 
około 500 kilogramów, dochodzi się do tego wyniku, iż dla zupełnego 
odświeżenia potrzeba dziennie około 300 tysięcy metrów sześciennych 
powietrza, pod zwykłem ciśnieniem atmosferycznym.

Według przytoczonych powyżej cyfr, kompresory dostarczają 
większą jeszcze objętość powietrza. Wentylacya wszakże jest niezu
pełną, albowiem, jak  łatwo przewidzieć, zepsute powietrze nie może 
być wyprowadzonem z tunelu w tej samej ilości, w jakiój czyste przy
bywa. Zepsute powietrze zatrzymuje się w zagłębieniach i pod skle
pieniem w szerokiej części tunelu, świeże zaś w odpowiedniej masie 
wychodzi z tunelu.

Dla wyprowadzenia zatrzymującego się w ten sposób złego po
wietrza, Favre umieścił z każdój strony tunelu aspirator, działający 
nader skutecznie za pomocą rury, umieszczonej wzdłuż sklepienia.

21. Przyrządy świdrowe. Pierwsze maszyny świdrowe, zbudo
wane w 1855 roku przez angielskiego inżyniera B artletfa, przedstawi
ciela przedsiębiorcy Brassey’a, według projektów D. Colladona, ulep- 
szonemi zostały w 1857 r. przez Sommeillera. Służyły one dla tunelu 
góry Cenis i uległy stopniowo rozlicznym zmianom i ulepszeniom, tak, 
iż obecnie naliczyć można do 30 różnorodnych systemów tych przy
rządów.

W ogólności główne części wszystkich świdrowych maszyn przed
stawiają niewielkie różnice. Maszyny te składają się z następujących 
części: a) walce; b) tłok, do drąga którego przymocowuje się świder;
c) mechanizm kierujący powietrze na przednią, lub tylną ścianę tłoku;
d) mechanizm, za pomocą którego tłok obraca się wraz ze swym drą
giem i świdrami i walce postępują ku opoce; e) podstawa, czyli rama, 
po której walec sig posuwa i która umieszczoną jest na pewnego rodza
ju wozie, poruszającym się na szynach kolei. Na wrozie tym rama 
przyrządu perforacyjnego przybierać może wszelkie kierunki tak, iż 
świdry działać mogą również we wszelkich kierunkach.

Świder powinien poruszać się szybko i z wielką siłą tam i nazad
i jednocześnie obracać się około swćj osi, aby w teu sposób utworzyć 
prostą i równą dziurę.
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Przejrzyjmy obecnie główniejsze systemy perforatorów, używa
ne przy budowie tunelu ś. Gotarda.

Stosownie do umowy zawartej z rządem włoskim, Favre zmuszo
ny został przyjąć dla przebicia góry ś. Gotarda około 100 maszyn 
Sommeillera. Perforatory te zostały wszakże wkrótce zarzuconemi
i tunel ś. Gotarda wykonany został za pomocą znacznie ulepszonych 
przyrządów.

Najwięcćj używanemi były maszyny: Dubois et Franęois, Mac 
Kean i Ferroux.

Sommeiller. Maszyna Sommeillera, zbudowana według typu Bar- 
tlett’a, składa się z dwu czgści, t. j. z motora, działającego za pomocą 
zgęszczonego powietrza i z właściwego przyrządu świdrowego. Motor 
Sommeillera wykonywa wzmiankowany wyżćj ruch mechanizmu kiero
wniczego, obrót tłoku i postępowanie walca ku opoce.

Dubois et Franęois. Ten sam skutek osiąga aparat pp. Dubo
is i Franęois, daleko prościćj i z mniejszym wydatkiem zgęszczone
go powietrza. W maszynie tej nićma motora jak w przyrządzie Som
meillera. Mechanizm kierowniczy działa naprzód i wr tył zapomocą 
zgęszczonego powietrza. Obrót tłoku i świdra otrzymuje się za pomo
cą dwu małych tłoków naprzemian działających na drążek dwuramie- 
niowy i poruszanych uderzeniem zgęszczonego powietrza.

Nakoniec postępowanie całego przyrządu odbywa się za pomocą 
silnćj śruby, poruszanej ręką.

Mac Kean. Zaledwie maszyny Dubois i Franęois zaczęły dzia
łać, amerykanin Mac-Kean wynalazł nowy przyrząd, ważne posiadają
cy zalety. Favre obstalował kilka tych przyrządów, które od poprzed
nio używanych znacznie się różnią. Obrót tłoku i świdrów odbywa 
się zapomocą dwu kół w rodzaju śrub, mających nader pochyłe zęby.

Przyrząd, kierujący powietrze, ma w maszynie Mac-Kean po
stać walca i jest prostszym aniżeli w maszynach Sommeiller i Dubois. 
Maszyna Mac-Kean działa prędzej od wszystkich innych poprzednio 
zbudowanych. Długość jćj jest nieznaczna; w ogóle zajmuje ona mnićj 
miejsca, niż maszyny Sommeiller i Dubois; waży ona także mniej.

Ferroux. Trzecia z najwięcćj używanych w tunelu ś. Gotarda 
maszyn perforacyjnych, wynalezioną została przez p. Ferroux, byłego 
naczelnika mechanicznych warsztatów w Modanie. Posiada ona spe- 
cyalny motor, równie jak  maszyna Sommeiller, lecz skomplikowany 
mechanizm poruszający przyrząd kierujący powietrze, w tćj ostatnićj 
maszynie zastąpiony został przez ekscentryk.

Obrót świdra około osi odbywa się w podobny sposób jak w ma
szynie Sommeiller. Ale najdelikatniejszćm ulepszeniem jest stopnio
we postępowanie maszyny Ferroux, w miarę zagłębiania się świdra.

Maszyny Ferroux działają prędko i łatwo, lecz wymagają wiele 
miejsca i powietrza.

Turrełlini. P. Turrettini, dyrektor fabryki maszyn towarzy
stwa „Socićtć genevoise de construction,” wybudował zasługującą na
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uwagę maszynę świdrową, która również używaną jest w tunelu ś. Gotar
da, jakkolwiek w niewielkiśj liczbie. Tłok tej maszyny składa się 
z dwu części, które na chwilę przed uderzeniem świdra rozchodzą się, 
przez co uderzenie staje się elastyczniejszóm. Uderzenie samo nadaje 
kierunek powietrzu i sprawia powrót świdra, przez co uniknionćm jest 
przedwczesne cofanie się świdra, w skutek którego w wielu maszynach 
uderzenie jego bywa niezupełnóm. Sposób obrotu tłoku i świdra, 
a także ruch przyrządu kierowniczego y, są nader skuteczne i wyma
gają nieznacznych kosztów.

Nakoniec ruch postępowy i cofanie się walca odbywają się nie
znanym poprzednio sposobem zapomocą oddziaływania zgęszczonego 
powietrza, tak iż przez zakręcenie kruczka otrzymuje się ruch w tę 
lub przeciwną stronę.

Użycie maszyn świdrowych. Na powierzchni poprzedniego prze
cięcia galeryi kierunkowej, wynoszącój około 6*/2 metrów kwadra
towych, liczba dziur świdrowych wynosiła od 16 do 26, stosownie do 
natury i twardości opoki. Średnia głębokość ich wynosi 1,10 m.

Po wywierceniu maszyna cofa się na 60 do 80 metrów, a w dziu
ry kładą się ładunki z dynamitem.

Po wybuchu, odłamy, jakeśmy już wspomnieli, kładą się w ko
sze, te zaś umieszczają się w małe wagony.

22. Lokomotywy poruszane przez zgęszczone powietrze. Z obu 
stron tunelu materyały przewożone są do podnóża równi pochyłój za
pomocą lokomotyw, poruszanych zgęszczczonóm powietrzem. Maszy
ny te posiadają obszerne rezerwoary, gdzie powietrze nagromadzonćm 
jest pod wielkióm ciśnieniem.

Maszyna zakładu Creusot nióma tenderu. Rezerwoar jój, mają
cy 7 metrów sześciennych wewnętrznej objętości i mogący wytrzymać 
ciśnienie 14 atmosfer, połączony jest z dwoma walcami, w których 
średnie ciśnienie wynosi 5 atmosfer. Powietrze rozprowadzanem jest 
zapomocą automatycznego przyrządu, wynalezionego przez p. Ribourt, 
inżyniera szkoły centralnój.

Obecnie używane lokomotywy zbudowane są w ten sposób, iż mo
że być do nich zastosowanym system p. Mękarskiego. System ten był 
w rzeczy samój probowanym i dał dobre rezultaty; lecz użycie jego nie 
przedstawia korzyści, z powodu wysokićj ceny węgla w Goeschenen.

Przebicie tunelu.

23. Tunel ś. Gotarda przebitym został 29 lutego 1880 r., w nie
dzielę.

Wielki ten tryumf przedsiębiorczego ducha człowieka odniesio
nym został o godzinie 11 minut 12 rano: rozległo się ostatnio ośm 
strzałów, które mur, dzielący obie galerye kierunkowo, rozsadziły.
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Zresztą już w wigilią, t. j. w sobotę 28 lutego, o trzy kwadranse na siód
mą, ze strony Airolo zapuszczony świder przebił ścianę na wylot.

Według poprzednio uczynionych obrachowań, pozostająca do 
przebicia ściana miała być grubą na 9,3 metrów: otwór zaś przebity 
przez świder miał tylko 1,6 metr. długości. Technicy więc omylili się
0 siedm metrów siedm dziesiątych, różnica zaiste nader mała, wynosi 
ona bowiem jedynie 0,0005164 część całćj długości tunelu. Niewia
domo zresztą, czy omyłka ta  przypisaną ma być rozszerzeniu miar, 
w skutek wyższćj temperatury w tunelu, czy tćż niedokładnemu trój- 
kątowaniu.

Już na kilka tygodni przed przebiciem, t. j. w początku stycznia, 
słychać było we wnętrzu tunelu huk wybuchów na przeciwnej stronie. 
Na kilka dni przed przebiciem dawał się słyszóć szum działających po 
drugićj stronie maszyn. W sobotę wieczór, kiedy jeszcze technicy 
w Goeschenen spór między sobą wiedli o to, czy przebicie nastąpi 
w niedzielę wieczór, czy"też w nocy, nadeszła niespodziewana wiado
mość o przebiciu skały świdrem na wylot.

Wiadomość ta wywołała wielki ruch i zapał w spokojnćj zwykle 
ludności tćj górzystćj okolicy: muzyka zabrzmiała na ulicach, zaczęto 
iluminować miasteczko; słyszćć się dały małe moździerze, postawione 
u wejścia do tunelu.

Na wszystkie strony rozsyłano telegramy. Pozostającą jeszcze 
ścianę postanowiono przebić nazajutrz rano, t. j . w niedzielę 29 lutego.

W dzień ten, jeszcze przed świtem, nowe wystrzały ze wzmian
kowanych już armat i świst lokomotyw przy wejściu do tunelu, obudzi
ły liczne grono osób, mających być świadkami wielkiego faktu.

Dyrektorowie, inspektorzy, inżynierzy, geologowie i inni uczeni, 
korrespondenci dzienników, nakoniec ciekawi różnego rodzaju, zjawiają 
się o 6-ćj rano przed wrotami podziemia.

Podczas kiedy maszyna ulega niezbędnym przygotowaniom, po
dróżni zajmują się toaletą, jakiej podobna wizyta wymaga. Każdy na
dziewa flanelową koszulę i olbrzymie buty: ostrożność konieczna z po
wodu błota i dusznego gorąca, jakie w podziemiu panuje.

Tymczasem dnieć zaczyna. Poruszana zgęszczonćm powietrzem 
lokomotywa, zjawia się nakoniec, ozdobiona w szwajcarskie narodowe 
barwy. Podróżni wsiadają do wagonów: moździerze znów grzmią i po
ciąg rusza. Przy wejściu do tunelu widać znaczną liczbę biednych ro
botników z wychudzoną, zielono-szarćj cery twarzą: smutną bowiem
1 ciężką jest praca w tunelu! W ogóle każdy, robotnik ma lampę; 
gościom dano również pewną liczbę lamp.

O kilka minut po siódmćj pociąg znika w ciemnćj paszczy pod
ziemnego potworu. Ożywiona, wesoła rozmowa zawiązuje się między 
podróżnymi, oczywiście po większej części szwajcarami.

Lokomotywa jęczy i syczy i sapie, ciężko ciągnąc pociąg, albo
wiem rzeka Ileuss niewiele dostarczyła wody turbinom, a następnie
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kompresory niezbyt silnie tłoczyły powietrze i lokomotywa posiada 
słabe ciśnienie.

Gorąco w tunelu staje sig coraz wigkszćm: dosigga ono 36° Cel- 
syusza.

Podróżni dojeżdżają do końca tćj czgści tunelu, która do samego 
dna jest wydrążoną. Dalój lokomotywa iść nie może: wszyscy prze
siadają w nizkie wagony, które konie wciągają w górg, w wązką gale- 
ryg kierunkową. Przy koniach idą ludzie z latarniami.

W galeryi postgpowćj wilgoć, gorąco, ciężkie powietrze. Naoko
ło skała ciemna, poszarpana, poprzerywana pasami białego kwarcu.

Konie drżą i boleśnie dyszą. W ciągu budowy tunelu, wiele ich 
padło ofiarą gorąca.

Nareszcie o 10-tćj godzinie, podróżni przybywają na sam koniec 
galeryi postgpowćj, przed pozostającą do obalenia skalistą ściang. 
Wszyscy cisną sig ku wielkićj maszynie świdrowćj, mającćj spełnić 
ważne to zadanie. Każdy chce przedtćm jeszcze spojrzćć ku Airolo 
przez przebity w wigilią otwór.

Wkrótce jednak maszyna rozpoczyna swą trzeszczącą, ogłusza
jącą pracg. Wstrząsana własnćmi wysileniami, maszyna drży i jgczy. 
W tćj chwili, przez wspomniany już otwór podają list z Włoch. Ogól
na wybucha wesołość. Gwar, krzyk, rozmowa w rozmaitych jgzykach.

Nakoniec dziury wybuchowe są już gotowe. Robotnicy wsuwają 
w nie ładunki dynamitowe. Wszyscy cofają sig o 300 metrów i za
trzymują się w miejscu, gdzie sig znajduje kruczek przy rurze prowa
dzącej powietrze.

Nagle pojawia sig kilkakrotny błysk, który natychmiast znika 
w tumanie kurzu. W tćj samćj chwili rozlega sig gwałtowny huk
i trzask: ściana obalona. Wszyscy rzucają sig naprzód. Z obu stron 
słychać radosne okrzyki. Przez otwór, mający około 1° metra średni
cy, wskakują najprzód pracownicy z Airolo. Serdeczne wymieniają 
sig uściski. Roznoszą zimne jak lód piwo i wino. Inspektor tunelu 
przemawia w kilku wzruszających wyrazach.

Następnie technicy niezwłocznie przystgpują do sprawdzenia 
dokładności wymierzenia osi i poziomu tunelu. Wszystko sig schodzi.

Dotąd gorąco jest trudne do wytrzymania. Wszakże już przez 
w wigilig przebity otwór świdrowy powstał lekki ciąg powietrza, którego 
istnienie płomień lampy objawiał. Kierunek tego strumienia powie
trza był z Goeschenen do Airolo. Po przebiciu wielkiego otworu, 
przeciąg o tyle sig wzmocnił, iż lampy gasi.

Mimo to gorąco tak wielkie, iż goście, zaspokoiwszy swą cieka
wość, pośpiesznie tunel opuszczają.

Goeschenen całe rzgsistą pali illuminacyą; moździerze grzmią 
przeraźliwie i muzyka wesoło brzmi.

W Airolo podobnież wielki zapał i obchód uroczysty.
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Na pamiątkę rzadkiej tćj uroczystości, rozdano robotnikom 1300 
medali.

Ś. GOTARDA. 4 5 1

24. Konhluzya. Z przebiciem tunelu znikła wszelka obawa
o pomyślne ukończenie wielkiego tego przedsiębiorstwa, jakkolwiek 
pozostające prace są niewątpliwie ważne i trudne.

W rezultacie powiedzićć należy, iż mimo silnej krytyki, jakiej 
uległy roboty tunelu ś. Gotarda, uważane mianowicie za stanowiska 
teoretycznego, roboty te były prowadzone pomyślnie. Favre dał do
wód rzadkiej praktycznej biegłości i energii. Tunel został prędko 
przebitym, mimo wielkićj twardości gruntu i nadzwyczajnych w robo
cie przeszkód, zrządzanych miejscami obfitym napływem wody.

Po tak zwycięzkićm przełamaniu trudności i pomyślnćm ukoń
czeniu zadania, dodaćby tylko można uwagę, że zastosowanie syste
mu galeryi postępowćj dolnej okazałoby w wielu razach więcćj dogo
dności.

K w iecień , 1 88 0  r.



K S I Ą Ż K A  J U B I L E U S Z O W A

dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej
J. I. KRASZEW SKIEGO.

(Warszawa.— Drukiem Józefa Ungra.— r. 1880) *).

Rozprawa pani Marrenć celuje przedewszystkićm wyborną cha
rakterystyką postaci, stworzonych przez Kraszewskiego, jako to: rodzi
ny Szarskich, Bazylewicza, poetycznej izraelitki Sary, Karlińskich i Dra- 
bickiego, rodziny Jamuntów i pani Bulskićj. Oczywiście nie pójdziemy 
w ślad za nią: ograniczmy się na zanotowaniu kilku jćj uwag, ażeby dać 
czytelnikowi pojęcie o zasadniczćj myśli, oraz o barwie artykułu pani 
Marrenć.

Oceniając Powieść bez tytułu , autorka mówi: „walka o byt nie 
nosiła jeszcze wówczas tćj dobitnćj nazwy, dzisiaj tak rozpowszechnio
nej; ale niemniej istniała od niepamiętnych czasów i od niepamiętnych 
czasów zabiegliwy, śmiały a częścićj jeszcze bezczelny, otrzymywał 
pierwszeństwo przed skromnym i zacnym. W Powieści bez tytułu  wal
ka rozgrywa się głównie pomiędzy Szarskiin, najgorzój do niej uzbro
jonym, a drugim studentem uniwersytetu, Bazylewiczein. Wśród ty
pów z literackiego i akademickiego świata, zapełniających czterotomo
wą powieść, Bazylewicz pierwsze zajmuje miejsce. Posiada on właśnie 
te wszystkie wady, których brakło Szarskiemu, a które zazwyczaj są 
najlepszą rękojmią powodzenia. Bazylewicz, samolub, samochwał, ni
gdy nie oglądający się na drugich, nie przebierający w środkach, stro
jący się w cudze pióra, wszystko zagarniający dla siebie, bezczelny bez 
skrupułów żadnych, musiał w każdćm spotkaniu odnieść nad nim zwy- 
cięztwo.”

Następnie, z powodu Szarskiego, autorka zadaje sobie pytanie: 
„czy te wszystkie piękne wyrazy, które ludzie ówcześni mieli na ustach, 
nie były wyrazami tylko? czćinś nakształt fałszywego szyldu, pokry
wającego te wszystkie rzeczywiste czynniki, panujące w łonie ogółu, za 
których sprawą, wszystko co góruje, cierpićć musi, z powodu braku

*) D alszy  c ią g — patrz zeszyt za kw icoicń r .  b.



współczucia i zrozumienia; a jeśli siła wytrwania i hart jednostki nie 
staną, na równi jój wyższości, nie sprostają ogólnój sile, jednostka ta 
upaść musi, zgnieciona obojętnością tłumu, wśród którego nie znajdzie 
się dla niój miejsca. Siły tój Szarski nie posiadał. Czy koniecznie przez 
winę swój poetycznój organizacyi? Gdyby Kraszewski dał nam jedne 
tylko podobną postać w Powieści bez tytułu , mogłaby pod tym wzglę
dem istnieć wątpliwość; ale nie zostawiają nam jej inne utwory. A je
dnak organizacye poetyczne bywają rozmaite. Czyż siła twórcza, któ
rą tak dobitnie w kilku słowach określił autor w Powieści bez tytułu, 
czyż siła ta, powiadam, koniecznie iść musi w parze, z życiową bezsil
nością i rozwijać się koniecznie jój kosztem? Poezya bywa czasem tak
że energią i wolą, chociaż nie zawsze skierowaną wedle pojęć powsze
dniego poziomu.”

Niemniejszym pesymizmem odznacza się Trapezologion, moralno- 
satyryczna bajka, osnuta na tle znanój choroby umysłowój: stolikoma- 
nii. Wiele w niej gorzkich prawd autor wypowiedział pseudo-arysto- 
kracyi ówczesnój.

Tenże kierunek widzimy w powieści Dwa światy, jednej z najar- 
tystyczniejszych, które wyszły z pod pióra Kraszewskiego. Dwa świa
ty jego, to świat wyższy i świat skromniejszy, czyli świat używania 
i świat pracy. Reprezentant pierwszego, Julian Karliński, nie łudzi 
się bynajmniój ani co do własnego położenia, ani co do położenia całej 
warstwy społecznej, do którój należy.

Autorka sprawozdania dosyć obszernie streszcza cały przebieg 
powieści i analizuje główne jej charaktery.

Najwydatniej atoli występuje pesymizm Kraszewskiego w powie
ści p. t.: Choroby wieku. „Kraszewski—mówi autorka—ochrzcił tem 
mianem ruch przemysłowy, podniesienie gospodarstw rolnych, zakła
danie fabryk, praktyczność wi'eszcie i obrachowanie, rzeczy, niestety, 
°bce naszćj naturze, ale których brak staje się powodem upadku tak 
narodów, jak i jednostek.” W wyrazach tych mieści się zarzut „roz
stroju autora z koniecznemi prądami czasu.” Czy słuszny? Na pyta
nie to odpowiedział ubocznie sam Kraszewski w liście do Gazety War
szawskiej, datowanym z Kijowa 1859 r.

Za naczelny utwór tego okresu, z ujmą Powieści bez tytułu , pani 
Marrenó uważa Bożą czeladkę.

Sam Kraszewski we wstępie zaraz wypowiada myśl wcale różną 
0(1 tych, na których tle snuł poprzednie powieści: zwrócić ludzkość na 
tory przebieżone, niemożliwa... My tóż nie rozpaczamy wcale o przy
szłości i w niój się znajdują piękne i szlachetne strony... Ani poezya 
nie umrze, ani ideały nie znikną, ani cześć tego, co wielkie, piękne, 
szlachetne, nie zginie. Ze spokojem patrzym na zachodzące słońce dnia 
naszego, ufni w jaśniejszy poranek.

Pani Mar reno poświęca tój pięknój powieści rozbiór dosyć wy
czerpujący.
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Fragment p. t.: Abrnlcadabra, zdaniem autorki, Kraszewski napi
sał w chwili zniechęcenia i spleenu. Jestto historya człowieka, który 
niezłomną siłą woli dźwignął sig z ostatniego szczebla wysoko na dra
binie społecznej, a pokosztowawszy po kolei wszystkich nauk, skończył 
na wyrafinowanym epikureizmie... Widzimy tu ogromną siłg wydaną 
za bardzo mały rezultat. Zadaleko jednak posuwa sig pani Marrenć 
we własnym już pesymizmie.

Nad fantazyą p. n.: Mogiły nie zatrzymuje sig autorka; rzecz ta 
bowiem formą tylko należy do powieści, myślą zaś wiąże sig z cyklem 
poetyckim i samym przedmiotem swoim wymyka sig analizie ścisłśj.

Nareszcie przecudną alegoryą: Podróż do miasteczka, pani Mar- 
rene nadspodziewanie, traktuje dosyć łaskawie.

Nie na wszystko można sig zgodzić, co wyczytujemy w artykule 
pani Marrene, w ogóle jednak nie czyni on ujmy Książce jubileuszowej.

Czwarte dziesigciolecie powieściopisarskiśj działalności Kraszew
skiego podjął sig opracować p. Stanisław Grudziński. Znajdujemy tu 
obszerniejsze wzmianki o powieściach: Resztki życia, Jasełka, Metamor
fozy i Orbeka, mniej obszerne o Kopciuszku, Złotym Jasieńku i K a 
mienicy w długim rynku.

Nie wiele mamy do powiedzenia o artykule p. Grudzińskiego. 
Zaciasne obrał on sobie stanowisko, iżbyśmy sig obok niego pomieścić 
mogli. W całym tym cyklu powieści widzi on przedewszystkićm „spra
wy wychowania” jużto ze wzglgdu na wybór nauczycieli, już na sys
tem pedagogiczny. Metamorfoz nie waha sig wrgcz nazwać „trakta
tem o wychowaniu w formie powieściowej.” Zdaniem jego, wszystkie 
wymienione utwory zawierają odbicie wrażeń z pobytu Kraszewskiego 
w miastach, oraz wycieczek za granicg, z wyjątkiem Metamorfoz i Ja
sełek, osnutych na tle wspomnień uniwersyteckich i wołyńskich. Pod 
wzglgdem zewngtrznym odróżnia je wszystkie od innych utworów K ra
szewskiego zbytnia epizodyczność. Pod wzglgdem estetyczno-moral- 
nym, najniekorzystniej wydają mu sig Orbeka i Kopciuszek, w których 
widzi reminiscencye romansów francuzkich. Mira, generałowa Palmer, 
a nawet prześliczna Aneta (w Jasełkach), budzą w nim wstrgt. Z tego 
powodu robi powieściom nie całkiem bezzasadny zarzut, „iż zaczgsto 
spotykamy w nich postacie, podobnie jak Mira ujemne, w skutek cze
go, bądź co bądź wyjątkowe, rosną one poniekąd do znaczenia ogółu. 
Cudzoziemiec, czytając Orbekę, Jasełka, Kopciuszka, trzy powieści na
pisane w ciągu jednego dziesigciolecia, mógłby przyjść do przekonania, 
że istoty jak Mira, generałowa Palmer i Aneta, należą u nas do typów 
zwyczajnych, a tak przecie, dzigki Bogu, nie jest.”

Zadziwiło nas troclig to, że autor, dopatrując w tym stosie bry
lantów przedewszystkiem pedagogicznego prosa i za tg mianowicie po
żywną strong wynosząc pisarza pod obłoki, powiada w końcu: „artysta 
powinien osiągnąć cel dwojaki: naprzód własnćj korzyści ducha, a po- 
tćm skutecznego oddziaływania na tłumy, z któremi sig ma skarbem
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duszy swej dzielić. Otóż Kraszewski pamięta ustawicznie o tym pierw
szym obowiązku artysty, zapominając często, lub może nie zawsze wie
rząc w skuteczność oddziaływania na zewnątrz, w doniosłość utylitar- 
nćj strony artyzmu.”
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Na piąte dziesięciolecie złożyli się dwaj pisarze: p. Dyonizy Hen- 
kiel i p. Edward Lubowski. Pierwszy z nich wybrał sobie do ocenie
nia sześć powieści, a mianowicie: Dzieci wieku, Niebieskie migdały, 
Mogilna, Morituri, Resurecluri, Roboty i prace.

W udatnćm i bardzo zręcznie napisanćm studyum swojćm pan 
Henkiel zamierzył pokazać nam, jak dalece rozszerzyły się w ostatnich 
czasach widnokręgi twórczości Kraszewskiego, a oparł się na włas
nych słowach znakomitego pisarza, który w przedmowie do najnowsze
go wydania powieści: Poeta i świat wyznaje, że „nietylko zmienił się 
poeta, świat także się zmienił... Dlatego często i poeta wyda się ana
chronizmem i świat jakimś nie dzisiejszym... W półwieku ostatnim 
przeżyła społeczność wieki.”

Punkt wyjścia p. Henkla niezaprzeczenie dobry, ale drogi jego 
rozumowania i wnioski ostateczne nie wydają nam się takiemi. Niech 
sam czytelnik osądzi.

„Nie jest—mówi p. Henkiel—zasługą martwota, więc niedość jest 
czuć i myślćć szlachetnie; trzeba jeszcze wnieść cząstkę swćj pracy do 
życia, zastosować ją  do położenia obecnego, choćby potem przyszło 
„niejedno miłe zburzyć i inaczej odbudować...” Niejedno też miłe Kra
szewski zburzył, żeby odbudować inaczej, a lepiej. W żywej solidar
ności z interesami bieżąeemi, z ruchem i całym bytem społecznym, le
ży przyczyna, że pisząc dużo, nie przestał on dotychczas być oryginal
nym, zajmującym i najpoczytniejszym z naszych powieściopisarzy. 
Zbiór jego powieści przedstawia nie tylko wizerunek ludzi i rzeczy 
w ciągu lat około pięćdziesięciu, lecz pozwala jeszcze badać, jak  stop
niowo przeradzały się w tymże czasie typy, kształciły się wyobrażenia 
i brały górę nowe dążności, gdyż prądy nurtujące w społeczeństwie 
wywierały wpływ i na autora w potrójnym charakterze: myśliciela, po- 
wieściopisarza i publicysty. Kraszewski zajmował się temi prądami, 
był w bezpośrednim z nimi stosunku; walczył przeciw nim dzielnśm 
swćm piórem, gdy sądził, że są szkodliwe, niekiedy znowuż im ulegał 
po dłuższym oporze, jeśli uznał, że dla pożytku ogólnego zrobić ustęp
stwo należało.

Pan Henkiel, raz tylko nazwawszy bohatera Powieści bez tytułu, 
jako także należącego do rodziny „poetów wojujących,” nie wymienia 
go więcćj. Umiemy uszanować tę drażliwość sumienia, która nie po
zwoliła p. Henklowi sponiewierać jednćj z najpiękniejszych postaci 
Kraszewskiego (dorównywa jćj tylko Jan w Sfinksie). Ale nawet, gdy 
chodzi o Gustawa, na jakićj zasadzie upatruje w nim pokrewieństwo 
z nikczemnym Wałkiem? Powołuje się on na słowa samego autora 
w epilogu do dziejów Gustawa: „uie wszyscy poeci piszą, niektórzy czy



tać nawet nieumieją; ich charakter, natchnienie, zapał, czynią ich poe
tami.” A p. Henkiel dodaje od siebie: „z tego stanowiska rzecz biorąc, 
Walenty aż nadto posiadał praw do tytułu poety. Umiał nietylko czy
tać i pisać, lecz nawet próbował... dorabiać końcówki.” Ależ to na żart 
zakrawa.

Kraszewski widzi w poecie istotę ekscentryczną, która na chwilę 
tylko z kontemplacyjnego życia swego powraca na ziemię. Ależ i Wa
łek był pół waryata—robi uwagę p. Henkiel—otóż i nowa kwalifi- 
kacya...

Kraszewski mówi o poecie: „nie myśl go użyć do pospolitych ży
cia potrzeb, do tych funkcyi zimnych; bezmyślnych, obcych mu zupeł
nie, które on uważa, pojmuje, lecz się do nich zniżyć nie potrafi.” 
I Wałek deklamuje: „ja nie jestem bydlęciem, jak drudzy!”

Nie wiemy, czy wielu jest poetów pomiędzy poczciwymi rzemieśl
nikami i praktycznymi kupcami, ale że wielu, wbrew woli rodziców 
i opiekunów, nie zważając na nieprzezwyciężone niemal przeszkody, 
rzucało nietylko rzemiosła i kantory kupieckie, ale adwokaturę, medy
cynę i inne szlachetne zawody, aby się poświęcić poezyi i sztuce, i że 
wielu na tem polu rozgłos chlubny zdobyło.

Usiłując zwyciężyć autora Poety i świata własną jego bronią, 
p. Henkiel powiada, że Kraszewski w Dzieciach wieku powrócił do za
targów poety ze światem, aby tym razem zgromić z należytą surowoś
cią „jednego z wydziedziczonych od losu (słowa Kraszewskiego), któ
rzy zamiast z nim walczyć, wolą stękać nań, narzekać, nic nie robić 
i świat za własne nicdolęztwo przeklinać.

„Świat za własne niedołęztwo przeklinać!—woła z tryumfem kry
tyk. Ledwie śmiemy wierzyć, iż te wyrazy znaleźliśmy w czómś, co 
wyszło z pod pióra autora powieści Poeta i świat. A my się wcale te
mu nie dziwimy: widzimy w tóm tylko dowód, że Kraszewski chciał 
w Wałku przedstawić nie poetę, ale udającego poetę, bezczelnego i za
rozumiałego próżniaka.

Ale p. Henkiel nie poprzestaje na tćm. Zmusza on jeszcze auto
ra Poety i świata, iż własną ręką napisał wyrok na siebie. Jak  wia
domo, sromotne wygnanie z domu opiekuna, zamyka w Dzieciach wie
ku wojnę poety ze światem. „Ostatniego ze spadkobierców Gustawa— 
powiada p. Henkiel—nie prześladowano za to, że chciał „wzlatywać 
nad poziomy” i „gryźć sercem,” nie mając ani skrzydeł serca; lecz po
zbyto się go, jak  natręta i głupca, zamknąwszy mu bez ceremonii drzwi 
przed nosem.”

Zasadnicza różnica pomiędzy Gustawem a Wałkiem polega na 
tóm, że pierwszy był szlachetnym i szczerym, drugi zaś, bezwstydnym 
szalbierzem; Gustaw miał rzeczywiście w sercu skarby poezyi, Wałek: 
tylko zgniliznę, a w ręku tylko liczmany, któremi chciał frymarczyć 
jak złotem. Potrzebujemyź mówić o przepaści przedzielającój tę nędzną 
istotę od drugiego bojownika poezyi, Stanisława Szarskiego, tćj świętćj, 
pracowitój, bezbronnćj i cichój ofiary świata? Gdybyśmy w Powieści
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bez tytułu zechcieli poszukać duchowego rodzica Walka, wskazalibyś
my go w Bazylewiczu. Postawmy Suzińskiego w innych warunkach, 
a wyszedłby z niego nie sumienny ale „praktyczny” literat, prawdziwe 
„dziecię wieku” w najgorszćm znaczeniu tego wyrazu.

Wynurzywszy to, co nam leżało na sercu w sprawie pomiędzy 
poetą a światem, sprawie rozwiązanej przez Kraszewskiego wcale ina
czej, niż wytłómaczył to sobie p. Henkiel, chętnie piszemy się na na
stępujące słowa autora studyum:

„Wyrok skazujący Walka, poprzedzony był innym, wydanym 
przez myślący ogół, który nagradzając szacunkiem za mądrość, za cno
tę i za pracę, żąda od wszystkich obywateli służby stosownej do uzdol
nienia. Przed sądem tćj powagi, sprawa lamentujących bezczynnie po
etów była już oddawna zdecydowaną, Kraszewski zaś teraz akt nagany 
publicznój do kronik swoich wiecznie zapisał.”

Nie wiemy, na jakiej zasadzie p. Henkiel do gromady poetów, 
„nie zdolnych wzbić się w błękity i nieumiejących chodzić po ziemi,” 
zaliczył hrabiego Zdzisława Samborskiego w Niebieskich migdałach. 
Jestto poprostu niedołężny, zepsuty źle pokierowanem wychowaniem 
pieszczoch, którym wszyscy igrają jak piłką. Że marzący był trochę 
zamłodu, nie odróżnia go to wcale od ludzi pospolitych. Zresztą w po
wieści tej wszyscy mniej więcej marzą o niebieskich migdałach—i zac
ni i nikczemni, i rozumni i głupcy, i ludzie energiczni i lalki takie jak 
Zdziś. Jestto powieść przeważnie psychologiczna, a ze względu na nie
które charaktery, nastręczająca prawdziwe łamigłówki do rozwiązania.

Domyślamy się jednak w części zamiaru p. Henkla w zestawieniu 
Niebieskich migdałów z Poetą i światem, oraz z Dziećmi wieku.

I znowu p. Henkiel tryumfuje. Niepraktyczność zaliczoną zo
stała do chorób, a zatem praktyczność musi być objawem zdrowia. 
Myśl ta najzupełniej przeciwna (zdaniem p. Henkla) zasadzie wy
niesionej na ołtarz w Chorobach wieku, przewodniczy autorowi w po
wieściach: Mogilna, Morituri, Resurrecturi, Roboty i prace, z których 
pierwsze dwie są najsurowszą krytyką niepraktyczności, trzecia wska
zuje pracę, jako jedyny środek zmartwychwstania, a ostatnia daje za
rys tego, co się już na wskazanój drodze zrobiło.

My tu żadnej sprzeczuości nie widzimy. Na dowód, że Choroby 
wieku źle były zrozumiane przez większość czytelników, wyżśj już 
przytoczyliśmy obronę samego autora, zawartą w liście pisanym jeszcze 
w r. 1859. Powtarzać tu ją  nie widzimy potrzeby. Hasłem jćj: „du
cha nie gaście!” Za niewłaściwą przeto uważamy podjętą przez p. Hen
kla uroczystą rehabilitacyą Dombora, człowieka, który, według autora, 
„ukochawszy rzeczywistość, w ducha nie wierzył, a więc i karmić go miał 
za rzecz próżną.”

Machin rachunkowych nie chciał, a pewni jesteśmy, że i dziś nie 
chce widzićć Kraszewski w społeczeństwie rodzinnem. Inny zupeł
nie temat, bynajmniej poprzedniemu niezaprzeczający, ale dopełniają
cy go, postawił on w założeniu powieści, o których mówi p. Henkiel.
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W Mogilnie, prezes, lekceważąc stanowisko swoje na kresach, niszczy 
się marnie i oddaje mienie ojczyste w ręce czyhającego na nie szwaba. 
Ginie przez niedbalstwo i nieład. Czyż Kraszewski zalecał albo idea
lizował je kiedy? Pierwszym dlań obowiązkiem zawsze byłą praca.

W powieści Morituri, podobnież, ruinę materyalną poprzedza 
moralna. P. Henkiel parafrazuje tylko słowa autora.

Sprzeczności w ideach nigdzie u Kraszewskiego nie znajdziemy. 
Też same myśli jaśnieją na każdćj niemal karcie powieści, o którćj 
mowa. Gdzież tu sprzeczność, chociażby pozorna tylko z dawniejsze- 
mi płodami tego samego pióra. Prosimy tylko odczytać ustępy, które 
uwydatniliśmy, mówiąc o artykule p. Gawalewicza, ustępy wyjęte 
z Dziwadeł, z Tomka Prawdzica, z Siekier zyńskie go, ze Złotego Jabł
ka , z Komedyantów, a okaże się, że przed laty już trzydziestu Kra
szewski prawie słowo w słowo mówił to samo, co p. Henkiel wynalazł 
dopićro w ostatnim cyklu jego powieści.

Szczęściem, autor studyum sam osłabia doniosłość poglądów 
swoich na ewolucyą moralno-społecznych przekonań Kraszewskiego; 
ostatecznie możemy się pisać na ten kompromis p. Henkla... samego 
z sobą.

Piękna ocena powieści Morituri, pod względem estetycznym, pra
wdziwy zaszczyt przynosi p. Henklowi. Tćm mocnićj zdziwieni byli
śmy, że oceniając drugą powieść Resurrecturi, krytyk nie dostrzegł 
w nićj innego romansu, oprócz epizodu miłośnego Julka i Jadzi. A mi
łość Cecylii, wielka, tajemnicza, głęboka, jak śmierć?!.. P. Henkiel nie 
dotknął jćj nawet skalpelem swoim... i dobrze...

W powieści: Roboty i prace rehabilitacya praktyczności sięga, 
według p. Henkla do najwyższego szczebla... Cień Derabora weseli 
się na tamtym świecie... Myśl zasadnicza tego utworu da się streścić 
w następujących kilku aforyzmach:

Powinniśmy być pionierami, których powołaniem jest zamienić 
pustynią w warsztat pracy ludzkićj, zdobyć ludzkości prowincyą nową, 
stworzyć świat nowy.

Ktokolwiek zna przeszłość i teraźniejszość naszę, przyznać musi, 
że nic niema pilniejszego nad ekonomiczną reformę.

Trzeba rozwijać przemysł, ulepszać gospodarstwo rolne, z handlu 
surowemi materyałami przejść do wyprowadzania płodów tak przero
bionych, aby ich wartość, pracy dała szacunek i zwiększyła się pracą... 
Tysiąc rzeczy jest do zrobienia, tysiące dróg jest otwartych. Podnie
sienie przemysłu i gospodarstwa wiąże się nierozdzielnie z podniesie
niem oświaty ludu i rękodzielników; przemysł wymaga inteligencyi, 
gospodarstwo nauki i wykształcenia; dlatego u nas szkoła jest najpro- 
dukcyjniejszym, najlepićj procentującym się kapitałem.

U nas połowa surowych materyałów niezmiernćj ceny, ogromne 
zasoby leżą niezużytkowane, ekonomiczny rozwój szeroki jest niemo- 
żebnym... ludzi brak tylko, ludzi pracy i dnia białego, mamy jedynie 
robotników ciemności.
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Wierny do końca chwiejnemu stanowisku swemu, p. Henkiel jesz
cze raz nadmieniwszy o ścieżkach, po których niegdyś błąkali się 
poeci i marzyciele w powieściach Jubilata, dodaje: „A jednak tu i tam 
przyświeca taż sama gwiazda przewodnia: miłość kraju, prawdy, idea
łu, promieniejąca czystym blaskiem we wszystkich dziełach Kraszew
skiego. To tóż, podziwiając talent i nadzwyczajną twórczość, które 
w szacunku publiczności wzniosły go tak wysoko, czujemy, że sercem, 
myślą i życiem pisarz nie oddalił sig od ogółu ani na chwilg, przez ca
łe pół wieku chlubnego swego zawodu.”

KRASZEWSKIEGO. 45 9

P. Lubowski wybrał sobie do ocenienia powieści: U babuni, Klin 
klinem, Pan na czterech chłopach, Z  dziennika starego dziada, Serce 
i ręka, Ada. Streszcza on je tylko i chwali, nie wdając sig w rozbiór 
głgbszy. Za arcydzieło w ich rzgdzie uważa powiastkę: Z  dziennika 
starego dziada, tchnącą najszlachetniejszym, idealnym prawie, a prze
cie ludzkim optymizmem. Wysoko tóż stawia Adę, ze wzglgdu na głę
boką analizę psychiczną, którą odznacza sig ten utwór między innemi. 
Kończy wycieczką przeciw szkole naturalistycznój Zoli i ofiarowaniem 
Kraszewskiemu buławy hetmauskićj w powieściopisarstwie.

Ponieważ artykuł p. Lubowskiego doniosłością swoją nie prze
kracza granic zwyczajnej recenzyi dziennikarskiój, rozpisywać się
o nim nie widzimy potrzeby.

Rozbiór autorskiój działalności jubilata na polu powieści ludowej 
przypadł na dział. p. Raszewskiego. Przedewszystkióm założył on so
bie za cel wskazanie istotnego ducha utworów cyklu ludowego, oraz 
ich głównych żywiołów, nie pominął przecież i estetycznój onych 
oceny.

Określiwszy na wstępie znaczenie i stanowisko „ludu,” jako gru
py środkującój, pomiędzy cywilizacyą a dzikością, jako świata, w któ
rym jeszcze żyje aktualnie to, co dla innych już jest przeszłością, autor 
podnosi zasługę Kraszewskiego, zależącą na pocłwyceniu chwili spół- 
czesnego jemu porządku, który dziś już zaczyna przechodzić do dzie
dziny historyi. Kraszewski, zajmując się obrazowaniem życia ludowe
go pomiędzy mniójwięcój 1840 a 1860 r. od Latarni czarnoksięzkiej 
do Historyi kollca w plocie, doprowadził tym sposobem dzieje owe pra
wie do samego przełomu. Przytem autor ostrzega, ażeby wrażenia, 
otrzymanego z przeczytania wszystkich powieści ludowych Kraszewskie
go, nie rozciągać do całości absolutnój tego, co się nazywa ogólnóm mia
nem polskiego ludu; to bowiem, co czytamy w rzeczonych powieściach
0 stanie ówczesnym ludu, „stosuje się głównie do jednego tylko odłamu 
kraju. Zakątek, któremu malowidło swe poświęcił autor, ma wpraw
dzie pewne rysy wspólne z całością, zwłaszcza podchodzącą pod jeden
1 tenże sam porządek polityczny, ale zachowuje i pewne różnice wzglę
dnie do całości, tak co do wyników tegoż porządku, jako i co do odcie



ni etnograficznych, barwiących jedność, a przecież samoistnie wyda
tnych.” Zresztą i sam Kraszewski zeznaje to poniekąd w jednym z li
stów prywatnych, zasługującym na przytoczenie.

Rzeczywiście, pisze on, myśl do obrazów ludowych podał mi po
byt na wsi i zbliżenia się do ludu w Omelnćm, w Grodku, w Hubinie 
i Kisielach, od r. 1837 do 1858. Gospodarowałem jakem umiał i stu- 
dyowałem razem. Pamiętam, żem wielkiego przyjaciela zyskał w Gród
ku w chłopaku, którego kazałem ukarać przy sobie za to, że się por
wał na swego starego ojca. Tak uczuł sprawiedliwość tćj kary, że 
mnie za to pokochał, i gdy sprzedałem Gródek, przychodził do mnie 
z pozdrowieniem do Hubina. Epizod Sawlci w Latarni był pono pier
wszą, jeśli się nie mylę, próbą. Uderzyło mnie to, że wpół święty, 
zacny prałat, ks. Ożarowski, był nim do łez przejęty. Wiele faktów 
wprost z życia pobrałem. Do Chaty za łosią służył mi cygan, kowal, 
na miejscu u mnie. Przez lat dwadzieścia nosiłem się ciągle, mając 
do czynienia z ludem, słuchając, patrząc, wywołując opowiadania. 
Otóż właściwa geneza tych powieści... Wiem, że z natury jest wiele, 
ale nie niewolniczo. Sztuka wymaga wyboru razem i prawdy. Foto
grafia jćj nigdy nie zastąpi ani realizm bezmyślny... W całćj mo- 
jćj krzątaninie, obok kwestyi sztuki, która była mi może najpier- 
wszą, stała zawsze, niestety! kwestya celu i potrzeb czasu... Dlatego 
wiele z tych rzeczy zestarzeje, ale, jakkolwiek liche, są to historyczne 
kartki.’’

P. Raszewski gorąco protestuje przeciw ostatnim, zbyt skrom
nym wyrazom autora. Mówi on, że kartki te są bez zaprzeczenia 
historyczne, ale bynajmniej nie liche.

Ocenę samych utworów poprzedza rzut oka na położenie socyal- 
ne ludu tćj właśnie krainy, która stanowi scenaryusz Kraszewskiego. 
Smutny ten obraz pomijamy. Następnie autor przechodzi do Sawki, 
epizodu luźnego, wstawionego prawie bez związku w obrazy szlachec
kie L atarn i czarnoksięzkiej. Sawka, zdaniem p. Kraszewskiego, „był 
manifestem młodzieńczym, protestacyą przeciwko postępowaniu dwo
rów, utworem, w którym werwa uczucia nie miarkowała się jeszcze 
dostatecznie karbami artystycznemi. Nie szukaj tam tćj pełni charak
terów i harmonii estetycznćj, która późniejsze utwory ludowe Kraszew
skiego stawia w rzędzie niespłowiałych obrazów rodzajowych, ale zna
leźć tam możesz niemal całkowity zarys historyi włościan jednej pro- 
wincyi, ich stanu społecznego. Autor odbywa tam studyum na jednćj 
rodzinie, ale ta jedna rodzina—to wszyscy. Bohater tego epizodu 
sprawdza niejako na sobie to, co Kraszewski miał we dwadzieścia lat 
późnićj w ogóle wyrazić: „Chłop widocznie stworzony został przez Bo
ga, z przeznaczeniem tego, co znosi; inaczćj, jakżeby wytrzymał to, 
czego my dziesiątćj części znieśćbyśmy nie potrafili.” Rzecz godna 
uwagi, że Kraszewski w Sawce bynajmnićj nie apoteozuje chłopa, 
„przedstawia go owszem, jak trafnie uważa p. Kaszewski, częściowo 
złym i zepsutym, tak jak jest wistocie, skutkiem cdukacyi wiekowćj;
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wskazuje tylko na jego naturę, w gruncie uczciwą,, lubo zachwaszczoną, 
naleciałościami nieprawości, tak hojną sypanemi ręką. Pozwala sobie 
nawet z tego powodu wprost refleksyi moralnych, argumentów ad ho
minem, wydających zamiar tendencyjny tego epizodu.

Tendencya, panująca w tem opowiadaniu, a pobudzająca klasę 
wyższą do opamiętania się i reformy, pozostała u Kraszewskiego tąż sa
mą nazawsze. Po latach dwudziestu wydał on znowu manifest ostatni 
w tój sprawie, wyraz rozczarowania i potępienia. Manifestem tym by
ła  powieść p. n.: Historya kolka w plocie. „Pierwiastki bolesne, mówi 
p. Kaszewski, wypełniające epizod Sawki, przenoszą się i do Historyi 
kolka, koniec wiąże się z początkiem temiż samemi ogniwami, i dwa te 
obrazy stanowią symetryczną odpowiedniość. Różni je tylko ogromna 
w ostatnim przewaga siły artystycznój, zwłaszcza co do samej charak
terystyki bohatera powieści, Zachara, chłopa-artysty, rozrywanego mo
cami wprost sobie przeciwnemi.

Powieść Ładowa pieczara, środkująca w porządku chronologi
cznym pomiędzy wstępem i zakończeniem obrazów ludowych Kraszew
skiego, ma być, zdaniem krytyka, ze strony autora innym rodzajem 
pobudki reformistycznój: apologią przeciwstawioną krytyce. Tu przy
pominamy czytelnikom przypisek wstępny do powtórnej edycyi tego 
utworu.

P. Kaszewski bardzo zasadnie zbija zdanie autora, jakoby „spo
łeczność owa była czemś idealnie doskonałem,” i nie chce powtórzyć 
za nim słów: „niech sobie nowi mistrze nauki społecznój szukają lepsze
go wzoru społeczności nad ową słowiańską, ja  go nigdzie nie widzę.” 
Według słusznej uwagi krytyka, „stan taki mógł być dobrym chwilo
wo; że się jednak opierał na łasce i dyskrecyi obyczajowćj, nie zaś na 
prawie, więc nie był zgodnym z pojęciem natury społeczno-ludzkiój, 
i przeto utrzymać się nie mógł. Optymizm Hrycia Soroki, owego 
ukształconego chłopa, któremu autor powierza swą rolę, zachodzi za- 
daleko, kiedy na zarzut interlokutora, wyrażający się słowami: „zale
żność i poddaństwo!” odpowiada: „Są to czcze słowa: z takimi, jak  nasi 
panowie, poddaństwo kończy się na miłości i opiece; zresztą, czyż wszy
scy w jakibądź sposób nie jesteśmy zależni?” Ten bohater powieści, 
zdaniem p. Kaszewskiego, jestto spory kawał doktrynera. Trudno 
zrozumióć, jak podniósłszy się przez naukę tak wysoko, a przez życie 
miejskie nic z czystości duszy nie utraciwszy, powstawać on może 
przeciwko nauce miejskiój i książkowćj, przeciwko miastu, przeciwko 
Zachodowi, a wywyższać wieś i naukę podaniową, która przekazała 
nam wiedzę „tajemnic niedostępnych uczonym i pojęcie świata takie, 
jakióm Bóg opromienił czoła pierwszych ojców rodzaju ludzkiego."

Ostatecznie krytyk streszcza swe zdanie o Lądowej pieczarze 
w następnych słowach: „Artyzm powieści nie wybija się tu w sposób 
szczególnie odznaczający, lubo akcya dostatecznie realizuje to, co w pe
wnych ustępach książki, zadługich może, jak na utwór beletrystyczny, 
stanowi niejako dogmatykę życia patryarchalnego gminy. Dość, jeżeli
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powiemy, że solidarność obustronna w dobrej i złój doli, wspólność 
interesów, gotowość do obrony i poświęceń, stanowi treść budującą, 
a w doświadczeniu dziejowóm, nawet i z czasów bliższych nie bezprzy
kładną. ’

Ułatwiwszy się ze stanowiskiem społecznćm autora w kwestyi lu
dowej, uwydatniającym się głównie w trzech utworach, o których mó
wiliśmy wyżćj, p. Raszewski spogląda następnie na tło artystyczne, na 
którem cala ta gra, z natury kompozycyi, odbywa się.

Z innoplemiennycb, cyganom przypadkowo tylko poświęcił Kra
szewski jednę z najpiękniejszych swoich powieści ludowych: Chatę za 
wsią. Jest zato inny żywioł innoplemienny, nieodczepny od chłopa: to 
żydzi, istne pijawki ludu wiejskiego. Typowym ich wzorem jest Szmul 
Popielański w Jermole.

Prawość, szczerość i skłonność do poświęceń występują u K ra
szewskiego, jako wrodzone i gruntowne przymioty charakteru ludu. 
Jako jednę tćż z cech jego głównych, zamieścić tu  należy miłość dla 
rodzinnego kąta, wyrażającą się tęsknotą nie do pokonania w oddale
niu. Dwór w ogóle przedstawia się ujemnie. W kierunku tym atoli, 
jak słusznie powiada krytyk: „nie mieści się żadna doktryna demokra
tyzująca, żadna tania trybunerya, ani gra na popularność, która wresz
cie byłaby zgoła fałszywie obliczoną, powstając przeciw większości 
czytających, w pośród których żył autor. Są to raczój spostrzeżenia 
i uwagi obywatela, rozumiejącego stan rzeczy i potrzeby kraju, poglą
dy myśliciela, znającego życie i wartość jego objawów, pisarza niepo
dległego, który wszystkie te spostrzeżenia, uwagi i wrażenia, kojarząc 
w wyobraźni płodnój, wyciska następnie w utworze.”

Postacie panów, występujących w powieściach ludowych K ra
szewskiego, bywają rozmaite. Pan, egoista, wyniosły i pogardliwy, 
mrożący wszystko swym wzrokiem lodowym (w Ostapie Bondarczuku)\ 
pan nie zły, ale apatyczny, rządzący przez chciwców i demoralizato
rów, jak w większśj części obrazów; pan rozpustnik (w Ulanie, w B u 
dniku)] pan albo półpanek, za jedyny cel życia mający wyciąganie zy
sków bez wstydu i miary. Są to, jak mówi p. Raszewski: „pierwiastki, 
wytwarzające atmosferę moralną zabójczą, a że najsilniejsze ze wszyst
kich, i z małym wyjątkiem nieprzemienne, przeto ją  z pokolenia w po
kolenie utrwalają. Na wzór, z inicyatywy niejako takich panów, mo
delują się ich namiestnicy, nieludzkością i chciwością potęgujący 
w szczegółach mniejszych i większych to “zło, którego zasada leży 
w nieopatrzności naczelnego zwierzchnika. Pierwszym wynikiem ta- 
kićj atmosfery jest przygnębienie duchowe, bezcelowość życia, egoisty
czna apatyczność, jakićj ulega chłop, przekonany nareszcie, iż na wiel
kim świecie zostaje sierotą, z kulą niewoli u nogi, bez możności wyjścia 
i zmiany. Uczucie to objawia się wszędzie w grupach ludowych, 
przedstawianych przez Kraszewskiego, i stanowi niejako ogólne tło 
malarskie każdego obrazu. Z tego uczucia bezwładności wytwarza się 
rezygnacya, zadziwiająca i niepojęta dla każdego, kto w jakićj bądź czę
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ści zachował poczucie samego siebie.” Nareszcie następuje zupełne 
poddanie się i rodzaj upodlenia, którego wyrazem jest przysłowie: Ska- 
czy wraie, ja k  pan każe, a wobec którego zemsta nawet przybiera do
datnie znamię protestu godności ludzkiej. Ten rys charakteru grup lu
dowych, widniejący dość silnie z powieści Kraszewskiego, jest najbole
śniejszym, i jemu też samemu najboleśniejsze nastręcza uwagi.

Teraz dopićro, wskazawszy rozmaite żywioły ludowe, nagroma
dzone z tego cyklu powieści, p. Kaszewski przystępuje do charakterów 
naczelnych, które żywiej zarysowały się w pośród pomienionych żywio
łów. Streszczać subtelną analizę autora, niepodobieństwo, przez 
wzgląd na zakres tego sprawozdania, i tak już nad miarę roszerzonego. 
Poprzestaniemy na kilku ogólnych rysach, ażeby choć słabe dać wyo
brażenie o zapatrywaniu się p. Kaszewskiego na znane wszystkim pra
wie czytelnikom postacie. Do zarysu tego, w obawie przeistoczenia 
myśli, użyjemy słów jego własnych.

Typ najbliższy chłopa, bo najdalszy od zmieszania się z kulturą 
innorzędną, nie wyzuty z pierwotnej prostoty i czystości duszy, p. Ka
szewski upatruje w Jermole. Starzec ten szczególnie reprezentuje 
nasz lud i tem się odznacza indywidualnie, że jako roślina dzika, nie- 
hodowana, ale szlachetna, przy stosownych warunkach rozkwitająca 
przepysznćm kwieciem, posiada on wrodzony instynkt cnoty. Zosta
jąc w nędzy, nigdy się nie poskarżył na życie sterane, wystarczał so
bie w biedzie i osamotnieniu, dźwigając się duchem pobożnym. Sercem 
przerastając innych współbraci, świadczył im przysługi, ćo jednało mu 
współczucie i pomoc wzajemną.

Pierwszy płacz podrzuconego mu dziecka, zapadając w serce Jer- 
moły, stał się ziarnem uczuć nowych, skomplikowanych; ziarnem, któ
re schwycone przez grunt bujny, wydało stopniowo ten cudownie pię
kny kwiat, zowiący się miłością rodzicielską. Jest, rzeczywiście, dzi
wna rozkosz estetyczna, patrzść, jak pod ręką potężnego malarza dusz 
prostych odbywa się ten tajemniczy proces natury, mocą którego serce 
starca, nieświadomego'zgoła tych uczuć rodzinnych, w chwili, gdy szu
kał węzła, coby go jeszcze ze światem połączył, nagle budzi się do 
czegoś niespodzianego; jak on naraz młodnieje, zapala się, gorączkuje, 
przeczuwa w zarodku cały gmach szczęścia przyszłego, jakie ztąd po
wstać może, i budowę jego rozpoczyna rękami drżącemi ze wzruszenia, 
radości i obawy, aby go nie stracić.

Późnićj Jermoła w obrazie tym uczuciowym schodzi niejako na 
drugi plan, występuje nowy żywioł uczucia synowskiego w Radionku, 
który walcząc między dwiema miłościami, staro i nowo-rodzicielską, gi
nie z wysileń tój walki. Oto są uczucia traktowane na seryo, męzkie, 
energiczne, same przez się stanowiące temat tragiczny, nawet wśród 
bohaterów najmnićj do tragedyi klasycznej podatnych. W całćj książ- 
co nićma innego romansu nad romans starca z przybranym synem, ale 
romans to tak żywo wydarty z łona natury, tak pełen barw gorących, 
że daje zapominać o wszystkich innych kierunkach serca i wyczerpuje
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całą uwagę. Wszystko to odbywa się na tle stosunków czysto siel
skich, a więc wolnóm od wszelkiój wybujałości, na tle stosunków, uję
tych w krajobraz, nieustannie nasuwający przed oczy malownicze wi
doki wsi poleskiój.

P. Kaszewski robi trafną uwagę, że gdy świat surdutowy autora 
zanadto jest zaludniony bohatórami kompleksyi słabój, bohatórowie 
zato siermiężni odznaczają się dziwną energią, a nad nimi wszystkimi 
niewątpliwie prym trzyma Jermoła.

Ten romans Jermoły, na gruncie dwu swych żywiołów, wyłącz
ności i energii życiowój, spotyka się z innym utworem, a mianowicie: 
z Ulaną. Kiedy oddać się, to oddać całóm sercem, bezwarunkowo, 
z zaparciem i zapomnieniem wszystkiego, przejść w świat całkiem no
wy, zerwać z dotychczasowością. Tak czyni Jermoła, stając się ojcem-, 
tak czyni Ulana, stając się kochanką.

Dalej jednak porównanie zachodzić nie może i zaraz ukazuje się 
głęboka bruzda, rozgraniczająca te dwa charaktery: starca i niewiasty 
młodćj; tak podobne do siebie ekspresyą uczucia, tak różne przedmio
tu jego wartością. Uczucie Jermoły jest najmniój egoistycznóm, naj
więcej ludzkióm: uczucie Ulany jest najegoistyczniejszóm, bo eroty- 
cznem. Jermoła na rzecz własnego szczęścia poświęca tylko siebie, 
swój trud i zachód, uszlachetnia się. Ulana poświęca obowiązki naj
bliższe, najświętsze; i ten wylew jej uczucia stałby się kałużą, gdyby 
siła namiętności potężnój, rwącój za sobą wszystko, co drogie i święte, 
nie zamieniła tego wylewu w burzliwy potok, pełen grozy, szumu i wi
ru, który druzgocząc podstawy etyczne, ale razem z sobą porywając 
działacza, niby ofiarę, by ją  roztrącić w powszechnóm zniszczeniu, sta
je się estetycznie pięknym, jak łuna pożaru, bez względu, co swym 
ognistym całunem pokrywa. Cała zaleta artystyczna tego utworu za
leży nie na wypadkach nader interesujących, ale na tóm stopniowaniu 
świateł, przez które charakter kobićty przechodzi dla zabłyśnięcia ca
łością.

"Ważność Jermoły i Ulany dla sztuki na tćm zależy, że lubo kre
ślone niby odniechcenia, pod piórem niejako rosnąc i mężniejąc, kre
ślone są na sercach niezużytych, dziewiczych, na kartach białych, które 
jakby same z siebie wydobywają barwy, służące do ich zobrazowania. 
A że w sercach tych jest wrodzona siła, polot wyższy, więc i kreacye 
ich samoistne nabierają tój siły i polotu, co je wyróżnia nad inne.

W Budniku Bartosz stanowi figurę naczelną obrazu, nietylko ja 
ko charakter ludzki, ale więcćj jeszcze jako typ lokalny, przez co i łą 
czy się i rozdziela interes powieści. Postać ta jest już połowicznie tyl
ko ludową, amalgamat szlachcica i chłopa, wytworzony przez historyą 
kraju. W usposobieniu i animuszu przeważa szlachcic, w wychowaniu 
i trybie życia chłop: postać to w każdym razie gminna, którą wszakże 
swoboda socyalna, obok nędzy więcój może niż chłopskićj, odznacza 
w pośród innćj czeredy wiejskićj. W ogóle charakter Bartosza, nie 
przedstawiający nic szczególnie oryginalnego w pośród ludzi jego har
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tu, tu zdobywa sobie miejsce wydatne, najprzód położeniem bojownika, 
walczącego wśród okoliczności dziwnych; powtóre, dzielnym kolorytem 
scen, w których się szczegóły charakteru jego objawiają, i na prawdzi
wego bohatera go wynoszą,. Powieść zaś sama, oprócz tćj postaci 
głównćj, nadająca znamiona charakterystyczne każdćj prawie bez wy
jątku figurze, mnićj lub więcój czynnćj, do najartystyczniejszych kom- 
pozycyi Kraszewskiego bezwarunkowo należy.

Najbogatszą skarbnicą szczegółów i scen z życia wiejskiego jest: 
Chata za wsią. Ze względu jednak na ideał ludowy, jajd koncentruje 
się w pewnych typach, oraz na tendencyjnyść społeczną, dzieła poprze
dnie nad obrazkami z Chaty za wsią górują. Uderzającą jćj nowo
ścią to, że w kombinacyi ze stałemi żywiołami sielskiemi wprowadza 
element cygański i na tle tej kombinacyi fantazyuje dramatycznie. 
Cyganie żywo nas zająć mogą, jako fantazya, zwłaszcza jak tu, opiera
jąca się na gruncie rzeczywistości, i w formie nader artystycznćj prze
prowadzona, ale wrażenie tćj fantazyi nie może być tak ściśle związane 
z interesem, jaki w oczach naszych przedstawia lud rodzimy. Wpro
wadzona tu Aza, dziecię burzy i ognia, dziewica demoniczna, pałająca 
mściwą nienawiścią do ludzi osiadłych, jest nierównie prawdziwszą od 
Esmeraldy. Ale wzgarda cywilizacyi, bezczelność, wstręt od wszyst
kiego, co moralnie pożyteczne, brak wszelkich zasad i egoizm nieule- 
czony; nie mogą z siebie wydobyć nic, coby wchodziło w sferę piękności 
pozazmysłowćj i subtelnćj. Niezmiernie zato uroczą jest dziewczynka 
pary przeklętćj, cyganicha Maryś, dziecię mogił, która też pochłania 
całą czytelnika uwagę.

Cyganie wprowadzają do wsi jakiś element rozkładowy, nieszczę
ście. W rozkładzie tym zjawia się fakt wielce ciekawy. Oto ów chłop 
przygnębiony występuje względem obcego żywiołu ze wzgardą równą 
wzgardzie fanatycznego arystokraty względem gminu. Rys to nie
zmiernie prawdziwy. Chłop nasz odznacza się tćm zakuciem w abso
lutną swojskość i ma to podobieństwo do zwierzęcia, że nie cierpi istot 
odmiennego gatunku, nigdy się z niemi nie łączy, w najlepszym razie 
zachowuje względem nich zbrojną neutralność, tolerując je tylko w imię 
interesu. Ale gdy przychodzi do poufalszego stosunku, a to rzecz zgo
ła inna.

Kraszewski nie poprzestał na wzorowaniu chłopa w zakresie je 
go sfery wieśniaczćj. Kreśląc go z rozmaitych stron dobrych i złych, 
powszednich i wyższych, naiwnych i wstrętnych, dwakroć zadawał so
bie pytanie: coby to było z chłopa, gdyby wyszedł ze stanu wieśnia
czego i stanąwszy ukształceniem na równi z klasą wyższą, wmieszał 
się w jćj stosunki? Upostaciowując rozwiązanie tego pytania w kilku 
jednostkach, miał on widać jakiś zamiar szczególny, z kwestyą ludową, 
która go bardzo zajmowała, połączony: oto chciał w nich wykazać pe
wne pośrednictwo między ludźmi jednego plemienia, a jednak rozdzie
lonymi i to nietylko pozycyą socyalną. Nieodstępna mu była i ta
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myśl, że w takiej masie czerni niepodobna, ażeby nie znalazła się jakaś 
rodzima wyższość, którą zamiast zakopywać, jak dyament w ziemię, na
leżałoby, odkrywszy, podnieść i blask z nićj wydobyć, ażeby świeciła zie
mi, która ją  wydała. Myśl tę negatywnie rozwiązuje Kraszewski w Hi
storyi kolka w plocie. Rozwiązanie pozytywne przedstawia się w Hry- 
ciu Soroce z Lądowej Pieczary, oraz w powieściach: Ostap Bondar- 
czu/c i Jaryna , które właściwie są tylko dwiema częściami jednćj po
wieści.

Pomimo jednakiój, a przynajmnićj bardzo podobnćj treści Soroki 
i Bondarczuka, p. Raszewski upatruje pomiędzy nimi ważną różnicę 
indywidualną co do form. Hryć stanowi zaledwie sylwetkę wyraźną, 
ale bardzo streszczoną. Charakter wreszcie, który wyobraża to treści
wa sylwetka, przedstawia rysy spokojne, refleksyjne, coś niby ze sta
tysty i filozofa, o sercu wielkićm, ale obejściu chłodnćm. Ostap, prze
ciwnie, to obraz rozległy, barwny, różnostronnie wypełniony; charak
ter namiętny, ognisty, rzucający się na oślep w przepaście, za podmu
chem serca. Pomimo doktrynerstwa swego, Hryć z konsekwencyą że
lazną dochowuje wiary tradycyom, w imię których, zatgskniony za 
wsią za chatą, za braćmi, za życiem dawnćm, zrywa ze światem miej
skim, do którego niegdyś z taką sig wyrywał gorączką, powraca do do
mu, by odżyć wspomnieniami młodości, zawiązać przerwaną nić zajgć 
około roli, i cały zasób wiedzy spożytkować na korzyść braci, pod b ra
terstwem tćm rozumiejąc tak dobrze gromadg, jak dwór, a swojg uko
chaną naukg dziejów prowadzić dalćj.

Na zakończenie swej rozprawy p. Raszewski powiada: „Złożyliśmy 
świadectwo, że Kraszewski pracował dla ludu wprawdzie nie bezpośre
dnio, ale stawał jako pośrednik między nim a inteligencyą, przemawia
jąc do tych właśnie najgoręcej tonera zachęty i krytyki, którym powie
rzone było w znacznćj części kierownictwo bezpośrednie. Jaki był 
owoc jego dwudziestoletnićj pracy, stanowczo wyrzec nie można; zdanie 
powinnoby być oparte na wyjaśnieniach bliższych i faktycznych, które 
czas tylko i kierunek umyślny orzeką. To jednak śmiele przypuścić 
można, że tak silne zwracanie uwagi i takie jawne odkrywanie bole
snych stron kwestyi, nie mogło pozostać choćby bez częściowego skut
ku; że przykładem zachgcało innych do zabierania głosu, do mnożenia 
uwag i przestróg; że tćm samćra przyczynić sig musiało gdzieś niegdzieś 
do wytrzeźwienia pojgć i jeśli nie zdołało, jak wiemy, ani na chwilg 
przyśpieszyć pożądanego dobra, mogło jednakże miarg złego umniej
szyć. W każdym zaś razie prace na tćm polu Rraszewskiego świadczą
o jego dobrych dla ludu chgciach, o szczerćm zainteresowaniu sig dla 
mas cierpiących i bezbronnych.”

Może zanadto rozszerzyliśmy sig nad artykułem p. Raszewskiego, 
ale treściwość autora, umiejętność wynajdywania istotnycli myśli w roz
trząsanych przezeń utworach, wytrawność i samodzielność sądu, nic po
zwalały na wzmiankę tylko pobieżną. Nie możemy także pominąć 
milczeniem artystycznćj wartości tćj pracy. W streszczeniu powieści: UL
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story a kolka w plocie, Jermoła, Ulana, co chwila zdradza się pod maską 
Zoila wdzięczne oblicze poety. Nastrój ten poetycki unosi go kiedy- 
niekiedy zadaleko. Reprodukcya np., krajobrazu poleskiego i podol
skiego nie jest tu potrzebna, a co do podolskiego, niezupełnie nawet 
jest wierna.

Na dział powieści historycznych Jubilata złożyli się pp.: Tadeusz 
Korzon, Michał Kobrzyński, Władysław Nehring, Kazimierz Jarochow- 
ski i Władysław Smoleński.

Ponieważ tylu już poprzednich pisarzy uwydatniło artystyczne 
zalety utworów Kraszewskiego, plastyczność obrazowania, mistrzow- 
stwo, światło cieni, umiejętność wywoływania silnych wrażeń i t. d., 
a każdy z następnych autorów Książki Jubileuszowej zgadza się pod 
tym względem ze swymi poprzednikami, nie będziemy przeto dotykali 
tój strony w artykułach, o których pozostaje nam mówić jeszcze.

Powieści „rzymskie” znalazły sprawozdawcę w p. Korzonie. Stre
ścił on i ocenił dwa ze znakomitszych utworów Kraszewskiego: Caprece 
i Roma i Rzym za Nerona. Liczne przytoczenia nadały jego artyku
łowi najwięcój wartości. Chociaż p. Korzon z należytą skromnością 
nazwał swą pracę artykułem sprawozdawczym, nie roszczącym praw 
do szali krytyki, nie powstrzymał się jednak od stoczenia z autorem 
kilku dość żwawych utarczek, przyczóm okazał niemały zasób erudycyi 
w zakresie literatury historycznej. Zarzuty jego co do imion, dat, cha
rakterów i poglądów, dotykają po większój części kwestyi spornych, na 
które tak, lub inaczój zapatrywać się wolno. Sprawozdawca grzeszy 
niekiedy zbytnią drobiazgowością. Zastanawia się np., nad tem, czy 
nędzarz, pod czarownem niebem Italii, mógł nie znać przez całe życie 
kobióty; czy Tyberyusz przy swój oszczędności mógł wyprawiać tak wy
stawne orgie, jakie odmalował autor Kaprei i czy mógł tak często ble- 
dnióć i drżćć, przy swój obłudzie; czy Pudens mógł być senatorem, 
a Akwila kobiótą, skoro przy imieniu pierwszego autor zapomniał po
stawić praenomen, imię zaś drugiój: Aquila , oznacza orła; czy Tejan 
mógłby się podobać płci pięknój, gdyby istotnie był łysym i t. d. Inne 
zarzuty są poważniejsze, ale także wyrastają z gruntu spornego. Sto
suje się to mianowicie do daty przybycia do Włoch Piotra św. i jego 
męczeństwa w Rzymie. Panu Korzonowi podobają się więcej powagi 
protestanckie, kiedy Kraszewski trzyma się katolickich. Niemiłóm jest 
także sprawozdawcy nadanie historycznego charakteru postaci Symona 
Czarnoksiężnika. Najwięcój jednak boli go krzywda wyrządzona przez 
autora Tyberyuszowi, tak mądremu administratorowi państwa, tak pra
cowitemu i skromnemu monarsze. Więcój sympatyzuje on z pogląda
mi N a p o l e o n a  I i późniejszych stronników cezaryzmu, aniżeli z suro
wym sądem pisarzy republikańskich. Gotów jest nawet pisać się na 
zdanie Woltera, który Swetoniusza nazwał „fabrykantem anegdot,” 
a Tacyta „pisarzem złośliwym.”
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Zamykając opowieść o straszliwej rzezi, dokonauój nad chrześcia- 
nami przez Nerona, Kraszewski mówi: „Bój rozpoczął sig dopićro... ale 
ofiara, pokora i miłość miały go cudownćm zamknąć zwycigztwem— 
słabszego, pokonaniem na wieki i potgpieniem siły bezrozumnśj.” Pig- 
kna ta myśl jest nicią przewodnią i ideą zasadniczą Kaprei i Romy. 
Nie zaprzeczając bynajmnićj zbawczych wpływów, wzniosłego posłan
nictwa, cudownych tryumfów Ewangelii, sprawozdawca, jako historyk, 
zarzuca autorowi Kaprei zbyt namigtny i jednostronny pogląd na Rzym 
pogański, który jednak niepoślednie położył zasługi wzglgdem ludzko
ści. Oddaje on mianowicie należną sprawiedliwość cesarstwu, tak czg- 
sto poniewieranemu przez pisarzy stronnych z zasady, lub uprzedzo
nych.

Pomijając zalety prawdy artystycznćj, nadmienimy o rysach uje
mnych, które sprawozdawca dostrzegł w Kapreach. Widzi on w tym 
utworze zawriele trudu naukowego, niezupełnie szczgśliwe skojarzenie 
historyi ścisłćj z poezyą, z twórczością fantazyjną i brak jedności 
w układzie.

Te wszystkie usterki nikną według p. Korzona w powieści: Rzym  
za Nerona. Tu, mówi on, żywioł historyczny wystgpuje w niezwykłćm 
bogactwie i żywości, ale nie w genealogicznych wywodach, nie w poli
tycznych poglądach i sądach, tylko w układzie myśli, w zwrotach mo
wy, w obyczaju, w trybie życia, w powierzchowności i wngtrzu człowie
ka. Zmniejszenie ram powieści, zredukowanie czasu do kilku miesigey 
Neronowych rządów, znakomicie posłużyło do zwigkszenia wyrazistości 
osób i charakterów, do nadania spójności szczegółom. Powieść to je 
dnolita, kształtna, prostotą planu przypominająca klasyczną świątynig. 
Z wystgpujących w niśj postaci, najwigksze wrażenie wywiera Sabina, 
owa „dusza niewinna i słodka,” tryumfująca nad wszystkiemi ngdzami 
ziemskiemi mgczennica.

W końcu, porównywając oba powyższe utwory, p. Korzon mówi, 
że „Capreae i Roma jest dziełem przygotowawczym do Rzymu za Ne
rona. Tam autor poczynił pierwsze studya nad epoką trudną, nad za
daniem skomplikowanćm i tajemniczym; tu materyał naukowy jest już 
przetrawiony, nie przygniata twórczych pomysłów, lecz je zasila duchem 
przeszłości. Tam kontrast poinigdzy pogaństwem i chrystyanizmem 
jest niemożliwie ostry, dwa światy są przedzielone przepaścią; tu  łączy 
je natura ludzka, a jednak różnica jest widoczna i jasna. Tam serce 
autora bije uczuciem wstrgtu dla pogaństwa i jakiegoś ascetycznego 
zachwytu dla mysteryi chrześcianizmu; tu panuje wyrozumiałość, łago
dna i rzewna, tkliwa, ale zdolna do wszelkich ofiar miłość; jeśli wolno 
użyć takiego porównania, rzeklibyśmy, że Kraszewski w Kaprei przejg- 
ty jest uczuciami Dominga Guzmana, w Rzymie za Nerona bije w nim 
serce Franciszka z Assyżu. I w Kaprei są pigkne sceny, szlachetne sy- 
tuacye, myśli podniosłe; ale Rzym Neronowy jest utworem doskonałym, 
jest jednym z najcenniejszych klejnotów naszćj literatury, godnym tłó-
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maczenia na wszystkie jgzyki obce, bo dla wszystkich będzie zarówno 
zrozumiałym i miłym.’’

Powieści historyczne z pierwotnych dziejów Polski rozpatrzył pan 
Miehał Bobrzyński.

Na wstgpie p. Bobrzyński bardzo trafnie określa właściwe zna
czenie „powieści historycznych” Kraszewskiego, upatrując w nich cią
głą, nieprzerwaną llustracyą naszej wewngtrznój i zewngtrznćj historyi 
w jćj najszerszćm, cywilizacyjnćm pojgciu, objaśnienie, uplastycznienie 
dziejów w szeregu powieściowych obrazów. Takie jest znaczenie Starej 
Baśni, Łubom\ Braci Zmartwychwstańców, Masława, Boleszczyców, 
Synów królewskich, Pctrka Własta i Stacha z Konar. Wątek każdćj 
powieści wzigty jest z codziennego życia, dostarczyły go czgsto legendy 
pojedyńczych prastarych rodzin; wystgpują w niin osobistości, stojące 
na niższych szczeblach hierarchii społecznćj, dając tćm samem sposo
bność do skreślenia społeczeństwa w jego codziennćm życiu; ale ponad 
tym wątkiem powieściowym górują zawsze wielkie historyczne osobisto
ści; one każdej powieści dostarczają właściwych bohatćrów, one czytel
nika, obznajoinionego już z życiem codziennóm wszystkich warstw na
rodu, wprowadzają na widownią wielkich, rozstrzygających o dalszym 
rozwoju politycznym zapasów... Kto zna historyą ze wszystkiemi jćj 
szczegółami, ten w powieściach tych znaleźć ma próbg połączenia tych 
szczegółów w jeden plastyczny obraz; kto ją zna stabo, kto jćj nie zna 
wcale, ten ma ją poznać z powieści. Na pierwszym planie stoi tu histo- 
rya, ona sama jest celem, artystyczna konstrukcya jej narzgdziem 
i środkiem.

Z tego stanowiska zapatrując sig na cyld powieści wymienionych 
powyżej, p. Bobrzyński uważa je za dzieło znakomite i niepospolitśj 
praktyczności i wagi. Czynią one zadość dwu warunkom. Jest w nich 
znajomość historyi z pierwszśj rgki, ze źródeł; autor ściśle trzyma sig 
historycznego gruntu. Ustgpy źródeł wplecione są w opowiadanie 
w sposób nadzwyczaj zręczny, wyczerpnigte wszystkie, rozszerzone 
z zachowaniem właściwćj miary, uzupełnione troskliwie wynikami naj
nowszych umiejętnych badań. Pod względem artystycznym są to ilu- 
stracye niezwykłćj wartości. Autor zdobył sig na koloryt, do kolorytu 
czasów pierwotnych co najmnićj wielce zbliżony i nigdzie z nim w ja- 
wnćj nie stojący sprzeczności. Charakterystyka osób uzupełnia się 
pigknemi obrazami przyrody w ówczesnym jćj stanie; wypadki przed
stawione są z nadzwyczajnym spokojem, prostotą, a nieraz z poezyą 
i prawdziwćm mistrzowstwem i to jest druga „powieści historycznych” 
niepospolita zaleta.

Ujemne rysy, jakie w nich znajdujemy, tłómaczą sig samą naturą 
tego rodzaju twórczości.

„Ilustrować w powieści historyą—powiada pan Bobrzyński—kiedy 
ta historyą nie jest dotychczas umiejgtnie zbadaną, kiedy najważniej
sza dla powieściopisarza historyą wewngtrznych stosunków pogrążona
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jest w prawdziwym zamgcie najsprzeczniejszych ze sobą zdań i najdo
wolniejszych hypotez: oto pierwsza największa przeszkoda. Pokonał 
ją zwycięzko Kraszewski, stanął wobec czytelnika z taką znajomością 
historyi, z tak trzeźwem i rozważnćm schwyceniem jej najwięcój ha- 
rakterystycznych rysów, jakióm się żaden z jego współzawodników po
szczycić nie może.

Drugą, podług p. Bobrzyńskiego trudnością, jest przerażające 
ubóstwo materyału, niezbędnych dla powieści szczegółów i obrazów, 
skoro idzie o ilustrowanie historyi pierwotnój Polski.

Największa atoli trudność dla powieściopisarza wypływała z nie
zgodności poglądów zasadniczych, cechującej współczesne historyczne 
pomniki. Kronika Galla jest apoteozą siły i jedności państwa w oso
bie Krzywoustego; biografia Piotra Własta, broniąc możnowładztwa, 
potępia te zasady w osobie Władysława II; kronika Kadłubkowa, apo- 
teozując wszechwładzę Kościoła, rzuca kamieniem potępienia na Miesz
ka Starego, który w ślady polityki swego brata Władysława i ojca, 
Krzywoustego (?), wstępował. Powieściopisarz przeto, w każdój z po
wieści obejmujących te czasy, nie mógł iść bezwzględnie za kroniką, 
która jój za podstawę służyła, nie mógł sądu swego historycznego nie
ustannie zmieniać, porzucając zaś sąd kronikarza, narażał się na stra
cenie wielu szczegółów i kolorytu współczesnego. Wobec tój trudnoś
ci, Kraszewski usiłował zająć stanowisko pośrednie. Nie rzuca on kro
nikarza, w jego świetle przedstawia wypadki, ale w licznych, zręcznie 
wtrąconych uwagach, wymierza im ostrą nieraz krytykę i w ten 
sposób jednolitość swego sądu historycznego utrzymać się stara. Za 
Gallem idzie bezwarunkowo; trzymając się następnie biografii Piotra, 
przedstawia w ujemnóm świetle Władysława II, ale winy jego raczój 
na wady osobiste charakteru jego i jego żony Agnieszki, niż na polity
kę Bolesławowską zwalić usiłuje, a możnowładztwu ostrych słów na
gany nieszczędzi. Idąc dalej z Kadłubkiem, potępia Mieszka, lecz rów
nież raczój dla jego osobistych przywar; znaczenie Kościoła i biskupów 
podnosi, ale zarazem w sposób nader zręczny daje do poznania na każ
dym kroku, że zbyteczna przewaga Kościoła i kryjąca się pod jój 
płaszcz swawola ziemian, sprawie publicznej szkodzi, bytowi państwa 
zagraża.

Mybyśmy w takim sposobie traktowania rzeczy przez autora Po
wieści historycznych, widzieli jedynie słuszność i sprawiedliwość, ale 
p. Bobrzyński ze stanowiska teoryi swój politycznój, widzi w nim tylko 
zręczność metody, dodając, (na co się także nie zgadzamy), że takie 
traktowanie szkodzi niezmiernie jednolitemu wrażeniu powieści, że 
czytelnik niewić po czyjój stronie stanąć: „czy po stronie sympatycznie 
skreślonych, ale szkodliwie lub słabo działających osobistości, czy tćż 
po stronie postaci historycznych, ujemnych swoim charakterem, wiel
kich ideą (?!), którą pojmują i którój nieszczęśliwie służą.

Nie możemy zato odmówić trafności spostrzeżeniom p. Bobrzyń
skiego, tyczącym się pojedyńczych powieści. Tak Starą Baśń  nazywa

4 7 0  O KSIĄŻCE JUBILEUSZOWEJ



on prześliczną, na wskroś poetyczną, prawdziwą epopeą, ale zarzuca 
autorowi, że niedostatecznie umotywował strącenie dynastyi Popiela. 
Piast nie rozwiązuje trudnego zadania, w powieści trzyma się zdała od 
wszelkićj polityki, ucieka w lasy przed wołającym go na stolec książę
cy wiecem. Nic tu nam nie tlómaczy powstania naszego narodu i pań
stwa, które nastąpiło przez połączenie drobnych ludów mieszkających 
między Odrą a Wisłą i narzucenie im żelaznśj centralizacyi. Jeżeli zaś 
autor faktu togo nie chciał obrać za główną osnowę powieści, jeżeli 
zamierzchłe stosunki chciał rozmyślnie pozostawić w zamęcie: to nale
żało może w silniejszćm świetle podnieść i uwydatnić pewne dążenia 
i pierwiastki, mające za podstawę państwa i narodu polskiego posłużyć.

Dobrze pomyślana i zbudowana powieść Lubonie budzi wielki in
teres, ale zającie to słabnie w chwili, kiedy autor w sposób zbyt prze
wlekły zaczyna opowiadać kunktatorstwo Mieczysława w przyjęciu 
i ogłoszeniu chrześciańskićj nauki, Mieczysław nie jest też głównym 
bohaterem powieści, lecz są nimi apostołowie chrześciaństwa, skreśleni 
z wielkićm życićm i uderzającą prawdą.

Najsłabszą ze wszystkich powieści są Zmartwychwstańcy. Autor 
zniżył ją do tonu rodzajowych obrazów. W powieści, w którćj idzie
o zbudowanie uniwersalnój słowiańskiej monarchii, bohaterem nie jest 
sam Bolesław Chrobry, lecz jakichś dwu rycerzów, a na drugim planie 
opat Aaron. Król, który był wcieleniem idei tworzącego się państwa, 
odgrywa tylko bierną, trzeciorzędną rolę. Widzimy tu zresztą Bole
sława na schyłku jego życia, siedzącego w Poznaniu, myślącego tylko
0 zapewnieniu całości państwa przez uzyskanie korony od papieża
1 przekazaniu jćj synowi, w którego dzielności słabe pokłada nadzieje. 
Czasy bohatśrskich bojów z niemcami dawno minęły. Bili się z sobą 
niegdyś, ale teraz cicho siedzą i spokojnie na siebie patrzą. Nie był 
to sposób do scharakteryzowania bohatćra, który z orężem w ręku Pol
sce przystęp do morza otworzył, żelaznemi słupami w rzekach nazna
czał granice, idei niemieckiój przeciwstawił ideę słowiańską i po śmier
telnych walkach zdobył jćj w r. 1000 formalne uznanie w polityce po- 
wszechnćj, europejskiej.

O wiele wyżej od Zmartwychwstańców p. Bobrzyński stawia Ma- 
slawa. Widzi on w nim konsekwentne, żywe rozwinięcie wątku powieś
ciowego, oraz piękną i dobrze utrafioną charakterystykę historycznych 
postaci. Zarzuca tylko autorowi, że cały bunt Masławowy przedsta
wia, jako rewolucyą jedynie socyalnćj natury, zapominając, że w bun
cie tym grała omal że nie ważniejszą rolę odrębność ludów składają
cych ówczesną Polskę, które przez długi czas siłą tłumione, podniosły 
się gwałtownie przeciw gniotącćj je centralizacyi 'Piastowskiśj.

Boteszmyce odznaczają się wielkićin bogactwem treści, rozmai
tością charakterów i tragicznością wypadków, obracających się około 
zabójstwa ś. Stanisława i wyganie Bolesława Śmiałego. Ża największą 
tćj powieści zaletę uważa p. Bobrzyński ściśle historyczne, wolne od 
wszelkićj przesady, pojęcie tak trudnćj a drażliwej dla historyka po
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staci, jaką jest ś. Stanisław. Autor całą działalność biskupa krakow
skiego związał ściśle (według p. Bobrzyńskiego) z ruchem ówczesnym 
kościelnym, reprezentowanym przez Grzegorza VII i w obec natury do- 
brćj w gruncie, ale dzikiej i niepokonanej w żądzach i dumie swćj Bo
lesława, postawił biskupa nieugiętego w przekonaniach, nieznającego 
pobłażania i miłości tam, gdzie obrażoną była zasada kościelna, zasa
da przewagi Kościoła nad państwem.

Wyznajemy otwarcie, że my nie dostrzegliśmy w Boleszczycach 
ani związku ś. Stanisława z ruchem ówczesnym kościelnym, ani bojo
wania jego w imię jakićjś kościelno-politycznćj zasady. W walce pa
pieża z cesarzem, Polska nie uczestniczyła wcale. Namby się zdawa
ło, że ś. Stanisław, Kraszewskiego, da się określić słowami: dobry pa
sterz, wielki charakter. Prędzejby tam dopatrzćć można pewnćj soli
darności pomiędzy biskupem a rycerstwem, oburzonćm na króla za po
ruszanie zgnębionej po rozgromię Masława sprawy ludu kmiecego. Mo
że się zresztą mylimy.

Do podniesienia tych dwu głównych postaci (mówi znowu p. Bo
brzyński), do narysowania ich stosunku względem całego narodu, przy
czyniają się doskonale drugorzędne postacie w powieści, a w szczegól
ności wpleciony w całą powieść obraz rycerskiego rodu Jastrzębców 
i jego zachowanie się wobec wielkićj tragedyi dziejowćj... Instytucya 
„rodów,” odgrywająca tak wielką rolę w początkowćj naszćj historyi, 
znalazła w powieści tćj wyborną, szczegółową a wielce plastyczną ilu- 
stracyą.

O pozostałych Powieściach historycznych pan Bobrzyński nad
mienia zaledwie w kilku słowach.

Stosunkowo króciutki, ale treściwy artykuł pana Bobrzyńskiego 
dałby się odczytać nietylko z pożytkiem, ale i z przyjemnością, gdyby 
nie szczególniejszy pogląd autora, w oczach którego Popiel jest ojcem 
duchowym Chrobrego, który ze swojćj strony w tym samym stoi stosun
ku względem Władysława II, niecnego zdrajcy narodu i plemienia, 
oraz Mieszka Starego, tyrana, zdziercy i okrutnika.

(.Dokończenie nastąpi).
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Z D ZIED ZIN Y P R Z Y R O D O Z N A W S T W A .

Popularne  książki angielskie z dziedziny nauk przyrodniczych .— Society f o r  
Prom oting Christian Knou:ledge.— Prace  naukowa professora D uncana .— N a j 
nowsze badania nad zjawiskami fosforescencyi u istot żyjących.— Przyczynek 
do historyi rozwoju ostryg. — Fauna  węgla kamiennego i wapieni formacyi 
Permskićj,  przez d -ra  A. Fricza .— Zjazd przyrodników i lekarzy w P e te rs 
bu rgu .— Projek t  powszechnego gromadzenia zbiorów botanicznych i p a leon
tologicznych. — Geologiczne badania wybrzeży zatoki Finlandzkiej.  —  W yspa 
H ochland .— Słówko o lodowcach w ogóle i ich znaczeniu w rozwoju ziemi. —  
Podniesienie się południowej Fin landyi.— De Lapparent o powstawaniu łańcuchów 
g ó r .— Oznaczenie massy krwi u zwierząt.— P ro je k t  założenia muzeum rybackie
go .__O wędrówkach reprezentantów flory.— Prawdziwy założyciel ewolucyonizmu.

Dla naturalisty morze i jego wybrzeża tak są, przepełnione przed
miotami godnemi zajęcia, iż nie można się dziwić powodzi książek po
pularnych, traktujących o tego rodzaju kwestyach. Szczególniej bo
gatą jest pod tym względem literatura angielska, która posiada na
wet nowe termina, jak: „popularna literatura brzegów morskich’’ i t. p. 
{■popular lileralure of the skore, littoral literaturę i t. d.). Specyalne 
towarzystwo miłośników nauki, znane w Anglii pod nazwą Society for 
Promoting Christian Knowletlge, wydaje biblioteczkę popularną, pod 
ogólnym tytułem Nalural Hislory Hambles (Ekskursye w dziedzinie 
historyi naturalnój), w którćj redagowaniu professor M. Duncan, 
członek Towarzystwa Królewskiego, niepoślednie zajmuje miejsce ') 
Korzystamy z prac uczonego professora londyńskiego w niniejszóm 
sprawozdaniu.

Prace professora Duncana, czy to specyalne, techniczne, czy tóż 
"więcćj popularnego charakteru, mają zawsze niepospolitą, wartość. 
Tak np. w tylko co wymienionćm dziełku The Sea-Skore, jakkolwiek 
popularnćm autor nie ogranicza się na roślinach j zwierzętach, które 
mogą być znalezione na wybrzeżach morskich, albo w wydrążeniach

' )  Z p rac  jego  z roku 187 9 ,  odnoszących się do kwestyi o fosfores- 
cenoyi a mianowicie: Some Facts and Thoughts about L igh t-em iiting  A nim als, 
oraz The Sea-Shore, by Professor P .  M art in  Duncan, F.  E .  S., (in  8-0  L o n 
don 1879; Society f o r  Prom oting Christian Knowledge) ,  ta ostatnia wchodzi 
w skład wspomnianej wyżćj biblioteczki.



skał, ale traktuje przedmiot ten z wyższego punktu widzenia, wyka
zując, w najogólniejszy sposób, wszystkie kierunki, w których te wy
cieczki na wybrzeża morskie mogą być nauczające i ciekawe. Okre
ślając np. brzegi morskie, wskazuje zjawiska geologiczne powsta
wania tych brzegów, a następnie przechodzi do ogólnych uwag nad 
fauną i florą, cechującą odpowiednie pasy, wykazując z kolei dopiero 
charakterystyczne rośliny lądowe wybrzeża. Dziesięć rozdziałów 
dziełka, odnoszących się do życia zwierzęcego, stanowi cenny, jakkolwiek 
maleńki podręcznik zoologii inorskićj. Rzecz jednak szczególna. Pro
fessor Duncan z umysłu unika, w popularnych pracach swoich, wszel
kich terminów technicznych, nie wymieniając ich nawet, podobnie jak 
niektórzy nasi pisarze, traktując o najsubtelniejszych kwestyach filozo
ficznych, starają się nieużywać terminów naukowych, nie wymieniając 
nawet samój nazwy mistrzyni czyli królowśj nauk, jak ją  nazywał 
wielki nasz matematyk, J. Śniadecki.

Ale powróćmy do kwestyi głównie nas obchodzącćj.
W poprzedzającym artykule, zdając "sprawę z rezultatów, otrzyma

nych przy sondowaniach morza Karaibskiego, obiecaliśmy czytelnikom 
przedstawić ostatnie rezultaty badań, dotyczących zjawisk fosforescen- 
cyi w istotach żyjących.

Podczas gorących letnich miesięcy, w porze nocnej, widać czę
sto liczne drobne punkciki światła, na murawie oraz między krzewami 
i zaroślami. Światło to jest dosyć wyraźne i szczególniój zwraca na 
siebie uwagę, kiedy je widzimy poraź pierwszy: zwiększa się i zmniej
sza się w natężeniu, staje się mocniejszćm i znowu słabnie. Godziny 
całe trwa ta zielonawo-biała illuminacya; ale obserwując bacznie 
każdy pojedynczy punkt, spostrzeżemy, że on znika chwilowo na se
kundę lub więcej, poczem pojawia się nanowo. Podczas najciemniej
szych godzin, a zwłaszcza o północy, te świetlne punkciki są nadzwy
czaj jasne. Szukając pomiędzy murawą przyczyny tego zadziwia
jącego zjawiska, nie czujemy wcale wzrostu temperatury za zbliża
niem ręki do miejsc świecących; staranne poszukiwanie jednak odkry
wa zimny delikatny owad, który jest jego przyczyną. W tćj samej 
porze, kiedy gorące promienie słońca ogrzeją powierzchnię morza, 
ciemne noce, podczas łagodnego powietrza na jego wybrzeżach, oświe
cone są błyskami światła zielonego, żółtego, błękitnego, a rzadziej 
czerwonego, które, wydzielając się z pewnego punktu na powierzchni 
wody, rozlewa się na wszystkie strony w błyskach, znikając tak samo 
szybko, jak i powstało. Ciemność, tćm zupełniejsza z powodu kon
trastu, następuje z kolei, aby znowu przejść w przemijające światło. 
Idąc znowu brzegiem morza, po wilgotnym piasku, spostrzegamy, ża 
każde stąpnięcie nasze znaczy ślad światła, którego zjawisko trwa 
przez chwilę.

Zjawiska te, ciekawe nie tylko dla uczonego badacza przyrody, 
ale i dla każdego myślącego człowieka, są tylko słabćm odbiciem, na 
północy i w krajach umiarkowanych, podobnych zjawisk, zdarzających
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się w okolicach podzwrotnikowych, a które, według poetycznego wyraże
nia profesora Duncana, nawet w głębokościach wielkich oceanów, mo
gą łagodzić nieco panującą tam wieczną ciemność. Ale nawet na 
powierzchni pełnego morza wspaniałą jest ta pirotechnika matki-na- 
tury, i Neptun zazdrosny jest o Noc, gdy na parę godzin przed brza
skiem dnia, pieniące się fale morskie, i wszystko to, co opłukują, są 
nieraz mocno oświetlone na dłuższy lub krótszy przeciąg czasu.

To samo zjawisko napotyka się na pełnćm morzu i w głębiach 
oceanów. Nurek widzi świetlny punkt na zatopionćj skale wapien- 
nćj, którą bada, i znajduje muszle pokryte powłoką świetlną. Mary
narz, znużony monotonnością i upałem stref podzwrotnikowych, pa
trząc uważnie w głąb wód, w blizkości ław koralowych północnśj 
Australii i Nowćj Kaledonii, widzi długie szlaki wędrownego światła 
i podziwia udatne zwroty i ewolucye, wykonywane przez węże mor
skie, kiedy te ostatuie dotkną się szlaku ognistego; podziwia ślad, 
jaki pozostawiają za sobą pewne polujące na łup ryby, które wznoszą 
się na powierzchnię wody i cofają się napowrót po zdobycz. Zjawis
ka tego rodzaju nie występują jednak stale w ciemności na morzach 
północnych, gdyż rozszerzająca się fosforescencya blednie często ze 
wschodem księżyca lub z nastaniem jutrzenki. Ale nawet wtedy śro
dek oceanu jaśnieje światłem, bo fale jego nieraz niosą na sobie ar
mie meduz. Nawet kiedy księżyc jest w pełni i udziela powierzchni 
morza owego blasku, nie brak tego sztucznego światła w jego głębi. 
Wielkie złote sklepienia, z których występują płomienie, zwolna, 
ale nieprzerwanie postępują naprzód; małe krążki srebrne pływają 
swobodnie, już to zwiększając się, już malejąc; a tu i owdzie zielony 
albo błękitnawy błysk znaczy ślad biegu niewielkićj, ale szybko pod
noszącej się i opadającej kuli. Godzina za godziną upływa, a fanta
styczna processya przesuwa się ciągle przed oczami widza. Wreszcie 
blade te widma zapadają głęboko pod powierzchnię i giną dla oka; 
ale zwiększające się fale zabarwione są tu i owdzie na kolor zielony 
i biały; a często, wzdłuż pewnćj linii, gdzie woda słodka mięsza się 
zc słoną przy ujściu, panuje taka jasność, że widać zdaleka statki 
1 brzegi. Jeżeli coś podobnego daje się widzieć na powierzchni, to 
łatwo sobie wystawić, w jaki sposób musi objawiać się fosforescencya 
w głębiach wód! Każde Morskie pióro (pennatula), każdy ośmiora
mienny Korek morski (Alcyonium) roztacza świetne światło; a Ognica 
(Pyrosoma) jaśnieje blaskiem światła białego i zielonego, jak sztaba 
rozpalonego metalu.

Wszystko to światło, którego taka powódź' zalewa świat, poz
bawione jest ciepła. Zebrane razem, powiada Duncan, wystarczyłoby 
do oświetlenia wielkiego miasta, nie podnosząc termometru nawet na 
kilka stopni; całe to drganie, następstwo nieskończenie szybkiego ru
chu molekularnego, jest rezultatem energii życia.

W krajach północnych i umiarkowanych wydaje światło fosfo
ryczne t. z. świetlik czyli świętojański robaczek (Lampyris), należący do
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tęgopokrywych (Coleoptera): pod zwrotnikami spełniają to sprężyki i inne 
pokrewne z niemi w klassyfikacyi; do tych dodać należy półpokrywe 
(Hemiptera), jako tćż krocionóżki (Myriopoda). Powierzchnia morza 
winna jest swoje oświetlenie miryadoin t. z. Noctiluca miliaria. Dro
bniejsze skorupiaki, korki morskie, meduzy, wężogony, oponnice i mię
czaki, a może i niektóre ryby, uczestniczą również w wywoływaniu 
tćj fosforescencyi.

Natężenie i kolor wydzielanego światła różni się, stosownie do 
rodzaju, gatunku, miejscowości i pory roku, a pewne gatunki odzna
czają się stałćm właściwćm sobie światłem. Tak naprzykład w Anglii 
świetlik zazwyczaj świeci światłem zielonawćm, we Włoszech jasno- 
błękitnćm, gatunki australskie odznaczają się światłem drżącćtn, 
w Indyach Zachodnich jaśnieje bardzo białćm światłem. Inne owa
dy, pod zwrotnikami, wydają światło ciemno-błękitne lub białe; a na 
wyspach oceanu Spokojnego krocionóżki świecą pięknćm światłem 
szmaragdowo-zielonćm. NoctUuca wydaje zielonawe a często błękitna
we światło, meduzy zaś żywćj barwy żółtćj, zielonćj, błękitnej i bia- 
łćj. Morskie pióra wydają tak białe jak i kolorowe światło, jeżoko- 
ry zaś zielone. Odcienie zieloue i białe są najpospolitsze, żółty jest 
rzadki, podobnie jak czerwony i błękitny, podczas gdy purpurowy 
jest niezwykły.

Powierzchowne nawet badanie zwierząt, na których spostrze
gamy zjawiska świetlne, wykazuje, iż zjawiska te wywoływane bywa
ją w rozmaity sposób.

Professor Duncan prowadził badania nad wymoczkiem Noctiluca 
miliaris, na wybrzeżach hrabstwa Essex; każda szklanka wody mor- 
skićj, wzięta z tych miejscowości, roiła się temi istotami. Poruszają 
się one za pomocą nitkowatćj migawki, długości średnicy ciała, a oko
ło V1800 cala szerokości, a która jest pomieszczona tuż przy otworze 
tak zwanych ust. Migawka jest długa i płaska, posiada poprzeczne 
prążki, które zdają się być pod delikatnćm pokryciem. Długie deli
katne włókienko wychodzi ze spodu jamy ustnćj i może być wysuwane 
i cofane, a tuż przy nićrn jest ciało rogowe, podobne do zęba (horny- 
looking tooth-like body), '/,p0o cala wysokie. Otwór do wnętrza, czyli 
usta, to koniec lejka, kommunikującego z nadzwyczaj drobnoziarni
stą substancyą, wypełniającą ciało, a która, gdyby była zupełnie 
przezroczystą i jednostajną, mogłaby być nazwaną protoplazmą. Ta 
ziarnista mięsista substancya (sarkoda) ma puste miejsca, zawierające 
wodę, z których jedno bywa częstokroć dosyć stosunkowo wielkie, 
ale one nie kurczą się i nie rozszerzają, jak u innych żyjątek. Włó- 
kienkowate siatki obłożone są drobno-ziarnistą sarkodą i sięgają aż 
pod powierzchnię zwierzęcia, kończąc się w czystćj warstwie proto- 
plazmy, która leży tuż pod czystą również i przezroczytą powłoczką 
czyli ścianką komórkową. W blizkości części pustćj jest małe jąder- 
ko, które widocznie pozostaje w związku ze świeceniem włókienek. 
W migawce i długićj nitkowatćj rzęsie dostrzega się ruch oraz
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prąd migawkowy ziarnek (amoeboid streaming of granules) na świe
cących włókienkach, ale nie widać żadnój zmiany w postaci ogólnój; 
zwierzę oddycha swoją zewnętrzną ścianką komórkową; wzrasta na 
objętość przez dołączanie się delikatniejszych części ziarnkowatych, 
a główne siedlisko tej działalności musi być właśnie pod ścianką 
komórkową.

Noctiluca obserwowana w niewoli, zadziwia nas wydawaniem bar
dzo żywego światła. Błyski te trwają w ciągu krótkiego czasu, ale po
wtarzają się ciągle, przyczćm pewne tylko przerwy są konieczne. Świa
tło jest zielonawe i wywięzuje się nie specyalnie w blizkości siedliska 
migawkowego i włókienkowego ruchu, ale właśnie pod ścianą komórko
wą. Powstaje ono z drobnych i niezależnych punkcików, które iskrzą 
się i świecą wszędzie tam, gdzie oddychanie i asymilacya są największe, 
gdzie energia żywotna jest w całćj pełni. Wszystko, co zwiększa tę 
działalność, sprawia wzrost światła i odwrotnie. Czysta woda morska, 
ciągle zmieniana, przyczynia się do wzrostu jego, natężenia i trwałości. 
Tlen, dodany do wody, zwiększa wywiązywanie się światła, a wpływ 
świeżój (nie słonej) wody jest z początku ten sam, chociaż w następ
stwie staje się zabójczym dla zwierzęcia. Fizyczne pobudzanie (dra
żnienie), widocznie wpływa na wywiązywanie się światła i w ciągu pe
wnego czasu, a stałe świecenie poprzedza śmierć, w którój światło usta
je. Światło zmniejsza się w próżni, a również pod wpływem kwasu 
węglanego.

Noctiluca była poddawana doświadczeniom przez znakomitego 
naturalistę francuzkiego Quatrefages’a. Uczony ten przy doświadcze
niach dodawał alkoholu, co wydawało stały oznaczony pierścień świetl
ny, a następnie ogólne oświecenie peryferyalne, które trwało pewną 
chwilę, aż do śmierci zwierzęcia.

Prawdopodobnie prawie wszystkie meduzy wydają światło, a szcze- 
gólniój większe, tak zwane Aureliae i Ztjgodactylae. Agassiz skon
statował, że błękitną barwę fosforyczną często wydawała meduza zwa
na Vysmorphosa fulgurans. Z drugiój strony pień, z którego rozwija 
się Obelia, ma ruchome światło drżące, podczas, gdy swobodnie pływa
jący krążek nie świeci. Todług Duncana, trudno przypuścić, aby ner
wy i materye tłuste miały uczestniczyć w zjawiskach świetlnych, jakie 
sprawia Obelia. Protoplazma, w stanie czynnego żywienia, zdaje się 
być siedliskiem ruchu, który wywołuje fale świetlne.

Nadmienić wypada, że pławy grzebykonośne (Ctenophora) nie 
świecą w ciągu całego swego letniego życia, gdyż widzimy roje ich całe 
podczas gorących m iesięcy, w ciągu nocy, nie dostrzegając ani jednćj 
iskierki światła między niemi. Fosforescencya nie była również zau
ważoną w rafach koralowych, ani w tych koralach pojedyńczych, które 
utrzymywane są w akwaryach, ale niektóre aktynie, zwane anemona
mi, albo pokrzywami morskiemi, jaśnieją szczególnie pięknćm światłem. 
Nadzwyczajna zdolność świecenia licznych piór morskich (j)ennalulidae) 
równoważy brak tych zjawisk u innych członków grupy.
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Do klasy istot świecących należą również tak zwane Virgulariae 
i Gorgoniae. Są to świeczniki morza Śródziemnego, jeżeli można tak się 
wyrazić; a Moseley zaznacza, że wszystkie tak zwane pióra morskie, dobyte 
z głębokich wód przez wyprawę naukową statku Ckallenger (Napastnik), 
objawiały świetne kolory światła, i fosforescencya ich odpowiadała w zu
pełności tćj jaka zauważoną była na okazach z wód płytkich. Moseley badał 
światło, wydzielane przez trzy gatunki piór morskich, pochodzące z wiel
kich głębi, i znalazł, że składało się tylko z promieni czerwonych, żół
tych i zielonych.

Panceri wspomina o świetle pióra morskiego, tak zwanego: Pen
natula pkosphorea, posiadającego pień z gałązkami, zawierającemi zo- 
oidy, czyli polipy. Długi pień, sięgający pod"gałęzie, składa się z ka
nałów rurkowych, będących w komunikacyi z polipami przez gałązki; 
pokryty jest sarkodą stosunkowo szczątkową. Polipy, będąc zupełnie 
rozwinięte, znajdują się w szeregach na górnćj powierzchni gałęzi; ka
żdy z nich ma ośm migawek, a przy podstawie nieznaczne nabrzmienie 
na stronie zewnętrznćj. Z każdego z tych ośmiu zgrubień wychodzi 
ciemno-biały sznurek, na zewnątrz wydrążenia polipa, do sarkody ga
łęzi. Sznurki te, to kanały w sarkodzie, a kiedy zostaną naciśnięte, 
zawartość ich może przejść do wspomnionych wydrążeń, i niewielkiej 
potrzeba siły, aby pękły. Badana pod mikroskopem, zawartość ich 
składa się z komórek i płynu, a nieprzezroczystość, oraz biały kolor, 
wywoływane bywają przez zawartość komórkową, która się składa 
z nadzwyczaj łamliwych kuleczek, posiadających, pod względem chemi
cznym i optycznym, wszystkie własności materyi tłustćj. Substancya 
ta  zwraca na siebie uwagę swoją trwałością, gdyż nie ulega rozkładowi 
długi czas po śmierci polipa. W substancyi sznurków są komórki gwiaz- 
dzistćj formy, z przedłużeniami i podobne do komórek zwojów nerwo
wych, a inne są to poprosturozszerzenia wzdłuż biegu włókna. Oprócz nich 
są liczne inne ziarnka białkowe, oraz białe cząstki natury mineralnej ').

Otóż to pióro morskie, obserwowane wśród sprzyjających okolicz
ności, na otwartem morzu, jest zazwyczaj świecące, ale ma również 
swoje godziny ciemności. Ujęta do doświadczenia, istota ta świeci 
w sposób stale oznaczony i nadzwyczaj godny uwagi. Kiedy główny 
pień jest drażniony, najbliższe polipy, na dolnych gałązkach zaczynają 
świecić, jeden po drugim, a kiedy wszystkie zajaśnieją, ilumiuacya prze
nosi się na następne gałązki i t. d., dopóki wszystkie nie zostaną oświe
cone. Mała chwilka, około 3/4 sekundy, upływa od czasu podrażnienia, 
do pojawienia się światła, i pióro morskie, długie 6,! cala, zostaje całe 
oświecone w ciągu 2,a sekundy.

Przy drażnieniu wierzchołka pióra tego gatunku, świecenie roz
poczyna się na najbliższych polipach, posuwając się ciągle do dalszych 
gałązek, i następuje zjawisko w kierunku wprost przeciwnym poprze-
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dniemu. Wreszcift, jeżeli podraźnimy początkową i końcową gałązkę, 
światło stopniowo posuwa się ku środkowi.

Ta kolejna iluminacya jest bardzo charakterystyczną i stale okre
śloną.

Ścisła obserwacya stwierdziła, że kiedy pióro jest zupełnie rozwi
nięte, światło wydzielane bywa z ośmiu nieprzezroczystych sznurków 
każdego polipa; tnoże zacząć się i trwać bez ich zerwania. Z drugićj 
strony zerwanie sznurka pobudza fosforescencyę całój istoty, a dobywa
jąca się materya tłusta świeci po jój oddzieleniu i po śmierci zwierzęcia.

Najwspanialsze światło wywiązuje wielka cylindryczna ognica 
(Pyrosoma), należąca do oponnic (Tunicata). Ognice morza Śródziem
nego mają od dwu, do czternastu cali długości, a trzy cale w średnicy. 
Widzićć je można w wielkich kompaniach, a kiedy pływają i przesuwa
ją się tuż pod powierzchnią wody, wyglądają jak szerokie pasy rozpa
lonego żelaza. W ognicy z Atlantyku światło jest jasno zielonego ko
loru, w olbrzymich gatunkach błękitnego. Podług Pancernego, światło 
nie pochodzi z każdego miejsca na ciele. Po pewnój chwili, światło ro
zlewa się po całój powierzchni. Panceri zaznacza, że kiedy zwierzę nie 
jest zbytecznie drażnione, światło jego jest przerywane i składa się 
z iskier, pochodzących ze specyalnych komórek w każdym zooidzie. 
Ciała świecące są budowy fotogenicznój i wytwarzają substancyę biał
kową. Światło zwiększa się i trwa długo w wodzie słodkiój. Moseley, 
jeden z naturalistów, którzy towarzyszyli wyprawie naukowej, odbytój 
na statku „Challenger11, powiada: „Schwytałem olbrzymią ognicę w głę
bi morskićj. Była jak wielki worek, o ściankach około cala grubości. 
Miała 4 stopy długości, a 10 cali w średnicy. Kiedy ognica zostanie 
podrażnioną przez dotknięcie jój powierzchni, światło fosforyczne po
wstaje najprzód w miejscu podraźnionem, a następnie rozlewa się po po
wierzchni kolonii, w miarę, jak drażnienie udziela się sąsiednim zwie
rzątkom. Napisałem palcem moje nazwisko na wielkićj ognicy, kiedy 
leżała na pokładzie w nocy, a nazwisko to wyszło w kilka sekund 
w ognistych literach.”

Wspaniała jest fosfrirescencya tak zwanój Phyllirhoe bucephala. 
Ta mała przezroczysta istota żyje życiem morskićm, pływając swobo
dnie po wodzie i oddychając całą powierzchnią swoją, gdyż niema spe
cyalnych organów oddychania. Światło wywięzując się z wielu miejsc 
na ciele, czyni tkanki przezroczystemi i jasnemi. A kiedy pływa, cała 
powierzchnia wody jaśnieje rozlanóm światłem. Nićma, jak się zdaje, 
specyalnćj substaucyi fotogenicznój. Światło pochodzi z kulistych ko
mórek z powłoką, kończącą się w zewnętrznćm pokryciu nerwu.

Niektóre wężogony odznaczają się świetną fosforescencyą i przy 
dzisiejszym stanie wiedzy naszój, podług Duncana, powiedzieć można, 
że żyjące w większych głębokościach są więcój świecące, niż te, które 
przebywają na wodach płytkich. Świecenie ich nióma żadnego związ
ku z temperaturą powierzchni wody. Znakomity opis tych zjawisk po
dał główny kierownik wyprawy naukowój, odbytój na statku „Challen- 
ger“, Sir Wyville Thomson, w swojćj poprzedniej rozprawie: The Crui-
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se o f the Porćupine. Przed kilkoma laty Quatrefages, w wyczerpują
cym artykule rozbierając fosforescencyą zwierząt morskich, przypisywał 
światło wywiązywane przez wężogony kurczeniu się muskułów. Ale 
świecenie to pokazuje się na tarczy wężogona, powiada profesor Dun- 
can, a jednak niema tam włókien muskularnych.

Nie zapuszczając się w dalsze wywody, które przechodziłyby ramy 
niniejszego artykułu, streszczamy za profesorem Duncanem kwestyą 
w ogólnych zarysach.

Nie ulega wątpliwości, że niedostateczne są nasze wiadomości 
z anatomii i fizyologii organów fotogenicznych (wywiązujących światło) 
wielu zwierząt. Ale i przy dzisiejszej naszćj wiedzy można otrzymać 
pewne dostatecznie określone poglądy na kwestyą fosforescencyi zwie- 
rzęcćj. Przedewszystkićm spektroskop nie jest dostatecznym środkiem 
pomocniczym w tych badaniach. Narzędzie to powiada nam, że świa
tła tego nie wydaje gaz, a nadto, że jest tu cóś nadzwyczajnego, gdyż 
zielona część widma świeci niejako w części najrnnićj łamliwój, czyli, 
że jest większe natężenie w pobliżu koloru czerwonego, niż w innćj 
części. Sama nazwa fosforescencya nićma naukowćj podstawy; odnosi 
się ona tylko do podobieństwa świecenia świetlika, oraz światła towa
rzyszącego utlenianiu się fosforu.

Grzyby, zepsute ryby, oraz mięso niektórych' raków, świecą pod 
pewnemi warunkami, ale zjawiska te różnią się od zjawisk, odbywają
cych się na żywych istotach.

W niektórych zwierzętach nićma specyalnych przyrządów fotoge
nicznych (służących do wywiązywania światła); w innych stanowią je 
nadzwyczaj łamliwe substancye, zawarte w komórkach; w owadach ko
mórki te przechodzą w specyalne organa, które zaopatrzone są w rurki 
powietrzne, nerwy i krew. Quatrefages wykazuje nadzwyczajną jasność 
i wyraźność umiejscowionych punktów światła, jakie przedstawia Nocti
luca, i kładzie nacisk na to, że w odpowiednićj ich masie znajduje się 
tyle wydzielonego światła, co i z organu świetlika (Lampyris). Jest 
wszakże różnica pomiędzy tćm światłem: światło ich znika w próżni, 
ale powraca tylko w świetliku '). Dwa rodzaje zjawisk są prawdopo
dobnie obecne, i w najprostszem zwierzęciu przyczyna fizyczna światła 
jest prawdopodobnie różna od przyczyny światła w owadzie. Pewną 
jest rzeczą, że wszystkie czynniki, które wywołują kurczenie się proto- 
plazmy w wymoczku Noctiluca, powodują powstawanie światła, a w ra 
zie trwałego kurczenia się, światło jest również trwałe, czego wynikiem 
jest śmierć.

Ponieważ światło pochodzi z miejsc gdzie wzrasta, to osa
dzanie się świeżej protoplazmy i dzielenie się na drobne ziarnka 
odbywają się w całćj pełni, i ponieważ doświadczenie dowiodło, że przy-

' )  „Thero ia, howevcr, this differouco botwcen thc light: it  is extingui- 
slied in both in vacuo, but it returno only in tlie Lam pyris. M. Dunoan, 
op. oit.
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rost temperatury nie towarzyszy temu światłu, to przyczyna jego nie 
może być odniesioną do gorzenia, utleniania się, albo do fosforu, ale 
do miejscowego, a ztąd ogólnego, molekularnego ruchu natężonej pręd
kości, który może sprawić fale świetlne.

W przypadku tak zwanym Pholas, wielkie ilości tćj świetlnej 
substancyi mogą być zebrane, ale temperatura nie zostaje w żadnym 
stusunku do światła. Jeżeli kilkanaście osobników położymy na rękę, co 
mnićj więcćj daje światło tak jasne, jak światło świćcy, temperatu
ra  nie podniesie się przez to wcale. YYiadomość o utlenianiu się mate- 
ryi, wywołującćm jasne światło bez ilości ciepła, dającćj się oznaczyć, 
niema wielkiego znaczenia, i nie ulega wątpliwości, że gdyby samica 
świetlika (Lampyris), świecąca na wilgotnej trawie tak, iż światło jćj 
widoczne jest na kilka kroków, mogła wywiązywać odpowiednią ilość 
ciepła, to zostałaby literalnie usmażoną. Obserwowany w ciągu dnia, 
w cieniu, świetlik nie świeci tak, jak w nocy, i trudno jest zmusić go do 
wydawania światła przez drażnienie. Po północy widoczne jest zmniej
szanie się światła. Wpływ nerwu jest bardzo widoczny w owadach, nie 
tyle jednak, kiedy budowa jest szczątkową. Ponieważ Noctiluca ma 
źródło powstawania światła pomieszczone na samym krańcu nitkowa
tćj protoplazmy, to światło to pozostaje w związku z umiejscowioną siłą, 
energią życia. Zjawiska wywiązywania światła przez takie substancye, 
jak  siarek baru, nawet kiedy to wywiązywanie światła trwa krótko, są 
następstwem molekularnćj zmiany i ruchu. Pewne minerały nabywają 
tego ruchu przez wystawienie ich na działanie słońca, albo też sztucz
nego świa.tła, o silnem natężeniu. Łatwo jest zrozumićć, że jeżeli ener
gia życia, przywiązana do niestałej substancyi białkowej, podstawy or
ganizmu zwierzęcego i roślinnego, może wywiązywać ciepło i elektrycz
ność, to może również, jako najwyższy czynnik fizyczny, sprawiać ruch 
molekularny, dostateczny do wytwarzania fal świetlnych.
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Według powszechnie przyjętćj opinii, jaja ostrygi zapładniają się 
wewnątrz muszli rodzica, w wydrążeniu, w którćm pozostają młode, 
dopóki nie zostaną zaopatrzone własnemi muszlami. Opuszczają ro
dzica swego w dostatecznie posuniętym stanie rozwoju, a okres ich 
wolnćj egzystencyi jest bardzo krótki. Podług Brooks’a '), w ostry
gach amerykańskich rzeczy idą w zupełnie odmienny sposób. Nie znaj
dując wcale młodych ostryg w pomienionćm wydrążeniu u rodziców, 
próbował on sztucznie zapładniać jaja, i dokonał tego z powodzeniem, 
hodując miliony młodych ostryg i przeprowadzając je przez wszystkie 
stadya rozwoju, aż do czasu, w którym nabywają one wszystkich cech 
opisanych przez Saleńskiego, Mobiusa, Lacaze-Duthiers’a i innych, 
w młodćj ostrydze europejskićj, w czasie kiedy ta ostatnia opuszcza 
swojego rodzica. Z drugiśj strony nie znajdował on nigdy młodych 
ostryg wewnątrz pomienionego wyżśj wydrążenia ostrygi dojrzałej.

l) S illim a n s  Am erican Jo u rn a l, D ecem ber, 18 7 9 .



Ogólne rezultaty badań Brooks’a streścić można w następujący 
sposób:

1. Ostryga w praktyce jest jednopłciową (praclieally uniscxu- 
al); kiedy czas wydawania potomstwa nadchodzi, każdy osobnik zawie
ra albo jaja, albo spermatozoa wyłącznie.

2. Segmentacya jaja postępuje bardzo szybko: uskutecznia się 
w ciągu około dwu godzin i daje początek istocie, opatrzonój pokry
ciem, jamą do trawienia, oraz krążkiem rzęs, czyli zasłoną (circlet of 
cilia or velum). W tym stanie rozwoju, zarodki przyczepiają się do 
powierzchni wody i tworzą gęstą warstwę około '/4 cala grubości.

3. Jama do trawienia rozszerza się, dostaje rzęs; otwór odcho- 
dowy występuje tuż około ust.

4. Zarodki zstępują na rozmaitą głębokość, pływają przy po
mocy rzęs zasłony. Muszle narastają nad kanałem pokarmowym i za
słoną, a zarodek przybiera formę tak podobną do rozmaitych morskich 
zarodków blaszkoskrzelowych (lamellibrunch embryos), iż niepodobna 
wziąć je za ostrygi, bez śledzenia ich rozwoju od stanu jaj.

5. Jajniki (omria) ostryg, mających około 1‘/2 cala długości 
a prawdopodobnie około roku wieku, zapłodnione płynem nasiennym 
osobników męzkich, rozwijają się normalnie.
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Znany paleontolog czeski, dr. Antoni Fricz, rozpoczął wy
dawnictwo monografii fauny węgla i kamienia wapiennego formacyi 
permskićj w Czechach. Bardzo ciekawy zbiór szczątków kopalnych 
odkryty został w tych skałach w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Obej
muje on obecnie około 43 gatunki zwierząt ziemnowodnych, 33 ryb, 11 
pierścienic i wiele innych nadzwyczaj ciekawych. Dr. Fricz opisał je 
szczegółowo w dziele noszącćm tytuł: Fauna der Gaskohie und der 
Kalksteine der Permformalion Bokmens, którego część pierwsza wy
szła na widok publiczny.

Bliższe szczegóły podamy w jednym z następnych artykułów.

W miesiącu styczniu r. b. odbył się w Petersburgu VI zjazd przy
rodników i lekarzy. Sądzimy, że zajmie czytelników wiadomość o tre
ści naukowych badań, których rezultaty szczegółowo rozbierane były 
na posiedzeniach tego zjazdu na ogólnćm zebraniu i we właściwych 
sekcyach.

Przed niedawnym czasem profesor Beketow wystąpił z propozy- 
cyą względem zbierania kolekcyi botanicznych, a mianowicie, aby 
wspólnemi siłami wszystkich członków sekcyi botanicznćj starać się
o jak największe i najbogatsze zbiory botaniczne, zachęcając do tćj 
pracy każdego mającego chęć nią się zająć, w celu następnego odsyła
nia zebranych kolekcyi do gabinetów prywatnych uczonych i uniwersy
tetów. Wystosowane w tym celu wezwania ze strony uczonych, jak 
objaśnił profesor Beketow na tegorocznćm zebraniu ogólnćm, odniosły 
pożądany skutek: odpowiedziały na nie nie tylko osoby wyższych, ale



i średnich klas, a nawet włościanie, i żądane zbiory botaniczne jak po
wódź zalały literalnie gabinety uczonych, dostarczając bogatych materya- 
łów do ich naukowych badań.

Z tego powodu, skoro botanicy uznali całą ważność powszechnej 
pracy nad gromadzeniem kolekcyi, zdaniem p. Domherr, które wygło
sił na następnem posiedzeniu, w sekcyi geologii i mineralogii, byłoby 
również bardzo pożyteczną rzeczą, aby tćj metody chwycili sig i geolo
gowie, którzy nie potrzebują, dla dopięcia tego celu, rozpraszać się po 
rozległych przestrzeniach kraju, ale mogą ograniczyć się jedynie na 
niewielkiśm terytoryum, na które mówca proponuje okolicę przyległą 
morzu Azowskiemu, obfitującą w bogate pokłady węgla kamiennego. 
Jeszcze bowiem w r. 1875 potwierdził to na posiedzeniu charkowskiego 
Towarzystwa badaczy przyrody, znany geolog Lewakowski. „Pomimo 
licznych poszukiwań, dokonanych na terytoryum donieckiśm—powie
dział uczony profesor—dotąd pozostaje nierozstrzygniętą ostatecznie 
nawet najważniejsza kwestya: o jego pochodzeniu. Pomiędzy licznemi 
przyczynami, które utrudniały rozstrzygnięcie tój kwestyi, jednakowo 
ważućj tak pod względem czysto naukowym, jak i pod względem prak
tycznym, najgłówniejszą jest brak dokładnych badań nad rozdziałem 
skamieniałości, właściwych rozlicznym grupom warstw w ich prawidło
wym i nieprzerwanem następstwie. Bez zachowania tego ostatniego 
warunku, dosyć znaczna liczba gatunków kopalnych szczątków zwierząt 
i roślin, znanych dotąd z rozmaitych miejscowości pokładów węglowych 
donieckich, przedstawia materyał, który nie może służyć do ustanowie
nia charakterystyki paleontologicznej. Dla dopięcia pożądanego celu 
za jedyny środek służy najszczegółowsze i najstaranniejsze badanie,
o ile można, długiego i nieprzerwanego przecięcia poprzecznego.” Pro
fesor Lewakowski ofiarował swoje usługi dla wykonania nowych badań, 
ale choroba nie pozwoliła mu urzeczywistnić tego przedsięwzięcia. Kie
rując się powyższą myślą, projektodawca chciał dalćj prowadzić dzieło 
rozpoczęte przez profesora Lewakowskiego, i z dwu ekskursyi swoich 
w kotlinę doniecką wyniósł to przekonanie, że pojedyncze usiłowania 
nie są w stanie sprostać temu wielkiemu zadaniu, a przynajmniej nie
wiele posuną kwestyą w mowie będącą. I dlategoto mówca radził za
apelować do ogółu, i do pracy powołać wszystkie te osoby, które tam 
ciągle przebywają i przy dobrych chęciach zawsze mogą dostarczyć ma- 
teryału naukowego.

Pomijając podany przez Kątkiewicza opis budowy geologicznej 
Krzywego ilogu, leżącego na granicy gubernii Chersońskiój i Jekatery- 
nosławskiej, gdzie pod czarnoziemem zalegają poniżej poziome warstwy 
wapienia trzeciorzędowego, notujemy podaną przez Antonowicza infor- 
macyą O śladach lodowców na wyspie Hochland i podniesieniu się lej 
wyspy.

Wyspa Hochland znajduje się, jak wiadomo, na samym środku 
zatoki Fińskiej i leży prawie w jednakowej odległości od brzegów est- 
landzkiego i finlandzkiego, a w kierunku południowym prawie, na po
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łowię długości zatoki Fińskiój. Jestto nie wielka podłużna wyspa, oko
ło 10 wiorst długa i 2 wiorsty szeroka. Długą swoją osią ciągnie się 
ona z NNW na SSO, to jest w tym głównym kierunku, w którym idą 
w Finlandyi rzeki, doliny, jeziora, fiordy i t. d. Wyspa Hochland przed
stawia jednę prawie całkowitą i tylko w jednóm miejscu głęboką doli
ną rozciętą masę skał krystalicznych, obfitujących w porfir kwarcowy, 
granit i dyoryt; nierównie mniój rozszerzone są: gnejs, konglomerat, 
czyli ąlepieniec kwarcowy, oraz różne łupki. Ńa całym Hochiandzie 
znajdują się tylko dwie wioseczki fińskie, których mieszkańcy żyją 
z połowu ryb i jeszcze korzystniejszego połowu szczątków, pozostałych 
z rozbijania się okrętów, a nadto latarnia morska. Prawidłowój ko- 
munikacyi z lądem wyspa nie posiada.

Ale wprzód słówko o lodowcach i ich ogólnótn znaczeniu.
Kwestyą lodowców podnosimy tóm chętniej, że dotąd nie rozbie

raliśmy jej na kartach Biblioteki. I dlatego streszczenie rezultatów 
osiągniętych przez p. Antonowicza poprzedzamy ogólnemi uwagami.

Porównanie z kolei po sobie następujących zmian flory i iauny, 
w ciągu rozwoju ziemi aż do chwili obecnój, wykazuje ciągłe zmniejsza
nie się powolne ciepła, zmianę stosunków klimatycznych, objaśniane 
kolejnóm grubieniem skorupy naszój planety, oraz stopniowem zmniej
szaniem się wpływu jój wewnętrznego ciepła. W jakim stosunku po
zostaje do tego zmniejszania się ciepła czas trwania wielkiego okresu 
lodowego, w ciągu którego nadzwyczajne zimno powstrzymało i zakłó
ciło prawidłowy bieg natury >)? Zaledwie lat kilka dziesiątków upły
wa od czasu podniesienia do godności nauki teoryi objaśniającój te zja
wiska, inaugurowanój przez uczonych szwajcarskich Venetza i Char- 
pentiera, a rozwiniętćj w następstwie przez L. Agassiza i K. Schimpera.

W wielu krajach górzystych i na równinach napotykają się wiel
kie głazy kamienne, przeniesione daleko od pierwotnego ich miejsca 
znajdowania się, tak zwane kamienie erratyczne czyli błędne. Napoty
kają się na bokach gór, gdzie się przypadkowo zatrzymały, a oraz 
w takich miejscach, do których mogły się dopiero dostać po przebyciu 
gór, dolin, jezior. Kamienie te przylepione nieraz do stromych boków 
gór i o tyle tylko zabezpieczone w swojój pozycyi, iż nie staczają się 
na dół, stanowią nieraz ogromne głazy, ważące kilkadziesiąt centna
rów i odległe na wiele mil od miejsca pierwotnego ich pochodzenia. 
Tak np. wielki głaz z drobnoziarnistego granitu, przeszło 30 łokci dłu
gi, mający objętości około 750,000 stóp sześciennych, a który znajduje 
się w lesie Chaumont, pod Neuburgiem, w Szwajcaryi (zwany on jest 
Pierrea, bot i pochodzi z kantonu Wallis), odległy jest przeszło 10 mil 
od miejsca pierwotnego swojego pochodzenia. Inny głaz, zwany Potwo
rem (Bloc-monslre), przeszło 35 łokci wysoki, a 32 łokcie długi, a ma-

')  Znakom itą pracę w tćj u iatcryi og łosił przed kilkom a laty uczony 
angielski J . C ro ll, pod tytułom : Climate and Time in  their r/eolurjicalc helation\ 
by Jam es C ro ll, London, 1 87 5.
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jący przeszło 250,000 st. sześć, objętości, znajduje się na wzgórzu Mon- 
tel pod Devent, i stanowi odłam z wapienia doliny Avanęon. Kamienie 
takie napotykają, się w wielu krajach, a między innemi (oprócz Szwaj- 
caryi, gdzie znajdują się w wielkiej ilości) na całej równinie północnej 
Europy, około mórz: Północnego, Bałtyckiego, zatoki Finlandzkiśj 
i morza Białego. Są tam wielkie i małe kamienie błędne, już rozrzu
cone w znaczućj od siebie odległości, już zebrane pod postacią wzgórz, 
wałów i ław, nieraz zakopane w piasku. Wszystkie one, to jest tak 
gatunki skał, jak i wiele skamieniałości pojawiających się jako kamienie 
błędne, okazują niewątpliwe wskazówki, świadczące o ich pochodzeniu 
ze Skandynawii. Jakim sposobem dosięgły miejsc, w których się obe
cnie znajdują? Jakim sposobem przebyły jeziora, cieśniny, morza i do
stały się na wierzchołki albo tćż spadziste boki zbyt oddalonych gór 
od miejsc swojego pierwotnego pobytu? Ani wielkie powodzie, ani 
rwące potoki i gwałtowne prądy wodne, ani straszliwe wybuchy ga
zów, ani pływające lody po morzach i jeziorach nie były w stanie do
starczyć dowodów, przy pomocy których możnaby usprawiedliwić i ob
jaśnić przeniesienie tych olbrzymich głazów północnych na tak wielkie 
odległości. Podjęte w tym celu usiłowania Saussure’a, Deluca i in
nych badaczy przyrody, dla objaśnienia przesunięcia tych głazów oka
zały się zupełnie bezowocnemi. Dopiero prace Yenetza i Charpentiera 
wyświetliły tę kwestyą i dały początek nowej nauce, według którćj ca
ły kanton Wallis był zajęty kiedyś przez ogromny lodowiec, sięgający 
daleko poza jego granice, i który przyniósł na swoich barkach wielkie 
głazy alpejskie. Teoryą tę rozwinął Charpentier w znakomitem dziele 
swojóm: Essais sur les glacier s et le terrain erratique du bassin du 
Rkóne, w którem po pierwszy raz wypowiedziane zostały racyonalue po
glądy, objaśniające kwestyą w mowie będącą.

Nauka Charpentier’a niebawem zyskała wielu zwolenników, któ
rzy w poglądach swoich zachodzili jeszcze dalćj, przyjmując nietylko 
okres powstawania lodowców, ograniczony do Alp Szwajcaryi, ale ogól
ny wielki peryod, w ciągu którego przeważna część naszej planety po
krytą była śniegiem i lodem, i kombinując pogląd ten z dawniejszą opi
nią uczonych. Według tej opinii, historya rozwoju naszśj planety przed
stawia szereg odrębnych okresów, w ciągu których stale występujące 
zimno powodowało zagładę reprezentantów świata roślinnego i zwie
rzęcego, a w miarę cofania się lodowców i powrotu ciepła, występowało 
na scenę nowe życie organiczne.

Inaugurowaną przez Venetza i Charpentiera teoryą rozwijali da
lćj K. Schimper i L. Agassiz. Ten ostatni, po przeprowadzeniu badań 
swoich, poparty przez wielu innych uczonych, jakimi byli: Escher von 
der Linth, Desor, Keller, Coulon, Nicolet, Vogt i inni, wystąpił z dwo
ma wielkiemi dziełami: Untersuchungen iiber die Gletscher, oraz: Sy- 
steme glacuńrc. Od tego czasu teoryą lodowców spoczęła na trwal
szych i racyonalniejszych podstawach, jakkolwiek do ostatnich niemal 
Czasów kwestyą ta dawała powód do gorącej polemiki pomiędzy uczo
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nymi, a w którśj głównie brali udział Croll, Mosley, Tyndall, Forbes 
i wielu innych.

Lodowce są to ruchome masy lodu, wypełniające doliny i zacho
wujące sig tak, jak potoki; idą one śladem wszelkich zwrotów i wygigć 
napotykanych w dolinie: mniejsze, spotykając sig z sobą, łączą sig ra
zem, tworząc jeden większy. Tak np. wielki lodowiec z Mont-Blanc, 
zwany Morzem lodowćm (Mer de Glace), powstaje ze złączenia sig 
trzech innych, noszących uazwg: Glacier du Gćant, Glacier du Talfefre 
i Glacier de Lćchaud. Ruch lodowców szybszy jest w kierunku ich li
nii środkowćj, niż na brzegach, gdzie następuje opóźnianie pod wpły
wem tarcia, szybszy na powierzchni górnćj, niż dolnćj, gdzie grunt sta
wia mu opór. Ruch lodowca wzrasta w miarę pochylania się powierz
chni, po którćj się odbywa, i szybszy jest w Jecie, niż w zimie. Z niezwy
kłą siłą posuwa przed sobą wał złożony z gruzu i odłamów skał, jaki 
sam utworzył na swój granicy, czyli morenę przednią, niszcząc wszyst
ko co spotka na drodze, ryjąc ziemię, wyrywając z korzeniami drzewa, 
i t. d. O ruchu tym przekonać sig można bardzo łatwo, gdyż znajdu
jące sig na lodowcu kamienne głazy i inne odłamy i przedmioty zmie
niają swojg pozycyą, co sprawdzić można przy pomocy narzgdzi. Śre
dnio posuwanie sig to w lecie wynosi kilkanaście cali na dzień.

Nie wchodzimy tu w bliższy rozbiór fizycznój natury lodowców 
i przyczyn ich posuwania sig czyli ruchu; zaznaczamy tylko, że wszyst
ko, co jest na ich powierzchni, co sig znajduje w ich wngtrzu, musi 
brać udział w tym ruchu. Lodowiec tedy przyjmuje na siebie i niesie 
wszystko, co się dostauie na jego powierzchnię, zsunięte z boków gór, 
nad których poniżeniem pracuje. Takim sposobem znajdują sig na nim 
ogromne głazy skalne, drobne kamyki i delikatny piasek. Czgść tych 
głazów unoszoną bywa aż do końca lodowca i tam spychaną; inne zsu
wane bywają na boki, w czasie niesienia i nieraz odrzucane daleko. 
Drobne zaokrąglone kamyki nazywają jeszcze walunami. Kamyki 
i piasek przenikają do wngtrza lodowca, dostając sig do jego dna. Zwa
ły gruzu, odłamów skał, głazów i kamieni, jakie tworzy lodowiec na 
swoich granicach, nazywają sig morenami, które bywają: przednie, bo
czne i środkowe. Te ostatnie powstają z połączenia się moren bocz
nych dwu lodowców, albo też z odpadków kawałków skał, wydostają
cych się z lodowca, i t. d. Mer de Glace ma cztery równoległe moreny 
środkowe. Największą z moren środkowych posiada lodowiec Aarski: 
szerokość jćj dochodzi do 100, wysokość ma przeszło 40 stóp.

Powiedzieliśmy, że lodowiec, w swojćin posuwaniu się, szlifuje, 
gładzi, czyli poleruje grunt, po którym odbywa drogę. Wyskoki i nie
równości bywają zaokrąglane, do czego dopomaga piasek i szlam do
stający się na dno lodowca.

Istnienia dawnych lodowców dowodzą oszlifowanie i wypolerowa
nie w dolinach, zaokrąglenie ich, wyżłobienie i t. d.; dowodzą tego ró
wnież znajdujące się w znacznej odległości zrysowane krzemienie, i za
kopane w ziemi, które, toczone przez wodę, nic miałyby nigdy linii



i rys charakterystycznych. W końcu dowodzą tego dawne moreny, 
jużto boczne, równoległe do boków gór, już przednie, w kształcie pół
kola występujące w dolinę, różniące się od pokładów żwiru i piasku 
brakiem warstwowania. Odłamki skał i kamieni nagromadzone są 
w nich bezładnie. Bliżój mogą być obserwowane tylko w razie rozko- 
pania, ponieważ zazwyczaj są zarośnięte. Moreny dowodzą długiego 
pobytu lodowców w jednakowóm rozszerzeniu. Jeżeli lodowiec ulega 
powolnemu cofaniu się, to masy gruzu i kamieni rozrzucane bywają 
na wszystkie strony bezładnie, i moreny tworzyć się nie mogą. Kamie
nie błędne, dostarczające najnieomylniejszego dowodu nadzwyczajnego 
rozszerzenia lodowców w czasach dawnych, przedstawiają tę charakte
rystyczną cechę, stanowiącą ogólne prawo, że w ciągu całój swojój po
dróży trzymają się ciągle tego samego boku doliny, z którego pocho
dzą, nie mieszając się wcale z kamieniami drugiego boku doliny.

Teorya o lodowcach, na podstawie podań uczonych szwajcarskich 
zbudowaną i stwierdzoną została, przeważnie co do Szwajcaryi. Poe
tycznie opisany jest ten okres w dziele Oswalda Heera: Urwelt, der 
Schweiz. Niebawem zebrane zostały wiadomości, dotyczące lodowców 
w innych krajach i dawniejsze spostrzeżenia, dotyczące krajów półno
cnych, zostały sprostowane. Co do Wielkiej Brytanii, Lyell w dziele 
swojóm: Antiquity of Mun (roz. XIV), powiada, że nieliczne ślady fau
ny kopalnój w Irlandyi przemawiają za tóm, iż kraj ten był kiedyś 
zalany wodą, a cała wyspa w czasie okresu lodowego była archipela
giem. Na Grenlandyi i na Szpicbergu, oraz i w innych krajach Euro
py Północnój, istnienie lodowców zostało naukowo stwierdzone. Na 
północy nowego świata zauważone zostały ślady okresu lodowego przez 
Desora i Agassiza; istnienie lodowców na półkuli południowej i na No
wej Zelandyi zostało stwierdzone przez Hochstettera i Darwina.

Takim sposobem istnienie okresu lodowego na całym pasie 
umiarkowanym i północnym zostało naukowo stwierdzone, rozumie się 
nie okresu lodowego w najobszerniejszćm tego słowa znaczeniu, w któ
rym życie organiczne zostało zniszczone, gdyż taka czasowa zagłada 
całój natury organicznej nie zgadza się z dowiedzionym stopniowym 
rozwojem fauny i flory zaginionćj.

Co do przyczyn, które powodują posuwanie się lodowców, kwe- 
styą tę w rozmaity sposób objaśniano; nie mamy zamiaru jój rozbierać, 
ile że kwestya ta wychodzi poza zakres popularnego artykułu. Zmia
na środka ciężkości, w skutek rozszerzania się i kurczenia lodu pod 
wpływem temperatury, podawaną jest przez jednych za przyczynę tego 
zjawiska. Inni uważają podobnego rodzaju zmiany za mało znaczące, 
aby mogły wywierać skuteczny wpływ. Sam tylko ciężar nie może 
być przyczyną tego ruchu, gdyż inne ciała, posiadające mniejszą spój
ność niż lód, nie ulegają ruchowi nawet na większych ^pochyłościach. 
Podług Crolla, pod działaniem promieni słonecznych na lód następuje 
zmiana w ugrupowaniu jego cząstek, która może zmusić lodowiec do 
posuwania się naprzód pod wpływem swojój ciężkości. Nie rozbiera
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my tej kwestyi, którą zajmowali się szczegółowo w czasach ostatnich 
J. Croll, J. Bali, H. Moseley, W. Matthew, Osler i inni uczeni, w spe- 
cyalnych rozprawach naukowych, bo chcieliśmy tylko dać ogólne o nić) 
pojęcie.

Jak jest odległy i jak wielki był okres lodowy, t. j. czas trwania 
wielkich lodowców na ziemi? Trudno jest o cyfry pod tym względem. 
To jednak pewna, że okres ten ginie w mgle wieków i sięga poza czasy 
historyczne, t. j. przeszłości bardzo dalekiej. W końcu tego okresu 
poczyna się historyą rodu ludzkiego. Pewną jest również rzeczą, że 
do utworzenia się, oraz do cofnięcia się tych olbrzymich lodowców po
trzeba było ogromnego przeciągu czasu. Wszystko odbywało się nie 
w sposób prawidłowy, ale z przerwami, jak tego dowodzą liczne i ogro
mne moreny, które przetrwały do czasów naszych. Gdybyśmy mogli 
wyrzec coś ściśle określonego o okresie lodowym i o tćm, co ma z nim 
związek, tem samćm, posunęlibyśmy się znakomicie naprzód na drodze 
do wyświetlenia wielkiej kwestyi rozwoju ziemi. Dlatego wszelkie no
we szczegóły tćm chętnićj podnosimy i dajemy miejsce w niniejszym 
artykule rezultatom badań p. Antonowicza, które nam dały sposobność 
przypomnienia w kilku słowach, co dotąd na tem polu zrobiono dla tćj 
gałęzi wiedzy.

Jak wiadomo, już przed pewnym czasem wypowiedzianą była 
myśl, że dawny lodowiec finlandzki opuszczał się na południe, poniżćj 
zatoki Fińskiej i południowych brzegów jezior Ładogi i Onegi. Przy
puszczają nawet, że ta ogromna powłoka lodowa dochodziła do połu
dniowej granicy walunów północnych w Rossyi. Otóż, jeżeli to ostat
nie przypuszczenie, powiada Antonowicz, pozostaje dotąd więcćj 
lub mniej prawdopodobną hypotezą, ale nie ściśle dowiedzionym fak
tem, to pierwsza myśl może być uważana za ustaloną w zupełności 
pod względem naukowym. Dowiedzioną jest rzeczą, jak wiadomo, że 
w Estlandyi, oprócz wygładzonych i odszlifowanych powierzchni skał 
wapiennych, znajdują się typowe nanosy lodowcowe, których nawet roz
mieszczenie wykazuje niekiedy ich pochodzenie. Ten sam fakt do
wiedziony został i względem gubernii petersburskićj. Przed dwoma 
laty, na wiosnę 1878 r., kilku członków Towarzystwa mineralogiczne
go i Towarzystwa przyrodników zrobiło wycieczkę drogą żelazną Bał
tycką do Jelizawietyna, gdzie własnemi oczami widzieli i własnemi 
rękami dotykali się leżącego wprost na wapieniu syluryjskim charakte
rystycznego nanosu lodowcowego, który tam różne nosi nazwy: gruzu 
lodowcowego, lela, grostengrusa i t. p. Nanos ten leży bezpośrednio 
pod cienką warstwą roślinną, i zachował się nienaruszonym i nietknię
tym w tym stanie, w jakim prawdopodobnie istniał po stopnieniu lo
dowca; nie został on przemytym i rozsortowanym przez wodę, w sku
tek czego zachował nawet wśród swoich często kątowatych, a niekiedy 
odpolerowanych walunów, tak zwany pył lodowcowy. Ten ostatni fakt, 
między innemi, dowodzi, że przynajmnićj dla danćj miejscowości nic



było tego pogrążenia w morze polodowcowe, przyjmowane zazwyczaj 
dla północnój i środkowej Rossyi walunowój.

Skoro takim sposobem dowiedzionóm zostało, że dawna powłoka 
lodowcowa rozciągała się poza brzegi południowe odnogi Fińskiój, to 
z tego już można było a priori wyprowadzić wniosek, że wyspy odnogi 
Fińskiej, które podówczas leżały na poziomie i wyżój poziomu lądu sta
łego, były pokryte lodowcem i powinny mióć na sobie więcej lub mniój 
widoczne ślady działania lodowcowego. Wywód ten potwierdzony zo
stał na wyspach Wielki Tiuters i Hochland na odnodze Fińskiój, gdzie 
znaleziono dosyć wyraźne ślady działania lodowcowego, pomimo za
przeczenia Hofmana.

Już z pierwszego wejrzenia na Hochland, na skulpturę jego skał, 
można widzićć na nim ślady polerującego działania lodowca. Skały 
nie mają ostrych konturów krawędzi, wydatnych grzebieni; przeciwnie, 
wszystko tu jest zaokrąglone, obtoczone, wypolerowane, zwłaszcza na 
bokach, zwróconych ku północy. Północna strona wyspy pochylona 
jest ku morzu i przedstawia skałę porfirową, zupełnie wygładzoną na 
powierzchni, odszlifowaną, z zachowaniem politury do pewnego stopnia. 
W wielu miejscach napotykają się podobneż powierzchnie wygładzone, 
na których niekiedy wybitnie występowały, ścięte do poziomu z główną 
skałą przechodzące w niej białe igły kwarcowe. Najwyższe wzniesie
nie wyspy Pochjaskorkia (co znaczy po fińsku wzniesienie północne), 
na któróm stoi górna latarnia morska, przedstawia ogromne czoło z za
okrągloną i wygładzoną stroną północną i wierzchołkiem, oraz z obry
wającą się, spadzistą i nierówną stroną południową. Cokolwiek dalój 
na południe, znajduje się niższa nieco góra, Majakalio, również odszli- 
fowana, a nawet odpolerowana i błyszcząca na słońcu, jak zwierciadło. 
Powierzchnia jój tak dalece jest gładką, że do niój nie mogły przycze
pić się ani mchy, ani nawet porosty, i dlatego jest zupełnie nagą 
i błyszczącą.

Na północnym krańcu wyspy dostrzegać się daje grzęda walu- 
nów, których wielkość dochodzi od jaja kurzego do głowy człowieka; 
wszystkie mają kształt foremmy, zaokrąglony, po większój części eli
psoidalny, jak gdyby obtoczone zostały na warsztacie. Na żadnym 
walunie nie dostrzeżono ani zupełnie płaskich odszlifowanych po
wierzchni, ani zadraśnięć i szram, jakie niekiedy napotykają się 
na niedomkniętych przez wodę walunach lodowcowych. Samo roz
mieszczenie grzędy bardzo ciekawe: nie jestto jakiś bezładny stos, 
ale foremny rzęd, ciągnący się równą, dobrze odznaczoną linią, szcze- 
gólnićj na stronie zwróconój ku morzu, i przedstawiający, chociaż i nie 
bardzo wyraźne, zawsze jednak widoczne ślady ustępów, czyli małych 
terasów. Grzęda ta o tyle jest foremna, że kiedy patrzymy na nią od 
strony morza, to wydaje nam się, że jest sztucznie ułożoną, jak gdyby 
to był rzęd kul armatnich w jakim arsenale. Rozmieszczona jest na 
pochyłym brzegu, w odległości 20 do 30 sążni od wody, i nie dosięgają 
do niój fale morskie nawet podczas najsilniejszej burzy. Pomiędzy 
brzegiem i ową grzędą rosną niewielkie sosny i jodły, lat 15 wieku ma
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jące. Dzisiejszy brzeg morski, tak w tćm miejscu, jak i w innych, 
składa się z całkowitych skał pierwotnych, albo tćż z oddzielnych nie- 
foremnych kątowatych brył, albo nakoniec z drobnego gruzu z pias
kiem i z samego piasku, i ława cała przedstawia szczególny charakte
rystyczny utwór, różny cechami swojemi od reszty brzegów wyspy.

Cóż to za ława, pyta dalój mówca, i jakie wnioski można wypro
wadzić z jćj rozbioru? Rzecz jasna, że dla utworzenia jój potrzebne 
były: 1) materyał, masa walunów, oraz czynnik, który przyniósł je na 
dane miejsce; 2) czynnik, który dał tym walunom foremny zaokrąglo
ny kształt. Wobec innych śladów lodowców na wyspie, występuje sa
ma przez się myśl, że czynnikiem, który zgromadził waluny na tćm 
miejscu, może być lodowiec, albo jakakolwiek z jego moren. I rzeczywi
ście przedstawiają one tyle różnorodnych gatunków, że w żaden sposób 
nie mogły być miejscowe. Pływające i nadbrzeżne bryły lodu także 
nie mogły nagromadzić takiego ich mnóstwa. A zatem pierwszą kwe
styą można uważać za załatwioną. Czynnikiem zaś, który zaokrąglił 
waluny, według wszelkiego prawdopodobieństwa, była woda, a miano
wicie bałwany morskie. Jakkolwiek i w lodowcowych nanosach tra 
fiają się obtarte i zaokrąglone waluny, ale napotykają się one rzadko, 
nigdy nie stanowią większości w masie walunów, a tćm mnićj jćj wy- 
jątkowćj części składowćj; tu zaś, jakeśmy widzieli, cała grzęda składa 
się wyłącznie z walunów zaokrąglonych. A oprócz tego nad zaokrą
gleniem walunów pracowały mianowicie bałwany morskie. Gdyby 
zaokrąglane były przez potok górski, bieżący z wierzchołków wyspy, 
to wspomniana grzęda byłaby rozmieszczona nieprawidłowo, a kieru
nek jej rozmieszczenia byłby pod kątem do morza; tymczasem idzie 
ona równolegle do brzegu morskiego, a zatem złożona była przez mo
rze, i zaokrąglenie dokonywane było przez bałwany morskie, które sa
me tylko mogły posiadać dostateczną siłę, aby toczyć waluny, niekiedy 
większe od głowy ludzkićj. Jeżeli tak się rzecz ma, to konieczny ztąd 
wypływa wniosek, że kiedyś wyspa Hochland pozostawała głębićj 
w morzu, a następnie podniosła się w górę, w skutek czego opisana 
grzęda znacznie oddaliła się od brzegu i wyszła już ze sfery działania 
dzisiejszych bałwanów morskich. O ile można sądzić na oko, grzęda 
ta leży 10 stóp wyżćj od poziomu morza, co pozwala przyjąć, że wyspa 
Hochland wystąpiła z morza na stóp 10, a takie podniesienie się tćj 
wyspy wydaje się prawdopodobnćm.

W dalszym ciągu pomieniony naturalista podaje, iż ze zdziwie
niem spotkał jeżeli nie zupełnie taką samą foremną grzędę, to przy- 
najmnićj podobną do nićj massę zaokrąglonych walunów na równie 
wyższym poziomie, a mianowicie: między szczytem Pochjaskorkia, 
a wierzchołkiem góry Majakalio. Przestrzeń pomiędzy temi dwiema 
górami cała zawalona walunami bez żadnego ładu. Są one nierównie 
większe co do objętości, niż na dolnćj grzędzie, średnićj wielkości 4 do 
5 stóp, w okręgu. Waluny również po większćj części zaokrąglone, 
ale nie tak foremnie: zresztą mniejsze mają i tu prawidłowe zaokrą



glenie; w większych zaokrąglone są i wyrównane tylko wydatne nie
równości i ostre krawędzie. Nie ma pomiędzy niemi ani piasku, ani 
gliny, ani ziemi roślinnćj, a z pod nich nie widać ani jednego krzacz
ka, i cała przestrzeń, pokryta grudą szarych walunów, przedstawia 
charakter dziki, martwy, pozbawiony życia. Że i ta grzęda nagro
madzoną została przez lodowiec, o tćm nie można wątpić. Miejscowe 
obtamki skał nie mogłyby dać takiego mnóstwa walunów, a przytćin 
tak rozmaitych gatunków, i nie mogłyby tak jednostajnie zapełnić 
całćj przestrzeni pomiędzy górami. Prócz tego samo wyrzeźbienie 
skał jest tu takie, że lodowcowi było łatwo i wygodnie gubić materya- 
ły swojćj moreny. Pochjaskorkia od południa urywa się nagle, i ztąd 
zniżał się lodowiec, a następnie lodowiec ten zuowu musiał podnosić 
się na szczyt Majakalio, i rzecz jasna, w tćm zagłębieniu nagroma
dziło się mnóstwo walunów. Co zaokrągliło te waluny? Znowu musimy 
zaapelować do morza. Niemożliwą jest rzeczą, aby ta masa pozostawała 
w tym kształcie, w jakim obnażoną została z pod lodowca. Że była prze
myta przez wodę, dow-odzi tego, oprócz zoaokrąglenia, jeszcze i ta okoli
czność, iż pomiędzy walunami do znacznćj głębokości niema żadnych dro
bnych materyałów, drobnego gruzu, mąki lodowcowćj albo szlamu, które 
zawsze znajdują się w materyałach naniesionych przez lodowiec. Ta grzę
da walunów nie mogła być również tamą, która zatrzymała masę wody 
stopniałego lodowca i przez to utworzyła jezioro, jak to często zdarzało 
się i zdarza z morenami, a następnie jezioro mogłoby już rozmyć swo
ję tamę i zaokrąglać waluny; miejsce bowiem, gdzie się one znajdują, 
nie stanowi zamkniętej ze wszech stron kotliny i posiada dosyć spa
dziste boki. A jeżeli zgodzimy się na to, że te waluny zostały roz
myte i zaokrąglone przez bałwany morskie, to należy również przy
jąć, że wyspa Hochland była jeszcze głębićj w morzu, nie mnićj nad 
150 stóp niżej od dzisiejszego swojego położenia, i od tego czasu po
dniosła się, na też 150 stóp, gdyż ostatnia gruppa walunów znajduje 
się właśnie na takićj wysokości od dzisiejszego poziomu morza.

Pomijając dalsze wywody, zakończymy rzecz tą  wzmianką, 
że według jednozgodnego świadectwa wszystkich uczonych, którzy 
zwiedzali strony tamtejsze, wśród ich mieszkańców przechowały się tra- 
dycye, wspomnienia, i panuje powszechne przekonanie, że wyspy Fin
landzkie i obecnie jeszcze podnoszą się nad poziom morza; uczeni 
nie widzieli cech albo jakichkolwiek śladów, któreby przeczyły temu 
przekonaniu, ale owszem fakta potwierdzają w zupełności, podnie
sienie się południowćj Finlandyi. Tak np. około Helsingforsu znale
ziono muszle morskie w nanosie na wysokości 124 stopy nad pozio
mem morza. Na zasadzie innych znowu cech wnoszą, że południowy 
brzeg Finlandyi podniósł się na 142 stopy. Istnieją również wska
zówki, dowodzące podniesienia się południowego wybrzeża zatoki 
Fińskićj od strony Inflant. Na zachód od ujścia rzeki Narowy, pio
nowe skały, podstępujące do tego miejsca do samego morza, tu od
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stępują od brzegu do wnętrza kraju; tak, źe tworzy się nadbrzeżna 
równina, 2 do 4 wiorst szeroka, ciągnąca się równolegle od brzegu, 
na przestrzeni 8 wiorst, do samego ujścia rzeki. Nie ulega wątpli
wości, że poprzednio cała ta równina pokryta była morzem, które 
w następstwie powoli odstępowało, o czóm świadczą nadbrzeżne wy
dmy (dunes), ciągnące się na całćj tój równinie równolegle od brzegu 
i zupełnie podobne do dzisiejszych wydm. Na całój tój przestrzeni 
pokrytój stuletnim lasem, a poczęści błotami, takich piaszczystych 
wydm, wysokości 1 do 3 stóp, można naliczyć do 50. Pod Sillamega 
również widać odstąpienie pierwszego wielkiego terasu od brzegu 
do wnętrza kraju, i takież zupełnie nadbrzeżne wydmy, z tą tylko 
różnicą, że składają się one nie z piasku, ale z miejscowych walunów, 
t. j. zaokrąglonych odłamków wrapienia sylluryjskiego.

Na posiedzeniu sekcyi anatomii i fizyologii, p. Cybulski zako
munikował sposób ozuaczenia massy krwi u zwierząt.

Sposoby oznaczenia ilości krwi u zwierząt przedstawiają pew
ne niedokładności i pomyłki, których przynajmniej w części można 
uniknąć, używając dla oznaczenia całój massy krwi ilościowego ozna
czenia hemoglobiny. Doświadczenie wykonywa się w następujący 
sposb: oznacza się ilość hemoglobiny w krwi normalnój, następnie, 
po poprzedniem puszczeniu krwi, wprowadza się albo jakąkolwiek 
ciecz obojętną, albo też krew innego zwierzęcia tegoż gatunku, znacz
nie różniącą się ilością hemoglobiny od krwi zwierzęcia wziętego do 
doświadczenia. Po upływie 7 minut od chwili wprowadzenia płynu, 
znowu mierzy się ilość hemoglobiny. Z tych danych oznacza się ilość 
krwi na zasadzie wywodów następujących: objętości krwi przy nie
zmiennej ilości hemoglobiny będą się mieć w stosunku odwrotnym do ilo
ści zawartój hemoglobiny, t. j. będzie:

X b’
X -f  A b

gdzie A jest ilość wprowadzonego płynu, b ilość hemoglobiny w krwi 
normalnój, b’ ilość hemoglobiny w krwi rozwiedzionej. W razie 
wprowadzenia krwi, wzór zmienia się w odpowiedni sposób. Ozna
czywszy takim sposobem ilość krwi u zwierzęcia, puszcza się krew 
i znowu oznacza się ilość pozostałćj krwi. To drugie oznaczenie jest 
miarą dokładności podanego sposobu. Sposób dany wykazał co do 
ilości krwi u psa, że przy sprawdzaniu, różnica między pierwszóm
i drugióm oznaczeniem nie dochodziła 50 cent. sześciennych przy 
massie krwi wynoszącej 1500 cent. sz.

W jednym z zeszłorocznych numerów czasopisma R em e des 
Queslions Scicnlifiques (lipiec 1879 r.), dc Lapparent zamieścił cie
kawy artykuł o tworzeniu się gór. Wykazuje w nim, że zmiany po
łożenia, podniesienie się a zwłaszcza pofałdowanie warstw, obserwowaue 
w okolicach górzystych, są rezultatem silnego ciśuienia bocznego.



Zgasły przed kilkoma laty dożywotni sekretarz francuzkićj Akademii 
nauk, znakomity geolog Eliasz de Beaumont, nauczał, że łańcuchy 
gór nie zajmują środków kontynentów i nie przedstawiają, symetrycz
nych pochyłości z obu stron, ale znajdują sig blizko morza, z nagłym 
spadkiem od strony ku niemu zwróconćj, podczas gdy przerwana stro
na pochyla sig łagodnie, tworząc masg lądu stałego, i zazwyczaj koń
czy sig w oceanie linią kraju nizkiego. Ten pogląd sformułowany 
został w prawo przez wielu geologów, zwłaszcza w Ameryce, gdzie 
długa linia gór Skalistych (Rocky mountains) i Andów dostarcza tak 
uderzającego przykładu na jego poparcie; a prof. Dana dodał, że kie
dy dwa łańcuchy wzniesień tworzą dwa brzegi kontynentu, to zwró
cony do wielkiego oceanu jest wyższym. De Lapparent wykazuje, iż 
aby zastosować te zasady do gór Starego Świata, a zwłaszcza do gór 
Europy, skłonnym jest do utrzymywania, iż skoro prawdą jest, że 
łańcuchy gór tworzą sig zawsze w sąsiedztwie oceanu, to dla zrozu
mienia ich rozmieszczenia, potrzeba uważać geograficzne warunki, ja 
kie panowały w okresie ich powstania. Poglądy swoje autor for
mułuje w nastgpujący sposób: W epoce, kiedy łańcuch podniesień sig 
dosięgnął już swojego głównego wyrzeźbienia, składa sig on z dwóch 
spadków, bardzo nierównego pochylenia, z których jeden o pochyleniu 
łagodnóm, łączy sig z lądem stałym, drugi zaś, nadzwyczaj urwisty, 
obrócony jest ku morzu. Takim sposobem góry Pirenejskie, które, 
jak wykazała geologia, podniesione zostały po utworzeniu sig pokła
dów nummulitycznyck, ale przed powstaniem pokładów miocenicz- 
nych, były połączone stopniowym spadkiem ku południu z lądem sta
łym Hiszpanii, podczas gdy podnóże spadzistśj strony północnćj opłu- 
kiwało morze okresu miocenicznego. Powstanie Alp datuje od czasu 
przerwy migdzy czasem miocenicznym i pliocenicznym. Ku północy 
łączą sig łagodnym spadkiem z płaszczyznami Niemiec północnych, 
podczas gdy ku Lombardy! tworzą pionową ściang, u którćj podnóża po
wstały osady morza Podapenińskiego. Co do innych łańcuchów gór Euro
py, to można postawić nastgpujące ogólne prawo: łańcuch gór, w chwi
li swego powstania, zajmuje zawsze położenie nadbrzeżne; nie odbie
ga od niego w nastgpstwie, z wyjątkiem chyba, kiedy ląd stały zwig- 
ksza sig nowemi dodatkami, zgodnie z tćm samem prawem. Jeżeli 
zatćm obecnie góry Skandynawskie z jednćj strony, a Kordyliery 
z drugićj, wystgpują wprost z głgbi oceanu, to pochodzi to ztąd, że 
dwa te łańcuchy należą do najświeższych formacyi, jakie powstały na 
kuli ziemskićj; a geologia, jak wiadomo, usprawiedliwia w zupeł
ności wniosek.

Z uważania sondowań, jakie w ostatnich latach były prowadzone, 
de Lapparent dochodzi do wniosku, że z ogólnego prawa, wielkie głębo
kości morza odpowiadają wielkim wzniesieniom lądu i leżą bezpośrednio 
przy ich podstawie.
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Podniesienia się i opadania lądów, zdaniem dc Lapparenfa, po
chodzą, z pofałdowań stosunkowo cienkićj skorupy ziemi, czego powo
dem jest kurczenie sig jćj płynnego jądra.

Dalsze wywody autora, mogące interesować geologów, dają sig 
streścić w następujący sposób: Wszystkie nierówności powierzchni kuli 
ziemskićj pochodzą z jednćj przyczyny, która ciągle jest w działaniu, 
chociaż prawdopodobnie musi objawiać sig w pewnych przerwach; 
wskutek kurczenia sig płynnego jądra nastgpuje strata ciepła, zkąd po
chodzi dla stałćj powłoki konieczność ciągłego przystosowywania sig do 
nowćj formy, nałożonćj przez warunki równowagi. Takim sposobem 
od najdawniejszych okresów historyi świata, lądy stałe tworzyły się 
przez kolejne dodatki, które stopniowo czyniły swoje zarysy coraz wig- 
cćj złożonemi. Powierzchnia morza ciągle zmniejszała się w rozmiarach 
swoich, ale jednocześnie jego głębokość ciągle wzrastała, w miarę pod
noszenia się kontynentów. Ztąd powstały te różne warunki fizyczne, 
w których skutki naturalne szerokości komplikują sig tysiącem modyfi- 
kacyi, pochodzących z natury gruntu, wzniesienia, rozmieszczenia, są
siedztwa, lub oddalenia od morza.

Przed rokiem podaliśmy na kartach Biblioteki szczegółowe spra
wozdanie o pracach p. Michała Girdwoynia na polu pszCzelnictwa i ich- 
tyologii. Obecnie notujemy dla wiadomości czytelników, że znakomity 
nasz specyalista na polu rybactwa podniósł w Gazecie Rolniczej kwestyą 
poprawienia stanu hodowli ryb w kraju naszym, dowodząc bardzo prze
konywająco, bo na cyfrach smutnego stanu, w jakim pozostaje u nas ta 
ważna gałąź gospodarstwa. Sprowadzamy do trzech milionów funtów 
ryb rocznie ze Szlązka i Czech, dla samćj Warszawy, to jest za sumg 
około pół miliona rubli, a pomimo to nie staramy sig usunąć tego za
niedbania i obojgtności, jakie pod tym względem panują. Za dowód,
o ileby bogactwo krajowe wzrosło w razie podniesienia tćj gałgzi gospo
darstwa wiejskiego, posłużyć może fakt, że za 52 jeziora hr. Feliksa 
Broel-Platera, w guberniach wileńskiej i kowieńskićj, których powierzch
nia wynosi około 1200 morgów, płacono dawnićj 4000 rubli dzierżawy, 
obecnie zaś, kiedy kierunek gospodarstwa rybnego w tych dobrach 
przeszedł w rgce znakomitego autora Patologii ryb , za jedno tylko je
zioro rata dzierżawna wynosi 4500 rs.

Dla zaradzenia złemu, p. Girdwoyń proponuje założenie muzeum 
rybackiego, wraz z akwaryum i pstrągarnią. Pstrągarnia służyłaby do 
nauczania hodowli ryb łososiowatych i tworzyła praktyczną strong za
łożonego muzeum, hodowane bowiem rybki możnaby sprzedawać celem 
wytworzenia odpowiedniego dochodu od wyłożonego kapitału na ufun
dowanie muzeum, a którego czgść już złożoną została. Czy brakującą 
sumg złożą ludzie możui, pojmujący doniosłość sprawy? pyta p. Gird
woyń we wspomnionym artykule. Przyszłość to pokaże.
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Uczony amerykański Claypole, profesor w Montreal, dowodzi 
w znakomitej swojój rozprawie o wędrówkach reprezentantów flory, któ
rą czytał na zgromadzeniu uaturalistów w tem mieście, że podczas, gdy 
zaledwie kilka gatunków amerykańskich dostało się na ląd stary, prze
bywszy ocean Atlantycki, liczba roślin, które dokonały emigracyi z Eu
ropy do Ameryki, tam się zaaklimatyzowały i wzięły przewagę nad ga
tunkami miejscowemi, jest nadzwyczaj znaczną. Uczony profesor ame
rykański wykazuje, że w peryodzie miocenicznym rośliny obu wymienio
nych części świata były bardzo do siebie zbliżone, zwracając uwagę na 
to, że warunki klimatyczne w ogóle i wzajemne stosunki, nie objaśniają 
dostatecznie tak widocznej obecnie różnicy reprezentantów flory starego
i nowego świata. Podczas, gdy flora amerykańska zachowała dawne 
swoje cechy mioceniczne, europejska, poczynając od tego okresu, wiel
kim uległa zmianom. Uczony profesor wnosi, że zmienność typów ro
ślin europejskich pochodzi z ich zdolności naginania się do rozmaitych 
warunków zewnętrznych, zmiennego klimatu i t. d., co dowodzi jój pla
styczności, zdolności przystosowywania się do nowych wrarunków życia; 
przeciwnie, stałość i niezmienność reprezentantów świata roślinnego 
w Ameryce pochodzi z ich niezdolności do przystosowywania się do no
wych warunków życia, skutkiem czego rośliny amerykańskie nie mogą 
stawić dostatecznego oporu i giną w starym świecie w tej walce o byt, 
struggle for existcnce, jak ją  nazywał K. Darwin.

Potrąciwszy o nazwisko wielkiego naturalisty angielskiego, nie 
możemy pominąć milczeniem świeżo wyszłej książki o jego znakomitym 
przodku Erazmie, a którćj autorem jest Ernest Krause. Książkę tę 
Krausego: O Erazmie Darwinie, przełożył na język angielski członek 
Towarzystwa Linneusza W. S. Dallas, a wnuk jego, twórca teoryi po
chodzenia gatunków, opatrzył ją  obszernym wstępem. Podług zdania 
dra Krause, dziad Karola Darwina, zarówno znakomity jako filantrop, 
jak również, jako lekarz, naturalista, filozof i poeta, jest nierównie 
mniej znany i ceniony przez potomność, niż na to zasługuje, w porówna
niu z innymi uczonymi, zajmującymi podobne stanowisko. Prawda, że 
to, co jest najważniejszóm z jego wielostronnych prac i usiłowań, a mia
nowicie jego szeroki pogląd na filozofią natury, nie było zrozumiałe dla 
współczesnych; dziś dopiero, po upływie przeszło stu lat, dzięki olbrzy
mim pracom jednego z jego wielkich potomków, jesteśmy w stanie oce
nić prawdziwe znaczenie jego zasług w dziedzinie biologii. W nim, jak 
powiada dr. Krause, znajdujemy tego samego niezmordowanego ducha, 
zmierzającego do wielkich badań, prawie tę sarnę dążność biologiczną, 
co w jego znakomitym wnuku, i możemy nie bez słuszności utrzymywać, 
że ten ostatni odziedziczył spadek intelektualny i przyniósł na świat 
program, naszkicowany przez swego wielkiego dziada. Ale jednocze
śnie, ciągnie dalój dr. Krause, znajdujemy ważną różnicę w ich wykła
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dzie praw natury. Stary Darwin był lamarckistą, czyli właściwiej mó
wiąc, Jan Lamarck był darwinistą dawniejszej szkoły, gdyż rozwinął 
tylko dalój poglądy Erazma Darwina, i dlatego E. Darwinowi należy się 
uznanie, że pierwszy zbudował system teoryi ewolucyi. Słuszną zatem 
jest rzeczą, aby wyprowadzony został z tego zapomnienia, w jakiem się 
dotąd znajdował, i to właśnie położyli sobie za zadanie dr. Ernest Kra
use i autor dzieła: On the Origin of Species ').

Erazm Darwin pochodził z Lincolnshire i urodził się w końcu r. 
1731, w Elston Hall. W młodym już wieku objawiał wielkie zamiłowa
nie do poezyi i do mechaniki i obie te gałęzie wiedzy uprawiał do osta
tnich chwil życia swego. W roku 1750 wstąpił do S. John’s College, 
w Cambridge; ten wyższy zakład naukowy ukończył w r. 1754. Poczem 
udał się do Edymburga dla studyowania medycyny, zkąd, po pewnym 
czasie, powrócił do stolicy Szkocyi, a następnie w r. 1755 do Nottingham
i Lichefield, gdzie osiadł jako lekarz i gdzie przebył na tóm stanowisku 
przez 25 lat. Umarł w Derby, w kwietniu 1802 roku.

Prawie każde pojedyńcze dzieło młodszego Darwina, powiada dr. 
Krause, daje się porównać przynajmniej z jakimś rozdziałem w dzie
łach jego dziada; tajemnica dziedziczności, przystosowywanie się orga
nizmów do otaczających warunków, ochronne podobieństwa zwierząt
i roślin, dobór płciowy, rośliny mięsożerne, oraz rozbiór uczuć i pobu
dek socyologicznych, co większa, nawet poszukiwania i studya nad nie
mowlętami, znalazły już miejsce i rozbiór w pismach starszego Darwina. 
Wszelako dziad autora dzieła: O pochodzeniu gatunków , nie podał ni
gdzie swoich poglądów na przyrodę i rozwój organizmów w jednój for
mie, ujętej w systematyczną całość, ale dorywczo rozrzucił wszystkie te 
szczegóły, pomieszczając je w przypiskach do swoich różnych utworów 
poetycznych, i tylko częściowo zebrał je i sformułował ściślej w swojem 
dziele, noszącem tytuł Zoonomia. Ale nawet w tych bezładnie rozrzu
conych notatkach znajdujemy, jak powiada Ernest Krause, najbardziej 
uderzające podobieństwa pomiędzy Erazmem Darwinem i jego znako
mitym potomkiem; widać w nich obu ten sam szeroki pogląd filozoficz
ny, w połączeniu z nadzwyczajną zdolnością do zbierania i grupowania 
ogromnej masy szczegółów z najrozmaitszych źródeł, na poparcie i wy
świetlenie kwestyi rozbieranych. Inaczej mówiąc: Erazm Darwin, po
dobnie jak i Karol Darwin, doszli widocznie do jednego przekonania, co 
do początku form organicznych drogą ewolucyi, czyli stopniowego ro
zwoju, ale uczony z Lichefield uważał, że ten proces pochodzi z pobudek 
wewnętrznych raczej, niż działaniem zewnętrznych warunków, z któ
rych bierze początek wybór naturalny pod wpływem walki o istnienie.

')  Erasm us D arw in. B y  E rn st K rau se. T ran slated  from  tlio German 
b y  W . S. D allas. W ith a prelim inary notice by Charles D arwin. London, 
1 8 7 9 .



Tak więc Erazm Darwin, ściśle biorąc, jest prawdziwym założy
cielem nauki ewolucyonistów, gdyż jakkolwiek niektórzy autorowie, 
a między nimi i S. Butler *), starali się w czasach ostatnich, część za
sługi pod tym względem przypisać znakomitemu francuzkiemu natura- 
liście Buffonowi, z tćm wszystkićm jednak przeważna większość uczo
nych nie podziela tego zdania.

T. Sh o morawski.
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muel B u tler. London, 187 9.



KRONIKA PARYZKA,
L 1 T K R A C K A ,  N A U K O W A  1 A R T Y S T Y C Z N A .

Weselne gody A tty li , dramat Henryka B orn ier.— Nowe studya słow iańskie  
p. Ludwika Lćger:  K arol z  Żerocina; Powieści p a n i Greuille; Weda bułgar
sk a . —  D w aj dyplomaci: hr. A tanazy  R aczyński i Donozo Cortez, m argrabia Vel- 
degamas, przez hr. d ’A n tioch e.— Zm arły  powieściopisarz i publicysla  Edmund 
D uranty.— Poprzedniki Z o l i .— Najnowsze dzieło o Miltonie. —  W ystaw a rzeźb 

i obrazów na Polach Elizejskich.

Dramat Henryka Bornier, p. t.: Weselne gody Attyli, zaświecił 
na tutejszym widnokręgu literackim, nie jak błędny ognik lub chwilo
wa fata morgana, lecz blaskiem czystój gwiazdy, pociągającej wzrok
i myśl widzów ku idealnym wyżynom. Córka Rolandowa, kilka lat 
temu rozgłosiła już imię znakomitego poety. Attyla otworzy mu dziś 
podwoje Akademii Francuzkiój. Poważna krytyka wysoko podniosła 
ten utwór, tak pod względem wiersza wyrzeźbionego po mistrzowsku, 
jak pod względem układu scenicznego i umiejętnie obmyślanych sytua- 
cyi dramatycznych. Co ważniejsza jeszcze, autor głęboko się wpatrzył 
w postać krwawego bohatóra, przezwanego w dziejach Biczem Bożym, 
który jak uragan wstrząsnął podwalinami starożytnego świata ł przy
gotował pole do bujnych na przyszłość posiewów. Oto treść wspania
łego dramatu.

Akt pierwszy odbywa się w obozowisku Attyli nad Dunajem. 
Scena przedstawia most na rzece; w głębi góry porosłe lasem. Huno
wie odziani w skóry zwierząt, przyprowadzają tłum brańców i branek, 
okutych w pęta, zabranych w napadzie na ziemi Franków i Burgun
dów. Między jeńcami odznacza się powagą król Burgundów Henryk, 
siwy jak gołąb starzec, wsparty na ramieniu córki Ilildygi- Hunowie 
rozdzielają brańców pomiędzy siebie. Nad tłumem górują dwaj syno
wie Attyli, okuci w błyszczące zbroice; starszy z nich Hennok, urodzo
ny ze scytki, postać ma barbarzyńską, ruchy dzikie i gwałtowne; młod
szy lilak, syn branki germauskiój stanowi zupełną sprzeczność obok 
brata. Obaj zachwyceni wdziękiem ilildygi, wlepili w nią oczy; każdy



z nich pragnąłby posiąść ten drogi klejnot. Spór wszczyna sig już 
migdzy nimi, kiedy Attyla wpada jak piorun na sceng.

— Żaden z was nie otrzyma jć j—zawoła grzmiącym głosem— 
ta branka bgdzie moją. Pomieszczg ją  u boku ksigżniczki Honoryi, 
przyszłćj małżonki moj ej.

Na mocy zawartych układów, posłowie rzymscy przywiodą wnet 
córg Cezarów, do pałacu zwycigzkiego Attyli.

Król Burgundów patrzy w oczy pogromcy swemu, ale nie za
drżał przed nim:

HENRYK (do H ildyg i poglądając na A tty lę ) .
Z pod ciemnych rzgs płomieniem buchają te oczy,
Niby łuny pożarne wśród nocnćj pomroczy:
Ja nawskróś je zmierzyłem... to on!., postrach świata!
Grzmiącyż to głos Attyli, mych uszu dolata?
Czemu głos ten w mej piersi nowe siły budzi?
Bóg nie dał upaść sercu jeszcze, w obec ludzi 
Król jeniec, przed pogromcą kark podniesie prosto.

(P rzystępuje do A tcyli z  g łow ą do góry podniesioną).
Attylo! Bóg mnie złamał twojćj rgki chłostą,
Moja ngdza podnieca chwały twej odblaski!
Mój lud w pgtach od twojćj zależy dziś łaski:
Chcg mu pobłogosławić raz jeszcze...

a t t y l a .
Mów śmiało.

( ukazując jeńców ).
Mgżnie bronili miasta przed wojsk mych nawałą:
Lubig dzielność... Mów starcze... Attyla cig słucha.

HENRYK (zw racając się do ludu swego).
Dzieci moje! na ziemi zgasła nam otucha:
Zstgpujem oto w otchłań tśj straszliwćj nocy,
Z której śmierć wyswobadza... nie w mojćj dziś mocy 
Złamać wyroki niebios!... Iccz ta myśl jak błoga:
Stoczyliśmy bój krwawy za kraj, w imig Boga.
Dusza bólem stargana, lecz srom jćj nie plami;
Po stnutnśm pożegnaniu uświgconem łzami,
Pośpieszym znów do boju... Walka nieskończona...
Kto cierpi, ten wojuje, a kto dzielnie skona,
Ten zwycigżył... O dzieci! niech was to nie trwoży,
Gdy ktoś powie: „Nad wami spełnił sig sąd Boży!
Ojczyzna zbyt daleko!” Ona w nas, w serc głgbi!
Żyje, póki my żyjem, póki śmierć nie zzigbi 
Serc naszych, lub niewiara stokroć gorsza jeszcze 
Od śmierci, bo roztacza całuny złowieszcze
I zasłania nam oczy na blask przyszłćj chwały!...
Ja  wiem, przyjdzie godzina i lud mój zbolały 
Podniesie z prochu głowg i przetrze powieki;
Przed mćm okiem jutrzenki świta brzask daleki;
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Inni, gdy krwawa plaga wróży zgubą światu 
"Widzą potop: ja widzę skałę Araratu!
Ludu mój! tyś nie ściągnął tych klęsk własną winą,
Bohaterska, a teraz męczeńska drużyno,
W tę otchłań, prądem wściekłej rzucona powodzi,
Niewiasty, drobna dziatwo, wy starce i młodzi 
Bądźcie błogosławieni, i błogosławiona 
Ta ziemia, co was rychło przytuli do łona;
I te lasy, te góry, owiane mgłą siną
I te rzeki wygnania, co wstecz nie popłyną!
A nawet, jeśli Bóg im spuści zdrój łask żywy,
Krwawego tego króla, i ten lud straszliwy,
Ja  rad pobłogosławię, niech tylko przestaną 
Gnieść ludzkość, tak okrutnie ich mieczem schłostaną.

(do A tty li ) .
Attylo! biczem Bożym tyś nazwał sam siebie,
Twój wyrok, królu Hunów, już zapisań w niebie;
Gdy człowiek wolą Bożą pchnięty w nowe drogi,
Odmiótł nagromadzone wiekami barłogi!
On, w pysze barbarzyńskićj zaufan bez miary,
Mniema, że własną winą zdruzgotał świat stary!
O nie! on tylko ziemię użyźnił do siewu,
Powali go i zmiecie grom Bożego gniewu!
Zwycięztwo drogą tylko do celu, nie celem;
Temu kto go nadużył, stanie się mścicielem,
Jeśli mnie nie rozumiesz, ufny w moc olbrzyma,
Snać Bóg chce twojćj zguby... i nic jćj nie wstrzyma.
Śmiała ta mowa nie obraża Attyli. Rozkazuje pomieścić Henry

ka z córką w pysznym pałacu swoim. Tu, daje się słyszeć odgłos 
trąbki: serce Hildygi uderzyło; ta nuta znana jćj dobrze; to pobudka 
burgundzkich drużyn! Nie do boju przecież podzwania dziś to hasło. 
Walter, wódz Franków, przybywa jako poseł. Słudzy niosą na drągu 
zawieszone wielkie wory złota, w okup za króla Henryka i królewnę 
Hildygę. Widok złota rozbudza chciwość w barbarzyńcy. Attyla 
nie wyda jeńców, ale pochwycą okup. Wówczasto W alter oddaje 
w zakład głowę własną, za wolność króla i jego córki. Odpowiada mu 
na to szyderczy śmiech Attyli. Czćtn u niego prawo narodów? siła je- 
dynćm dlań prawem. Kto raz wpadł w paszczę tygrysa, tego on nic 
wypuści. Walter zostanie jako jeniec. Przyjmuje z poddaniem losy 
swoje; tu przynajmnićj będzie z Hildygą.

Raz jedyny przed dwoma laty dzielny Walter widział królewnę, 
lecz dzień ten, palącemi zgłoskami wyrył się w jego sercu. Było to 
w Arlezyi. W kilku słowach rycerz przypomina ów dzień, kiedy Hen
ryk zasiadł na tronie, w gronie królów i książąt, i słodko rzekł do 
córki. „Będziesz po mnie królową, dziecię moje, wybierz sobie mał- 
żonkal”
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Zrywają się z miejsc króle, książęta, barony,
Każdy z ręką na mieczu stoi pochylony,
Czeka na twoje słowo, a ty gorejąca 
Czarodziejskióm odbiciem błyskawic tysiąca,
Od tych złocistych zbroić i mieczów ze stali,
Od promieni słonecznych, od żaru co pali 
Oczy tylu rycerzy spragnionych wyroku;
Ty powstałaś Hildygo, łza błyska w twem oku,
Wyrzekłaś: „Kto Attylę wygna z Franków ziemi,
Dam mu rękę wraz z berłem... jam był między nimi,
Ha! są czasy przeklęte!... los haniebnie zdradza!
Krwawą stopą zwycięzcy potyrana władza 
Wypadła dziś z rąk waszych!.. W tójże samćj sali 
Zgarnąłem liczne grono twych niegdyś wassali;
Wołam ile tchu w piersi: wasz król dźwiga pęta!
Wasza królewna branką! to powinność święta 
Wyrwać ich z tego piekła!... złotem ich wykupim!
Ale się nie dopukać tętna w sercu trupićm.
Na głos części rycerskiój tłum wassalów głuchy,
Wszyscy z rozbitych tronów zgarniają okruchy:
Ja sam staję przed wami... bo ja  niemam tronu!
Serce Hildygi uderza na te słowa; podaje Walterowi drżącą rękę: 

odtąd śmierć chyba ich rozłączy.
Akt drugi przenosi nas do pałacu Attyli. Król Hunów sprowa

dził budowników z Rzymu i z Aten, rozkazał im zbudować nad Duna
jem pyszny gmach o ścianach ze złota i marmuru; przygotował orle 
gniazdo dla córy rzymskich cezarów. Poseł Maksymin wnet tu przy
wiedzie Honoryą, wnuczkę Teodozyusza. Już przybył do obozu; stra
że dają znać o tóm. Attyla czeka narzeczonój w purpurze i koronie. 

Maksymin wchodzi sam do sali.
— Gdzież Honorya?—pyta król Hunów, i kiedyż tu przybędzie?
— Nigdy!...—odrzecze dumny Rzymianin.

Widoki twe mylą!
Takżeśmy to upadli? ty sądzisz, Attylo,
Iż hańbą Rzym się zechce okupić od klęski?
Tak, srodze nam zaciężył twój oręż zwycięzki!
Możesz zwalczyć nas jeszcze i tryumfem dumny 
Złupić nasz skarb, zagrabić spiżowe kolumny,
Posągi bohatćrów, których imię słynie 
Po świecie; możesz zabrać przepyszne świątynie,
Pałace i okręta, wodzów i żołnierzy
I cezarów i bogów!... ale twój grabieży
Ujdzie rzymska niewiasta... kark rzymskiój matrony,
Gdyby miał się pochylić jarzmem obciążony.
Byłby to srom ostatni, obelga niestarta:
Córa naszych cezarów, lepszych losów warta.
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Nie jćj, być niewolnicą w twoich branek trzodzie;
Gdyby nas tak spodliły nowych klęsk powodzie,
Gdyby wbrew tćj sromocie bogowie milczeli,
Matka Graków-by wstała z grobowćj pościeli
I z cnotliwą Lukrecyą, godną wiecznćj chwały,
Twarz-by nędznych odrodków policzkiem schłostały!

ATTYLA.
Idź, powiedz synom waszym: gotujcie pałace,
Do bram Rzymu Attyla rychło zakołace!
Takito sojusz z wami! Gdy was depcę nogą,
Schlebiacie nikczemnicy wskroś przejęci trwogą;
Ledwiem odszedł, wnet zdrada waszych serc się czepi:
Do góry pyszne czoła!., tćm lepićj!.. tćm lepićj!..
Gdzie stąpił koń mój, ziemia trawą nie porasta 
Mówi lud, a jam przecież pominął dwa miasta:
Nad Tybrem, nad Sekwaną, trawa rośnie jeszcze,
Papież dotąd i cezar... dwa widma złowieszcze 
Sen spędzają mi z powiek! lecz dzień niedaleki,
Znów pod mieczem Attyli wytrysną krwi rzeki!
Maksymin odchodzi z orszakiem. Wściekły z gniewu Attyla, 

miota się, ryczy, jak lew ugodzony oszczepem. Oddala dworzan, za
trzymuje tylko Hildygę.

— Ty będziesz żoną moją!—zawoła—dziś nasze ślubne gody! 
Królewna, jakby rażona gromem, opiera się gwałtownie; lecz At

tyla umie złamać jej opór.
— Od ciebie—rzecze—zależy los ojca i burgundzkich jeńców. 

Gdybyś jednćm słowem, jednćm skinieniem, dała poznać, że działasz 
wbrew twój w’oli, krew ich popłynie pod toporem; wszyscy polegną, za
cząwszy od Waltera i króla Henryka.

Tłum powraca na scenę. Attyla zapowiada małżeństwo sw'oje 
z Hildygą. Milczenie jćj zdumiewa wszystkich: miałźeby tron barba
rzyńcy tyle uroku dla nićj? Napróżno Burgundy wyrzucają odstęp
stwo nieszczęśliwćj, napróżno Henryk zowie ją  córką wiarołomną, pró
żno rzuca przekleństwo na jej głowę. Sam tylko Walter odgadł po
święcenie Hildygi: on jeden zgina przed nią kolano.

WALTER.

Twe serce przebaczy 
Te klątwy, te obelgi, te słowa rozpaczy.
Ja cię znam, promień gwiazdy bije z twego czoła!
Jeśli ją  mętny tuman owionie dokoła,
Jeśli blask jćj przeczysty w chmurach się zanurzy,
Ja  powiem: urągajcież wy chmurom i burzy
I wichrom szalejącym i śnieżnćj zamieci,
Nie gwiaździe: ona czysta, ona zawsze świeci!
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W trzecim akcie, Mundo, śpiewak i wróżbita Attyli, oznajmia pa
nu swemu, że pod bokiem jego ułożono zamach na oswobodzenie kró- 
lewnćj. Jakoż w rzeczy samśj, młodszy syn Attyli, Ellak, syn ger- 
manki, postanowił bądźcobądź uprowadzić Hildygę z Walterem i Hen
rykiem. Królewna odmawia, nie chce wolności okupionej krwią jeń
ców burgundzkich.

Attyla prowadzi na tron królewnę, czoło jćj zdobi koroną,. Roz
poczyna się obrzęd godowy. Obyczajem Hunów, obecni przystępują 
kolejno do narzeczonej, w złotą jćj czaszę wlewają po ko kilka kropel 
miodu. Za innymi przystępuje lirnik Mundo.

ATTYLA.

Nim wyśpiewasz lirniku pieśń godną królowćj 
Spełnij pubar!..

MUNDO (odsuwając podaną czaszę).

Ja śpiewam i bez tćj podniety:
Niech wino pali serce rzymskiego poety!
Jam prosty Hun, mych ojców trzymam się zwyczaju:
Dla mnie dosyć przeczystśj krynicy Dunaju.
W nićj pieśń zahartowana brzmi jak ostrze stali,
Chłodna jak śnieg na górach, błyska lecz nie pali.
I Mundo przystępuje do królowćj, powtarza pieśń godową, wy

sławia w nićj topór Attyii.
Niech miecz sławią rzymscy wieszcze,
Niech go śpiewa lira grecka,
Dziad zgrzybiały tnie nim jeszcze,
On nie cięży dłoni dziecka;
Ja nań patrzę okiem wzgardy,
Sławię pieśnią oręż twardy,
Co kadłuby rąbie w ćwierci,
Siecze, wali, wart olbrzyma,
Sławię topór, co go trzyma 
Dłoń Attyli, boga śmierci.

W drzewiec wprawion młot Marsowy,
Przepojony krwią do syta,
Bóg Thor w walce przeddziejowćj 
Zwalił smoka nim Faldita!
Patrzcie, topór w słońcu błyska,
Czas wam hordy z koczowiskal 
Przez Chrobackich skał gardziele, '
Sadź kudłaczu!.. Wilcy żywo 
Rozmykajcie paszcz krwi chciwą,
Topór dla was łupy ściele!

O! Burgundów białe córy,
Zkąd żałosna wasza skarga?
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Ten co topór wzniósł do góry 
Złote wasze kosy targa;
Czemu łuną się czerwieni 
Chmura w biegu po przestrzeni?
Bo krwi morze ją  zasila,
Bo mknie parta nawałnicą,
Nad cmentarną tam kostnicą 
Gdzie z toporem szedł Attyla!

Hunowie przywtarzają grzmiącym okrzykiem, podnoszą puhary: 
sam tylko Attyla nie dzieli powszechnego zapału. Podejrzliwym wzro
kiem ś^iga burgundów; aby do gruntu zbadać rzecz, obmyśla zasadzkę: 
z powodu małżeństwa swego, powraca wszystkim wolność. Na słowa 
łaski, ogólne milczenie jedyną jest odpowiedzią. Król Henryk odejść 
nie może; zarzuconoby mu, że bezcześcią córki okupił swoję wolność. 
Walter nie odejdzie, nie opuści Hildygi. Opór śmiałego Franka ude
rza Attylg, doprowadza go do wściekłości.

ATTYLA.
Tyś ją  kochał!

WALTER.

Kochałem i kocham...
ATTYLA.

Śmierć tobie!
WALTER.

Czćm mi śmierć, gdy jej mogę służyć jeszcze w grobie!
Jeśli krew co z mej piersi pod toporem ściecze,
Wnet rozbudzi do pomsty archaniołów miecze!...

ATTYLA.

Żadna ciebie potęga skrzydłem nie otoczy:
(do H unów , ukazując W altera).

On umrze, on Attyli śmiał urągać w oczy!
WSZYSCY.

Tak, śmierć mu, śmierć!
HILDIGA (przybiegając).

Attylo!
ATTYLA.

Milcz!... próżno twe słowo... 
Kto z was podniesie topór nad przestępcy głową?

RÓŻNE GLOSY.
Ja!... ja!...

HENNOK ( rzucając się m ifilzy tłu m )
Walter jest księciem, z krwi zacnych rycerzy,

Umrze pod ciosem moim, ta cześć mu należy!
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ATTYLA.
Oto mój topór, synu, ukarzem go razem:
Ty krzepkićm twćm ramieniem, ja mojćm żelazem.

WALTER.
Żegnaj wigc królu Hunów krwią ludzką pijany!
Ma głowa spadnie tylko... jam w czci niezachwiany;
Tyś panem życia mego, ale w piersi, na dnie,
Jest siła, którą wola twoja nie zawładnie;
Twe ratnig Rzym pokona, bramy Aten skruszy,
Zwalczy świat, lecz nie sięgnie w głąb człowieczej duszy.
Zaczem pójdg do Boga skazan twym wyrokiem,
Nie wzbronisz oku memu spotkać sig z jćj okiem!
— Otóż wzbronię—woła wściekły z gniewu barbarzyniec i roz

kazuje kapłankom rzucić zasłonę na oblicze królowćj.
Hunowie uprowadzają Waltera; po chwili słychać przeraźliwy ich 

okrzyk; wyrok spełniony... Jeńcy burgundcy upadają czołem ku ziemi.
Wpada na scenę Hennok; trzyma w ręku topór nieociekły ze 

krwi; składa go na stole przed Attyla. Hildyga wsparta na ramieniu 
Geruncyi, branki burgunckiej, ukazuje zdaleka topór krzepkiej swej 
towarzyszce. Na rozkaz króla, kapłanki uprowadzają królowę do jej 
komnat; Attyla woła Hunów na ucztę. Trąby grzmią pobudkę bojową; 
puhary krążą na cześć odniesionych tryumfów.

Akt czwarty przenosi nas do wielkićj sali. Zasłona ze złotogło
wiu oddziela ją  od komnaty królewskiej. Kapłanki wprowadzają Hil
dygę, zdejmują koronę z jej głowy, odbierają sztylet.

— Tu—rzecze starsza z orszaku—nie jesteś już królową, lecz tyl
ko małżonką Attyli!

Odeszły kapłanki: Hildyga postępuje sama. Obiega salę wkoło... 
Może ręka jćj napotka jakiś oręż, choćby nóż prosty... nic i nic! Na
gle wpada wierna Geruncya, z pod płaszcza dobywa topór... ów topór 
Attyli zbroczony krwią Waltera. Na znak Hildygi, rozsuwa zasłonę, 
topór ukrywa pod wezgłowiem.

Branka wybiega i oto ukazuje się Eliak.
— Uciekaj—woła—póki czas: ojciec twój czeka ukryty... Ja mu

szę cig ocalić!... Walter kładąc głowę pod topór, szepnął do mnie: „ra
tuj Hildygg!” Wypełnig świgcie rozkaz!

— Ratuj ojca—odrzecze Hildyga—ja zostang!...
Z oporu jćj, Ellak odgaduje tajemny zamach. Ellak syn german- 

ki obwinionćj o spisek, trzymanej od roku w wigzach, ma w duszy żal 
do ojca; nie pragnie przecież jego zguby; radby nawet ostrzedż go
o grożącćm niebezpieczeństwie; ale ostrzeżeniem tem zgubi Hildygg, 
którą kocha tajemną miłością. Położenie jego tćm trudniejsze, że 
śmierć Attyli straszne dla całego rodu pociągnie za sobą nastgpstwa:

ELLAK.

Nie śmierć tylko, lecz gorsza od śmierci niesława
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Spadnie ojcu na głowę! Stare Hunów prawa 
Starzają w wiekuistym sromie i bezcześci 
Króla, gdyby haniebnie legł z ręki niewieściej.
Jemu stos nie zapłonie, grób nie skryje ciała:
Rozszarpie je na kęsy zgraja psów zgłodniała;
Krew nie zmyje tćj plamy! ciężkie hańby brzemię 
Wieczną spada puścizną na potomne plemię.
Jeśli syn psa napotka, drży od grozy blady:
W psiej źrenicy on pozna krwi ojcowskićj ślady!
To dzikie prawo Hunów, czyni rozwiązanie rzeczy nadzwyczaj 

dramaty cznóm.
Słychać kroki... otóż i Attyla. Hildyga wybiega do poblizkićj 

komnaty.
— Ostrzeż go!—rzecze do Ellaka;—spełnij twoję powinność; ja 

dopełnię mojej!...
Ellak zostaje sam. Ojciec kipiący gniewem rzuca się na syna, 

obecność jego w tem miejscu, o tćj porze, nie jestże oczywistym dowo
dem zdrady?

Napróżno Ellak błaga o wolność dla Hildygi, napróżno ostrzega
o niebezpieczeństwie.

— Ojcze!—woła—nie czekaj chwili... krew Waltera płynie po
między wami. Któż wić do czego rozpacz doprowadzić ją  może?

Attyla głuchy na wszystko, rzuca w oczy synowi grad palących 
pocisków.

Dość tych kłamstw, z twoich źrenic błyska myśl zdradziecka.
Ty zdradę z mlekiem matki wyssałeś od dziecka:
Krata była więzienna jćj zbrodni zapłatą...
Ona umrze!
Ellak zadrżał; słowo skonało mu na ustach. Nie wyznał taje

mnicy. Już tu nie idzie o samę Hildygę, ale o życie matki. Attyla, 
jeśli ocaleje, spełni co zapowiedział; z ust jego nigdy próżna nie wy
biega pogróżka. Syn poświęcić matki nie może!...

ATTYLA.
Grozisz mi! Precz ztąd!...

ELLAK.
Ojcze! domysły nie mylą...

ATYLLA.
Jam już nie ojcem twoim!... Precz!...

ELLAK.
Królu Attylo!

Chciałem wyrwać Hildygę z rąk twych... nadaremnie...
Zatrzymaj ją... (odchodzi).

ATTYLA (sam).

Groźba!... w jego milczeniu myśl moja pochwycą 
Jakiś wątek zdradziecki!... dziwna tajemnica!
Hildyga!... od miesiąca jak ją  mam na oku,



Zda się widzę tę postać w przeszłych dni potnroku!
Widziałem ją... gdzie? kiedy? pytam nadaremno,
Myśl ta mąci mi zmysły, panuje nademną...
Trapi mnie... jak gdy robak do mózgu się wgryzie!...
Ha! wiem... wiem... raz, pamiętam, o zmroku w Trewizie, 
Wszedłem w progi kościoła... zwalone na kupy 
Księży pomordowanych tarzały się trupy...
Śmiałą stopą przez krwawe przebrnąłem kałuże...
Nagle postać niewieścią spostrzegam na murze:
Wieniec złotych promieni wytryska z jój głowy;
Obie stopy na kuli wsparła lazurowćj,
Pod niemi wąż potworny, próżno grzbiet wypręża:
Niewiasta bosą nogą przyciska łeb węża...
To ona... to Hildyga... tylko że tój lice 
Ostrzejsze i zuchwałej patrzą jej źrenice!
Hildyga unosi makatę, ukazuje się przed oczyma Attyli. Krwawy 

tygrys, który dotąd nie znał co trwoga, zadrżał wobec słabej gołębi
cy. Złowrogie przeczucie ściska mu lodem krew w żyłach. Pogrom
ca ludów, cofa się przed kobietą. Pchany przecież siłą niezwalczoną, 
chwyta ją  wpół, wciąga do przyległćj komnaty. W tejże chwili sły
chać krzyk przeraźliwy.

Synowie Attyli z tłumem Hunów, wpadają na głos króla. Hildy
ga ukazuje się z poza makaty, blada, obluzgana krwią, z toporem w rę
ku... woła straszliwym głosem:

Chodźcie wszyscy: Attyla kona tam... w bezcześci!
Upadł pod tym toporem, legł z ręki niewieściej:
Rzućcież psom jego trupa.

(do H ennoka).
Morderco Waltera!

Patrz... spełniłam powinność!...
I wpycha Hennoka do komnaty.
— Śmierć nikczemnój!—zawoła syn Attyli.
Tłuszcza chwyta za oręż, a oto zbroczony w krwi Attyla wchodzi 

chwiejącym krokiem: poświęca żądzę zemsty, by ocalić cześć rodu 
swego.

— Ona kłamie!—zawoła—trwoga splątała jej zmysły! Ja sam 
uniesiony szałem, rzuciłem się na topór!... Ona niewinna!... uszanuj
cie królowę!

I Attyla coraz bardziej chwieje się na nogach.
— Synu mój!—rzecze do Hennoka—zatknij tu sztandar Hunów, 

niechaj skonam pod jego cieniem.
Wtćm powstaje szalony zgiełk; przy blasku łuny pożarnej uka

zuje się sztandar... to nie sztandar Attyli!
Oddział Franków wpada na scenę. Po trupach pomordowanych 

Hunów, wdarli się nocą do grodu Attyli. Król Henryk rozkuty z wię
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zów, przyciska do piersi Hildygę. Attyla kona, ścigając oczyma sztan
dar tryumfującćj Lutecyi.

Tak się kończy wspaniały dramat. Krytyka skora do wyszuki
wania plam na słońcu, zarzuca poecie niektóre ustępy zbytecznie prze
dłużone i inne drobne usterki. Jakkolwiekbądź, publiczność paryzka 
przyjęła utwór ten z gorącym zapałem a głos powszechny mieni go 
drogocennym klejnotem w dzisiejszej dramatycznej literaturze.

Po pierwszem przedstawieniu Attyli, Bornier otrzymał zaszczyt
ne miejsce konserwatora Biblioteki arsenału; miejsce to zajmował 
Adam Mickiewicz w ostatnich latach życia; młody autor A ttyli rozpo
czął wówczas urzędowanie, pod zwierzchnictwem wielkiego poety na
szego.

Gody Attyli obiegają już Francyą. Towarzystwo artystów dra
matycznych z upoważnieniem autora rozpoczęło przedstawienia w Nor- 
inandyi, poczem odwiedzi miasta belgijskie. Rolę króla Hunów odgry
wa tam Dutertre (Bolesław Pluciński). Pierwsze przedstawienie od
było się 8 maja w mieście St. Germain. Byliśmy świadkami tryumfów 
młodego artysty naszego. Nie naśladował on bynajmnićj słynnego Du- 
maina z Odeonu, lecz stworzył sam rolę krwawego bohatóra, nie oglą
dając się na obce wzory. Wywiązał się z tego wybornie, z zupełnem 
zadowoleniem autora i gorącym poklaskiem słuchaczów.

Ukazał się w druku nowy tom studyów słowiańskich p. Ludwika 
Leger: jestto zbiór luźnych artykułów poświęconych literaturze, histo- 
ryi i sprawom współczesnym. Znajdujemy tu życiorysy Palackiego 
i Deaka, wiadomość o promotorze panslawizmu z wieku XVII, Jerzym 
Kryżaniczu kroacie; rozprawę o Janie Ilussie i t. d. Zwrócił szczegól
niej uwagę naszę, ustęp o Henryku IV królu francuzkim, wyjęty z dzie
ła, ogłoszonego niedawno w Briinn w Morawii, p. t.: Spisy Karla Slar- 
siho a Zerotina, Listowe psani jazylciem ceslcim. Wydawcą dzieła 
tego jest Brandll, znany filolog.

Ów Karol z Żerocina, należał do najżarliwszych zwolenników 
wyznania Braci Morawskich, z końca XVI i początków XVII wieku. 
W roku 1592 zebrał on zbrojny oddział i pośpieszył w pomoc królowi 
Nawarry, walczącemu przeciwko Lidze. Było to w czasie, kiedy Hen
ryk przemyślał już o przejściu na łono katolickiego kościoła, czego 
miał dokonać w roku następnym. Spostrzegł to niewątpliwie Zerocin, 
ztąd niechęć jego przeciw królowi, objawiająca się coraz wyraźniej 
w listach.

Zrazu Morawczyk cieszy się powodzeniem Ilugonotów. „Dzięki 
Bogu, pisze on, sprawa króla idzie jak najlepiej. Marszałek Momoran- 
slty (Montmorency), pobił nieprzyjaciół jego w Langwedoku. Gotów 
tćż jestem ponosić wielkie trudy. Ja nie należę do tych, co siedzą ra 
dzi doma, przy piecu, zjadają pieczone jabłka i popijają ciepłe piwo 
z masłem, a myślą nie wybiegną poza dzień jaśniejszy. Stworze
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ni jesteśmy nie na zabawę, lecz do pracy; choćby mi przyszło toczyć 
kamień Syzyfa, przyjąłbym to bez chwili namysłu.”

Wkrótce jednak Żerocin śpiewa na inną nutę. „Niestety! woła 
on, nie wszystko złoto co się świeci! Nie jesteśmy takiemi żołnierza
mi jak to sobie świat wyobraża; nie mamy wcale odwagi, nie zdobę
dziemy tćż miasta Rouen, chyba że Pan Bóg złoży je cudem w nasze 
ręce. Od dwu miesięcy, ciągnie dalej, włóczymy się jak cygany. Król 
tak zniszczył kawaleryą, że dziś jćj całkiem nićma: ten stracił konia, 
ów pieniądze, tamten znów chory; wszystko dąży ku zgubie!... Co chwi
la porywamy za oręż, biegamy to wprawo, to wlewo, aleśmy dotąd nie 
wykonali żadnego bohatćrskiego czynu.” „Moi ludzie chorzy, pisze 
znów w innym liście, niektórzy z nich trzymają się ale przemyślają 
tylko o powrocie do domu. Francya nie poszła im w smak, woleliby 
spać na piernatach morawskich, niż na słomie tutejszćj. Ja także, 
gdyby nie ciekawość, nie dbałbym wcale o Francyą. Mam jćj dosyć, 
a jeśli Bóg wypuści mnie ztąd, już tu więcćj noga moja nie postanie.” 

W ostatnim liście nakoniec, Żerocin wypowiada jasno co mu cią
ży na sercu. „Król, mówi on, nie zajmuje się religią, nie dba o wol
ność Bożego słowa; ludzie pobożni naganiają go surowo, że nie zwołał 
dotąd powszechnego zboru reformowanych.”

Niechęć Morawczyka zawiedzionego w nadziejach, nie dziwi nas 
bynajmnićj, dziwi nas za to i gorszy sąd Francuza o królu, który wy- 
dźwign^ł z przepaści Francyą i chwałę jćj poduiósł tak wysoko.

„Żerocin, lubo oddany Henrykowi IV, mówi p. Lćger, nie łudzi 
się wcale co do jego charakteru, sądzi go ze słuszną  surowością. Ta 
korrespondencya, pewni jesteśmy, przynosi ważne świadectwo przysz^ 
łym historykom Bearneńczyka.”

Pan Lćger należy widocznie do tćj szkoły, która zaczynając 
dzieje Francyi od 1789 roku, radaby zatrzćć całą przeszłość i zagasić 
wszelkie promyki, na czole ulubieńców narodu. Wiadomo że konwen- 
cya tak nienawistna Burbonom, uszanowała przecież wielkiego ich pro
toplastę, pamiętna, że król ten wydźwignął Francyą z odmętu wojen 
domowych, że pragnął uszczęśliwić lud swój, rozszerzyć dobrobyt po
wszechny, a co więcćj sfederować wszystkie ucywilizowane ludy Euro
py i na solidarnćm połączeniu ubezpieczyć ich przyszłość. Autor zwo
lennik tćj zacućj szkoły która i u nas zdziera z czoła wawrzyny ostat
nim Jagiellonom, poniża prace czteroletniego sejmu i ustawę majową; 
p. Lćger wydobył z literatury czeskiej, dokumenta protestanckiego 
stronnictwa i popiera niemi swój system.

Co do nas pewni jesteśmy, że ani pociski zniechęconego cudzo
ziemca, ani stronnicze sądy p. Lćger i jego szkoły, nie zagłuszą w su
mieniu Francuzów tego vox populi, który oddawna ocenił Henryka 
i widzi w nim najżywotniejszy wyraz ducha narodowego.

W literackim dziale, długi ustęp poświęca autor pani Durand, 
znanćj pod pseudonimem Henri Greville, autorce Dosi, Soni, Księżny 
Ogierów i tylu innych powieści, które odkryły przed Francyą świat 
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nowy, a zniszczyły tysiące zastarzałych uprzedzeń. „Dotąd, mówi pan 
Lćger, Francya znała tylko nadwołżańskie społeczeństwo z potwarzy 
rozsiewanych przez Niemców i innych jeszcze, ku którym zbyt powolne 
skłaniała ucho, jak gdyby ktoś chciał sądzić Anglią z tego co mówią
0 niój Irlandczycy!”

Pani Greville, zdaniem p. Leger, działa w myśl oportunizmu po
litycznego, który w ciągu ostatnich lat dziesięciu ukazał Francyi nowe 
drogi, przemawiając do narodu, jak niegdyś święty German do Klowi- 
sa: „Podnieś głowę, znienawidź co dotąd ukochałeś, uczcij co miałeś 
w nienawiści!” Pani Greville, powtarzamy, wielce zasłużyła się Fran
cyi, zdaniem p. Leger. Równą zasługę położył Deroulede, przedsta
wiając w teatrze Hetmana, t. j. zapasy bohaterskich kozaków, przeciw 
zastępom Władysława IV. „Dziesięć lat temu, mówi p. Leger, dzieło 
Derouleda dziś przyjęte z najwyższym zapałem, byłoby niemiłosiernie 
wygwizdane. Opinia publiczna widziałaby tylko nikczemnego oszczer
cę w poecie, który pięknym wierszem ozdobił prawdę historyczną!

Przeciw tej apoteozie Hetmana świadczy wymownie fakt, że dra
mat Derouleda, pomimo pięknych wierszy upadł w teatrze Odeońskim, 
po dwumiesięcznych ledwie przedstawieniach.

W osobnym ustępie o mistyfikacyi literackiej, p. Leger, opiera
jąc się na dwu uczonych filologach czeskich Ireczkach, odziera ze czci 
Werkowicza, wydawcę pieśni Bułgarów rodopskich; mieni go fałsze
rzem i oszustem. Nie myślimy podejmować tćj sprawy, kompeten
tniej od nas podjął ją  pan Bronisław Grabowski w marcowym zeszycie 
Biblioteki Warszawskiej; chłoszcząc surowo lekkomyślność francuzkie- 
go krytyka, i dodając najsłuszniejszą uwagę, iż samo wystąpienie pro
fesora Aleksandra Chodźki za Werkowiczem, wystarczało zawistnemu
1 samochwalnemu profesorowi Sorbony, aby przeciwne zajął stanowi
sko. Dorzućmy tu tylko uwagę, że profesor Chodźko, jakkolwiek ude
rzony był pięknością pieśni rodopskich, czego dowiódł wykładając je 
przez dwa lata w Kollegium francuzkiem, nigdy przecież nie utrzymy
wał z Werkowiczem, jakoby starożytni Bułgarzy mieli być twórcami 
cywilizacyi mylnie przypisywanej Grekom. Nazwy wedyckich bogów: 
Wisznu, Siwy, raziły go niewłaściwością, a w użyciu ich widział nie
smaczne naciąganie. Nie wchodząc jednakże w epokę powstania 
owych powieści rodopskich, wykazywał ich oryginalność i pełną wdzię
ku prostotę, właściwą tylko utworom ludowym. Wyjątkowe warunki, 
w jakich Bułgarzy przeżyli dwanaście wieków na półwyspie Bałkań
skim musiały wypiętnować się w ich poezyi. Sama etnografia tego lu
du, powstałego z mieszaniny turańskich przybyszów ze słowiańskimi 
tubylcami, tłómaczy tę fantastyczną cudowność, przypominającą w ich 
pieśniach obrazy Kalewali, a zarazem miłość pługa i roli, właściwą 
słowiańskim Aryom, wydatną szczególniój w wędrówkach króla Sada. 
Położenie zaś geograficzne, w pobliżu greckich ludów, tłómaczy ten 
powiew helenizmu, uderzający szczególniój w postaci Urfena, któremu 
trudno odmówić jakiegoś dalekiego powinowactwa z Orfeuszem. Zbli
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żenie to nic leży zapewne w jego zaklętej fletni, gdyż jak słusznie 
przypomina p. Grabowski, i nasza fujarka, co nie zasłyszała piania ku
ra, ni gwaru ludzkich głosów, poruszała także do tańca i żywych 
i umarłych; zbliżenie to, według nas, leży raczćj w porwaniu Rosidy 
z kraju wiekuistych ciemności, niby Eurydyki z piekieł i w walce z trój- 
głowym potworem, przypominającym Cerbera.

Najsłuszniej też p. Grabowski czyni uwagę co do wojowniczego 
ducha nadwotżańskich Bułgarów, że niepodobna by lud dziki, koczo
wniczy, łupiezki i zaborczy, mógł nie okazywać męztwa i nie polegać 
na sile fizycznej. W dalszej części zbiorów Werkowicza, niedrukowa- 
nych dotąd, znamy rapsod o carze Krumie, wykładany z katedry przez 
profesora Chodźkę. I tu nie brąk czarów i zaklęć, ale obok tej cudo
wności, uderza męzka siła i wojowniczy zapał. Jak Urfen przyszedł 
na świat z cudowną świrką w rączce, tak przyszły bohatćr rodzi się 
z cudownym mieczem, wrosłym do niemowlęcśj dłoni.

Rychło dziecię wyrosło w junaka; patrzy ze zgrozą na królów 
i banów, ucztujących przy ojcowskim stole. Oto obraz biesiady, słabo 
odtworzony w przekładzie naszym:

A  od grodu niedaleko,
Na kobiercu tam z murawy,
Zastawiono ponad rzeką,
W ielk ie  stoły , długie ławy.
W ytoczon o  kadzie wina,
Biesiadujeż tam drużyna!

Do nićj młody Krum pośpieszy,
Chmura przemkła mu po czole ,
Z  królów, z banów mnogiśj rzeszy,
N ie  zostal-że nikt p izy  stole?
K ę d y  wokół wzrok dosięże,
Powaleni legli  męże;
Istne trupy, zbrzękłe  lica,
Zwarte oczy, włos w bezładzie,
Krum  na próżne patrzy kadzie.

Gniewem błysła  mu źrenica.
Głośnym śmiechem parsknął wreszcie,
Śmiech po calem rozbrzmiał mieście.
Chwilę stoi zadumany.
— „ Biesiadować wam nie długo!
Lejc ie ,  krzyknie, wino strugą, 1 
Ha! wy króle! ha! wy bany!
Niech zawładnę tą dziedziną,
W  lot roześlę na kraj cały,
Z  czarnćm pismem liścik  biały,
Niech przepada nędzne wino!

N a  myśl o nim drżę od grozy,
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Do pnia topór sam przyłożę,
Nam posiewać raczćj zboże,
Niż zabójcze sadzić łozy.
Z  niemi głogiem kraj porasta,
W  dymie włości, w gruzach miasta.

I Krum spełnił jak  zapowiedział. Umiera stary król; z jego 
śmiercią zmienia się postać rzeczy. Milknie gędźba biesiadnicza, 
zgłuszona porykiem trąb bojowych!

Rwie się z gniazda sokół młody,
Radby wybiedz w świat szeroko,
Zjeży ł  szpony, wlepił oko 
W  Adryana gród nad grody.
Krum  nie traci chwili  czasu,
W o ła  dzielnych do zapasu;
W  żartkiźj piersi krew nie woda,
P o d  warowne podbiegł brony,
A le  greck i  wojewoda,
M a  tam zastęp niezliczony.
Siedzi w baszcie j a k  za tarczą,
Ztąd nad grodem czaty trzyma:
A lbo ż  si ły mu wystarczą,
Bułgarskiego zmódz olbrzyma?

G ród dokoła  szczelnie  zwarty,
A  pod grodem bój zażarty.
Strumieniami krew pocieką,
W  pień Bulgarzyn  wali Greka,
G rek  w Bułgara miota strzały:
Od krwi wody zczerwieniały!..

Słaby ten przekład ledwie że daje poznać siłę oryginału; z głó
wnych przecież zarysów widzićć już można, jak słusznie p. Grabowski 
zaprzecza tym, którzy w pieśniach bułgarskich widzą same czary i za
klęcia, a nie mogą dopatrzyć ducha wojowniczego.

Pod tytułem: D w a j dyplomaci: Hrabia Raczyński i Donozo Cor- 
tcz margrabia Voldegamas, lir. Ademar d’Antioche wydał u Plona 
obszerne dzieło w wielkim tomie, obejmujące dokładny zarys polityki 
dworu hiszpańskiego, pomiędzy rokiem 1848 a 1854, zaczerpnięty 
z notat br. Raczyńskiego, jak niemnićj korrespondencyą polityczną 
tych dwu współczesnych mężów stanu.

Hr. Atanazy Raczyński, urodzony w Poznaniu r. 1788, zmarły 
w 1874 r., był rodzonym bratem zasłużonego w literaturze naszćj 
Edwarda. Po ukończeniu nauk w Berlińskim uniwersytecie, rozpoczął 
dyplomatyczny zawód. Ścisła przyjazń, łącząca go z królem pruskim 
Fryderykiem Wilhelmem IV, utorowała mu wcześnie drogę do wyso
kich godności. Mianowany nasamprzód posłem przy duńskim dworze,



przebył lat kilka w Kopenhadze; następnie wysłany został w tymże 
charakterze do Lisbony, nakoniec do Madrytu w r. 1848. Tu pozo
stał lat cztery. W tymże samym czasie Donozo Cortez był posłem 
hiszpańskim w Berlinie. Obaj dyplomaci, równie żarliwi katolicy, ró
wnie przywiązani do monarchicznych instytucyi, a przerażeni prądem 
idei rewolucyjnych, grożących wówczas tronom, związali się trwałą 
przyjaźnią i w ciągłój pozostawali z sobą korrespondencyi. "Związki 
te przerwała śmierć Donozo-Corteza w r. 1853.

Hr. Raczyński znalazł w Madrycie innego jeszcze przyjaciela, 
hr. d’Antioche, ówczesnego posła sardyńskiego, przy dworze hiszpań
skim. Temu to przyjacielowi powierzył testamentem swoje archiwa 
i rękopisy. Między innemi była tam księga notat, w którój zapisywał 
codziennie najdrobniejsze wypadki i wrażenia z życia dyplomatyczne
go. Z tychto bogatych materyałów, hrabia Ademar d'Antioche, syn 
sardyńskiego posła, ułożył dzieło świeżo wydane, ogarniające przeciąg 
lat czterech, tak ważnych w dziejach Europy.

Poseł Fryderyka Wilhelma przybył do Madrytu w maju w 1848 
roku, pod wpływem przyjaznych okoliczności. Król pruski tylko co 
uznał rządy Izabelli; ujęci tem Hiszpanie, przyjęli posła w sposób bar
dzo sympatyczny i uroczysty. Innego całkiem przyjęcia doznał książę 
Hieronim Napoleon, dwudziesto-sześcioletni wówczas młodzieniec, wy
prawiony jako poseł do Madrytu, przez Ludwika Napoleona, tylko co 
mianowanego prezydentem. Rodzina Bonapartych mało wtedy zna
czyła u zagranicznych dworów; w Hiszpanii tym większą budziła nie
chęć. Książę przyjęty był obojętnie, nawet niegrzecznie. Raczyński 
opowiada, że kiedy poseł francuzki przedstawił królowej listy wierzy
telne; Izabela, w odpowiedź na jego mowę, wyszepnęła kilka słów nie
wyraźnych, w których dosłyszano jakąś klątwę hiszpańską. Spo
strzegł to ambasador, odchodząc bowiem z posłuchania, rzekł do ota
czających go osób: „nie okazała mi najmniejszego względu.”

W lat cztery potem odwróciła się chorągiewka. Błyszcząca 
już gwiazda Napoleonów, zbliżających się do tronu, zaimponowała 
dworowi madryckiemu, zorza zaś chwały pruskiój, tak słabo jeszcze 
świeciła w mgłach przyszłości, że oczy polityków hiszpańskich nie mo
gły jój dopatrzćć. Z lekceważeniem tóż minister spraw zagranicznych 
traktował posła pruskiego, widząc w nim przedstawiciela drugorzędnej 
potęgi. „Pragniemy być w dobrych stosunkach z Prusami, rzekł do 
niego margrabia Miraflores, lecz w Wiedniu tylko układają się wielkie 
sprawy.” Obrażony do żywego poseł pruski, tak pogardliwem oświad
czeniem, opuścił natychmiast Madryt, w końcu 1852 roku.

Bzecz przeszła bez groźnych następstw; przyznać jednak trzeba, 
że politycy hiszpańscy nie dali dowodu przenikliwości.

Hr. Atanazy Raczyński, obok zajęć dyplomatycznych, pracował 
wytrwale nad historyą sztuk pięknych. Znawca i lubownik sztuki ma- 
larskićj, zebrał szacowny zbiór obrazów i wydał w języku francuzkim 
kilka ważnych dzieł w tym przedmiocie. Kilkoletni pobyt w Lizbonie,
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a potem w Madrycie rozszerzył jeszcze jego pogląd i przyczynił się 
wielce do wyrobienia estetycznego smaku.

Pierwsze z dzieł jego: Historyą sztuki nowożytnej w Niemczech, 
w trzech wielkich tomach, wyszła w Paryżu w r. 1836—1841. Pó- 
źnićj toż dzieło ukazało sig w niemieckim przekładzie Hagena, ozdo
bione wspaniałemi rycinami, drzeworytami i atlasami. Drugie dzieło 
p. t.: Sztuki piekne w Portugalii, drukowane było w Paryżu w r. 1846. 
Oprócz tego wydał Dykeyonarz krytyczny, stanowiący dalszy ciąg po- 
przednićj pracy, wydawany w r. 1847.

Kilka tygodni temu umarł w szpitalu tutejszym powieściopisarz 
i publicysta, zapomniany dziś, który jednak przed dwudziestu kilku 
laty przemknął po widnokręgu literackim, jak raca fajerwerkowa, zo
stawiwszy za sobą tuman dymu i cuchnącą woń siarki. Mówimy
o Edmundzie Durantym, jednym z pierwszych koryfeuszów naturali
zmu. Prześcignigty przez Zolg i innych, umarł on wprzód, nim oczy 
przysypano mu ziemią. Jeżeli wspominamy tu jego imig, to dla tego, 
aby pokazać, że autor Assomoaru i Nany niema prawa głosić się 
twórcą nowej szkoły: inni poprzedzili go na tćj drodze.

Duranty w pierwszych powieściach swoich, jak: Nieszczęścia 
Henryely Gerard i Sprawa pięknego Wilhelma, okazał oryginalny ta
lent. Są tam ustępy, skreślone biegłem piórem, pokazujące głębokie
go badacza serc ludzkich; ale autor trzyma się szczelnie ziemi, nie 
wybiega nigdy w świat ideału, wierzy w odrodzenie sztuki przez 
realizm.

Gorliwy nowator wraz z innym zwolennikiem swych zasad Ase- 
zot’em, późniejszym wydawcą Diderota, założył w r. 1856 pismo pe- 
rydyczne p. t.: Realizm. W przeglądzie tym, wydawcy wypowiedzieli 
walkę wszelkim przyjętym tradycyom; ostrym biczem jęli chłostać 
wszelką zasługę i sławę, tak na polu sztuki jak i literatury. Boży
szczem ich w literaturze był Champhleury, w malarstwie Gustaw Cour
bet, który zburzeniem kolumny Vendome, miał zyskać późnićj nazwg 
nowego Herostrata.

Imig greckiego sztukoburcy nasuwa się nieraz pod pióro Duran- 
temu, snać pozazdrościł mu sławy. „Wczoraj, pisze on, przyjaciel 
mój, potomek Herostrata, rzekł do mnie: „Idę właśnie z Luwru, gdy
bym miał był zapałki, podłożyłbym bez skrupułu ogień pod tg kata- 
kuinbg, z przekonaniem że oddajg przysługg sztuce przyszłej.”

Rafael szczególny budzi wstręt w zawziętym realiście. „Zalecać 
dziś Rafaela, jako studyum, woła Duranty z oburzeniem, to anachro
nizm, to szaleństwo!”

Grecka tunika, równie jak  toga rzymska, rażą smak wydawców 
Realizmu. „Frak ze slokwiszowytn ogonem i bluza robotnika, godne 
jedynie, według nich, figurować na obrazach i posągach XIX wieku.” 

Ostrzejsze jeszcze bomby rzucają w oczy poetom „tym ostatnim 
farserom  okłamującym ludzi.”
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„Wnoszę następujące prawa, pisze Duranty w swym przeglądzie.
Art. I. Wszelka poezya zabroniona pod karą śmierci. Każdy 

nowo wydany wiersz skazany na zatratg.
Art. II. Wiersze napisane przed ogłoszeniem tego prawa, usu

nięte bgdą z obiegu, zamknigte w skrzyni na kłódkę, obwarowane pie- 
czgciami.

Oto sądy ogłoszone w Realizmie o współczesnych pisarzach 
i poetach. Wiktor Hugo monstrum; Lamartine Sentymentalna Kreol- 
ka; Musset, Cień Don Juana, Banville z całą szkołą parnasistów: 
Grzechotki napełnione kamykami; Michelet: Pusty Ideolog; Balzac: 
Entuzyasla i egzagerator.

Przegląd obiegał knajpy. Courbet przyklaskiwał oburącz. Mi
mo to Realizm konał jak ów pierwiosnek naszego poety, który wyszedł 
przedwcześnie z pod murawy spruszonój śniegiem. Skonał wreszcie, 
przeżywszy ledwie kilka miesigcy. Duranty taki napisał mu nekrolog:

„W pierwszym numerze Realizm  pełzał na brzuchu, jak zwierz 
wylęgły w bezładzie chaotycznym; potem powstał na nogi, wreszcie jak 
wilk z najeżoną siercią, pomknął gościńcem i wyszczerzał zgby na 
przechodniów. Dziś zwierz skonał, naturaliści wypchali skórg słomą, 
pomieścili go w swćj kollekcyi. Cieszcie sig: Realizm  umarł! niech 
żyje Realizm!

Nie było to czcze słowo. Posiew Durantego nie padł na skałg, 
lecz rozrodził sig w porze dla siebie stosowniejszej. Realizm odżył na 
każdem polu sztuki. W malarstwie zrodził szkołg impr esy oni stów, 
depczących pogardliwie wszelkie prawa uświęcone tradycyą, szukają
cych w przyrodzie strony szpetnej i trywialnej. W powieści zrodził 
owe cuchnące brzydoty, których ostatnim wyrazem Assomoir i Nana. 
W krytyce artystyczućj zrodził profesorów, głoszących z katedry, że 
Rafael niegodzien rozwiązać rzemyka u obuwia dzisiejszych kolorystów, 
jak nauczał Taine w szkole sztuk pięknych. W krytyce literackiej 
szerzój jeszcze rozciągnął swoje wpływy; dosiggnął ramieniem aż do 
gniazda, z którego przed pół wiekiem wybiegła w świat chmura złoto
piórych sokołów, świadcząca o sile żywotnej rodu swego; tam zrodził 
tych rzeczników realizmu, którzy ośmielili się wyrzec: „poeci zgubili 
naród, a więc precz z poezyą!” Niedosyć jeszcze na tem, posiew Du
rantego zrodził całe tłumy tych złowrogich sztukmistrzów, którzy przed 
laty dziesięciu, krwawy dramat, odegrany we Francyi, zakończyli po
twornym, bodajby ostatnim fajerwerkiem!

W przeszłej korrespondencyi naszej, wspominaliśmy o wrzawie, 
wywołanój w Paryżu książką Aleksandra Dumasa: O rozwodzie. Do
wiadujemy się dziś, że francuzki propagator zasady rozwodowej, miał 
równie gorliwego poprzednika w poecie angielskim Miltouie. Dziwnaż 
to sprzeczność umysłów ludzkich! Słynny śpiewak Raju zatraconego, 
który takim blaskiem otoczył postać niewieścią w swej nieśmiertelnej 
epopei, okazywał się w ciągu całego życia najzaciętszym wrogiem ko-



bićt, istnym Schoppenhauerem swego czasu; to jedynie różni go od filo
zofa niemieckiego, że kiedy ten uciekał od kobićt, jak od morowój za
razy, Milton tymczasem potrzykroć wchodził w związki małżeńskie, 
działając sprzecznie z własnemi zasadami.

Życie Miltona było już nieraz przedmiotem głębokich badań. Do 
istniejących życiorysów przybył dziś jeden jeszcze, skreślony w zajmu
jący sposób przez Marka Patizona. Jednotomowe to dziełko, znane 
nam w oryginale, wkrótce ukaże się w języku francuzkim.

Milton należy do szeregu tych geniuszów, którym przyszło udrę
czeniem życia całego okupić świetną aureolę sławy. Był on jak Kamo- 
ens, jak Tasso, jak Klonowicz i tylu innych, męczennikiem ducha wła
snego. Czarodziej, który tak dzielnie grał na strunach serc ludzkich, 
upadał pod ciężarem powszedniego życia. Jego nieszczęścia domowe 
pochodziły więcćj jeszcze z własnój winy, niż ze szczególnego zbiegu 
wypadków. Żadna z trzech małżonek nie była dlań nową Ksantypą, 
jak żona biednego naszego Acerna. Były to raczój smutne ofiary, zde
ptane pogardliwie stopą czciciela ideału, któremu świat nie mógł wy
starczyć.

Poeta wyrobił sobie dziwną teoryą, przypominającą dzisiejszy 
szopenhaueryzm. Według niego człowiek, to jest mąż, był ostatecz
nym celem stworzenia, kobieta zaś istotą niższą, nie pozbawioną cał
kiem duszy, lecz niezdolną przekazać jćj swym dzieciom; dusza ojca 
przechodziła ua nie prawem spadku. Według niego wypadało trzy
mać kobiótę na uwięzi, jako istotę szkodliwą z natury swojój, zamknąć 
ją w obrębie podrzędnych obowiązków, jakie przypadły jej w udziale.

Pierwsze związki zawarł poeta w dojrzałym już wieku, w najdzi
wniejszy sposób. Utrzymywał on w domu swoim pensyą chłopców, 
uczył ich z niezmordowaną gorliwością, nie dając chwili spocząć. Przy- 
tćm zajmował się namiętnie polityką, podkopywał zawzięcie tron kró
lewski. Wśród tych rozlicznych zajęć, dnia jednego nie rzekłszy sło
wa, opuścił dom cichaczem. Po kilku dniach wrócił z siedmnastole- 
tnią małżonką. Ojciec jej Ryszard Powell, obarczony liczną rodziną, 
prowadził życie huczne i wesołe; nie troszcząc się o jutro, zaciągał co
raz to nowe długi. Do wierzycieli jego liczył się także Milton. Powell 
oddał mu w długu córkę, z obietnicą wielkiego posagu.

Milton upodobał sobie młodą Marry z jćj prostoty i nieśmiałości. 
Postanowił wyrobić jój umysł, odpowiednio do swoich pojęć. Niezgra
bnie jednak wziął się do rzeczy; edukacya szła tępo, zniecierpliwiona 
kobióta uciekła do rodziców, oświadczając stanowczo, że nie powróci 
nigdy w progi męża.

Wówczas poeta rozpoczął sprawę rozwodową; podał zaskarżenie 
do parlamentu. Obrażony odebraną odmową, napisał gorący pamliet 
za rozwodem; przypomina w nim prawa Mojżesza i obyczaje biblijnych 
patryarchów: słowem stawia też same argumenta, jakie podnosił nieda
wno Dumas w olbrzymim liście, nakreślonym na pięciuset stronnicach. 
Parlament stał niewzruszony, jak skała; tymczasem młoda Marry, po-

5 1 6  KKONIKA



wolna rodzicielskim namowom, wróciła do domu, upadła do nóg mężo
wi i otrzymała przebaczenie.

Miał zapewne Milton na pamięci tę scenę, kiedy w Raju Utraco
nym nakreślił cudny obraz Ewy, z rozwianym włosem, ściskającej kor
nie stopy rozgniewanego Adama.

Siedm lat przeżyli małżonkowie razem; Milton ociemniał w koń
cu, Marry umarła, zostawiwszy trzy małe córki: poeta zajął się sam 
ich wychowaniem. Po kilku leciech smutnego pożycia, Milton przyszedł 
do wniosku, że jeśli nie znalazł szczęścia w małżeństwie, pochodziło to 
jedynie ztąd, źe Marry niedość była ograniczoną. Umyślił zatern od
mówić córkom wszelkiego umysłowego wykształcenia; nie posyłał ich 
nawet do szkółki elementarnej. W rodzinnych papierach pozostały 
widoczne ślady ich nieuctwa: podpis wszystkich trzech potrzebny był 
na jakimś akcie urzędowym, otóż starsza Anna nakreśliła poprostu 
krzyżyk; druga z rzędu Mary podpisała imię swoje krzywo, z widocz
nym wysileniem; podpis trzecićj Debory, wprawniejszą skreślony ręką: 
ślepy i starzejący się ojciec spuścił ją  cokolwiek z uwagi.

Dom Miltona istnem był piekłem. Twarde jarzmo ojca ciężyło 
córkom, doprowadzało je do bezustannych buntów; służyły mu z przy
musem. Czytanie na głos rzeczy całkiem niedostępnych, tak dalece by
ło im wstrętnem, że Mary uniesiona rozpaczą, modliła się, aby Bóg po
wołał ojca do siebie i swobodnie dał im odetchnąć. Milton kazał im 
czytywać w pięciu językach, których wcale nie rozumiały. Było to 
mechaniczne powtarzanie sylab, w sposób, w jaki gadają papugi. „Je
dnego języka aż nadto dla kobiety!” powtarzał niemiłosierny ojciec.

Zniechęcone córki mściły się w niegodny sposób: ślepota starca 
ułatwiała im zemstę. Anna i Mary sprzedawały ulubione jego książki, 
w zmowie ze sługą, okradały go codzień, zostawiały go samego w do
mu. Pozbawiony opieki poeta, ożenił się powtórnie, ale żona odumarła 
go, przeżywszy z nim ledwie rok jeden. Pojął w małżeństwo trzecią 
żonę; ta przywróciła wreszcie ład rozprzężony: nie mogąc wprowadzić 
w karby zuchwałych córek, wydaliła je z domu: odtąd jako haftarki 
zarabiały na życie.

Trzecia żona, zabiegła gospodyni, tak umiała zniewolić sobie mę
ża, iż zapisał jćj cały niemal majątek, drobną ledwie cząstkę pozosta
wiwszy córkom.

Dziwnaż to sprzeczność między życiem wielkiego poety, a twTór- 
czemi polotami jego w świat ideału. Istny orzeł zapatrzony w słońce, 
umiał rozwijać skrzydła po niebieskich wyżynach, lecz nie umiał stą
pać po ziemi!
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PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Juliana Bartoszewicza: Historya pierwotna, Polski. Tomów IY, 
1878 , 1879. Kraków. Tom I, str. 500; t. II, str. 522; t. III, 

str. 450; t. IV", str. 336 .

Uprawa historycznej gałęzi w naszej literaturze, stosunkowo mo
że się dziś nazwać kwitnącą. Od lat kilku i więcśj, nić mamy prawie 
roku, prawie miesiąca, iżby się w tćj gałęzi nie ukazała jakaś nowa, 
a odznaczona praca, praca już dotycząca przedmiotów całkiem dla czy
telnika nowych, już znanych, ale opartych na źródłach nowych, krajo
wych i zagranicznych. Czasy mianowicie sięgające naszych pierwszych 
Piastów w wieku XI, nasze stosunki do Czech w wieku XV, do Wie
dnia, Brandeburga, Saksonii, w wiekach XVI, XVII i XVIII, te nowe 
wyjaśnienia zyskały. Jednocześnie gromadzą się, objaśniają i ogłasza
ją  materyały, pomoce i źródła, z najdawniejszych akt naszych krajo
wych, administracyjnych, sądowych, kościelnych i t. p., z bibliotek i a r
chiwów zaczerpywane. Nie przestają tćż ukazywać się dalćj Pomni/ci 
dziejów polskich, oceny i rozjaśnienia roczników i kronik, korrespon- 
dencye odznaczonych osobistości krajowych, dyplomatyczne i t. p.

Przy tak nagłćm zyskiwaniu pomocy, przyroście źródeł, ogłasza
nie prac wykończonych, wnioskowych, o tych dziejach dawnych, nie ła- 
twćm się staje. Nim obraz zamierzony, skreślony, ogłosi się drukiem, 
już autor musi uczuwać potrzebę dopełnień, objaśnień, nieraz sprosto
wań. Dzieje się to dziś jednak i w każdćj innćj gałęzi. Równie jak 
dzieje zewnętrzne, dzieje literatury, zasady ogólnego myślenia, wykład 
różnych gałęzi nauk przyrodniczych, systemów przyrodniczych i t. p., 
z dniem każdym ukazują nowe przydatki, nowe odmiany i nowa praca 
w każdym z tych zakresów nigdy dosyć wyczerpującą ukazać się nie 
może. A jednak dobrze czynią pisarze i pracownicy, iż nic zrażają się 
tą trudnością. Praca wszelka wykonana możliwie, ma zawsze koło 
swych następstw, dodatni swój skutek, a trudność owa przy ocenianiu 
tych prac winna być uwzględnianą.

Jakoż mamy właśnie przed sobą pracę niemałego zakresu, obej
mującą bowiem cztery obszerno tomy i dotyczącą naszych ubiegłych
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dziejów, a której strona krytyczna i treść chociażby się i nie przedsta
wiały wyczerpująco wobec poglądów i zniesionych dziś faktów, o ujem- 
ność jednak z tej strony nie powinna być obwinianą, zwłaszcza, iż jak 
kolwiek w roku zeszłym dopiero ogłoszona, właściwie przed kilkunastu 
już laty była skreśloną. O czasie wykonania tój pracy mamy dokładną 
wiadomość z krótkićj, ale nader ciekawój przedmowy, przez wydawcę 
i syna autora książki, na czele położonój. Dowiadujemy się mianowi
cie, iż autor, który był zarazem i współpracownikiem drukującej się 
podówczas Encyhlopedyi powszechnej, rozpoczął ją  był i wykonał 
w czasie poróżnienia się z wydawcą tej publikacyi, że zatóm pisanie 
książki przypada na czas od 30 kwietnia 1863, do 20 czerwca ] 865 ro
ku ').

Z zawarciem pracy tej, ile tak obszernój i przez jednego z najza- 
służeńszych pracowników w gałęzi naszej literatury historycznój wyko- 
nanój, chcemy tu zaznajomić bliżej czytelników.

Główną treścią dzieła obecnego, jak  to już objaśnia sam napis, 
jest Historya pierwotna Polski. Treść podobna nieraz już stanowiła 
przedmiot pism naszych. Jakiż więc jest mianowicie stosunek tój pra
cy, do innych podobnej treści? i jakaż jest jój właściwość? Dzieje pier
wotne kraju jestto przedmiot, od którego naturalnie musi zaczynać ka
żdy jego historyk, jestto jednak zarazem przedmiot, który we wszyst
kich prawie krajach sięga za czasy spółczesnych świadectw, o treści 
zatóm którego mogą tylko nauczać albo tradycya, albo dociekania kry
tyczne.

Najpierwsi kronikarze nasi od Galla do Długosza włącznie, zapi
sywali tylko tradycye, ze wzrostem literatury i myśli krajowój w wieku 
XVI poczęły się i dociekania krytyczne. Badania naszych historycz
nych pisarzy z wieku XVI o dziejach pierwotnych narodu nie były bez 
erudycyi, więc pewnój krytyki; ta krytyka jednak od krytyki nam spół- 
czesnój różniła się tóm, iż za jedyne świadectwa ubiegłych dziejów po
czytywała tylko pismo, czyli różnokrajowe kroniki i że przytóm nie 
oceniała wiarogodności tych źródeł; miała zaś z pewnój strony, uważać 
można, tę cechę wspólności z naszą w podobnych przedmiotach, iż kry
tycy nie pozwalali nawet nikomu wątpić o prawdziwości swych wnio-

' )  Objaśnienie to każe tćż nam zwrócić uwagę, iż biografie historycz
ne, które należą do najcenniejszych cząstek owćj Encyklopedyi powszechnej, 
od litery K  do O, czyli w przybliżeniu od tomu X I V  do X X I ,  nie b y ły  ręki 
Bartoszewicza. Powodem poróżnienia miały być: długość artykułów i nieczy
telność pisma. Jestto pewna, że niejaką ujemnośc.ią niektórych artykułów 
Bartoszowicza w Encyklopedyi było wciskanie niekiedy do ich treści: osobisto
ści, polemik bieżących, niozgodnych z naturą pisma, strona jedn ak dodatnia 
w tych artykułach tak była przeważająca, a czynność ta, juk się okazało, tak 
do zastąpienia nie łatwą, iż nie dziwimy się,  że pojednanie redakcyi z pierwo
tnym swym pracownikiem musiało nastąpić i że odtąd współpracownictwo to 

przeciągało się do końca.
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sków. Z wyjątkiem Kromera, który umieściwszy w swej historyi wy
wód mieszkańców Polski od Sarmatów, dodał, iż przedstawia go tylko 
jako prawdopodobieństwo i że chętnie podzieli i inne wnioski, jeżeli je 
kto gruntowniej uzasadni, wszyscy inni nie dopuszczali nawet z sobą 
sporu. Marcin Bielski wyraził, iż się wy dziwić nie może, dlaczego Kro
mer nie chciał uznać za przodków Polski „Wandalitów, a ma je za 
Niemce; Stryjkowski dumny, iż do przytaczanych przez Kromera kronik 
dodał znajomość kilkunastu kijowskich i litewskich latopisców, po wyli
czeniu swych źródeł dodał wizerunek pięści ludzkiej w kształcie figi 
i podpisał następny dwuwiersz do swego przypuszczalnego krytyka:

„Jeśli  naprawdę stawisz twarz zmarszczoną,
Masz zysk: figurę z trzech palców tłoczoną.

A dumniejszym był jeszcze Sarnicki, iż oprócz pisarzy greckich 
i rzymskich, cytował nadto i wschodnich w ich tekstach, a dumę tę wi
dzimy w ilości wniosków, jakie zapisał w rzeczy dziejów pierwotnych, 
a z których nie tłómaczy się nawet. Wić on np., w którym roku do 
Polski przybył Lech, w którym panował Krakus, w którym utopiła się 
Wanda i owszem, jaki nawet był napis na jćj grobowcu: („Hic jacet in 
tumba, Rosa mundi non Rosamunda”).

Taki był tylko w ogólności owoc (że już nie wspomnimy o docie
kaniach i wnioskach Dębołęckiego, Kleczewskiego i innych z epoki 
upadku nauk) owej krytyki pierwszej w przedmiocie, o którym mowa. 
Przedmiotowi temu pierwszy nasz rzetelnie krytyczny historyk Naru
szewicz poświęcił dwa pierwsze tomy (wydane jednak dopićro po jego 
śmierci). Treść ich była tćż taka, jaka tylko być mogła miłującego 
ścisłą prawdę historyka; nie był to żaden wywód własny, domyślny, 
ale surowe zestawienie tego wszystkiego, co znalazł w kronikach kra
jowych i obcych, odnoszącego się do dziejów pierwotnych polskich, ze
wnętrznych i wewnętrznych. Szczególnie gorliwą pracą, poświęconą 
badaniom tego przedmiotu, odznaczyli się Jan Potocki i Siostrzeńce- 
wicz, badania ich jednak odnosiły się raczej do badań pierwotnych 
dziejów w ogóle Słowian, niż samej Polski. Badaniu zaś tych ostatnich 
poświęcili w ostatnich czasach oddzielne wypracowania, trzej z naj wię
cćj odznaczonych nauką i piórem naszych historycznych badaczy: Ma
ciejowski, Bielowski i Szajnocha. Wnioski tych ich prac były miano
wicie następne: celem dziełka pierwszego z nich, wydanego w r. 1846 
p. u.: Pierwotne dzieje Pols/ci i Litwy, było dowieść, iż dwie klasy lu
dowe, znane na Zachodzie Europy pod imieniem Lrtzi i Liii, po przenie
sieniu się w części na Wschód, stali się tu przodkami Lachów i Litwi
nów', tudzież, że pierwsi połączyli się tu nadto z Polanami (Bulones), 
znanymi już Ptolomeuszowi w wieku II. Drugi, Bielowski, wychodząc 
z tradycyi przechowanych w pierwszych kronikach naszych, oraz 
z uwagi, iż nad Elbą wspominana była Dacia minor, w dziele swćm 
pod napisem: Wstęp do dziejów Polski (1851 r.), starał się dowieść, iż 
pierwotnemi dziejami naszemi były dzieje Illiro Da/ców, z nad Dunaju
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nad Wisłę przybyłych i do Elby rozciągniętych. Trzeci wreszcie, Szaj
nocha w dziełku: Lechu',hi początek Polski (1858), wyraził znowu wy
wód, iż założycielami Lechii byli założyciele wszystkich prawie państw 
europejskich Normanowie, zamieszkali najprzód na Pomorzu, a następ
nie rozciągnieni do górnćj Wisły i Odry, czego dowody pozostały 
w przeniesionych tu nazwach skandynawskich: Lachów (lag, towarzysz), 
Kraka, Wandy, Popielów (normańskie: Ascer, Ascherich) i t. p. Zwró
cimy tu uwagę, iż wszystkie te trzech badaczy wywody odznaczone są, 
wyjątkową w obranych przez nich przedmiotach erudycyą, lecz zarazem 
lekceważeniem wywodów swych poprzedników; żaden z nich nie zadaje 
sobie pracy nietylko zbijania, ale nawet wzmiankowania o treści po
przednich wywodów, czyto dlatego, że czynione o gruutowności wnio
sków w tych pracach uwagi przez pióra trzecie, znajdywali dostatecz- 
nemi, lub tćż, iż po zauważeniu, iż główną, podstawą każdego z tych 
wywodów była fantazya , nie uznawali za stosowne z pierwiastkiem tym 
walczyć rozwagą. Charakterystycznym tćż jest, iż główne wnioski 
w wywodach tych były wprost z sobą sprzeczne, t. j., iż gdy według 
pierwszego z pomienionych wywodów przodkowie nasi (lachowie) przy
szli do nas z Zachodu, tedy według drugiego z Południa, zaś według 
ostatniego z Północy. Pominiemy tu odnoszące się także do obecnego 
przedmiotu z napisu swojego dziełko: Pierwsze wieki hisloryi polskiej, 
pióra pierwszego poety naszego w r. 1868, po jego śmierci wydane, 
a w którem pierwsze stronnic 30, dotykające właśnie przedmiotu,
o którym mowa, są tylko znakomitą poezyą; ale wspomnimy jeszcze 
w końcu o specyalnie historycznem badaniu z r 1873 p. n.: Chrobacya, 
T. Wojciechowskiego, odróżniającem się od poprzednich tem, iż się 
zwraca do szczegółów nie przeszłości obcej, ale wyłącznie domowej. 
Autor w badaniu tem trzyma się metody (której nie wiemy czemu za
przeczył Szaffarzykowi, gdyż była to właśnie metoda tego badacza) po
suwania się wstecz od rzeczy pewnych, do mnićj pewnych, a jakkolwiek 
bogactwo otrzymanych wypadków uie odpowiedziało tu wcale oryginal
ności i pracowitości w czynieniu wywodów, zawsze jednak doszło do 
wniosku, iż kilkanaście nomenklatur nadelbiańskich z wieku Y miało 
brzmienie słowiańskie i że do tego czasu prawdopodobnie i pierwotne 
osady chrobackie odnieść się mogą.

Otóż całkiem oddmiennej od wszystkich wymienionych tu prac, 
natury, jest ta llisloryn pierwotna Polski Juliana Bartoszewicza,
o którćj tu rzec mamy. Historya ta najpodobniejszą jest do Histo- 
ryi pierwotnej Naruszewicza; niedopuszcza ona co do faktów w kre
śleniu dziejów pierwotnych żadnćj fantazyi, a jest tylko zestawieniem 
opowiadań kronikarzy dawnych o dziejach i mieszkańcach tych miejsc, 
które następnie złożyły kraj polski albo z dziejami kraju tego miały 
najbliższy związek. Właściwość i odrębność tej Historyi leży nie 
w opowiadaniu nieznanych faktów, ale w zbiorze i zbliżeniu dziejów 
plemion sąsiednich, zarazem zaś w dołączeniu wewnętrznego poglą
du na ich ogół.



522 PIŚMIENNICTWO

W jakichże mianowicie szczegółach rozsnuty tu obraz faktów?; 
na czem zależy ów pogląd? Polacy są Słowianie, i mówiąc o dziejach 
pierwotnych Słowian, autor wyraża się zawsze dzieje nasze. Ale śród 
tych Słowian to jest śród plemion słowiańskich, wynikły z czasem 
różnice, wynikły zaś mianowicie ztąd, iż południowi Słowianie ule
gli w części zgreczeniu, zturczeniu oraz wpływowi Finnów (Woł- 
garów, Madziarów): zachodni germanizacyi, wschodni, wpływowi 
Waregów. Plemie polskie środkowe i niezależne do końca, najwięcój 
przechowało cech Słowian pierwotnych, w przyrodzie, mowie i duchu. 
Duch ten objawił się mianowicie w posunieniu śród tego plemienia 
najdalój, gminowładnego charakteru pierwotnych Słowian, a cecha 
ta dała też temu plemieniowi długą nad sąsiedniemi przewagę, ku 
czemu dopomogła i czymiość chrześciańska przez przyjęty tu ob
rzęd cywilizacyjny.

To jest najogólniejszy ów pogląd, ramy poglądu. Historya 
faktów rozwiniętą jest w księgach dziewięciu; a rysy każdój (że 
wspomnimy tu tylko o tych, które się odnoszą do głównego napisu 
książki) są mianowicie następne.

Księga I. ma napis Rozsiedlenie się Słowian. Praojcami, we
dług autora, Słowian byli Getowie i Dakowie. (Autor oczywiście 
nie dzielił zdania, iż były to dwie nomenklatury, grecka i rzymska, je 
dnego ludu). Ci ostatni poparci przez Trajana, podstąpili pod K ar
paty, tu znalezli spółbraci osiadłych już na kilka wieków przed erą 
chrześciańska. Ztąd pod imieniem Lechitów rozciągnęli się ku mo
rzu i Elbie, a innym prądem z północy na południe ku Grecyi. Sło
wianie byli ludem rolniczym, spokojnym, a koczujące plemiona pół
nocne i wschodnie osiadały śród nich chwilowie i przenosiły się dalój. 
W wieku VII oswobodzone od władców poruszyły się i same do czynu. 
Napadały na Grecyą i rozpoczęły centralizacyą wewnątrz dla utwo
rzenia wielkiego państwa. Pierwsza była pod Samonem Czechów, 
druga pod Świętopełkiem Morawian. W czasie tćj weszło śród Sło
wian chrześciaństwo z obrzędem wschodnim, lecz za czasów jeszcze 
jedności kościelnej w obu obrządkach. Związek pierwszy zniszczo
nym został przez Karola W., drugi przez Madziarów.

Księga II, mająca napis Zorza Polski mówi o dziejach ludów 
na ziemi późniejszćj Polski oraz sąsiednich, więc o szczepach lechic- 
kim, chrobackim, nadbużańskim, morawskim, bułgarskim, o ple
mionach litewskich, fińskich, narodach stepowych (Chazarowie, Pie- 
czyngi), Waregach i Madziarach. Nazwę Lechów wyprowadza autor 
od lechy, i za lechickie uważa wszystkie plemiona słowian, rozsie
dlone od Wisły ku morzu i Elbie, Śród Lechów zamieszkiwało 
i plemie Polan, znane już Ptoloineuszowi w wieku II. Polanie byli 
narodem rolniczym i uprawiali pola. llośli zrazu i rozwijali się jak 
kwiat w ukryciu, zabłyśli potem odznaczywszy się i szeregiem bojów 
i handlem. Plemiona, wtrąca tu między innemi uwagę autor, głę- 
bićj mieszkające w kotlinie nadwiślańskiej, jeżeli postąpiły na dro



dze uprawy pola, to tylko przez ziemie nad W artą i Gopłem mogli 
się płodami swojemi przedzierać do morza. Nowy brylant, jaki w rę
ku swoim trzymał lud polański, nowe prawo dla tego ludu do prze
wodzenia braciom. Przez ich ziemie szła główna droga do wielkiego 
targu północnego. Bogate owe grody Arkona, Wolin, nie rosłyż dla 
tego, że był do nich napływ i odpływ płodów Wartą i Odrą (str. 151). Co 
do nazwy Chrobacyi (a następnie i Rusi) Czerwonej, autor podziela 
zdanie tych, którzy ją  wyprowadzają od wsi Czermno, Czerwno. czyli 
grodów Czerwieńskich, które na chwilę przyłączyli byli Waregowie 
do swoich władań. Najobszerniej mówi następnie o najściu na Sło- 
wiańszczynę wschodnią Russow-Waregów, i rozciągnienie przez nich 
do wszystkich jej części wschodnich nazwy Rusi, a także o najściu, 
osiedleniu się i wpływie Madziarów wśród Słowian południowo-zacho
dnich. Najście to i osiedlenie się zowie okresowem dla losu Sło
wian. Dynastya Arpadów, mówi, miała przeznaczenie obalić państwo 
Morawskie, aby oczyścić grunt i miejsce dla nowej centralizacyi Sło
wian, dla państwa Polskiego (str. 2tU). „Madziarowie na południu jak 
klin w środku rozepchnęli Słowiaństwo. Serbowie z Bułgarami jedng 
tam narodowość stanowili, dzisiaj się rozeszli każdy w swoję stronę. 
Madziarowie przecięli tak jednym i drugim wszelkie związki z Chro- 
bacyą“ (str. 208).

Księga III mająca napis Wystąpienie Polski zaczyna od opo
wiadania historyi Niemiec, zwłaszcza o ich pogranicznych hrabstwach 
czyli Mark-hrabstwach, a do tych ostatnich odnosi w pewnej mierze 
i formującą się Polskę. Dzieje Polski zaczyna autor od Ziemowita 
(jak Gallus), który będąc mianowany (według autora) przez Popiela II 
wojewodą przy pomocy Myszyńców (właścicieli wsi Myszy koło Krusz
wicy) strącił go z tronu i zaczął nową dynastyą, od ojca jego Piasta 
zwaną dynastyą Piastów. Dynastyą tg Ziemowit podbojami a wnuk 
jego Mieczysław przyjgciem wiary chrześciańskiśj odznaczył. Mie
czysław bgdąc w czgści lennikiem cesarskim, (z ziem zaodrzańskich) 
stałym zawsze był przyjacielem Ottona, w jego imieniu i z jego po
mocą walczył z nieposłusznymi mu Margrabiami a dzielnice ich do wła- 
snśj dołączał. Umierając rozdzielił kraj migdzy syna z Dąbrówki 
czeskićj Bolesława i synów ostatnićj swój żony Ody; tych Bolesław 
wygnawszy został jedynowładcą.

Ksigga IV poświgcona jest dziejom Chrobrego. O dziejach tych 
zawikłanych w opowiadaniach naszych kronikarzy, rozpowiada autor 
nie chronologicznie ale kategoryami, a przeto jaśniej. Mówi wigc 
po kolei o zdobyciu Chrobacyi (Kraków), Pomorza, Czech, zapasach 
z Niemcami, wojnach z Russami, wreszcie o sprawach domowych 
i charakterze rządów Bolesławowych. Kreśląc charakter Bolesława 
autor nie tai i jego rysów ujemnych i wyraża się o tych z pewną prze
sadą: „Rządy jego wewnętrzne, mówi, były despotyczne, po ojcu 
odziedziczył chylrośó (?) która po waleczności, najwybitniejszym by
ła  jego rysem; odnosi też znakomite zwycięztwa przekupstwem.
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Wielkość jego charakteru kaziła gwałtowność, namiętności ducha 
odpowiadała namiętność ciała; zmieniał żony jak suknie (t. II. 
str. 5—8). Ale był on zarazem wielkim organizatorem. „Bolesław, 
mówi autor, nie był zdobywcą dla zdobyczy, był on zdobywcą oswo- 
bodzicielem tak na Zachodzie jak Wschodzie. Gromadząc tyle lu
dów, narodowości, pod jedno berło, zdaje się że miał król na myśli 
dźwignąć cesarstwo słowiańskie wbrew niemieckiemu, rzymskiemu 
(t. II. str. 10). Na Południa przez Ruś sięgał aż do Cesarstwa Grec
kiego, przez Węgry zaś aż do Bułgarów i Serbów, można powiedzieć 
że nawet był panem Niemiec, poselstwa jego sięgały do Danii i Anglii, 
gdzie na tronach siedzieli szwagier i siostrzeniec jego Swen i Kanut 
Wielki. Urządził państwo wewnętrznie, a był nadto, dodaje autor, 
królem-misyonarzem (Prussy). Polska za jego panowania była ścież
ką apostołów, więcćj powiemy ścieżką świętych (t. II str. 10—14). 
W końcu dodaje autor: Bolesław powolny Cesarzowi, i słusznie (?) do 
Cesarstwa zaliczany, miał i swoję władzę i Ottona szerzyć coraz bar- 
dziśj. Mieczysław był tylko przyjacielem Cesarza, Bolesław jego 
bratem i spółrządcą Cesarstwa.

Księga V mówi o rządach Mieczysława II i Kazimierza I. Mie
czysław II skreślony jak  książę dzielny, lecz bez geniusza ojca. Ory
ginalnie przedstawiony przywódca buntu po Mieczysławie Masław. 
Śród ogólnego zamieszania, mówi autor, wyszedł był z ludu i objął 
dyktaturę Masław, jak drugi Piast, aby ocalić resztę cywilizacyi (po
równanie, zwrócimy uwagę, tćm mnićj trafne, iż autor nieprzypisy- 
wał Piastowi żadnych rządów). Czego nie mógł do skutku doprowa
dzić Bolesław Chrobry, to wychodziło z rąk Masława piękne, nieska
zitelne, w swćj pierwotnćj czystości (t. II str. 335). Ale Masław 
chciał się też cofnąć w pogaństwo, co było wstecznćm, przegrał więc 
a odnowicielem istotnym stał się przywołany i powrócony z pomocą 
cesarską Kazimierz. Kazimierz właściwie odbudował nie kraj, ale 
tylko cząstkę. Nie pomagał Słowianom zachodnim, wschodnim od
stąpił grody Czerwieńskie.

Księga VI opowiada dzieje Śmiałego. Król ten był waleczny, 
rycerski. Odnosił on kolejno zwycięztwa w Węgrzech, Czechach, 
nad Łabą, w Kijowie; lecz te obok powagi oręża żadnćj innej dla kra
ju  nie przynosiły korzyści. Zapomnienie w Kijowie (gdzie bawił lat 7) 
na kraj, wywołało powstanie w kraju. Było to, mówi autor, powsta
nie w kraju ogólne, nie mające na celu łotrostwa, swawoli albo oso- 
bistćj jakićj zemsty. Kmiecie opanowali w jednćj chwili władzę, 
ziemie, a nawet żony i córki szlachty. To gmin tylko domagał się 
poważnie (?) równości obywatelskićj (t. II str. 486), Bolesław wrócił 
i mścił się. Znienawidzony w kraju po zabójstwie biskupa krakow
skiego, który go chciał reflektować i od tyranii powściągać, chciał 
szukać pomocy na Węgrzech, lecz raz ustąpiwszy z kraju zginął 
bez wieści.



Księga VII mówi o rządach Władysława Hermana, VIII Krzy
woustego. Kreśląc niedołęztwo Władysława, nazywanego od imie
nia wuja Hermanem, wznosi autor ze szczególnóm odznaczeniem wo
jewodę jego Sieciecha, i mówi: „W dziejach naszych jedną z najwię
kszych postaci jest wojewoda Sieciech. Sieciech doskonale zrozu
miał myśl Bolesławową o jedności państwa, działał w duchu wielkich 
tradycyi historycznych. Podnosił lud (?) bo nie oddawał się wyłącznie 
szlachcie, nie dał się skrępować jak król Władysław nowym wyobra
żeniom i prawom. Jego upadek oznaczał urodzenie się nowój wol
ności, szlacheckićj. Bolesław Krzywousty był to znakomity władca, 
wielki wódz w duchu Chrobrego, za wiele tylko miał chytrości (?) 
dla brata Zbigniewa, był dla niego wylany, serdeczny, a pozbawił 
w końcu rządów i życia. Przez lat 12 jedynowładztwa Bolesława, 
rozwijały się dalej te zasady w życiu narodowóm, któreśmy już poprze
dnio poznali. Naród bez starój wolności żyć nie mógł; kiedy upadla 
gminna, tworzył inną, szlachecką. Bolesław swym charakterem 
wstrzymał ten rozwój wolności, ale się pomiarkował, odniósł sam 
nad sobą zwycięztwo i tą mądrą polityką prześcignął Chrobrego (t. III 
str. 207). Kiedy odgłos zwycięztwa na Psiem polu, pobudził i Słowian 
Zachodnich do powstania przeciwko Niemcom, Krzywousty nie szedł 
im jednak na pomoc.” „Zwycięzca pogan na Północy (Pomorzan), nie 
mógł pomagać poganom na Zachodzie.” Mimo to jednak, formacya no
wego kraju wśród Polan odznaczyła się silniój, niż u sąsiadów, niż 
wśród Niemców, niż nawet na Rusi. „Cesarstwo, mówi autor, nie zdo
było się nawet na stolicę. Z Akwisgranu (gdzie miał stolicę Karol 
Wielki), królowie niemieccy przenieśli się do Bawaryi, a z utworzeniem 
się Cesarstwa w Niemczech, dynastya saska Gsiadła na ziemi czysto sło- 
wiańskićj, zamieszkując to w Merseburgu, to w Magdeburgu, to często 
znowu się przenosiła do nieludnego Quedlinburga.” To dowodzi, do
daje autor, niemocy ducha niemieckiego ku stworzeniu jedności naro- 
dowćj. „Takich grodów, jakiemi były: Gniezno dla Polski, Kraków dla 
Chrobacyi, Płock dla Mazowsza, Praga dla Czechów, u Niemców nie by
ło” (t. III, str. 3), (stworzenie kilku stolic, wtrąćmy uwagę, nie było 
równie dowodem jedności). Podobnie w sąsiedztwie wschodnióm. 
„Zasady rozkładu na Rusi rzucone były przez Waregów; państw swoich 
nie umieli skupić w jedno. Polska pod synami Krzywoustego rozpa
dła się, ale mimo to zachowała myśl swojój jedności. Tam za Bugiem 
ludy jednorodne, jednoplemienne, zbić się do siebie nie mogły, aby 
utworzyć jedno państwo, bo przeszkadzali im do tego Waregowie” (tom 
III, str. 319).

Księgę IX i ostatnią składa cały tom czwarty. Opowiada ona
o kilkudziesięciu pierwszych latach Polski w podziałach. Więc naj
przód o pokuszeniach Władysława księcia krakowskiego do pozbawie
nia braci ich dzielnic, o przegranćj i nastąpieniu po nim (jako najstar
szego) Kędzierzawego. Poniżający pokój zawarty przez tego z Rudo
brodym w Kargowie (czyli, jak objaśnia autor w Krzyszkowie), pokój
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co do formy i warunków poniżający, ale w niczem następnie nie wyko
nany, „był, według autora, dowodem przebiegłości Bolesława, był try
umfem nie dla Cesarstwa, lecz dla Lechii” (t. IV, str. 180). „Prawdzi
wy król połączonej Lechii zwoływał Bolesław, ile razy było potrzeba, 
braci i wszystkich ziem rycerstwo na wyprawę” (t. IV, str. 190). Sła
wna jednak następnie jego klęska pruska (gdzie zginął i Henryk san
domierski), wyrzeczenie się Szlązka i niedbanie o Słowian zachodnich, 
nie mogły mu pozostawić sławnćj pamięci. Po Bolesławie objął w Kra
kowie następstwa nie syn j e g o  Leszek (ten został przy dzielnicy ojca 
na Mazowszu) lecz znowu najstarszy z pozostałych braci, Mieczysław 
wielkopolski. Ten na wzór naddziada Chrobrego, pragnął złączyć dziel
nice, a rządy swe odznaczyć energią i samowładztwem, ale przeciw te
mu ostatniemu dążeniu wywołał stanowczy protest i Kraków usunąw
szy go, powołał na rządcę swego księcia sandomierskiego (dziedzi
ca po bracie Henryku) Kazimierza.

Obiór ten przedstawia się jako zakończenie dziejów pierwotnych; 
ogólny zaś obraz skreślonych przez siebie dziejów Lechii, czyli Polski, 
autor następnemi dwoma uwagami odniesionemi już do zewnętrznych, 
już do wewnętrznych dziejów, zakończył:

„Lechia Polska (to jest nie pomorska i zaodrzańska) wszystko 
z siebie zrobiła co mogła. Rzeszy tćj polskiej mimo nawet podziały, 
powodziło się świetnie. Dwieście lat już przeszło żyła, rozwijała się 
ciągle i nie pozwoliła Niemcom ani krokiem dalćj na wschód postąpić! 
Lechii poza Polską nic się nie udawało, uległa germanizacyi. Książę
ta Albert Niedźwiedź, Henryk Lew, Fryderyk Rudobrody, według 
piosnki ówczesnej:

Das waren drey Ilerren,
Die  konnten der W o lt  verkeliren.

Lechii Piastów przyszło więc tylko być niemym świadkiem jćj dogorywa
nia. Co do dziejów wewnętrznych, z okoliczności ostatnićj elekcyi krakow- 
skićj (Kazimierza) uważa autor, iż był to fakt, który nietylko rozszerzył 
władzę szlachty ale nadto przyznawał faktycznie odrębność dzielnicy od 
dzielnicy, Krakowianie bowiem obierali tylko władcę dla siebie. „Nieoglę- 
dne postępowanie Mieczysława Starego, mówi, popchnąwszy Krakowian 
do powstania, jedności zadaje ciosy. Ruch z roku 1177 był więc głęboki, 
zmienił stosunki Lechii. Pokazywał nową dojrzewającą w narodzie 
potęgę, nie rycerstwa, ale już szlachty. Nad wolnością patryarchalną(?) 
słońce zachodziło, za to rodziła się wolność nowa, żywioł szlachecki... 
Potęga długo wspaniała, świetna i dobroczynna” (t. IV, str. 329).

Takie są główne rysy odniesione do Polski w czterech tomach 
Pierwotnej hisloryi Bartoszewicza. Te rysy nie dają jednak zupełne
go wyobrażenia o bogatćj treści jćj ksiąg; tyleż bowiem a podobno 
i więcćj miejsca niż dzieje Polski, zajmują tu szczegółowie opowiadane



dzieje od X do XII wieku, Niemiec, Czech, Węgier, księztw ruskich, 
oraz Słowian zachodnich, pomorskich i nadelbiańskich.

Dla oznaczenia bliżćj charakteru książki, powiemy tu najprzód 
słowo o stronie zewnętrznej jćj treści czyli wykładzie faktów, a następ
nie o właściwości jej głównćj, o jćj poglądach.

Co do faktów, czyli metody w ich wykładzie, ta, uważać można, 
jest takaż jak i w innych pracach Bartoszewicza. Autor ten był ba
daczem źródłowym, każda prawie z jego prac historycznych przynosiła 
nam nowość, dodatek do ogólnego obrazu dziejów. Był 011 zamiłowa
nym zwłaszcza, niezmordowanym, w zbieraniu szczegółów odnoszących 
się do zawodu osób historycznych. W artykułach tćj kategoryi poda
wanych przezeń do Encyklopedyi powszechnej, oraz w oddzielnych pu- 
blikacyach (jak: Żywoty arcybiskupów, Znakomici mężowie polscy 
i t. p.) rzucił on, można rzec, ziarna do nowćj gałęzi w historyi kraju, 
gałęzi biograficznćj. A j e d n a k i w  tych wszystkich jego wykładach, 
obrazach, opowiadaniach, w których zkądinąd był tak samodzielnym, 
wykład jego nie byt nigdy wykładem ściśle krytycznym, to jest wyka
zującym źródła swych badań (chociażby w takim stopniu np. jak jest 
w Żywocie Chodkiewicza, przez Naruszewicza) ale zawsze opowiadają
cym, wnioskowym, wymagającym od czytelnika dobrćj wiary w zarę
czenia autora. Taki wykład jest tćż właśnie i w jego obecnej książce. 
Bartoszewicz opowiada tu tylko co poznał z obcych badań i wymaga 
dobrćj wiary w twierdzenia.

Ile w książce mającćj co do swych rysów zewnętrznych cha
rakter compendium, krytyczność ta autora (przynajmnićj w odnie
sieniu do dziejów krajowych) jest dostateczną: Bartoszewicz kroniki 
polskie umiał, rzec można, napamięć, oswojony był z niemieckiemi 
od czasu zbioru Pertza. znał ruskie, jak widać z cytacyi, a jakkolwiek 
dzieło swe kreślił przed ukazaniem się nawet tomu pierwszego Monu
mentów Bielowskiego, znał jednak jak się zdaje, wszystkie te nawet 
źródła, poznane w ostatnich latach, które tu weszły. Jakoż w obrazie 
pierwszych panowań w Polsce, nietylko mówi według już dawniejszych 
sprostowań o koronacyi, małżeństwach, potomstwie Chrobrego, ale tćż 
opowiada np. o spółrządach Bezbraima po jego śmierci, z Mieczysła
wem II, wić o ukoronowanym synie tego ostatniego Bolesławie II, wić 
a nawet przytacza główne słowa z breve Benedykta IX o podniesieniu 
biskupstwa krakowskiego na stopień arcybiskupstwa; o małżeństwach 
młodszych synów Krzywoustego; mówi nie według Długosza i czerpią
cych z niego wszystkich historyków naszych, ale według poznanćj nie
dawno kroniki Ortlieba (spółczcsnćj Krzywoustemu) i t. p. Opowiada
nie prowadzi jasno a pragmatycznie, a oprócz wskazówek niekiedy 
źródeł, wtrąca tćż od czasu do czasu i niejakie objaśnienia krytyczne 
kwestyi spornych (o niektórych wspomnimy tu niżćj). Dodać tćż wypa
da, iż w obrazach jego, jakkolwiek krótkich, szczegółowićj zwykle niż 
gdzieindzićj dotykane są szczegóły genealogiczne głównych postaci, 
a także krytycznie zawsze, dotyczące hierarchii kościelnej.
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Co do strony jednak wewnętrznój, ta, wyznać nam każe bezstron
ność, nie objawia się wszędzie w tej pracy równie dodatnio. Dzielimy 
w znacznej części główne poglądy autora, lecz nie możemy uznać, iżby 
te które dowieść zamierzał, udowodnił. Krytyczność Juliana Barto
szewicza miała swe ujemności: przebijały się one już słabićj, już sil- 
niój w różnorodnych jego utworach i wyraziły się właśnie nie szczupłe 
i w pracy obecnój. Bartoszewicz był miłośnikiem nietylko faktów, ale 
i uczuć; do wykładów łączył uczucia, nawet żar uczuć; lecz między 
tym żarem uczuć a zimą faktów, nie było nic, że się tak wyrazimy na
prędce, harmonijnego mostu, coby je spajał. Rzecby można, że ta mrów- 
czość pracy autora, jaką poświęcał na gromadzenie faktów (słyszeliś
my iż przy czytaniu pism historycznych, zwłaszcza źródłowych, rzu
cał co chwila kartki, czyli notatki do oddzielnego składu) nie dawała 
mu dosyć czasu do ukształcenia w myśleniu szyków logicznych, i do 
wyrażania się tem samćm zgodnie z tem ukształceniem. Widok rozu
mowania tego autora, był podobnym nieraz, rzec można, do widoku 
fal wodnych, których szczegóły przedstawiają nam już podskoki, już 
spadki, a więc kontrasta, więc męty, a nie dochodzą nigdy prawie do 
ustalenia się i do zamienienia swój treści w zwierciadło jasne.

Powiedzieliśmy już, iż głównóm założeniem autora w obecnój 
książce, było wskazać: iż plemie polskie, niezawisłe do końca, miało 
w udziale przechować gminowładność pierwotną, dalój ją  niż gdziein- 
dziój rozwinąć i tem stanąć wyżćj nad współplemiona. Czyliż to spra
wdził? Bynajmniej. Autor w wykładzie swoim rzeczy krajowych, rzec 
można, iż całkiem stracił z myśli swe założenie. Nietylko od Piasta 
do ostatniego z Mieczysławów o których mówi, nie widzimy żadnych 
gminnych urządzeń, gminnego życia śród kraju, ale autor wyraźnie 
nawet uczy, iż tych nie było. Byt krajowy wewnętrzny uważa, przed 
czasem Piastów musiał być w Polsce jak  i u innych plemion słowiań
skich gminny, wiecowy; ale „za Piastów, dodaje, w łonie społeczeństwa 
polskiego nastąpiła stanowcza przemiana. W podniesieniu blasku 
władzy, szukać trzeba i podniesienia jój tęgości. Tęgą była, bo jedni po 
drugich następowali po sobie zdolni Piastowie. Ustały dawne wiece naro
dowe, śladu ich nie znajdzie historyk za Piastów” (t. I, 435). I niźćj: 
„rządy Bolesława Chrobrego były narzucające się, gwałtowne, bez 
względu na wolności gminne" (t. II, str. 99). „Charakter Krzywou
stego wstrzymywał rozwój wolności” (t. III, str. 207) i t. p. Nie było 
więc gminowładztwa za Piastów, lekcya jest jasna. W miejsce tego 
cóż jednak się objawiło? Byt kmiecy był uciśnięty, dawna miłość 
swobody wyraziła się więc za podrostem dziejów w kształcie nowym, 
w obrazie swobody szlacheckiój. Czy autor był stronnikiem tego no
wego zwrotu? czy go przenosił nad dawny? Zdałoby się, iż być nie 
może w tym względzie wątpliwość żadna; wyrażenia są jasne. Mówiąc 
np. o stanowisku epoki za Władysława Hermana, tak się między inne- 
mi wyraził: „kmiecie chcieli wolności gminnój, to jest rozpadnięcia się 
Polski na sto oddzielnych przedziemowitowych, przedpopielowych rze-
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czypospolitych, szlachta zaś wyrobiona, światlejszo, rozumiejąca po
trzeby państwa, zwalczała wolności gminne, rzecz przestarzałą: szlach
ta była za postępem, kmiecie za w s te c z n o ś c ią Jaśniej jeszcze, gdyż 
zarazem i poetycznie wyraził się dalćj, mianując te rosnące swobody 
nowe „smugami światła.” „Opowiadając dzieje za Władysława Hermana, 
mówi, wskazywaliśmy nieraz na bardzo ważne wypadki, które nie mia
ły znaczenia dla jednćj chwili, ale ślad wyraźny, dziejowy, zostawiły 
po sobie, niby smugi światła po niebie pochmurnem. Tylko te smugi 
światła nie nikły: zostały na polskićm niebie narodowem jak gwiazdy. 
Zniknąć nie mogły, bo były owocem pracy dwu wieków, były wyrobem 
stuletnićj przeszło cywilizacyi chrześciańskićj. To zasady naszego na
rodowego życia, na którćm się oprze cała przyszłość” (t. III, str. 104). 
Dodaje tu autor uwagę, iż rozwojowi tych swobód pomogło samo nie- 
dołęztwo Władysława Hermana, bo niemiał siły go powstrzymać, 
i nie zaszkodziła dzielność jego następcy, gdyż ten wczas „pomiarkował 
iź ustąpić musi i odniósł sam nad sobą zwycięztwo.”

I ta więc lekcya jest jasna, lecz oto w wykładzie dziejów, w o- 
znaczaniu stanowiska swego w poglądach na nie, autor, widzieliśmy, 
rozwijał zrazu i wielbił całkiem przeciwny kierunek. Masław np. sta
wionym był nad Chrobrego, iż popierał bunt kmiecy. Zawładanie za 
Śmiałego przez kmieci mieniem panów, uważał za poruszenie poważne 
i postępowe; Sieciecha który „poniżał szlachtę a podźwigał lud,” podał 
za jednę z najznakomitszych postaci w dziejach polskich. Co zaś cie- 
mniejszemi jeszcze czyni twierdzenia a ztąd i stanowisko autora, to to: 
iż nie objaśnił w wykładzie ani wyraźnie, ani przez aluzyą, w jakich 
to mianowicie faktach lub w jakich jednostkach, widział owe smugi 
światła i gwiazdy za panowania Hermana. Gwiazdami panowania Her
mana byli wszakże ów właśnie Sieciech, który poniżał szlachtę, 
a następnie dwaj królewicze, którzy także myśleli tylko o podniesieniu 
władzy własnćj a nie szlacheckićj. W czćm je widział podobnie za Krzy
woustego i w czćm i komu ten uczynił ustępstwo? chyba iż za wzrost 
swobód, uważał autor bunty Skarbimira i Świętopełka, a za ustępstwo: 
oślepienie pierwszego i wyguanie drugiego. Za koronę wreszcie tych 
swobód i za bramę do przyszłych, podał autor fakt, którym zakończył 
opowiadanie, to jest elekcyą krakowską Kazimierza. Wszakże właś
ciwie ani zjazd panów polskich w r. 1140, dla oznaczenia stosunku 
władzy Władysława krakowskiego do braci (podał go mianowicie do
bitnie za okresowy Hofman, w dziełku: Przyczyny podziału etc.), ani 
owa elekcya, nie były jeszcze wskazówką jakowejś zmiany w ustroju 
kraju. Takie zjazdy i takie wybory władców dla założenia, lub prze
ciągania dynastyi, praktykowały się podówczas we wszystkich krajach 
i przedtćm i potćm, a nieprzesądzało to wcale stosunku nadal podda
nych do panujących. Dosyć jest wspomnićć notabene, na zjazdy pa
nów we Francyi, regulujących sukcesye następców Karola W., na częste 
elekcye dynastyi w Czechach, Węgrzech, Niemczech, a nawet i później
sze w wielk. ks. moskiewskićm, co jednak nie oznaczało wcale zmiany
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stosunku bojarów do ich elektów. Elekcya Kazimierza nie była tćż 
wcale prototypem późniejszych elekcyi polskich, była to bowiem także 
elekcya śród dynastyi i dla dynastyi. Żył wprawdzie jeszcze Mieczy
sław, lecz podobnie obierano nieraz wówczas np. w Niemczech za ży
cia jednego króla, króla nowego.

Ciemnemi więc są właściwie nie żaś jasnemi, nietylko wywód ale 
i założenia autora. Lecz oto autor zamierzał wykazywać zarazem wyż
szości pod oznaczonym względem plemienia swego nad plęmiona za
chodnie i wschodnie, obaczinyż, czy ten bliższy wykład bliżśj nas nie 
objaśni?

Przystępując na str. 117 tomu I  do bliższego wykładu losów 
swego plemienia, autor Historyi pierwotnej tak mówi między innemi:

„Po Samonie i Morawianach trzeci (centralizacyjnyj związek na
stąpił lechicki. Szczep lechicki i szczep chrobacki, to dwa główne 
i najszlachetniejsze odłamy wielkiego plemienia.” Dlaczego najszla
chetniejsze? W sprawie własnćj nemo est judex. Na pochlebny przy
miotnik dla szczepu, szczep ten zapewne gotówby się zgodzić i bez do
wodów; ale prócz szczepów chrobackiego i lechickiego, są i inne szcze
py w słowiaństwie, i z nich każdy ma miłość swą własną, i mógłby 
mićć dowody na jej poparcie; czeski np. mógłby rzec, iż pierwej był 
Samo jak Chrobry, iż pierwćj był wiek złoty literatury w Czechach jak 
w Polsce i t. p.

„Rozwinąwszy się w sobie, mówi autor dalćj, Polska szczepi (na
stępnie) jedność swoję już na trzeciśm polu, śród trzecich ludów. 
W Lechii, Chrobacyi, w ziemiach które spólnego nazwiska nie mają, 
a którym najazd obcych zdobywców przyswaja imię Rusi, będzie Pol
ska, która pociągnie ku sobie i plemiona obce, niesłowiańskie. Potę
ga ogromna ja k  świat cały (!), nikt tak nie przedstawia słowiańszczy
zny jak Polska, bo większa połowa (?) ziem słowiańskich zlała się 
z Polską” (t. I, str. 122). Prócz części Rusi żadne inne z większych 
plemion słowiańskich nie były w jedności z Polską, więcćj ich miały 
Węgry, Austrya a następnie Turcya. Te wyskoki fantastyczne, prze
sadne, szkodzą tylko rozumowaniom autora, cień bowiem rzucają i na 
to, co jest w nich dodatniem.

Po tych jakby założeniach ogólnych, autor schodzi do spraw
dzeń owych założeń szczególnych: spójrzmy więc na te.

Z sympatyą wyraża się autor książki o plemionach słowiańskich 
wschodnich, sąsiednich Polsce, lecz dodaje, iż rozwojowi tych plemion 
zaszkodził, zwichnął go i w odmienny charakter przyodział, najazd 
Waregów, Włodzimierz W. nie jest tu ani razu nazwany Włodzi

mierzem, ale zawsze „Konungiem Waldemarem.” „Nawet, dodaje au 
tor, i przez następne (po Włodzimierzu) lat 200, książęta ci ruscy byli 
to zawsze Waregowie” (t. II, str. 411). Taki wykład jestto napozór 
wykład historyozoficzny, lecz właściwie jest sprzecznością z historyo- 
zofią. Bieg historyi to rozwój, a rozwój różnorodnych ludów, czyli 
ludzkości, jest obrazem rozrostu, rozkładu, krzyżowania się i kojarzę-
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nia sig plemion i ras. Faktem jest, iż takie krzyżowania się i koja
rzenia były nawet warunkiem postępu w historyi (coś to nakształt tego 
prawa fizyologii, iż, jak to utrzymują, gospodarze praktyczni, dla od
żywienia plonu potrzebne są ziarna z obcej roli). Normanowie byli 
zaszczepcami we wszystkich prawie krajach europejskich nowych po
koleń i w nie następnie spływali sami. Każde tóż prawie państwo 
Europy nowej nie pierwej ukazało swój wzrost i odznaczyło swoję wła
ściwość, aż ukształciło się pierwój z takich różnorodnych skrzyżowań. 
Z Burgundów np. Wizygotów, Normanów i Celtów ukształciło się by
ło pierwotnie królestwo Franków; ze Staro-Bretonów, Gallów, 
Sasów i Normanów Anglia. Dynastya Pianiagenclów (franko-nor- 
mańska) zaczęta w lat 70 po podboju Anglii przez Wilhelma, nigdy 
nie była uznawaną, za inną jak  angielską. Nie historycznem przeto 
jest twierdzić, że nietylko Włodzimierz (który objął po Ruryku wła
dzę w lat 130), ale nawet cała jego dynastya nie była słowiańską. 
Na co się zdało czynić założenia, wywody, które tylko wywołać mogą 
odpowiedź łatwą i tóm samóm tylko kompromitują. Jakoż i cały do 
owego zewnętrznego poglądu dodany wewnętrzny, razi jawnie stron- 
nością. Autor zarzuca Waregom to, co podnosił w Lechii, to co wy
tyka Waregom, sam nieraz objaśnia, iż miało byt i w Lechii i t. p. 
„Największą szczerbę w słowiańskiój plemion starożytności, mówi np. 
wyrządził system wojenny, który zaprowadzili Waregowie. Wojną ce
lowali, wojna była ich żywiołem” (czómże innóm celowali Bolesławo
wie?). „Po warezku widząc rzeczy, Konung sobie te wszystkie prze
stronne ziemie, od Karpat do odnogi Fińskiej, przywłaszczał” (t. II, 
str. 383) (cóż iunego powtórzmy, czynili Samo, Świętopełk, Chrobry?)., 
„Nie przyszedł, dodaje autor, Konung do starszyzny słowiańskiój, nie 
oparł się na opolach lub gminach, ale wszędzie swoje porządki stano
wił” i wkrótce: „Coś podobnego czynili i Ziemowit i Mieczysław, ale 
w Polsce wznosiła się narodowa siła, nad Dnieprem i w krainie jezior 
uorganizował się najazd” (t. I, str. 464).

Najazd w pokoleniu trzecióm i czwartóm nie jest już najazdem, 
lecz krajem, zwłaszcza jeśli najeźdźcy przedzierżgają się w kraj naje
chany. Przejęcie miejscowego języka, przyjęcie przez siebie i wpro
wadzenie do całego kraju religii chrześciańskićj, nadanie mu ogólnego 
kodeksu (Prawda Ruslra), wskazują jasno, że potomkowie Ruryka, 
społeczność tę, do którój przybyli, chcieli mióć zjednoczoną w sobie 
i z charakterem własnym, nie skandynawskim. Wspomniał autor
o opolach i gminach, lecz te opola nasze, to przedmiot dopićro domyśl
ny, a wieców gminnych, według autora właśnie nie było i śladu za 
Piastów. Chrobry miał radę przyboczną, lecz jak wzmiankuje autor, 
miał ją i Włodzimierz. „Nie był, mówi, Konung samowładnym, ra
dzić się musiał silniejszych mężów drużyny.” Przy poglądzie na Ruś 
w podziałach, tak rozumuje autor: „Sam rozdział posiadłości Walde- 
marowych, między 12 tu synów, świadczy, iż nie było tu żadnój idei



państwa, jedności, a tylko system zdzierstwa. To tćż w tćj walce bez 
myśli, jaką dzieje książąt warezkich przedstawiają, jest zamęt nie do 
opisania, praw, pretensyi, widoków” (t. II, str. 201; t. III, str. 359). 
Ale na podobne obrazy, lubo patrząc z innego stanowiska, wskazuje 
autor i w Lechii. „Nie była to rzecz nowa dla Polski, mówi np., wi- 
dzićć u siebie kilku książąt; Piastowie nieraz państwo pomiędzy synów' 
dzielili. Niema w niczem różnicy, tak samo w Krakowie, jak w Wło
dzimierzu i Przemyślu, panują drobni książęta i wojują z sobą, tylko 
że książęta z Piastów (jak szlązcy) ciągną ku niemcom, a książęta wo
łyńscy i czerwieńscy ku waregom” (t. IV, str. I; t. III, str. 395). Za
stanawiając się w swym wykładzie końcowym nad przyczynami Polski 
w podziałach, autor uważał, iż przyczyną tego podziału nie byli ani 
Krzywousty, ani Herman, „wina tu, mówi, była wszystkich, a więc ni
czyja. Nieskrzepłe jeszcze były w państwie rozliczne plemienności, 
więc się rozpadły” (t. III, str. 97). Cóż więc znaczyły czynione z góry 
przechwałki o jedności wewnętrznej Lechii, jćj instytucyach swobo
dnych, gdy ich nie widać? wzmiankował autor o kwitnącym śród Le
chii handlu, ale wzmiankuje o nim i śród Waregow, lubo z przekąsem. 
„Panowanie Waregów, mówi, odznaczyła nietylko wojna, ale i handel. 
Kiedy drużyny osiadły po grodach słowiańskich, musiały się zająć 
handlem, bo czernie zająć się m i a ł y (t. I, str. 473).

W czemże więc była wyższość Lechii za Bolesławów nad Wscho
dem? I na co się zdało, powtórzmy, czynić założenia, gdy te dalćj 
nie sprawdzać się miały, tylko zaprzeczać?

Takie były dowody wobec Waregów; nie lepićj wyszły założenia 
i wnioski względem Niemiec. Ograniczymy się na przytoczeniu ich, 
własnemi słowy autora.

Na str. 443 tomie I, takie znajdujemy założenie: „Tło naszćj cy- 
wilizacyi zupełnie odmienne od niemieckiego. W miejscu wojenności 
znajdujemy tu rolniczość, w miejscu feudalności porządek gminny, 
w miejscu nierówności towarzyskićj _ zupełną równość (?), w miejsce 
czci dla osobistości, spólność praw i obowiązków, t. j. dążność społe
czną. Demokracya nasza rozwija się zbyt wybitnie obok feudalnćj 
arystokracyi Niemiec.”

Zaś na str. 276 tomu następnego taki jest wniosek: „Chrobry 
ideę władzy przejął od cesarzów... był on reprezentantem wszystkich 
sił swojego państwa (nie potwierdza to wcale owćj demokracyi) nie 
słowem, nie prawem, nie obiorem gmin, ale rzeczywistością... Urzą
dził kasztelanów na wzór Henryka Ptasznika, przez nich to nakładał 
owe różnorodne i ciężkie obowiązki prawa rycerskiego, które wszys
tkich dotykały. Kraj tak nieprzyjazny dla wszelkićj regularnćj 
a ogromnćj władzy, przyjął prawo, które król długićm, przeszło 30-to 
letnićm panowaniem postawił jako zasadę rządu. Było to prawo 
uciążliwe i dla samego narodu i wzięte w porównaniu z prawem Ce
sarstwa, bo to Cesarstwie przez różne przywileje dla stanów i zawodów 
zaczynały się tworzyć swobody społeczne.”
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Powtórzmy, iż nie mówimy tu wcale o gruntowności albo nie- 
gruntowności ogólnych założeń autora: przedmiot ten zostawiamy na 
boku, lecz wskazujemy tylko, iż jego wywody i wnioski są, najczęścićj 
w kontraście z założeniem i że w tych wywodach i wnioskach tkwi ta- 
kiż zamęt, jaki tkwił i w.tćm założeniu ogólnćm, które było prologiem 
do tych wywodów, a które literalnie tak brzmiało: „Polska, rozwinąw
szy się w Leehii przechodzi do Chrobacyi i z dwu wielkich plemion sło
wiańskich wyrabia się do potęgi. Nowa siła, wzbierając w potęgę, 
działa jednocześnie na wschód i zachód (i cóż?); zachód stanowi opór 
i ocalił się, ale wschód uległ” (t. I, str. 122). Jeżeli się nie mylimy, 
celem autora było, wyrazić się tu zupełnie przeciwnie, t. j. że zachód 
uległ (germanizacyi), a wschód ocalił się.

Na domyślne źródło psychiczne tych zamętów w rozumowaniach 
autora wskazaliśmy, wskażmy teraz na ich źródło praktyczne w obec- 
nćj pracy.

Jakże mamy bezstronnie patrzćć na obraz Polski pod względem,
o jakim mowa w tej pracy?

Iż u pierwotnych Słowian przeważającćm było gminowładztwo, 
iż rząd ten przeciągał się u nich przez długi czas ich niezawisłości, 
prawda to historyczna, bo na historycznych świadectwach oparta. 
Prokopiusz, historyk grecki z wieku VI, w którego dziele o wojnie 
gockiej, pierwszy raz napotyka się wiadomość o Słowianach, mówi, iż 
ludy te od czasów dawnych pod rządem demokratycznym żyją (w prze
kładzie tego dzieła łacińskim, powszechnie w naukowości używanym, 
brzmi to: „Hi populi ab antiquo in populari imperio vitam agunt.” 
Helmold, Dytmar i i. mówią o odbywanych u Słowian zachodnich wie
cach jeszcze w wieku XIII. Nie domysłem tćż jest, ale zbyt znanym 
faktem, iż kiedy wszystkie prawie europejskie kraje pierwotne swobo
dy swoje zamieniły na rządy monarchiczne i absolutne, kraj polski 
wznosił je stale i w życiu politycznem praktycznie, i w pismach rozu
mowanie, i że w odniesieniu do przywilejów jednostek doprowadził je 
dalćj, niż jakikolwiek kraj inny; lecz oto stało się to było już w czasie, 
kiedy kraj polski podrósł, t. przy końcu XIV wieku, a bardziej jeszcze, 
kiedy ze skrzyżowania się kilku ludów i ras (między innemi ruskich, li
tewskich, pruskich i i.) ukształcił się w naród z oddzielnym charakte
rem, z oddzielną a sobie właściwą twarzą (odkreślił ją  najdobitnićj 
w traktatach swych Orzechowski gente Rulhcnus, a w praktyce Ja
giellońska dynastya), ale tćj odrębności, tćj twarzy, niemiał jeszcze 
w swoich dziejach pierwotnych, w epoce, która jest przedmiotem książ
ki, o którćj mówimy. Autor jćj ukształcił był sobie wyobrażenie, po
jęcie o znaczeniu i charakterze kraju swojego z czasów późniejszych, 
z tego, jakim był w wieku XVI i chciał go widzićć takim i w wiekach, 
w których go jeszcze niemiał, i ztąd te sprzeczności, te męty, w jego 
rozumowaniach, w jego założeniach i wnioskach.

Toż co o kraju polskim, rozumiemy właśnie i o Słowianach 
wschodnich bliższych i dalszych, i ich byt podniósł z czasem i odzna
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czył się nową twarzą i charakterem, a na te wpłynęły także i wpływy 
zachodnie i wschodnie, lecz już nie z czasu Waregów i nie Bolesławo- 
wskich.

Tak się odbiły te skazy sądu autora, ta jego ekscentryczność 
(z którój nawet był niegdyś głośnym), śród głównych założeń i wnios
ków; a dodać trzeba, że odbijają się one równie w ciągu dzieła i we 
wszystkich innych jego zwrotach i szczegółach, jako w opowiadaniu 
dziejowóm, w kreśleniu charakterystyk, w pierwiastku nawet tój wagi, 
jak religijny i t. p. Przytoczmy tu chociaż kilka wskazówek, zaczy
nając od tego ostatniego pierwiastku. Bartoszewicz, jeżeli się nie my
limy, z zasady był religijnym. Chrześciaństwo, a zwłaszcza chrze- 
ściaństwo z obrządkiem, jak określał, cywilizacyjnym, za pierwiastek 
głównie żywotny w składzie państwa uważał; to też było powodem, że 
ze szczególnóm upodobaniem zwracał zawsze uwagę we wszystkich 
wiekach na krzewienie się, rozwijanie i działanie hierarchii kościelnćj 
i jak rzekliśmy, obrazy jój i w pracy obecnój bogatsze są nad inne. 
Z uszanowaniem tóż w tój pracy mówi wszędzie o duchowieństwie kra- 
jowśm, zwłaszcza o działaniu biskupów; nie obwinia ich wcale, np. jak 
to dziś prawie powszechnie się czyni, o utrwalenie podziałów po Krzy
woustym, i owszem tak się wyraża w tój rzeczy: „Od Władysława Her
mana stanęli biskupi przy tronie i popierają stale sprawę wolności
i jedności. Kiedy polityka możnych i panów rwie Polskę, biskupi 
zawsze ją  kupią.” A jednak i w tym przedmiocie trafiamy nieraz 
w ciągu dzieła na owe wyskoki sądu autora, na ekscentryczność, kre
śląc np. obraz ujemnych rysów chrześciaństwa, śród wieków średnich. 
Autor literalnie zarzuca, iż wierzono natenczas w sprawiedliwość Bożą 
oraz w Opatrzność. „Bóg, mówi, u zabobonnych był nieustającą, a do 
tego groźną, straszliwą sprawiedliwością” (t. I, str. 44). „Bóg w po
jęciach owego społeczeństwa, przebywając śród niego na ziemi (gdzież 
indziój mógł łączyć się z człowieczeństwem?) plątał się do najdrobniej
szych spraw domowych” (t. I, str. 412). Do podobnych wyskoków odnieść 
się tóż musi jawne jakieś poufalenie się z niebem, dowolne tłómacze- 
nie myśli sił skrytych i t. p., niewłaściwe zwłaszcza pióru historyczne
mu. Mówiąc np. o państwie Świętopełkowóm, wyraża: „Bóg chciał 
ju ż  powołać do siebie apostoła, i jakby czekał na rozszerzenie się pań
stwa Świętopełkowego” (t. J ,  str. 60). W innóm miejscu zaręcza, iż: 
„nie z nah'linienia Ducha Ś. Waldemar przyjął wiarę” (t. I, str. 395); 
mówiąc znowu o uchylaniu się Morawian od władzy biskupów niemiec
kich, tak się wyraża: „sam dyabcł natchnął Morawian nienawiścią ku 
Chrześciaństwu. Odtąd biskup passawski nie może się w ich grani
cach pokazać, a co gorsza Morawianie chełpią się, iż mają prawo od 
papieża stanowić arcybiskupstwo” (t. I, str. 3); odwoływanie się do 
władzy i powagi papieża, czyż mogło stanowić dowód nienawiści hu 
Chrześciaństwu?
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Wskażmy teraz po kilka szczegółów z innych miejsc książki, tak 
z miejsc, w których tkwi owa ekscentryczność, lub gdzie nastręczy się 
nam inna jaka uwaga.

W naszem opowiadaniu, przystępując do zaznajomienia czytelnika 
z czasem zjawienia się, przezwania się i następnie rozsiedlenia się Sło
wian, autor wzmiankuje, iż „Tacyt, oprócz Wisły, wskazał i na inną 
granicę między Germanami i Sarmatami, bojażń wzajemną.” Z tych 
słów możnaby wnieść, iż Tacyt w swym traktacie O obyczajach Ger
manów wspominał o Wiśle. Wisła istotnie znaną już była rzymia
nom za wieku Tacyta (Pliniusz, Fomponiusz Mela) geografowie z I i II 
wieku; tenże Mela, Ptolomeusz, Agathomenes wyrażają nawet, iż Wi
sła oddziela Germanią od Sarmacyi; lecz oto Tacyt, który dowiódł, iż 
najbliżej znał germanów i szczegółowie oznacza ich siedliska, wzmian
kuje w swym traktacie o Kenie, Elbie, Dunaju, morzu, a niema tu 
wzmianki o Wiśle; wniosek więc: iż właściwie posady germanów nie 
rozciągały się po tę rzekę.

Na str. 8, nauczając, iż początkiem nazwiska Słowian było ich 
hasło bojowe, autor tak mówi: „W wieku VI jedna chwila natchnienia 
stworzyła j e  i rozniosła; wyraz słowo był niezawodnie tem hasłem, 
lecz oto na stronie poprzedniej 7-ćj, wzmiankował, iż Getowie, Wene- 
dowie, Dakowie, „od wieków Słowianami się między sobą nazywali.” 
Którejże z nauk tych obowiązanym jest trzymać się czytelnik?

Mówiąc z kolei o apostolstwie śród Słowian braci Cyrylla i Me- 
todyusza, autor nie trafnie objaśnia, iż „pierwszy z nich nazywanym 
był Strachot” (t. I, str. 78). Strachotą nazywanym był Metodyusz od 
melus strach, i opowiada, jak bracia po drodze ochrzcili księcia bułgar
skiego Borysa: fakt, który dziś jest powszechnie odrzucanym przez 
krytykę i o którym wreszcie nie wspomina i ów żywot Metodego, który 
cytuje autor.

Przechodząc do przedmiotu głównego książki, t. j. do kwestyi 
Lechów, nazwę tę wyprowadza autor od lechy (wywodu tego trzymał 
się niegdyś Maciejowski, nim go nie zamienił na wywód od Lazzów). 
Wywód taki kazałby przypuszczać, iż była to nazwa klasy pośród ple
mienia, a nie plemienia; nieharmonijnie z nim łączy się więc to 
wyrażenie, iż „plemię to rozciągnęło się dalśj ku morzu i na zachód za 
Odrę;” wyraziwszy zaś to twierdzenie autor, dodaje: „rozwinęliśmy tu 
pojęcie nowe, bo szczep lechicki, według dawniejszych rozumowań, 
nie przechodził za Odrę. Eużyce i Pomorze nie do lechów liczono” 
(t. I, str. 126). Iż pojęcie to nie było nowśm, wiedzićć o tćm mogą 
dawni czytelnicy Biblioteki, na możność bowiem i konieczność takiego 
wniosku, zwróciliśmy niegdyś uwagę na jej kartach sami jeszcze w ro
ku 1848, w uwagach nad Dziejami pierwotnymi Maciejowskiego 
(w wydaniu Wolffa p. n.: Rozbiory i Krytyki w tomie II, od str. 49 
do 54), a wnioski te obszerniój jeszcze starał się następnie wyłożyć
i ugruntować w osobnćm dziełku O Pomorzu Zaodrzańskićm  Dominik
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Szulc '). Bartoszewicz, pisząc swą Historyą pierwotną, w r. 1863, 
mógł oczywiście zapomnićć o tćm, co czytał przed lat dziesiątkiem, 
lecz szkoda, zamiast bowiem np. wyrażenia tylko domysłu, iż „pomera- 
nica lingua,” którym przemawiał Ś. Otto musiał to być język polski, 
mógł był posłużyć się tekstem, przywiedzionym w pomienionćm dzieł
ku przez Szulca, z nowoodkrytego wtedy w klasztorze niższćj Austryi 
życia ś. Ottona, wydanego przez Endlichera, w którym wyraźnie to 
brzmi, iż apostoł ten, przybywszy do Polski, tak się wyuczył tameczne
go języka, iż trudno go było wziąć za niemca ( O Pomorzu Zaodrzań- 
sfciem str. 24).

Wywodząc nazwisko Polan gnieźnieńskich od pola, autor nad
mienia, iż o Polanach tych wspominał już Ptolomeusz, zowiąc ich Bu- 
lones. Lecz o tych Bulonos (którzy wyczytywani tćż byli Sulanoi
i Wulanoi) Ptolomeusz wspomina jako o „małym narodku w Sarmacyi,” 
jeżeli więc i oznaczali Polan, odnosili się raczćj do Polan nadbuiań- 
s/riek, nie zaś do plemion z lewego brzegu Wisły, a więc gnieźnień
skich; o narodach nad Wisłą były nieraz w następnych wiekach 
wzmianki w pismach historyków, geografów, podróżników, a nazwiska 
w nich Polski nie było. Nazwisko to zjawia się dopićro z końcem X wie
ku. Jeszcze Dytmar, uważać można, w pierwszych rozdziałach swćj 
Kroniki nazywa Mieczysława księciem Słowian i dopićro wzmiankując
0 przyjęciu przezeń chrześciaństwa, zowie go po raz pierwszy dux Po- 
lomorum. Polska była to jakby imię chrzestne, na chrzcie przyjęte,
1 (jak o tćm właśnie przypomina i ta praca, o którćj mówimy) po
szczęściło. R ex Poloniae pisać się wkrótce zaczął: Nec non terrarum  
Cracoviae, Sandomiriae, Masoviae, Lanciciae etc., a dalćj Magnus dux 
Lituaniae, Eussiae, Prussiae, Czernigoviae etc. Kwestyą tę dawności 
nazwiska, rzec można, iż dziś ostatecznie rozstrzyga tom I-szy Monu
mentów, wydanych przez Bielowskiego, t. j. najdawniejszych wzmianek

•) W trąćm y z tćj okazyi, iż ja k  Szulo uwagi nasze, w yrażone wówczas 
w B i l l .  W arsz. w dziełka  O Pomorzu Zaodrzańskićm , 185 0 r. tak  wyrażone 
tam że o p rzy jściu  przodków  naszych ze swą tradycyą  z Dacyi ( Rozb. i K ryt., 
t. I I ,  s t r .  4 6— 4 9 ), rozszerzył następn ie  B ielow ski w dziele: W stęp krytyczny  
do dziejów  P olski, 1852  r .  O baj ci au torow ie, mimo w sparcia załużeń 
obszerną co do do tkn ię tego  przedm iotu  e ru d y c ją , przez p rzybrany  w w ykła
dach tych ton zbytniej pewności i przydaw anio do h istorycznych faktów  d o 
brćj porcyi fantazyi, więcćj się przyczynili do skom prom itow ania, ja k  p o tw ie r
dzenia podzielonych przez nich założeń. B ielow ski, będąc w r. 184 6  w W ar
szawie d la  szperań w b ib lio tekach , po dw akroć nam  pow tórzył naówczas, iż 
czeka bardzo m ających być w B ib l. W arsz. uwag O dziejach pierwotnych. 
Był on zajęty  w tedy pisaniem  kom entarza do pieśni Ig o ra . Zm iana p rzed 
m io tu  p racy , poprzednich  w tćj rzeczy widoków, a nadew szystko jawno roz
szerzenie napom knionego tem atu , w po łączeniu  z owćm jogo  oczokiwaniem , 
upoważniły nas, sądzim y, do w yrażenia powyższyoh słów.
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odnoszących się do Polski. Widzimy tu, iż niema tu tego nazwiska 
przed chrztem Mieczysława.

Przechodząc do właściwój historyi polskićj, opowiadanie jćj za
czyna Bartoszewicz od Ziemowita, i uczy, jak widzieliśmy, iż Popiel II 
mianował go wojewodą, a następnie strąconym i zamordowanym był 
przezeń. Bartoszewicz nie wspomniał o rządach Piasta dlatego zape
wne, iż uwierzył więcćj kronice Galla, niż innym, późniejszym; ale je 
żeli uwierzył słowom tego historyka, tedy powinien był wierzyć
i szczegółom tych słów. Gallus mówi, iż syn gościnnego Piasta, Zie
mowit, tak „wzrastał w cnoty, iż król królów i książę książąt na księ
cia go Polski z powszechnóm uznaniem wywyższył, a Popiela z potom
stwem jego wykorzenił.” Autor objaśnia, iż historyk przez to wyra
żenie król królów rozumiał samego Popiela, który Ziemowita, zgodnie 
z uznaniem starszyzny (concorditer), mianował wojewodą całego kraju. 
Wykład taki literalnie jednak jest niemożliwym. Nie mówiąc już bo
wiem o przyznawaniu Ziemowitowi przez historyka cnoty i braku 
wszelkićj wzmianki o województwie, Popiel, który, według Galla, nie 
był nawet królem, mógłżeby być nazwanym „królem królów,” a nade- 
wszystko mógłżeby wykorzeniać z potomstwem sarn niebie? (tekst mó
wi: eotenus quod rex  regum  et dux ducum eum (Semovith) Poloniae 
ducem concorditer ordinavit, et de regno Pumpil cum sobole radicitus 
extirpavit t. I, str. 3). Jestto, ile przypominamy, jedyne miejsce 
w 4-ch tomach, w którćm autor, dla wsparcia swego twierdzenia, po
wołał się na źródło; nie wypada jednak ztąd wnosić, iż wszystkie jego 
twierdzenia tak miały się do swych źródeł, jak niniejsze, owszem są
dzimy, iż autor dlatego tylko chciał tu poprzćć twierdzenie swoje przy
toczeniem źródła, iż sam mu nie dowierzał.

Całe opowiadanie dziejów polskich, następnie do końca, jest po
toczne, jasne, wierne. Autor od czasu do czasu podnosi w nióm nadto 
niektóre punkta sporne i te rozstrzyga.

Mówiąc np. o Dobrogniewie, żonie Kazimierza I, którą pisarze 
nasi podawali nieraz już tylko za bojarkę, już za córkę któregoś 
z książąt, autor słusznie zwraca uwagę, iż według najwiarogodniejsze- 
go i prawie spółczesnego świadka Nestora, była ona Maryą, córką 
Włodzimierza W., nie wiemy tylko czy trafnie dodał, iż imię Dobro- 
gniewy przyjęła przy koronacyi, w czasie zmiany obrządku. Długosz 
wprawdzie mówi istotnie, iż przybrała ona imię Dobrogniewa, przyj
mując chrzest łaciński; ale chrzest w kościele łacińskim, uczyniony na
wet przez duchownego innego wyznania, nie powtarza się, a nadto 
uważać można, iż w świadectwie ówczesnćm łacińskićm, albowiem 
w Breve Benedykta IX z r. 1046 do Aarona, arcybiskupa krakowskie
go, t. j. za Kazimierza I nazwaną jest ona Maryą nie Dobrogniewa 
(Ejusque conjugis Mariae. Monum. t. I, str. 359).

W opowiadaniu i owych drobnych krytykach dalszych, autor 
między innemi zdaje się chcićć restaurować dobrą pamięć Ryksy
i wzmiankuje, iż na zachodzie mianą była za świętą. Objaśnia zna



czenie w ustach historyków naszych wyrazu Palatinus (iż był różnym 
od wojewody), wykłada właściwe brzmienie Żarnowca (Saruowo), Kar
gowa (Krzyszków, za wskazówką Hopla), prostuje różne daty, jak 
klęski pruskićj za Kędzierzawego, ustąpienia Władysława krakowskie
go z kraju, roku jego śmierci i t. p. Te wszystkie i im podobne wska
zówki i sprostowania są zwykle należnie rozumowane, loiczne i pożąda
ne, o ile nie łączy się z którem i jaki ów wyskok, a taki trafił się wła
śnie, wypada wspomnićć, przy jednćj z najciekawszych może dla czy
telnika wzmianek, t. j. o zajęciu twierdzy Brandeburga przez kogoś 
z Polski. W kronikach brandeburskich jest wzmianka (kronikarzom 
naszym nieznana), iż niejaki słowiański książę Jaczo von Copnic zdo
był był w wieku XII twierdzę Brandeburg i przez niejaki czas nią 
władał. Przed kilkunasty laty uczony berliński, prof. Fryderyk Rabe 
w pracowitćm dziełku, mającćm napis: Jaczo von Copnic Eroberer der 
Feslung Brandeburg  starał się dowieść, iż zdobywcą tym był nie ża
den książę słowiański, t. j. ze Słowian zachodnich, ale jeden z pogra
nicznych panów polskich, a mianowicie Jaksa z Kopanicy (Jaczo, Ja- 
cza istotnie przez kronikarza niemieckiego mogło się tylko czytać Jac
zo, Jac-za). Otóż do wzmianki o tym szczególe, autor dodał następną 
szczególną uwagę: „Niemcy aż w głowę zachodzą, kto był ów zuchwa
ły Jaczo, od kilkuset już lat smażą sobie nad tem niemey głowę, na
pisali już całą bibliotekę domysłów i wniosków” (t. IV, str. 213). 
Przy takiem przytoczeniu właściwićj było autorowi rzec, iż niemcy za
wstydzają nas, wszelki dowód pracowitości, godnym jest naśladownic
twa nie ironii. Wyskokiem tym chciał może autor ukryć wewnętrzną 
uciechę; nie dziwilibyśmy się jednak, gdyby jaki uczony niemiecki, 
spotkawszy się z tą tyradą, wziął ją  za asumpt do okrycia śmiesznoś
cią całej książki, w którćj ją  znalazł, a może i w ogólności krytyki 
polskićj.

Przy tych skazach dykcyi autora, jego poglądów, nic tśż dziwne
go, że w jego opowiadaniu, to co najwięcej ożywia historyczne opowia
danie: obrazowość, charakterystyki osób, nie były to strony silne utwo
ru. Obrazowością w tych opowiadaniach są tylko rysy, a wyraz fizyo- 
gnomii kreślonych nićmiał nigdy ekspresyi jasnćj. Wśród przekaza
nych różnorodnych rysów danćj postaci ująć jedność, skreślić je tak, 
iżby to, co jest przeważającym w charakterystyce, pozostało wyrazem 
głównym, nie leżało to w sztuce autora. Bartoszewicz chwytał nieraz 
za pędzel, w kreśleniu fizyognomii sławy dodatnićj chciał być bezstron
nym, postacie o sławie ujemnćj pragnął podźwigać i w wypadku dawał 
żadną charakterystykę. Wskażmy tu po kilka przykładów z kategoryi 
jednćj i drugićj.

Do postaci, które chciał restaurować autor, należeli, jak to wi
dzieliśmy, Masław i Zbigniew. O pierwszym wyraził autor, iż wyż
szym był nad Chrobrego, chciał bowiem porównać w prawach kmieci
i szlachtę. Czyny jednak dziejowe tak tylko oceniać możemy, jak
o nich świadczą dzieje. Najbliższy owych czasów Gallus wzmiankując
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o czynach kmieci, na czele których stanął następnie Masław, tak mówi: 
„Poddani powstawszy wtedy przeciw swym panom, jednych z nich 
w poddaństwo obrócili, drugich pozabijali” (Gallus, t. I, str/23). O po
równaniu praw wcale więc tu mowy nie było. Nie o to tu jednak nam 
idzie. Przypisawszy autor Masławowi cele dodatnie (prosto z fantazyi) 
wyraża: „czego nie mógł doprowadzić do skutku Bolesław Chrobry, to 
wychodziło z rąk Masława piękne, nieskazitelne, w swej pierwiastkowej 
czystości. Jeżeli uspokoi się Polska pod przewodnictwem chorążego 
Masława, kmieć i szlachcic równymi będą i w obyczaju narodowym, jak 
są równymi przed królem i prawem” (t. II, str. 335). Zaś niżój: „lecz 
wygrał Kazimierz, bo kiedy chorąży mazowiecki cofał się w pogańskie 
czasy, królewicz postępował naprzód, jako zwiastun cywilizaeyf’ (t. II, 
str. 344. Co było anti-cywilizacyą, co było wstecznem, mogłoż być za
razem nazwane pięknóm, nieskazitelnćm, najczystszćm?

Restaurując postać Zbigniewa, autor pisze: „Na Zbigniewa wiele 
walą... dzisiaj krytyka historyczna powraca Zbigniewowi wiele, oczysz
cza go z zarzutu nieprawego urodzenia (chyba psychologicznie, nie hi
storycznie), ludzie tu więcój winni, mógł być (?) innym, jakim był” (t. 
III, str. 123). Zaś dalej: „Zbigniew udał się do Czech, namawiając 
księcia Borzywoja, aby napadł na Szlązk; była to z jego strony wielka 
nikczemność, która się stała źródłem wielu następstw podobnych. Jaki 
był cel tój zdrady? krew przelewać bez potrzeby, niewinnych ludzi n i
szczyć, było okrucieństwem” (t. III, str. 138). „Zbigniew nie upadał 
na duchu i w niegodziwy, jak dawniej sposób, pragnął się podźwignąć” 
(t. III, str. 152). Na człowieka, któremu sam jego obrońca zmuszo
nym jest zarzucać nikczemność, niegodziwość, okrucieństwa, zdrady, 
cóż dziwnego, że wiele walą?

W kreśleniu zaś charakterów świetnych i którym sam nie odma
wiał przymiotników wielkich dwu Bolesławów: Chrobrego i Krzywouste
go, autor, rzec można, iż się z umysłu wysilał, by je ujemnie kreślić. 
Widzieliśmy już, jak zarzucał Chrobremu chytrość, przekupstwo, roz
pustę, gwałtowność; „jego gwałtowność cielesna, mówi, przechodziła 
granice wszelkiej przyzwoitości” (t. II, str. 5—8). Trafniejszy malarz 
mógłby powyższym rysom miano dać: dyplomacyi, słabości, wszakże 
sam gwałtowny przeciwnik tego króla Uytmar, przyznawał mu „szla
chetność dla zwyciężonych.”

W kreśleniu znowu postaci Krzywoustego, czytamy między inne- 
mi: „Pan względem ludzi bardzo zuchwały i nawet złego serca." „Oj
ciec jego kiedy kościół krakowski rozprzestrzeniał, wzbogacał, robił to 
z pobożności, ale Bolesław ze strachu” (t. III, str. 272, 273). Zarzucać 
Krzywoustemu brak męztwa, brak pobożności, było to kreślić wielki 
kontrast z rzeczywistością.

Na tóm skończymy wzmianki o rysach, o ujemnościacb, które 
nam po odczytaniu czterech obecnych tomów Bartoszewicza, obok prze
ważających znacznie rysów dodatnich, zatrzym ały się w myśli. Te
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ujemne rysy, ekscentryczności, tworzyły może nieraz tylko nieoględ- 
ność wyrażeń, tylko' lapsus calami. Na str. 411, tomu II, czytamy tu 
taki przypis wydawcy: „W tćm miejscu zanotował autor w nawiasie: tu 
dać dowody z latopisców.” Oczywiście więc do pracy niniejszćj nie był 
też jeszcze przyłożył ostatniej ręki, a w przyłożeniu tćm nie jeden mo
że z owych ujemnych rysów byłby zniknął. Gdy jednak rysy te są, nie 
mogliśmy dawać i kreślić obrazu lego co jest, bez tych wskazówek, 
a stawało się to tćm właściwszćm, iż nie były tu te rysy zbyt rzadkie, 
iż odnosiły się nietylko do wyrażeń, frazesów, lecz i do zasad głównych, 
do głównych wniosków, a nadto, iż były już one zbyt znane i z ogłoszeń 
dawnych autora, a więc należą w części i do cech stałych jego pióra. 
Czytelników jednak, którzy nie znają bliżćj pism Juliana Bartoszewi
cza, oraz publikacyi obecnej, winniśmy ostrzedz, iż te rysy ujemne, te 
ekscentryczności, te męty, o jakich mówiliśmy, są to tylko właściwie, 
jakby krople wody w odniesieniu do oceanu tych rysów i stron doda
tnich, które też dzieła mieszczą. Dzieła te to materyał, wskazówki, po
znanie których staje się nieodbitym warunkiem dla przyszłego history
ka kraju. Autor tysiące biografii i monografii ze źródeł własną pracą 
czerpanych, różnostronnych poglądów dodatnich, licznych dziełek
i dzieł do wypełnienia braków historycznych zwróconych, przez wyda
nie obecnćj książki zalet tych bynajmnićj nie stracił, przez skreślenie 
w niej w łącznym, a wiernym obrazie dziejów plemion sąsiednich, 
w zasłudze tćj owszem podrósł i nigdy tćż zapewne w gałęzi historycz
nej naszej literatury do pracowników pierwszego rzędu liczonym być 
nie przestanie.

20 kw ietn ia 18 80 roku.
A. Tyszyńshi.



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

W A E S Z A W A .

Maj 1880.—Z pomiędzy faktów, które zwróciły w bieżącym mie
siącu ogólną uwagę na siebie, odznacza się obchód jubileuszu Długo- 
szowego przez Akademią nauk w Krakowie, niezwykłą doniosłością na
ukową. Ogłoszony przez członków Akademii pod dniem 15 marca 
1880 r. program, został wykonany z całym majestatem czci religijnej 
dla zasłużonego pierwszego dziejopisarza polskiego i z nieinniejszą po
wagą namaszczenia naukowego. Idąc za przykładem innych akademii, 
które doroczne swoje walne posiedzenia obchodzą jużto w rocznicę swo- 
jćj fundacyi, jużto w rocznicę urodzin swoich wspaniałomyślnych fun
datorów, lub tćż wreszcie w rocznicę, poświęconą pamięci mężów szcze
gólniejszych względem siebie zasług naukowych (np. Leibnitz w Berli
nie), wyjednała sobie Akademia nauk w Krakowie, możność przeniesie
nia terminu swego dorocznego walnego posiedzenia z dnia 3 maja, na 
dzień 18 tegoż miesiąca, jako na wigilią dnia, na który przygotowaną 
była przez prof. i członka Akademii p. Łepkowskiego z pomocą sejmu 
krajowego, uroczystość złożenia prochów Jana Długosza do nowego 
sarkofagu w krypcie kościoła ś. Stanisława na Skałce. Uroczystość tę 
religijną, postanowiono odbyć w dniu 19 maja, jako w czterechsetną 
rocznicę śmierci ( f  19 maja 1480) zasłużonego względem potom
nych wieków obywatela, kapłana, nauczyciela i historyka.

Niemogąc dla względów technicznych wydawnictwa pomieścić 
w niniejszym zeszycie naukowego studyum o historycznym znaczeniu 
Długosza i poświęconego jego pamięci jubileuszu w takićj dokładności, 
jakićj pcryodyczność naukowa Biblioteki Warszawskiej wymaga, mu
simy poprzestać tymczasem na krótkićj relacyi faktów, które interesu
ją cały świat naukowy, nie przesądzając szczegółów gruntowniejszego 
naukowego poglądu, jaki następnie czytelnikom przedstawimy.

Wogóle uroczystości jubileuszowych Długosza, odróżnić można 
pięć osobnych momentów, które zwracają na siebie ogólniejszą uwagę, 
kryjąc w sobie każdy mnóstwo szczegółów krzepiących umysł i podno
szących serce. Momenta te są następujące:

1. Posiedzenie walne Akademii nauk, odbywające się w tym 
wyjątkowym razie w sali Sukiennic, poświęcone, prócz zwyczajnego
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rocznego sprawozdania zarządu Akedemii, niemnićj prócz ogłoszenia 
konkursów, wyboru nowych członków i t. p., wyłącznie oddaniu czci 
naukowym zasługom Jana Długosza. Generalny sekretarz Akademii 
prof. J. Szujski odczytał szeroko pomyślaną rozprawę: O Długoszu, j a 
ko historyku na tle dziejopisarstwa średnich wieków. Prof. St. hr. 
Tarnowski odczytał wiersz A. E. Odyńca, czł. Akademii, poświęcony 
wyłącznie pamięci Długosza, który w końcu swojćj Kroniki polskićj, 
włożył na Akademią Jagiellońską obowiązek prowadzenia dalćj rozpo
czętego przezeń mozolnego dzieła. Potrzeba było, niestety, czterech 
wieków, aby potomność nasza zrozumiała doniosłość tćj uroczystćj 
odezwy zasłużonego obywatela i dziejopisarza. Uroczystość ta nau
kowa odbyła się dnia 18 maja pod prezydencyą Alfreda hr. Potockie
go, namiestnika Galicyi, wiceprotektora, zastępującego arcyksięcia Ka
rola Ludwika, łaskawego protektora Akademii Krakowskiej.

2. Pochowanie popiołów Długosza, spoczywających w kościele 
ś. Stanisława na Skałce, do nowego sarkofagu w tymże kościele w kry
pcie, przeznaczonej na zaszczytne miejsce spoczynku dla zwłok mężów 
krajowi dobrze zasłużonych. Cześć dla prawdziwej zasługi jest pięk- 
nćm świadectwem szlachetności uczuć potomnych wieków. Takim tćż 
był ogólny nastrój umysłów biorących udział w tym religijnym obrząd
ku tłumów ludności i poważnego zastępu duchowieństwa tak świeckie
go jak i zakonnego. Ks. Polkowski wypowiedział odpowiednią mowę, 
pełną podniosłych myśli i uczuć religijnych (d. 19 maja).

3. Przedstawienie w sali teatralnćj obrazu historycznego napi
sanego przez J. Szujskiego, w trzech aktach, na tle wypadków 1471— 
1479 r., pod tytułem: Długosz i Kallimach, odegrane przez amatorów- 
uczniów uniwersytetu (19 maja).

4. Zjazd historyczny imienia Długosza (20 i 21 maja), na któ
rym członkowie Akademii, tak miejscowi jak i zagraniczni (Tomek 
z Pragi, prof. Roeppel, Caro i Nehring z Wrocławia) rozbierali na po
siedzeniach publicznych wśród ożywionej dyskusyi liczue kwestye, od
noszące się przeważnie do ustalenia metodologicznego postępowania 
przy wydawnictwie źródeł historycznych. Prócz tego rozbierano w oso
bnych odczytach niektóre kwestye sporne historyczne, w celu stanow
czego ich rozstrzygnięcia (np. o mnichostwie Kazimierza).

5. Wystawa naukowo-historyczna, tudzież archeologiczna. Pierw
sza urządzona w gmachu Akademii umiejętności, przedstawiała cały 
naukowy materyał z historyi, archeologii i dziejów sztuki w Polsce, 
wydany bądź przez naszych, bądź tćż przez obcych uczonych od r. 1830. 
Obok wydawnictw Akademii stanęły godnie wydawnictwa Biblioteki 
Kórnickićj; Monumenta Bielowskiego, Pomniki prawa polskiego, Col
lectanea Jana Zamoyskiego, Biblią królowej Zofii i Modlitwę Wac/aiva, 
przywodzące na pamięć imię Al. hr. Przezdzieckicgo, które łączy się 
tak wdzięcznie z uroczystością jubileuszową Długosza, przez dokona
nie monumentalnego wydania dzieł zasłużonego historyka. Znajdowa
ła się tam także Kantata dramatyczna z muzyką Macieja Kamińskie-
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go, śpiewana podczas odsłonięcia posągu Jana III w Łazienkach d. 14 
września 1788 r. Udzielił tśj kantaty do wystawy Konst. hr. Przez- 
dziecki, a pierwszą o niej szczegółową wiadomość podała Biblioteka 
Warszawska (grudzień, 1878, str. 410). Z wydawnictw obcych zwra
cały na siebie uwagg liczne kodeksa dyplomatyczne miast i wsi na 
Szlązku i Eużycach; zbiory historyków pruskich, tudzież Archiv połu- 
dniowo-zachodnićj Rossyi i liczne wydawnictwa historyczne i dyploma
tyczne rossyjskie. Prócz tego, można tu było widzieć cały szereg zbyt- 
kowych edycyi i albumów, przedstawiających to wszystko, co dla dzie
jów naszćj sztuki od pięćdziesięciu lat zrobiono. Najciekawszćm jest 
niewątpliwie Album ubiorów w Polsce J. Matejki, będące własnością 
Biblioteki Jagiellońskiej.

Druga wystawa zawierała same pamiątki po Długoszu; mieściła 
się zaś w kapitularzu katedralnym, znajdującym sig na górze z lewćj 
strony ołtarza ś. Stanisława przy kaplicy Maciejowskich. Wystawa ta 
nad wszelki wyraz interesująca, nie tylko dla historyka i artysty; ale 
dla najszerszej publiczności, urządzoną została za pozwoleniem kapi
tuły katedralnćj, przez jej notaryusza członka Akademii ks. prałata 
Polkowskiego. Na środkowym stole, bogatą makatą okrytym, złożono 
autografy Długosza dzieł w poważnych pargaminowych kodeksach, 
doskonale zachowanych. Pismo Długosza niewyraźne, drobne, ale 
śmiałe, nie straciło przez cztery wieki nic ze swój barwy, a karty per
gaminu lśniące i czyste, jakby zapisane były wczoraj. Naokoło ścian 
idą długie stoły zapełnione stosami ksiąg, rycin i pergaminów odno
szących się do działalności naukowćj Długosza. Album Długosza  wy
dane własną pracą i nakładem ks. Polkowskiego wieńczy i zamyka 
godnie akt czci i hołdu, jaki wdzięczna potomność złożyła w cztero- 
wiekową rocznicę śmierci swemu wielkiemu obywatelowi, kapłanowi
i dziejopisarzowi.

Przy sposobności tych uroczystości, znalazł w zbiorach Konst. 
hr. Przezdzieckiego portret Długosza, robiony jak  się zdaje z dokła
dnego wizerunku, ponieważ porównany z temi, które były na wystawie 
a mianowicie z figurą z kamienia wykutą, przypomina najdokładnićj 
podobieństwo rysów historyka.

—. Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu przyznało prof. 
uniwers. Jagiellońskiego Stanisławowi Smolce nagrodę konkursową 
1,800 franków za pracę pod tytułem Mieszko Stary i j e  go wiek. Dzie
ło to składa się z 2 części, z których w pierwszćj znajdujemy obraz 
kraju, społeczeństwa i państwa polskiego w wieku XII, w drugićj 
zaś dzieje okresu od roku 1138—1207.

Toż samo Towarzystwo, pragnąc ze swojćj strony złożyć także 
hołd pamięci Długosza, ogłasza na konkurs przyszłego dwulecia za
danie nastgpujące:

„Odnieść tekst Długosza wydania hr. Przezdzieckiego do źró
deł rocznikarskich i kronikarskich, jak niemnićj dyplomatycznych, 
z których czerpał, wskazując zarazem, które realne wiadomości zdają
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się opierać na zaginionych źródłach. Uczynić to przynajmnićj co do 
pierwszych ksiąg siedmiu.”

Żądana praca w języku polskim, odpowiadająca na wymienione 
zadanie, ma obejmować nie mnićj niż 10 arkuszy druku. Autor naj- 
lepszój rozprawy otrzyma nagrody 1,800 frank: nagroda ta jednak 
w danym razie będzie mogła być rozdzielona na dwie części i wten
czas najlepsza praca otrzyma 1,200 fr. następująca po niój 600 fr.

Kto sobie życzy brać udział w tym konkursie, zechce przysłać 
swą pracę w rękopiśmie pod adresem sekretarza Towarzystwa histo
ryczno literackiego (Paryż 6 quai d’Orleans), albo p. Józefa Szuj
skiego, profesora historyi przy Uniwersytecie Krakowskim, sekre
tarza generalnego Akademii Umiejętności (Kraków w Uniwersytecie 
Jagiellońskim).

Rękopism powinien być przysłany bezimiennie i opatrzony go- 
dłóm wybranym przez autora, a toż samo godło ma się znajdować 
na liście zapieczętowanym, dołączonym do rękopismu i zawierają
cym nazwisko autora.

Terminem ostatecznym do złożenia rękopismów w Krakowie 
jest dzień 1 lutego 1882 r., a dla składających je w Paryżu dnia 15 lu
tego 1882 r.

Na posiedzeniu publicznem d. 3 maja 1882 r. rada odpieczętuje 
list noszący godło pracy, której została przyznana nagroda i ogłosi 
imię jój autora. Inne listy zostaną spalone.

Gdyby do wymienionego terminu nie była przysłana żadna te
go rodzaju praca, któraby w myśl obecnego konkursu zasługiwała 
na nagrodę, w takim razie suma 1,800 franków ofiarowaną będzie 
autorowi dzieła historycznego polskiego, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat wyszło z druku i które rada za najlepsze osądzi. W imie
niu rady Towarzystwa, sekretarz L . Gadon.

— Za inicyatywą ks. Zuzanny Czartoryskićj zawiązał się w Kra
kowie pod przewodnictwem prezydenta miasta dr. Zyblikiewicza ko
mitet w celu urządzenia i otwarcia w gmachu Sukiennic wystawy pa
miątek i zabytków sztuki, odnoszących się do osoby i epoki Jana III. 
Komitet ten wydał odezwę, w którój oświadcza, iż mając nadzieję że tak 
prywatne, jak publiczne zbiory, pospieszą z gotowością do dzieła, 
które obok naukowćj i artystycznój treści, będzie miało cel publiczny
i dobroczynny, zawiadamia, że:

1. Na wystawę przyjmować się będą przedmioty związane 
z pamięcią króla Jana III, całój jego rodziny i jego współczesnych, 
tudzież zabytki z XVII wieku.

2. Wystawa otwartą będzie w rocznicę bitwy pod Wiedniem, 
to jest w dniu 12 września r. b.

3. Dochód po odtrąceniu kosztów będzie przeznaczony w je 
dnćj połowie na muzeum narodowe a w drugićj na internat kandy
datów nauczycielskich dla szkół ludowych w Krakowie.
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Przedmioty,, o których nadesłanie uprasza sig nadalćj do 1 wrze
śnia r. b. przyjmowane będą pod adresem: Piotr Umiński, sekretarz 
komisyi archeologicznej w Akademii Umiejętności, tudzież Towarzy
stwa sztuk pięknych w Krakowie (w Sukiennicach).

Przy tćj sposobności zwracamy uwagę miłośników literatury na 
„Katalog książek Biblioteki króla Jana III Sobieskiego. Kraków, 
Warszawa 1879 r.” 8 str. 93, z podobizną herbu króla Jana III, 
wziętą z oprawy Ekonomiki Haura, jedyućj książki z Biblioteki Kró
lewskiej, która przechowała się w bibliotece pałacu Kazimirowskiego 
w Warszawie. Z katalogu tego widzimy, że żadna gałąź wiedzy nie 
była obojętną dla tego bohatera swojego wieku. Katalog ten spi
sany w r. 1689 wydał podług spółczcsnego rękopismu, uzupełniając 
tytuły dzieł pod względem treści i pisowni zasłużony badacz, miło
śnik i opiekun oświaty krajowśj, pragnąc przez to uczcić pamięć 
króla bohatera i dobroczyńcy rodziny.

— Regencya poznańska zamierza założyć w Poznaniu Archiwum 
prowincyonalne w gmachu regencyjnym. W tym celu odwołała się do 
zarządów wszystkich miast W. Ks. Poznańskiego, ażeby nadesłały do 
Poznania wszelkie, jakie posiadają dokumenta. Okazało się, że nie
które miasta w W. Ks. Poznańskiem posiadają stosunkowo bardzo bo
gate archiwa. Miasto Środa np., posiada 32 dokumenta z XV, XVI
i XVII wieku. Najstarszy dokument pochodzi z r. 1461. Dokumenty 
rzeczone dotyczą przeważnie kolegiaty miejscowćj i cechów, przedsta
wiając w ten sposób materyał bardzo ciekawy dla historyi życia miej
skiego w dawnćj Polsce. Projekt rządowy zdaje się jednak napotykać 
poważne trudności. Środa odmówiła swych dokumentów, owszem: po
leciła je lepiej zachować, nieco zniszczone skopiować i przetłómaczyć 
na język polski. Postąpienie miasta Środy usprawiedliwia się zupeł
nie przez wzgląd na to, że jedno ogólne archiwum może być łatwo zni
szczone, lub z prowincyi wywiezione.

— Encyklopedyi Wychowawczej, wydawanćj pod redakcyą T. ks. 
Lubomirskiego, Edm. Stawiskiego, Stan. Przystańskiego i J. K. Ple
bańskiego, wyszedł zeszyt pierwszy, zawierający artykuły: Abecadło, 
przez P. Radlińskiego; Afekt i afektacya, Agrykola R udolf (starszy)
i Agrykola Rudolf (młodszy), jeszcze nie dokończony, przez J. K. Ple
bańskiego. Zeszyt pierwszy nie zawiódł oczekiwań publiczności, lecz 
owszem, pozwala się spodziewać, że publikacya ta wyświadczy sprawie 
wychowania trwałe "usługi. Gruntowny, według metody naukowój opra
cowany artykuł o Abecadle, przedstawiając koleje rozwoju pisma gło
skowego, nie jest, ściśle rzeczy biorąc, artykułem pedagogicznym, lecz 
gdy niśmamy encyklopedyi umiejętności w ogóle, którój wymaganiom 
zupełnieby odpowiadał, wdzięczni jesteśmy redakcyi, że go wydrukowa
ła. Artykuł o Afektach i afe/ctacyi dotyczy kwestyi nader ważnćj 
z zakresu pedagogiki praktycznćj. Za zaletę jego uważamy, że rozbie
ra rzecz z całą powagą naukową, że mając wzgląd na cele praktyczne, 
trzyma się wypróbowanych w szkole rezultatów nowszćj nauki, nie za
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ciekając sig w nieustalone jeszcze dziś poglądy najnowszych psycholo
gów angielskich, których prace zaznacza jednak we wskazówce biblio
graficznej dla informacyi czytelnika. Artykuły o obydwu Agryholach 
tego samego pióra odnoszą się do pedagogiki historycznćj i zawierają, 
mianowicie drugi (jeszcze nie skończony), nieznane szczegóły z prakty
ki nauczycielskiej w Krakowie w pierwszćj połowie XVI wieku. Jeden 
zeszyt nie przedstawia atoli dostatecznego materyału do szczegółowego 
krytycznego rozbioru, który Biblioteka podać nieomieszka po wyjściu 
kilku zeszytów. Tymczasem życzymy, aby redakcya, poparta przez lu
dzi nauki, mogła wytrwać na drodze, rozpoczętćj tak poważnemi mo
nografiami, a nie wątpimy, że za trudy swoje sowicie wynagrodzoną 
będzie trw ałą wdzięcznością pokoleń, potrzebujących znajomości zdro
wych pojęć pedagogicznych. K. Sz.

— Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie wydała: 
Szkice historyczne d-ra Kubali. Serya pierwsza. Lwów, 1880 r. 
str. 332. Są to ustępy z dziejów polskich za Jana Kazimierza, w czę
ści drukowane już w Przewodniku naukowym lwowskim. Znajdujemy 
tu następujące przedmioty, wystawione w obrazach, przypominających 
formą zewnętrzną opowiadania Szajnochy, ale oparte na samodziel
nych źródłowych badaniach. 1) Królewicz Jan Kazimierz. 2) Oblę
żenie Lwowa w r. 1648. 3) Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zboro- 
wem. 4) Poselstwo Puszkina w Polsce 1650 r. 5) Bitwa pod Be- 
resteczkiem. 6) Kostlca-Napierski. Ważność przedmiotów zasługuje 
na szczegółowy rozbiór tćj historycznej pracy, z którą nie omieszkamy 
obeznać czytelników w jaknajbliższym czasie.

— W dalszym ciągu powieści historycznych J. I. Kraszewskiego, 
wyszła z druku powieść p. t.: Syn Jazdona, tomów 3. Osnuta jest na 
tle czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego.

— Pani Sawczyńska wydała dziełko p. t.: Dzieje najnowsze 
(2 789—1871), opowiedziane dla młodzieży. Kraków, 1880 r.

— Zapowiedziane dawnićj czeskie pismo zbiorowe na wzór Pa- 
ris-Murcie p. t.: Naród sobe, opuściło prasę. Wydanie w trzech arku
szach in folio, na ładnym papierze welinowym, odznacza się wielu 
pięknemi rysunkami i szkicami, wykonanemi przez malarzy czeskich. 
Zamiast autografów często spodziewanych dopićro wielkości, którym 
obecnie skryćby się raczćj za książką wypadało, jak to ma miejsce 
w Vindobonie, są tu zebrane drobniejsze poemata wyborowych pisa
rzów czeskich, następnie krótkie powiastki, zbiór ulotnych myśli i afo
ryzmów. Z autografów znajdują się tylko podpisy i początki dzieł 
pierwszych kompozytorów oper. Wreszcie na samym końcu wizerun
ki osób historycznych z facsimilami ich podpisów. Arkusze tego pis
ma zbiorowego odbijały kolejno wszystkie drukarnie prazkie bezpłat
nie; papieru dostarczyło 5 fabrykantów czeskich, także bezpłatnie. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na teatr narodowy w Pradze. 
Cel piękny, przy wypróbowanćj solidarności narodu czeskiego, gdzie 
idzie o dobro ogółu, nie wątpimy, że na tćj drodze rozumnćj samo-po-
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mocy osiągniętym będzie. Najserdeczniejsze życzenia nasze towarzy
szyć będą tej zacnój narodowój pracy.

— W Pradze przedstawiono w teatrze czeskim dramat Br. Gra
bowskiego: Królewicz Marko, w przekładzie akademika p. Hovorki. 
Dzienniki czeskie uznają szlachetną tendencyą dramatu, widzą ujemną 
stronę w przewadze żywiołu epicznego, a stanowczo potępiają prze
kład.

— Znaną czytelnikom Biblioteki tragedyą Asnyka p. n.: Kiej
stut,, przetłómaczył M. v. Reden i wydał w Poznaniu. Nakład Józefa 
Jołowicza, 1880 r. Według opinii recenzenta w Alagazin f. d. Litle- 
ratur des Auslandes p. dr. Rudolfa Fried ze Lwowa jest tłómaczenie 
niemieckie tak wyborne, że dorównywa oryginałowi polskiemu. Nim 
podamy czytelnikom Biblioteki: Przegląd ruchu literatury polskiej 
w literaturze niemieckiej w obszerniejszem studyum, zwracamy tym
czasem uwagę ich na nowy w tym kierunku objaw. Dr. Antoni Me- 
thner, dawnićj nauczyciel gimnazyum w Lesznie, w W. Ks. Poznań- 
skićm, dziś we Fryburgu, wydał dzieło p. n.: Voltaire, Lessing und 
Ignaz Krasicki, ein Studium und Parellele a/s Manuskript, gedruckt, 
w czterech egzemplarzach. Ten sam autor ma prócz tego gotowe 
dzieło p. t.: Rousseau, Pestalozzi u. Śniadecki, dla którego wydania 
szuka nakładcy.

— Redakcya książki jubileuszowej J. I. Kraszewskiego podaje do 
wiadomości, że po ostatecznym obrachunku z księgarzami i prenu
meratorami, jeszcze jćj pozostała nie wielka ilość egzemplarzy tego 
dzieła pamiątkowego, które mogą być nabywane w Redakcyi Kło
sów do 1 Października, po cenie prenumeracyjnój t. j. broszurowane 
po rs. 3, oprawne w kolorowe płócienko po rs. 4, z dopłatą za prze
syłkę kop. 50. Z dniem 1-ym października cena stanowczo będzie 
podniesiona do rs. 5.

— Towarzystwo przyrodników imienia „Kopernika” we Lwo
wie, uprasza pp. autorów dzieł i broszur przyrodniczych lub z nau
kami temi związek mających, o łaskawe nadsyłanie po jednym egzem
plarzu swoich prac do biblioteki Towarzystwa, na ręce kustosza 
zarządu d-ra Juliana Ochorowicza we Lwowie (ulica Ossolińskich 
Nr. 14). O każdćj nadesłanćj pracy umieszczona będzie wzmian
ka lub recenzya w organie Towarzystwa Kosmos. Przewodniczący 
dr. W. Żmurko.

— Ministerstwo Spraw zagranicznych Rptćj francuzkiój otwo
rzyło badaczom dziejów nowe źródło wiadomości historycznych, któ
re może wpłynąć bardzo korzystnie na postęp nauki dziejów miano
wicie wieku XVII i XVIII. Już ks. Decazes wydał w czasie urzędo
wania swego pod d. 20 lipca 1874 r. rozporządzenie, które upoważ
niało zwierzchność archiwum spraw zagranicznych do pozwolenia 
uczonym swobodnego użytkowania z wszystkich dokumentów, poprze
dzających datę 10 maja 1774 r. t. j. aż do śmierci Ludwika XV. 
Obecnie rozszerzył p. Freycinet przez osobne rozporządzenie, grani
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ce swobodnego użytkowania ze wszystkich dokumentów archiwum 
spraw zagranicznych aż do dnia, w którym Ludwik XVI zaprzysiągł 
wobec Zgromadzenia narodowego nową konstytucyą t. j. do dnia 14 
września 1791 r. W ten sposób zostały tajemnice dyplomatyczne 
starożytnej monarchii francuzkiśj w zupełności odkryte. Korzystając 
z tego zapowiada już w małej broszurce jeden z dyplomatów fran- 
cuzkich p. M. E. de Mofres, będący zarazem członkiem komitetu ba
dań historycznych, obszerne studium o działalności dyplomatycznej 
hr. de Yergennes, który odbywszy missye poselskie w Konstantynopolu 
(z niektórych depesz korzystał już Rulhiere i Flassau dla naszćj hi
storyi) i w Szwecyi, dokonał w imieniu Francyi uroczystego aktu uzna
nia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (4 lipca 
1776). Pan Mofros odzywa sig do ministerstwa spraw zagranicznych, 
ażeby ono zajgło się ogłaszaniem nieznanych dotychczas skarbów 
historycznych, mianowicie aktów z czasów urzędowania p. de Pom- 
ponne, de Croissy, de Torcy, de Saint-Simon, de Choiseul i t. d. P ra
gnęlibyśmy i my poznania owych tek ciekawych nie tylko dla historyi 
francuzkiój; ale więcej może jeszcze dla dziejów tworzącej sig nowój 
konglomeracyi państw północnej i północno - wschodniej Europy. 
Podzielamy jednak zdanie tych uczonych francuzkich, którzy utrzy
mują że odpowiedniejszym daleko organem do urzeczywistnienia tćj 
idei byłby Komitet do badań historycznych, zostający pod zwierz
chnictwem ministra oświecenia. Ministerstwo spraw zagranicznych 
mogłoby trafić na dokumenty, których publikacyi sprzeciwiałyby sig 
teraźniejsze, chwilowe delikatne wzglgdy; prócz tego należałoby żą
dać, aby publikacya tych nowych dokumentów, starała się o możliwe 
skompletowanie materyału i na wzór dotychczasowej Collection 
de documenta inedds dokonała dzieła z całą ścisłością i powagą 
naukową.

Redakcya Biblioteki Warszawskiej. 

Redaktor odpowiedzialny Feliks Jezierski.

Wydawca Józef' Berger.

Druk J. Bergera, 
w W arszaw ie, E lek to ra ln a  Nr. 14.

/[oasojieuo Ueaaypoio 
Uapmasa, 13 Maff 1880 i'oam.
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